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Bevezetés

Előzményként néhány fontos projektinformáció:

o Projekt megvalósítási időtartam: 16 hónap

o Határon átnyúló tényleges együttműködésben valósult meg.

o Digitalizáció – online tér (Meet/Zoom, stb.---COVID alkalmazkodás)
2018-as főépítészi egyeztetés: „Napjainkban egyre több közigazgatási folyamat válik digitálissá, így nagyon is időszerű lett a térségi tervezés,
és az azzal összefüggő önkormányzati munka lebonyolításának elektronikus támogatása”

o Jogszabályi változások

o Téradatbázis nem az országhatárig tart

o Nem zárul le a projekt…
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Forrás: Lechner Tudásközpont

1. Területi- és településtervezés

Területi- és településtervezés és a TPLAB alkalmazás

A területi- és a települési tervek kidolgozásához, megvalósításához, valamint a területi monitoringhoz

nélkülözhetetlenek a térbeli információk, térképi adatok. A határmenti térségek tervezése és fejlesztése esetében

a szomszédos (határon túli) települések, térségek terveinek, koncepcióinak, valamint társadalmi, gazdasági és

környezeti információinak ismerete alapvető fontosságú.

A TPLAB alkalmazás mind a hazai területi tervezéshez kapcsolódó adatokat, de emellett a határ túloldalára

vonatkozó harmonizált adatokat is szolgáltatja, ezzel elősegítve a térségben folyó területi tervezési tevékenységet.

http://www.skhu.eu/
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Terület- és településtervezés 

rendszere

Magyarországon alapvetően négy

műfaja alakult ki a területi- és

településtervezésnek.

Egyrészt megkülönböztetjük a

területi- és települési szintű

tervezést, másrészt mindkét szinten

beszélünk rendezési és fejlesztési

jellegű tervekről. Az egyes területek

szoros kölcsönhatásban állnak

egymással.

Forrás: Lechner Tudásközpont
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A területi tervezés az ország, illetve térségeinek (megyék, kiemelt térségek) fejlesztési és rendezési tervezése. A területi tervezés alapfogalmait,

eszközeit, illetve az Országgyűlés, a Kormány, az államigazgatási szervek és az önkormányzatok területi tervezési feladatait a területfejlesztésről és

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) határozza meg, amelynek értelmében:

a területfejlesztés

az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű

beavatkozási irányok meghatározása,

• rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési

programok keretében.

a területrendezés

az országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, e körben:

• az erőforrások feltárása, a táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése,

• a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása,

• a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása,

• nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határmenti területrendezési tevékenység összehangolása.

http://www.skhu.eu/
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A területi tervezés legfontosabb eszközei a területi tervek (területfejlesztési terv és a területrendezési terv).

A területfejlesztési tervek közé a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program tartozik.

• A területfejlesztési koncepció az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami

meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket,

információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára.

• A területfejlesztési program a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv. (1996. évi XXI. törvény alapján)

A területrendezési terv az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely

biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a

műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.

(1996. évi XXI. törvény alapján)

A területfejlesztés és a területrendezés fontos színtere a megye és meghatározó szereplője a megyei önkormányzat. A területfejlesztési terv

megyei önkormányzati határozattal, a területrendezési terv megyei önkormányzati rendelettel kerül elfogadásra.

A területi középszint főszereplője a megye és egyik legfontosabb feladata a területfejlesztés!

http://www.skhu.eu/
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Területrendezési tervezés:

A területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény a területrendezéshez kapcsolódó
térségi koordinációt az Országgyűlésre és a
megyei önkormányzatokra bízza. Az
Országgyűlés törvénnyel fogadja el az ország, a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜTrT.) és a
Budapesti Agglomeráció (BATRT.)
területrendezési tervét. Az Országos
Területrendezési Terv (OTrT.) keret jellegű
előírásait a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervek - kiegészítve a térségi
jelentőségű előírásokkal - közvetítik a
települések felé.

Forrás: Lechner Tudásközpont

Településtervek
419/2021. (VII.15.) Korm.rend.
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Területrendezési tervezés

A területrendezési tervek három fő eleme 

a térségi szerkezeti terv, a térségi övezetek 

és a területrendezési szabályzat (ez utóbbi 

a térségi szerkezeti tervre és a térségi 

övezetekre vonatkozó szabályokat foglalja 

magába)

A térségi szerkezeti terv a

területfelhasználás rendszerét, a 

települések térbeli rendjét, műszaki 

infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények térbeli rendjét, valamint ezek 

összefüggéseit határozza meg. A térségi 

övezet pedig sajátos jellemzőkkel 

rendelkező – a térségi területfelhasználási 

kategóriáktól függetlenül lehatárolt és 

meghatározott – területi egység, és főképp 

védelmi célokat szolgál.

Forrás: Lechner Tudásközpontpl.: Natúrparki övezet

https://www.gymsmo.hu/cikk/sajatos
sagokat-megovo-terv-keszult.html
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Térségi szerkezeti terv
Térségi területfelhasználás (távlati) 
területfelhasználási kategóriák szerint, amelyek az 
alábbiak:
1. Erdőgazdálkodási térség
2. Mezőgazdasági térség
3. Vízgazdálkodási térség
4. Települési térség
5. Sajátos területfelhasználású térség
(bányászati, hulladéklerakók, stb.)

Távlati műszaki infrastruktúra hálózatok és építmények:
o Közlekedési
o Energetikai
o Vízgazdálkodási
o Hulladékgazdálkodási
Pl.: Győr-Moson-Sopron megye rendkívül dinamikusan 
növekszik, így az igények és értékek védelmének összehangolása 
kiemelt feladat.

TPLAB összefüggések: határmenti infrastruktúra 
hálózatok (pl. utak, kerékpárútvonalak) 
kapcsolódása (különösen a tervezett elemek 
esetében). Határ túloldalán a települési fejlesztési 
elképzelések megismerése.

Forrás: Lechner Tudásközpont
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Forrás: Lechner Tudásközpont

A térségi övezet pedig sajátos 
jellemzőkkel rendelkező – a 
térségi területfelhasználási 
kategóriáktól függetlenül 
lehatárolt és meghatározott –
területi egység, és főképp 
védelmi célokat szolgál.

2018-ban a megyei önkormányzat 
is lehatárolhat egyedi megyei 
övezeteket

TPLAB kapcsolódás:
• Határmenti térségek, mint 

egyedi övezetek.

• Határon átnyúló védelmi 
területek.

• Beépítésre szánt területek 
korlátozása a határ két oldalán

Nagymértékben elősegíti a helyi jellegzetességekhez való illeszkedést és a 
fejlődéssel való lépéstartást.

http://www.skhu.eu/
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Ökológiai hálózat

Vizsgálható például a közös határon átnyúló Tájvédelemi körzet, NatúrPark, vagy Nemzeti Park létrehozásának 
előkészítésénél.

http://www.skhu.eu/


Településtervezés

www.skhu.eu

• 2021-ben a  településtervezési rendszerben jelentős változások történtek:

• Két tervfajta került meghatározásra: településfejlesztési terv és a településrendezési terv  (együtt településterv)

• A településtervek tartalmi követelményeit  - átmeneti időszakot követően - a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet
határozza meg.

• A településtervezés műszaki követelményeit (pl. jelkulcs) a településrendezési szabályzat határozza meg.

• Településtervezés elektronikus támogatását az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) biztosítja. 

• Az E-TÉR lehetőséget ad az online egyeztetésre, a későbbiekben a téradatok letöltésére és térinformatikai 
műveletek elvégzését is támogatja.

• A változások felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre.

• KÉSZÜLÉSI

http://www.skhu.eu/
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2021.11.19-ig lehetett élni a lehetőséggel!!!

MAGYAR KÖZLÖNY

A Kormány 1252/2021. (V. 10.) Korm. határozata a kistelepülési 

településtervek elkészítésének támogatásához szükséges 

intézkedésekről rendelkezett, ahol a Lechner Központon keresztül 

500 000 Ft-tól akár 3 000 000 Ft igényelhető volt a támogatás.

http://www.skhu.eu/
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Jogszabályi háttér 

419/2021. (VII. 15.) Korm. Rendelet a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

3. Melléklet A településfejlesztési terv tartalmi követelményei

1. Jövőkép – jobb, élhetőbb jövőbeli állapot

2. Stratégia – településfejlesztési célok, akcióterületek meghatározása

3. Cselekvési program – fejlesztési feladatok, ütemterv, pénzügyi terv

4. Részletes cselekvési program – fejlesztési beavatkozások, akciók, 
projektek meghatározása

5. Fejlesztési tervlap – akcióterületek térbeli elhelyezése

6. Részletes fejlesztési tervlap – akcióterületek, műszaki infrastruktúra 
és természeti-környezeti elemek térképi megjelenítése

7. Monitoring – fejlesztési eredmények nyomonkövetése

▪ 5000 főnél kisebb lakónépességű települések esetében a 3. melléklet 4., 6. és 7. pontja elhagyható
▪ A fejlesztési és a rendezési terv módosítása a tervezési feladatnak megfelelő tartalommal és részletezettséggel közös 

megalapozó vizsgálatra alapozva együtt készül, és közös alátámasztó javaslatot tartalmaz.

http://www.skhu.eu/
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Az EU településfejlesztésre szánt támogatási kereteit hazánkban a Terület- és 
településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP+) 2021-2027 biztosítja

A felhívások folyamatosan jelennek meg:

▪ TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés
▪ TOP Plusz-1.1.2-21 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése
▪ TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés
▪ TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések
▪ TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció
▪ TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése
▪ TOP Plusz-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
▪ TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
▪ TOP Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
▪ TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)
▪ TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
▪ TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

www.palyazat.gov.hu

http://www.skhu.eu/
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Fenntartható Városfejlesztés (1.3.1.)

ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) rendelet 11. cikke szerint:
→ a tagállami ERFA keret 8%-át fenntartható városfejlesztési eszközre 
szükséges fordítani;
→ forrásfelhasználása integrált, helyi stratégiák szerint történhet;

TOP Plusz-1.3.1-21 felhívás: Fenntartható városfejlesztési stratégiák 
támogatása
Csak 61 kijelölt városra vonatkozik ez a felhívás, GYMS megyében Győr, 
Sopron és Mosonmagyaróvár tartozik ide. 

Feladat:
Fenntartható Településfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése kézikönyv 
alapján
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése

(A többi település számára az előző dián látott további TOP+ felhívások 
nyújtanak pályázási lehetőséget és forrásokat)

http://www.skhu.eu/
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2021-2027 között

Minden város számára nyitott

Nagyobb hangsúly a kis és közepes méretű városokra 

Fokozottabb támogatás a jó megoldások tesztelésére és 
továbbfejlesztett transzfer (vagyis jó gyakorlat átadó) 
módszertanra

Dedikált szakértői támogatás jár a városoknak

Nagyobb hangsúly a "zöld" és "digitális" prioritásokra

Mit csinálnak a program keretében a városok?

Transznacionális városhálózati projektek kialakítása egymás 

segítésére: 

❖ integrált akciótervek közös megtervezése és végrehajtása 

❖ a bevált városi jó gyakorlatok adaptálása és újrafelhasználása

❖ beruházási tervek kidolgozása innovatív akcióelemekre 

Készségfejlesztés

Városhálózati 
tapasztalatcsere és 

tanulás

Tudásmegosztás és 
közvetítés

www.urbact.eu

www.urbact.hu

http://www.skhu.eu/
http://www.urbact.eu/
http://www.urbact.hu/


Kinek ajánljuk a TPLAB eredmények hasznosítását?

Akiknek fontos a:

➢ természeti erőforrások fenntartható 
hasznosítása 

➢ harmonikus területi fejlődés elősegítése

➢ élhető települési környezet kialakításának 
elősegítése 

➢ fejlesztési célterületek kijelölésének 
összehangolása/telephely kiválasztás



LivingLab (Élő Labor) a TPLAB alkalmazás 
használati helye

www.skhu.eu

A felhasználók a TPLAB portál funkcióinak kipróbálásához, teszteléséhez és használatához 
Pozsonyban és Győrben az úgynevezett LivingLab (Élő Labor) helyszíneken, vagyis helyi 
szolgáltató irodákban, illetve online oktatóanyagok formájában kapnak információt, képzést.

Az alkotók, tervezők célja:
a helyi igények feltárása után, a közreműködő partnerek - terület- és városfejlesztésben érintett 
önkormányzati képviselők, építészek, tervezők, szakemberek, vállalkozók, környezetvédő civilek, 
oktatók és egyetemi hallgatók és bármely helyi lakos - részvételével egy élő labor kialakítása, 
amelyben a webes adat- és információszolgáltatást együtt lehet fejleszteni, tesztelni, fölhasználni 
és a javaslatok alapján frissíteni. 

Bár a web alkalmazás egy rövid, kísérleti projekt keretében jött létre, alkalmas arra, hogy a 
partnerintézmények és a közreműködők a kezdeményezést tovább fejlesszék, területileg 
kiterjesszék, különböző felhasználói szándékoknak megfelelően tudását szélesítsék.

A győri iroda elérhetősége: https://westpannon.hu/living-lab

A TPLAB kézikönyvek elérhetőségei: http://tplab.lechnerkozpont.hu/hu/eredmenyek

http://www.skhu.eu/
https://westpannon.hu/living-lab
http://tplab.lechnerkozpont.hu/hu/eredmenyek
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A településrendezés feladata és a településrendezési terv

A településrendezés feladata, hogy – a településfejlesztéssel összhangban –

a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére

vonatkozó szabályok kialakításával

• meghatározza a település összehangolt, rendezett és fenntartható

fejlődésének térbeli-fizikai kereteit,

• a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva

elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre

való csökkentése mellett,

• biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot,

megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát,

• biztosítsa a település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes

szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi

arculatának védelmét.

• (1997. évi LXXVIII. törvény alapján)

TPLAB összefüggések: infrastruktúra hálózatok kapcsolódásának

támogatása, a megalapozó munkarészek területi elemzéseinek segítése.

Forrás: Lechner Tudásközpont

http://www.skhu.eu/
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2. Területi- és településtervezés 
(tér)adatforásai

TPLAB adatbázisa:

• nagyrészt a terület- és 
településrendezés 
(tér)adatbázisaira épített (E-
TÉR, TeIR, Copernicus Program, 
megyei és települési tervi 
rétegek)

• Meglévő téradatokat 
feldolgozta, összehangolta a 
szlovák adatbázisokkal.

• Meglévő adatokat elemezte, új 
mutatókat alakított ki.

http://www.skhu.eu/
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E-TÉR

Az E-TÉR létrehozásának alapkoncepciója a

területrendezési, területfejlesztési,

településrendezési, településfejlesztési tervek

teljes életciklusának – a tervező kiválasztásától

a tervezésen, egyeztetésen át, az elfogadott

tervek elérhetőségéig – lehető legnagyobb

mértékű, a térségi tervezéssel kapcsolatba

kerülő minden szereplő számára elérhető

webes támogatása volt.

A fejlesztés alatt lévő rendszer három –

Tájékoztató, Egyeztető, Tervezői – moduljában a

cél érdekében az E-TÉR egyrészt elérhetővé

fogja tenni az építési lehetőségeket

meghatározó - az építészek és a

településtervezők által ismert, de - az

átlagember számára kevésbé ismert települési

és területi szabályozást.

http://www.skhu.eu/
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2. Területi- és településtervezés 
(tér)adatforásai

• Másrészt felületet biztosít a hivatalos egyeztetésben részt vevők

számára a véleményezési folyamat lefolytatására, hivatalos

dokumentálására, a jogszabályban rögzített felsőbb szintű

rendezési terveknek való megfelelés miniszteri és főépítészi

vizsgálatára, az egy időben készülő tervek együttműködésére. A

hivatalos egyeztetés mellett az E-TÉR felülete segíti a részvételt

is, amely során az érdeklődők, kulcsszereplők már a tervezés

folyamán bevonásra kerülnek, lehetőséget kapnak a

dokumentumok megismerésére, a tervezés szereplői közötti

együttműködésre.

• Az E-TÉR harmadik feladata az országos, kiemelt térségi, megyei

és települési rendezési tervek alkotta teljes tervhierarchia

egymásra épülésének biztosítása érdekében a kiindulási és

igazodási pontként szolgáló térinformatikai és egyéb adatbázisok

tervezői hozzáférésének biztosítása. A jelenleg elérhető

tájékoztató modul korszerű térképi megjelenítő online felületén

elsőként az Országos Területrendezési Terv, a Budapesti

Agglomeráció Területrendezési Terve és a Balaton Kiemelt

Üdülőkörzet Területrendezési Terve térképi mellékletei

tekinthetők meg. (www.lechnerkozpont.hu)

http://www.skhu.eu/
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Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési

Információs Rendszer (TeIR) különböző adatgazdák települési

és területi (megyei, regionális) statisztikai adatait teszi

elérhetővé egy rendszerben, az országostól a települési

szintig támogatva a tervezési és értékelési tevékenységeket.

Lehetőséget biztosít a társadalom, a gazdaság, az épített, táji

és természeti környezet állapotának, területi jellemzőinek

megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére.

Segítséget nyújt a térségi, települési szinten fejlesztési és

rendezési tevékenységet végző területi, ágazati szereplők

számára a tervek készítésében, a döntések előkészítésében,

továbbá a döntések hatásainak elemzésében és a

monitoringhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésében is.

(www.lechnerkozpont.hu)

http://www.skhu.eu/


Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR)
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A mindenki számára elérhető nyilvános alkalmazásokkal a

felhasználó egy gombnyomásra generálhat diagramokat és

térképeket meghatározott mutatók felhasználásával, amelyek a

területegységek idősoros és területi összehasonlítását teszik

lehetővé. A regisztrált felhasználóknak ezen felül lehetőségük van

például különböző forrásból származó adatokon alapuló, egy-egy

térségtípusra és időszakra vonatkozó indikátorok egyéni

szempontú képzésére.

A TeIR a létrehozása óta eltelt két évtizedben a területi

tervezéssel, értékeléssel, kutatással foglalkozó szakemberek

nélkülözhetetlen információbázisává vált. A meghatározó területi

folyamatokra reagálva folyamatosan bővülő adattartalommal és

funkciókkal támogatja a területfejlesztés, területrendezés

szereplőit, a szűkebb szakma mellett információkkal ellátva az

egy-egy térség, település iránt érdeklődő nagyközönséget is.

(www.lechnerkozpont.hu)

http://www.skhu.eu/
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Felszínborítási adatbázisok
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Copernicus Program (az Európai Unió földmegfigyelési
programja) https://www.copernicus.eu/hu

• A Copernicus műholdas földmegfigyelésen alapul

• A program a tengerek, a légkör, a szárazföld, a
földfelszín (felszínborítás) vonatkozásában szolgáltat
adatokat európai viszonylatban

• Felszínborítási projektelem: Sentinel
műholdfelvételeken alapul, egységes módszertan
szerint szolgáltat felszínborítással és felszínborítás-
változással kapcsolatos adatokat. A programelem
koordinálásában meghatározó szerepe van az
Európai Környezeti Ügynökségnek (az LTK
szakértőként vesz részt a megvalósításban)

http://www.skhu.eu/
https://www.copernicus.eu/hu


Felszínborítási adatbázisok
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Copernicus Land Monitoring páneurópai rétegei:

• A Corine Land Cover (CLC, 1990., 2000., 2006.,
2012., 2018.) 44 felszínborítási kategóriát
különböztetnek meg.

• Corine Change (CHA) a felszínborítás változást
mutatja, legkisebb térképezéséi egysége
kisebb (5 ha) a Land Cover-nél (25 hektár)

• Nagyfelbontású rétegek (CLC-nél nagyobb
térbeli felbontással rendelkező térképek
általában egy-egy felszínborítási kategóriára
fókuszálnak: erdők, gyepek, vizenyős területek
stb.)

• Európai Települési Térkép, ESM: a beépített
területekről és a városi zöldfelületekről
szolgáltat adatot. Corine Land Cover, 2018.

http://www.skhu.eu/
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• Copernicus Program helyi rétegei helyi (local) 
rétegei:

• Urban Atlas: 50 ezer fő feletti városokra és 
azok vonzáskörzetére (funkcionális 
várostérség) készült és azok 
területfelhasználását ábrázolja. A TPLAB 
projekt által érintett térségben Győr és 
Pozsony, illetve vonzáskörzetük szerepel az 
Urban Atlas rétegen.

• Riparian Zones (folyó menti területek), a 
folyó menti területfelhasználás kerül 
ábrázolásra.

• N2K:  a Natura 2000 területfelhasználási 
térképe.

Urban Atlas, 2018.

http://www.skhu.eu/


Partnerintézetek a TPLAB projektben
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➢ Vezető partner: Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Budapest www.lechnerkozpont.hu

➢ Institute of Spatial Planning, Szlovákia, Pozsony, https://ipp-oz.sk

➢ University of Technology, Szlovákia, Pozsony, www.stuba.sk; www.spectra-
perseus.org

➢ Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft., Győr http://www.westpannon.hu/

➢ Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, https://www.gymsmo.hu/

http://www.skhu.eu/
http://www.lechnerkozpont.hu/
https://ipp-oz.sk/
http://www.spectra-perseus.org/
http://www.westpannon.hu/
https://www.gymsmo.hu/


TPLAB projektvezetés
KAPCSOLAT
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Majorné Vén Mariann

adminisztratív projektvezető

mariann.ven@lechnerkozpont.hu

Juhász Géza

szakmai projektvezető

geza.juhasz@lechnerkozpont.hu

http://tplab.lechnerkozpont.hu

https://www.facebook.com/TPLAB.BuildingPartnership

Polgár Tibor

A győri iroda elérhetősége 

https://westpannon.hu/living-lab

http://www.skhu.eu/
http://tplab.lechnerkozpont.hu/
https://www.facebook.com/TPLAB.BuildingPartnership
https://westpannon.hu/living-lab


Köszönöm a figyelmet!
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Pappné Kett Adrienn
polgármester
9173 Győrladamér, Szent István u. 41.
Tel.: + 36 96 352-016
E-Mail: polgarmester@gyorladamer.hu
Web: www.gyorladamer.hu
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