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2. számú függelék Bács-Kiskun Megyei Területi Tervtanács Ügyrendjéhez 

ügyiratszám: 

 
ADATLAP A BÁCS-KISKUN MEGYEI TERÜLETI TERVTANÁCSHOZ BENYÚJTANDÓ TERVHEZ 

 
1. A településrendezési eszköz megnevezése vagy  

 
az építészeti-műszaki dokumentáció megnevezése, címe, hrsz.-a:  
 

2. Tervfajta:  
 

3. Jogszabályhely, amely szükségessé teszi a tervtanácsi véleményezést:* 
a. Kr. 8.§ (2) bekezdése 
b. Övr. 63. § (3) bekezdés a) pontja  
c. Övr. 63. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja 
d. Övr. 64. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja 
e. Övr. 64. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja 
f. Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja 
g. Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja 
h. Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja 

 
i. egyéb: ................................................................  

 
4. Védettségek (műemlék+bírságkategória, védett természeti terület, stb.):  

 
5. A tervező neve, cég neve, címe, jogosultsága, telefonszáma, e-mail-címe: 

 
6. Az önkormányzat neve, címe, e-mail címe, HKP:  

 
 Polgármester neve: 
 Főépítész neve, e-mail címe: 

 
7. A beruházó neve, címe, elérhetősége: 

 
8. Illetékes engedélyező hatóság neve, címe:  

 
9. Javasolt meghívottak:  

 
10. A tervismertetéshez igényelt eszközök (laptop, projektor):  

 

 ...................................................  
 dátum 
  ........................................  

a terv benyújtója (név)  
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* Segédlet a 3. ponthoz: 

 
a. Kr. [a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet] 

8.§ (2) bekezdése: 
A települési önkormányzat polgármestere vagy a településrendezési eszköz tervezője 
településrendezési tervtanácsi véleményt kérhet a készülő településrendezési eszközről a 
településrendezési eljárás közbenső véleményezési szakaszát megelőzően. 

 
b. Övr. [a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet] 63. § 

(3) bekezdés a) pontja : 
Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, ha a tervezett tevékenység a kiemelten 
védett műemléket, vagy a védett műemlék nevesített műemléki értékét érinti és a kiemelten 
védett műemlék - védett műemlék esetén a nyilvántartásban nevesített műemléki értékként 
felvett eleme - megjelenésének (ideértve homlokzatot, homlokzati nyílászárót és tetőzetet is), 
jellegének megváltoztatását eredményezi, értékeinek érvényesülését befolyásolja vagy 
gátolja, vagy szerkezetének fizikai megváltoztatásával, a műemlék egészének vagy 
meghatározott részének felújításával vagy korszerűsítésével jár. 

 
c. Övr. 63. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja: 

Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység, ha a tervezett tevékenység a kiemelten 
védett műemléket, vagy a védett műemlék nevesített műemléki értékét érinti és felületének 
vagy szerkezetének, egyes részeinek, - különösen képző- vagy iparművészeti alkotást 
képező - alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési tárgyának eredeti 
összefüggésrendszeréből történő elmozdításával, áthelyezésével jár. 
 

d. Övr. 64. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja: 
Ha a tervezett tevékenység a kiemelten védett műemléket, vagy a védett műemlék nevesített 
értékét érinti, örökségvédelmi bejelentés alapján végezhető műemléki környezetben a 
műemlék megjelenését befolyásoló módon új építmény építése, a műemlék felé eső vagy 
közterületről a műemlékkel együtt megjelenő nem engedélyköteles új építmény elhelyezése 
vagy meglévő építmény bővítése, építmény homlokzatának megváltoztatásával járó 
felújítása vagy átalakítása, meglévő épület homlokzatának, tetőzetének megváltoztatásával 
járó felújítása vagy átalakítása. 
 

e. Övr. 64. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja: 
Ha a tervezett tevékenység a kiemelten védett műemléket, vagy a védett műemlék nevesített 
értékét érinti, örökségvédelmi bejelentés alapján végezhető műemléki környezetben a 
műemlék megjelenését befolyásoló módon új építmény építése, a műemlék felé eső vagy 
közterületről a műemlékkel együtt megjelenő építmény bontása. 
 

f. Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja: 
A műemléki értéket közvetlenül nem érintő tevékenységek közül örökségvédelmi 

bejelentés alapján végezhető műemléki jelentőségű területen a műemlék megjelenését 
érintő és érvényesülését befolyásoló nem engedélyköteles új építmény elhelyezése vagy 
meglévő építmény bővítése. 
 

g. Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja 
A műemléki értéket közvetlenül nem érintő tevékenységek közül örökségvédelmi 

bejelentés alapján végezhető műemléki jelentőségű területen a műemlék megjelenését 
érintő és érvényesülését befolyásoló meglévő építmény közterület felé eső homlokzatának, 
tetőzetének felújítása vagy átalakítása. 

 
h. Övr. 64. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja 

A műemléki értéket közvetlenül nem érintő tevékenységek közül örökségvédelmi 

bejelentés alapján végezhető műemléki jelentőségű területen a műemlék megjelenését 
érintő és érvényesülését befolyásoló meglévő építmény bontása. 


