
Építész (terület- és településtervező, táj- és kerttervező, belsőépítész és a specialisták) 

életlehetőség és a támogathatósága. 

 

Az építészkamara (leendő és valós) tagjait érő kihívások: 

- Késztetés az építész hivatás választására; 

o családi, 

o környezeti. 

- Az oktatás szegregáltsága, (tervezői orientáltság az építő helyett), a végzettek és az 

igényeltek viszonya; 

- A pályára lépés kockázatai (mester, vagy alkalmazó; tervezőtárs, vagy szerkesztő…) 

- Az „önálló” pálya lehetősége, és ennek ideje; 

- A munkához-jutás sajátosságai: 

o a megrendelő nem vált (akkor sem, ha az előző nem volt jó pl. településterve-

zés, mert nincs főépítésze…. Úgy gondolja egyszerűbb az ismert emberrel…) 

o direkt megrendelés, és aki megérdemli 

o a megyei területrendezési tervek támogatásának idő-kényszerei; 

o a „lenyúlt települések”; 

o tervpályázat, és ami vele jár; 

o a tervpályázat nyertese „legitimált” tervező, 

o a tervpályázatnak a „középszerűhöz” húzó eredménye – tisztelet a kivételnek, 

o a „területen nincs más, jogosult” (világörökségi területek) 

o etikátlan, de nehezen bizonyítható „aláírások”. 

- A terv eredményességének mérhetősége (szakmai megmérettetés) 

o területrendezés esetén – tervtanács/opponencia 

o településrendezés esetén a tervtanács volna, de gyakorlatilag megszűnt,  

o épületek (kertek, belsőépítészet) terve esetén a méltó tervtanács véleménye,  

- A megvalósulás folyamatában való közreműködés hatékonysága 

o a területrendezés – főépítész és tervező általi követése, „eredményesség” 

o a településrendezés esetén a tervező és a főépítész tartamos együttműködésének 

késztetése (új terek, közterületek kialakítása, szerkezet módosítás, stb.), „haté-

konysága”, „tájba illesztettsége”,  

o az épület és kertje, belső kialakítása végigellenőrzése a megrendelő elvárásai-

nak teljesedése érdekében, az elvárásokat legjobban ismerő tervező által, 

o a megtervezett területek, települések, épületek és építmények minőségellenőr-

zése a megvalósulásig, és az üzemeltetés bizonyos hányadában, 

- A „megvalósult” terv ellenőrzésének joga, illetve kötelezettsége, és az ezzel járó jelzé-

sek elkészítésének felelőssége. 

- A tervezőn kívüli közreműködők felelőssége: 

o főépítész és akit, amit szolgál,  

o hatóság és az ő kiszolgáltatottsága/építészeti színvonala, illetve a tervező ki-

szolgáltatottsága, és az építésfelügyeleti hatóság/kamarai EFB, 

o a szakhatóságok, és az annak látszó „közmű gazdák” kompetenciája, 

o (véletlenszerűen) a kiviteli terv készítője,  

o kivitelező, 

o műszaki ellenőr, (ha nem a tervező csinálja), 

o felelős műszaki vezető, 

o üzemeltető – utólagos ellenőrzések esetén. 

- Szerzői jog és kalandjai 

o amikor támogat, használ, fontos 

o amikor visszaél a tervező a jogával 

o amikor a megrendelő bújik a pályázat elől a szerzői jog mögé 

- Öreg építészek, szakmai megbecsülés, nyugdíj,   

- Az építész kamarák koordinálási, szabályozási lehetőségei és/vagy szükségességük a 

fenti folyamatokban. Hatékonysági figyelés. 

 



- A jogi környezet elemei (lehet, hogy mellékletben) a legfontosabbak felsorolása, a jogi 

környezet értékelése általánosan és speciálisan. 

 

 

 

Hol tartunk; mi a jelenben jó, mik a gondok; mit kell megerősíteni, mit kell (megpróbálni) 

megváltoztatni; milyen módosításra melyik szervezeteink, tagjaink rendelkeznek legnagyobb 

potenciális eséllyel?  

Merre induljunk: Mindezek közt hol van a MÉK és a területi kamarák helye, tennivalója 

(összefüggésben a MÉSZ, MUT, MMA. MMK. tevékenységével is)? 

 

Hol tartunk:? 

 

Késztetés: 

 

Helyenként és alkalmanként elértük, hogy az óvodák és az iskolák némelyikében van vizu-

ális képzés – és ez nem csak a rajzoktatás – illetve ez a képzés a NAT részévé vált. 

A képzésbe néhány helyen bevonnak, másutt sikerült bejutnia, pedagógus lelkű építészek-

nek, hogy az, az legyen. 

 

Összességében ma nagyon kevés az, az impulzus, amely egy ifjú embert arra késztet, hogy 

építésszé akarjon lenni. Ez a fenti néhány oktató intézményen kívül a társadalomból – általá-

ban és speciálisan – sem sugárzik. Ha fiatalokat kérdezünk, legfeljebb történelmi példákra 

hivatkoznak, mint szépre, „jó helyekre”. 

 

A társadalom – szélesen értelmezve, nem csak a „műelemző elitet” értve alatta – nem fo-

gadó-kész a ma (tegnap) építészeti alkotásaira. Nem várja ünneplő közösség a településen 

átadandó épületet örömmel, megértéssel, azonosulással. (Természetesen van néhány üdítő 

kivétel, de ez a kivétel és nem az általános.) Hallok olyan szobrász, festő, zenész véleménye-

ket – mai alkotók – hogy a figurális képzőművészet, a dallamos zene kezdenek teret nyerni a 

műveik között. Lehet, hogy az építészet, mint művészet is fordul a közösségek, a társadalom 

elfogadása felé? 

 

Az oktatás: 

 

Az építész (településtervező, táj- és kerttervező/építő, belsőépítész) képzés az egyetemek 

belső késztetései szerint, akkreditációjuk szerint, és nem okvetlenül az élet által várt, vagy a 

szakmai kutatások (ha vannak ilyenek) tanulságai szerint alakul. Bizonyos, hogy több szak-

embert képezünk, mint ahányat a magyar építés képes felvenni. Ez több bajt jelent, nevezete-

sen:  

- Ha kicsi a valószínűsége, hogy egy fiatalember, végezve munkát talál, félgőzzel készül 

- Nem a legjobbak maradnak itthon, hiszen – nyelvismeret birtokában – az uniós elhe-

lyezkedés biztosabb, és méltatlanabb munka mellett is előnyös gazdaságilag, sőt sok-

szor a konszolidáltság miatt felkészülés tekintetében is. 

- A külföldi munka más kapcsolatrendszert jelent. 

- A külföldön kezdődő munka nem építészeti anyanyelvünk ismeretét szilárdítja meg, 

hanem a világnyelvekre tesz fogékonnyá. Van előnye és hátránya is.  

- Az alapképzés és a mester fokozatok együtt adnak egy – egy használható szakmát. 

Csak ötéves képzést kéne e szakokon indítani, és viszonylag egységes tananyaggal. 

- A képzés széttagoltsága sok egyenetlenséget jelent a frissen végzettek ismeretanyagá-

ban. Pl. a „művész” képzettek sok kulturális, műveltségi értéket kapnak, csekély szer-

kezetismeret mellett. A településtervezők mesterképzésébe tájtervező, építész és építő 

mérnök is bekerülhet. Hogyan lesz belőlük jó településtervező? 

- Az egyetemeinken alapvetően tervezők oktatnak, és tervezőket képeznek, – és ez a ma-

gatartás válik értékké bennük – miközben rég hangoztatott, teljesen jogos célunk, hogy 



a tervező vigye végig az épületét a számlák ellenőrzésével, az épület átadásával és a 

használat ellenőrzésével. Ha nem is elég ismeretet, de legalább késztetést kapnak erre a 

hallgatók? 

 

Pályára-lépés: 

 

- Az önálló tevékenység megkezdésének jogához – a mai jogi környezet szerint – építé-

szet esetén 2 év, településtervezés esetén 5 év „jogosultsággal rendelkező” tervező mel-

lett eltöltött gyakorlat (vagy a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti egyéb munkakör) iga-

zolt megléte szükséges. Néhány kérdés ezzel kapcsolatban: 

o Az ismert végzett/szükséges szakember arány mellett hogyan talál a végző kol-

léga őt fogadó tervezőirodát, vagy akár építő vállalatot. 

o Talál-e a saját végzettségének megfelelő jogosultsággal rendelkező mestert, 

esetleg mentort, vagy egy É2 jogosultságú mérnök mellett kezd. 

o Milyen minőségben tudják alkalmazni, ha valahol felveszik: lehet-e tervező 

társ, együttgondolkodó alkotó, vagy a számítógéphez jól értő szerkesztő lesz? 

o Hogyan igazolódik a gyakorlat megszerzésének milyensége? A felelős tervező 

igazolja, vagy a terveken szerepel a neve? Van ennyi becsületes tervező kollé-

gánk? 

 

Az önálló pályára lépés lehetősége, ideje: 

 

- Céget kell-e alapítania a tervezőnek, ha önálló akar lenni? 

- Önálló jogosultság megléte esetén megéri-e az őneki gyakorlatot biztosító cégnek, 

hogy megtartsa? (Érdek-egyezés.)  

- A friss diplomásokat betanító cég jobban jár-e, (anyagilag) ha mindig új embert vesz 

fel? 

- A cégalapítás költség és időigénye ma akkora, hogy legfeljebb egy nagy elnyert mun-

kára lehet alapítani, ha az nem megy a munka rovására. 

- Társtervezők megszerzése, megszervezése, összeszokás. Mekkora kockázat vállalható, 

akár félig-meddig ismerős közegben is? 

 

Munkához-jutás:  

 

- Magán megrendelések esetén kezdő tervező véletlenszerűen juthat munkához. 

- A mentor mellett jut munkához – rendes a mentor – és ha elmegy, vele megy a munka. 

- Tervpályázat nyerés esetén az ifjú generáció is juthat munkához, hiszen nyitottságuk, 

gondolat-vibrálásuk könnyebben hoz sikert. 

 

Ha már nem kezdő a tervező. 

- A korábbi munkáit, az esetek jelentős részében – ha nem veszett össze a megrendelővel 

– a tervező tovább tudja vinni. Ez akkor is igaz, pl. települések esetén, ha a terv nem 

volt jó, nem volt megfelelő, a tervtanács elmarasztalta, volna jobb… (Azért a település-

rendezést hozom példaként, mert ahhoz a megrendelő annyira sem ért, mint a kért épü-

lethez.) 

- A területrendezési tervekből az országosat a törvény rendeli a LLTK (leánynevén: 

VÁTI) – hoz, a két kiemelt térségnek van gazdája, a megyék tervein a három tervező 

osztozik. Gond: a tervek szakmailag nem méretnek meg, vagy ez nem olyan súlyú, 

hogy elvegyék tőlük a munkát; a tervek határidejét az OTrT módosításáról szóló tör-

vény köti meg, amely miatt a 19 módosításra van másfél év. (Ezt a tervkészítést a költ-

ségvetés általában támogatja, így akkor kell elkészülniük, amire a törvény rendeli. Egy 

– két karakteres megye kér haladékot.) Három tervező csoport, tizenkilenc megyei ter-

vet megfelelő színvonalon nem képes elkészíteni, és a tervek elkészülnek. Némelyik 

egész jó, és ez a környezet ismeretében nagyon nagy dolog! 



- A településrendezés eseteit jobban ismerem, és a küzdelmeket is egy – egy valaha 

megszerzett város megtartásáért, (és néha hogyan „szerezték”!); a piacra való bejutás 

ma szinte lehetetlen. (Ahol a megrendelő felismerte, hogy a tervezőjével gondjai van-

nak, és pl. kiír egy közbeszerzést a házon belüli tervezőnek sem tilthatja meg az indu-

lást, és ő lemegy a szokásos vállalásainak kb. 20 – 25%-ig, és marad minden a régi-

ben.) 

- A tervpályázat: 

o Biztosan legitimál a szakma és néha a társadalom előtt is. 

o Gyakori még, hogy a megrendelő pl. önkormányzat elégedetlen a tervpályázat 

neki nagyon nem tetsző szakmai eredményével. (Ott biztosan nem lesz több 

tervpályázat.) 

o A tervpályázat esetén – tisztelet a kivételnek – a bíráló bizottsági rendszerből 

adódóan (közös nevező) van egy veszélye a felsőbb szintű, de mégis középsze-

rűség felé hajló döntésnek. 

- Amikor pl. egy világörökségi területen az egyik „jogosultsággal rendelkező” tervező 

befut, akkor is, ha minden terve kétszer, háromszor megfordul a TT előtt. 

- Nehéz igazolni, de gyakori, hogy a jogosultsággal rendelkező tervező aláírja a tervet, 

és nem jelenik meg a TT előtt. (Az állami főépítész megteszi – nem tudom milyen jog-

gal – hogy a felelős tervező megjelenése nélkül nem tárgyalja a tervet.) Jó módszer, ha 

van tervtanács, és a tagoknak szép, egyenes gerince! 

 

A tervek szakmai megmérettetése: 

 

- Nagyon hiányzó láncszeme a folyamatnak. (A nagyobb tervezőirodáknál még lehet egy 

– egy fórumot tartani, de a magányosan dolgozó kollégák, legfeljebb a jó tervtanács al-

kalmával találkoznak az építészeti kritikával.) Egy időben volt rá jogszabály, hogy a 

szinte alig létező nagyságrendet a kamarai tervtanács tárgyalja, de ez is hamvába holt. 

(Jóval korábban, volt egyszer egy ÉSZB. és tervezők úgy szerződtek, hogy akkor ese-

dékes a díj, ha az ÉSZB átengedi a tervet…)  

- A tervtanácsra kötelezett tervek az új jogi keretben inkább csak a nagyobb városok, ke-

rületek lehetősége, hisz főépítészt alig tart más. A tervtanács minősége, politikai hely-

zete is sokszor kérdéses lehet.  

 

A tervező és a mű viszonya. 

 

Területrendezés:  

A területfejlesztés és a területrendezés elszakadnak egymástól. A terület „fejlesztés” elvei 

és irányai úgy születnek, hogy nincs mögöttük a terület-elvű kontrol, illetve alap. (Más mi-

nisztériumhoz tartozik és alapvetően az Európai Unió hétéves ciklusaihoz igazodik, nem a 

területek tényleges igényéhez. az előző ciklus kitűzéseinek hatékonyságvizsgálata részleges, 

kissé csak látszólagos.) 

A területrendezés csak országos szinten hat, illetve volna képes követni a szükséges válto-

zásokat, ennek alacsonyabb szintű lebontása csak a pontosításokra korlátozódik, a település-

nél nagyobb jellegzetességeknek nem vehetők figyelembe.  

Természetesen kivétel a kér törvénnyel jóváhagyandó terület, a Balaton és Budapest agg-

lomerációja.   

A területrendezés és a településrendezési eszközök nem mindenben kapcsolhatók össze: 

A településfejlesztési koncepció alárendelődik a felsőbb szintű fejlesztési koncepcióknak 

(pénzforrás) és területrendezési terveknek.  

A településrendezési terv kell, hogy illeszkedjen – törvény adta keretek közt – a terület-

rendezési tervekhez. 

A MJV terve és a megyei területrendezési terv közti feszültség továbbra sincs feloldva, hi-

ába van területfejlesztési és területrendezési joga a megyei önkormányzatnak. 

Külön nagyon nagy gondja a területrendezésnek, hogy az erős, komoly pénzügyi hátérrel 

és politikai hátérrel rendelkező ágazati „fejlesztések” egyeztetési kötelme sokszor látszólagos-



sá degradálódik. Ilyenek a közlekedés fejlesztései, a vízügy elgondolásai, a közművesítés és 

nagyon sok kormányrendelettel kiemeltté nyilvánított beruházás is. (Mert ezekre pénz – nem 

ritkán uniós pénz van, amelynek elköltése vezető prioritás, és a megalapozott, fejlesztő – job-

bá tevő – elköltés nem minden esetben látszik a költés tényével azonos fontossággal bírni. 

A területrendezésre néhány iroda „szakosodott” – nem azonos színvonalon, s ez két alap-

vető gondot legalább jelent, nevezetesen: 

- A gyengébben dolgozni képes, de a (gyenge) gyakorlatával is jogosultsággal rendelke-

ző csapat által végzett munkák területén a teljes utána következő folyamatra rávetül a 

határozatlanság, bizonytalanság, konfliktus feloldatlanság árnyéka. 

- A megyék területrendezési terveinek felülvizsgálatára az OTrT jóváhagyását követő át-

lagosan másfél év áll a megyék rendelkezésére. Erre az esetek jó részében állami támo-

gatást is kapnak. A három csapat képtelen megfelelő minőségben elvégezni a tizen-

nyolc megyei területrendezési terv felülvizsgálatát. Fizikai lehetetlenség elé állíttatnak. 

Megkapja a bíráló, hogy ennyi pénzért, ennyi idő alatt ennyit lehetett elkészíteni. És a 

tervezőnek is igaza van. 

  



1. Az országos fogalomtár  

A fogalmak zavarából adódó problémák  

 a szakmát érintő fogalmak több helyen való megjelenése – törvény, kormányrendelet – több-
szörözik az eltérő szakmai értelmezés lehetőségét 

 a fogalmak az értelmezésből adódó különbözőségek miatt régóta pontosítást igényelnek, mivel 
tervező és tervező, hatóság és hatóság másként értelmez egyértelműnek szánt meghatározá-
sokat, ami napi problémákat szül a tervezési és eljárási folyamatokban 

 a fogalmak változtatása miatt a korábbi fogalmak alapján létrejött településrendezési szabá-
lyozás elveszti alapját, emiatt az időbeliség az érvényesség megállapításakor állandó vizsgálatot 
igényel az engedélyezések során  

Probléma kifejtése 

Az OTÉK fogalmi rendszere sokat javult a legutóbbi módosításakor (2008), mivel számtalan korábban 
is alkalmazott, de értelmezésében nem tisztázott fogalommal bővült. Sajnos emellett több olyan 
fogalomváltoztatás is történt, mely a tervezés, hatósági alkalmazás során számos kérdőjelet, bizony-
talanságot vetett fel, sőt egyenesen volumenbeli eltéréseket okozott az értelmezések során. 

Zavarokat jelent, hogy az építésügyet közvetlenül érintő szakterületek egyes fogalmai hasonlóak, de 
mégsem azonosak, sőt értelmezésük során kifejezetten ellentétbe kerülnek az építésügyi jogszabály-
ok során alkalmazott fogalmakkal (Étv. – OTÉK vs. OTSZ).  

Fontos volna az is, hogy az egyes fogalomkörök esetében a szóhasználat azonos megfogalmazásra 
alapozzon, ne lehessen ugyanazt másként is megnevezni a magyarázatokban. (pl. építési munka, épí-
tési tevékenység definíció szerint nem azonos, de sokszor esetlegesen említi a jogszabály.)   

Egyes fogalmak egy-egy szabály alkalmazásának értelmezéséhez elengedhetetlenek, vannak csak 
önmagukban értelmezendő magyarázatok, és vannak olyan fogalmak is, melyek egymásra épülnek, 
és az egyik fogalom értelmezése a másik fogalom megértéséhez vagy definiálásához szükséges. Ez azt 
jelenti, hogy a fogalmi definiálás nem csak értelmezést, de struktúrába szedett fogalmi rendezést is 
igényel, ami minden módosítást igen érzékennyé tesz, egyben rámutat a fogalmi kérdés átfogó ren-
dezésének igényére. 

A fogalmak módosításának építésjogi hatásait is elemezni kell, kizárva az utólagos ellentmondásokat.  

A jogszabályi pontosítások során átértelmezett fogalmak sok bizonytalanságot okoznak a hatósági 
munkában, a helyi szabályozásban és a szabályozások alkalmazásában. Ha egy elkészült és jóváha-
gyott helyi építési szabályzat alatt (jogilag felette) a fogalmi bázist átértelmezik, a felépített szabály-
rendszer adott esetben éppen ellenkező célt ér el, hacsak nem roppan össze tőle. (Ilyen volt koráb-
ban az építési hely fogalom átalakításának értelmezési és térképi jelölési problémája).  

Célszerű volna egy „jogi kódexben” összefoglalni az épített környezetre alkalmazott fogalmakat és 
jelentésüket, hogy a szakma egy nyelven beszéljen. Fontos az összehangolás a más szakterületi fo-
galmakkal is, ezért ki kell dolgozni egy interdiszciplináris fogalmi rendszert annak érdekében, hogy a 
különbözőképpen érintett szakterületek azonos jelentésben, értelmezésben alkalmazzák a fogalma-
kat. Ez lehetne a minőség irányába tett első lépés.  

Cél egy egzakt, stabil és interdiszciplináris fogalmi rendszer kódexbe foglalása. 

Javaslat 

 Interdiszciplinárisan megalkotott fogalmi kódex létrehozása szükséges az épített - és az általa 
érintett - természeti környezet alakítására és védelmére vonatkozó általános fogalmi kör kiszé-
lesítésével. 

 A ma használt fogalmak értelmezésének javulását eredményező, ugyanakkor egzaktabb, nem 
félreérthető és nem kijátszható fogalmi rendet kell felépíteni. 

 El kell végezni a kapcsolódó ágazatok fogalmi rendszerének összességét áttekintő felülvizsgála-
tot.  



2. Társadalmi jelentőség alapú differenciálás 

A differenciálatlan rendszer problémái 
 az egységes szabályokat különböző léptékű és jelentőségű településekre és fejlesztésekre al-

kalmazzuk, amely a kisebb jelentőségű esetekben felesleges, a kiemelkedő esetekben felelőt-
len 

 eljárásrend alapú gondolkodás jellemzi az épületek megítélését 

 a hatósági oldalon egyes esetekben felkészületlen apparátus dönt jelentős fejlesztésekről 

 a jelenlegi differenciálás csak mennyiség alapú, legfeljebb védettségi alapon különböző 

Probléma kifejtése  

Az épített környezettel kapcsolatos jogszabályaink, eljárásrendjeink általánosító jellegük miatt nem 
biztosítják a hely léptéke, karaktere szerinti differenciált minőségi megítélést, a relativitást, pedig egy 
vidéki kis településen sok esetben évszázadonként épül egy–egy középület. Ezek relatív fontossága 
felér a hatalmas fővárosi vagy városi középületekkel (pl.: egy új templom, faluház stb.). 
 

A szakmai kontrollként működtetett tervtanácsokhoz benyújtandó tervi kötelezettség és sok más 
rendelet ugyanakkor mennyiségi szemléletű, s olyan alapterületi vagy más nagyságrendekhez kötő-
dik, melyek kisebb településeken soha nem épülnek, ugyanakkor fontossága szerint minden középü-
letet, közterületet, közpénzes beruházást – nagyságrendtől függetlenül – azonos ranggal kellene ke-
zelni. 
 

Nem találják méltó helyüket a jogszabályainkban, engedélyezési eljárásainkban az egyébként nagy 
közérdeklődéssel bíró speciális (alapterületileg nem is értelmezhető) elemek, mint például a köztéri 
alkotások, szobrok, emlékművek (szintén méret szerint hibásan szabályozva), antennatornyok, kilá-
tók, reklámok utcabútorok, vezetékek s a környezetünk egyéb mikro-elemei, illetve zöldterületi léte-
sítményei fasorok, terek, parkok stb. 
 
Az épített környezet elemeinek társadalmi jelentősége is egyfajta mérce kell, legyen. Az épület, az 
építmény nemcsak egyszerűen a térben megjelenő művi dolog, hanem funkciója alapján is jelentős, 
de különösen akkor érdemli meg a kitüntetett figyelmet, ha azt a köz, vagy a köz érdekében, a köz 
számára, illetve közpénzből hozzák létre. E társadalmi jelentőség összefügg a társadalmi hasznosság-
gal és emiatt nem lehet csupán mennyiségi szemlélettel szabályozni ezek értékelési rendszerét, 
ahogy ma a tervtanácsok méret szerinti tárgyalási kényszere teszi.  
A társadalmi jelentőséget maga a terület is adja, miként a védett tájegységen történő beavatkozás, 
miként a települések védett szerkezetét, központi magját érintő fejlesztés, miként a világörökségi, 
műemléki jelentőségű területen létrejövő építmények köre, ennek megfelelően, ehhez hasonlóan 
további differenciálást szükséges alkalmazni a tervtanácsi és a hatósági eljárások körében. 

Cél a társadalmi jelentőséghez igazodó építésügyi differenciálás.  

Javaslat  

 Kidolgozandó egy olyan rendszer, amelyben az alábbi szempontok mérlegelése alapján hatá-
rozzuk meg egy tervezési feladat társadalmi jelentőségét: 

 közpénzfelhasználás, 

 közhasználat, 

 funkció, 

 lokáció, 

 volumen. 
 Mindezekhez szükséges a társadalmi jelentőség alapján differenciált  

 szabályozási szint, 

 eljárásrend /hatóság, tervtanács/, 

 tervtartalom  
meghatározása is. 

 



3. A kutatási háttér megteremtése 

A kutatás hiánya  

 hiányoznak az épített környezettel kapcsolatos szervezett és koordinált, s a hosszú és középtá-
vú építészetpolitikai célokat szolgáló alapkutatások és speciális kutatások 

 a jogalkotás során megváltoztatott vagy létrehozott struktúrák, folyamatok és tartalmak átfogó 
kutatási alap hiányában jönnek létre, amelyet nem helyettesíthetnek alátámasztásként a rövid, 
egyoldalas hatásbecslések  

Probléma kifejtése  

A hazai gyakorlat a nagy intézmények megszüntetésével együtt elvesztette a hagyományos kutatási 
hátterét. Háttér-dokumentációk ugyan készülnek, de általában egy-egy szakértő-, vagy tervezőcso-
port aktuális véleményét és szakmai ismereteit összegző módon, direkt kutatási terv és analízis nél-
kül. A kutatás  hiánya az alábbi két síkon jelentkezik: 
 országos koordinált intézményi kutatások és adatbázisok létrehozása, működtetése, illetve 
 az egyes tervek készítése során – idő és forráshiány miatt – az el nem készített, speciálisan a 

térségre, a területre, a településre vonatkozó kutatások, adatfeltárások tekintetében. 
Ennek eredménye, hogy a terület- és településfejlesztési tervek mögött nincs alátámasztó szociológi-
ai kutatás, az elmúlt legkritikusabb 20 évben ez teljesen eltűnt a szakmai palettáról. Elvétve, más 
célzatú kutatások rezüméje fellelhető az egyes tervekben, de egyre ritkább, hogy a helyzetfeltárás 
ilyen célzatú társadalmi és gazdasági elemek tényadatait és következtetéseit is tartalmazná. 
Az egyes tervező szervezetek saját fejlesztésű metodikával dolgoznak, ha túl akarnak mutatni az álta-
lános szabályozási eszközökön. A terület- és településrendezési szakma alapvetően alulfinanszírozott, 
ebbe nem fér bele a kutatás saját forrású elvégzése, pedig nagyon fontos volna az új metodikák ki-
dolgozása a tervezési- és alkalmazási gyakorlat fejlesztése szempontjából.  
Nincsen szervezett kutatás, ezért nincsen kutatási eredmény az elvárt fenntarthatósági elv, mint el-
érendő cél mögött sem. Az egyetemek a napi létükért küzdenek, nem jellemző kutatóműhelyek kiala-
kulása.  
Mindezt tetézi, hogy országosan hiányosak az átfogó felmérések, a különböző kataszterek úgy a mű-
emléképületeknél, mint a jelentős középületeknél, pincéknél stb. – s a meglévő felmérésekkel együtt 
hiányzik ezek ma elvárható digitális tervtárazása. Megszűnt a terveket, felméréseket őrző tervtári 
rendszer is, mely a későbbi épület–átalakításoknál és karbantartási munkáknál jelentős fontossággal 
bírt. Nincs az építészeti kultúra szerves részeként szolgáló építészeti múzeum s az ahhoz tartozó – 
oktatásban és népszerűsítésben is hasznosítható – digitális kutatási és háttéranyag. Hiányoznak a 
különböző szintű oktatási és ismeretterjesztési programok – a továbbképzések és egy-két lelkes szer-
vezet programjai kivételével. 
Az építéshez kapcsolódóan nincsen elegendő technológiai, technikai és innovációt szolgáló kutatás, 
kísérlet, de hiányos az építésügyet szolgáló naprakész statisztikai adatbázis is. Hiányoznak az egyes 
térségek építészeti karakteréhez és hagyományaihoz igazodó elemzések, melyek az építtetőt, terve-
zőt és civileket egyaránt motiválnák az egységes és sajátos környezeti kultúra fejlesztése és megőrzé-
se terén, de az építészeti kultúránkat a külföld előtt ismertető idegenforgalmi információs háttér sem 
elégséges. 
 

Cél az épített környezet fejlesztését szolgáló humán és műszaki kutatás újjáélesztése. 

Javaslat 

 A terület- és településfejlesztés szellemi háttereként komplex országos kutatási bázis létreho-
zása és működtetése szükséges, melynek eredményeit a jogalkotás során is figyelembe kell 
venni. 

 Kísérleti projektek kidolgozása (falufejlesztés, városrehabilitáció, tanyafejlesztés stb.) segíthet-
né a tervezési-metodikai alkalmazásukat. 

 Európai minták alapján ki kell dolgozni a térségre jellemző építészeti „viselkedésre”, illeszke-
désre vonatkozó szakmai javaslatokat – kézikönyvszerűen. 

 A kutatási bázisokat a meglévőkkel együtt, az illetékes egyetemek és akadémiák (MTA, MMA 
és az építőipari gyártó és szerelő cégek) bevonásával kellene fejleszteni. 

 Építés-technológiai, építés-technikai fejlesztési – kísérleti bázist kell létrehozni a nemzetközi 
versenyképesség biztosítása és a gazdaságos építőipari folyamatok kidolgozása érdekében. 



4. A főépítészi rendszer kiterjesztése 

A rendszer szerepe, problémái 

 a települési főépítészi rendszer a települések csekély hányadát fedi le 

 a főépítészek továbbképzése hiányos 

 a főépítészek egzisztenciája – tisztelet a kivételnek – sokkal kiszolgáltatottabb a politikának, 
mint a lehetséges szakmai kötődésük, megfelelőségük emiatt csökken 

 építési engedélyezési eljárásokban a főépítésznek nincs kötelező szakmai véleményezési sze-
repe  

 a településrendezésért és az építészeti minőségért felelős főépítész szerepe a különböző szin-
teken eltérően működik 

Probléma kifejtése 

Az Étv. lényeges felelősségi kört ad az önkormányzatoknak az épített környezet alakításához, hogy 
lehessenek jó gazdái településüknek. Az önkormányzati főépítész szakmai felkészültségével tudja 
segíteni az önkormányzatot az épített környezettel kapcsolatos feladatainak ellátásában. Felkészült-
ségével, az adott település alapos ismeretével szolgálja az épített környezet javítását, segíti elő az 
építészeti minőség érvényesülését, a városépítészeti és az építészeti értékek megőrzését. Számos 
önkormányzat nem ismerte még fel, hogy településének fejlesztéséhez, karakterének, arculatának 
megőrzéséhez főépítész közreműködése szükséges, és még több van, amelynek nincs módja alkal-
mazni főépítészt. Ma az országban jó közelítéssel 250 – 300 főépítész dolgozik különböző státusokkal 
és időkorlátokkal (egy-két napos). Ahol nincs megfelelő szakember, ott az önkormányzat sem a tele-
pülésrendezési feladatait, sem az épített környezettel kapcsolatos elvárható minőség biztosítását 
szolgáló feladatát nem tudja ellátni.  
Ahol a település nem tud elegendő feladattal ellátni „települési főépítészt” vagy nem tudja finanszí-
rozását vállalni, vagy ahol még önkormányzati társulás révén sincs „térségi főépítész”, valóban 
„egyedül marad” a település és az önkormányzat a szakmai kérdések megítélésében. Amennyiben 
bevezetésre kerül az önkormányzat valamely ügyféli joga a települést érintő építési engedélyezési 
eljárások során, szükséges, hogy értő szakember készítse elő a döntését, illetőleg a nem építési en-
gedélyköteles ügyekben segítse véleményének formálását.      
A főépítészi hálózat bővítése és országos kiterjesztése egyértelműen az épített környezet minőségé-
nek irányába ható szakmai cél, mind a településrendezési terveztetés irányítása, mind pedig az építé-
szeti tervek véleményezése tekintetében. Az állami feladatokat ellátó állami főépítészek mellett min-
den település élhessen azzal a lehetőséggel, hogy főépítész segíti az épített környezetének alakítását. 
E tekintetben két változat javasolható:  

 A tervezett járási kormányhivatalok mellett működő, a települési főépítészek feladatát ellátó fő-
építési státusz létrehozása az épített környezetért felelős állam finanszírozásával. A járás azon te-
lepülésén segítené az önkormányzat munkáját, ahol nem alkalmaznak főépítészt. Az állam mint-
egy szolgáltatásként tenné lehetővé a települési feladatot ellátó szakember rendelkezésre bocsá-
tását. Ez teljes lefedettséget tud nyújtani az érintett települések esetében.  

 Egységes és független Állami Főépítészi Rendszer kiépítése, ahol a főépítészek nem az adott tele-
pülés, lakótömb érdekei mentén ítélkeznek döntenek az urbanisztikai, építészeti megoldásokról, 
hanem egységesen minőségi épített környezeti nívó biztosítása a céljuk, de figyelemmel a telepü-
lési fejlődési szándékra. Ebből a rendszerből épülhet ki majd egy Állami Főépítészi Hivatal. Ez a 
rendszer lehet teljes körű, vagy azon településeknél segítség, ahol főépítész alkalmazására nin-
csen mód.  

Cél egy felkészült és hatékony főépítészi rendszer biztosítása az ország minden településén. 

Javaslat 

 A járásokban kapjon helyet a járás településeinek épített környezetéért felelős, és állami al-
kalmazásban lévő, önkormányzati feladatokat ellátó járási főépítész, azon települések számára, 
ahol nincs települési vagy térségi főépítész. 

 Kerüljön vizsgálatra egy önálló független Állami Főépítészi Hivatal, vagy egy Állami Építészeti 
Minőségi Szolgálat létrehozása, amely, mint szakhatóság vesz részt az eljárásban az ügydöntő 
tervtanácsi állásfoglalások figyelembevételével.  

 A főépítész kiválasztásában kapjanak szerepet szakmai szervezetek (MÉK, MÉSZ, MUT). 



5. A tervtanácsi rendszer működtetése 

A rendszer működése, problémái 

 a főépítész és az általa vezetett tervtanács az adott térségben, illetve településen az építészeti 
minőséget szolgálja véleményével és javaslataival, ugyanakkor az Étv.-ből pár éve törölték (és 
kormányrendeletbe áthelyezték (190/2009.)) a települési önkormányzatok törvényi felhatal-
mazását építészeti tervtanács működtetésére 

 a tervtanácsok még kisebb területet érintenek, mint a főépítészi lefedettség, mert nem minden 
település működtet tervtanácsot 

 a tervtanácsi véleményt az építési hatóság csak „figyelembe veheti”, indoklással – eltekinthet 
tőle 

Probléma kifejtése 

A főépítész által vezetett tervtanács az a szakmai fórum, amely a bemutatott tervek véleményezésé-
vel elősegíti a település építészeti arculatának formálását, ezért kiemelten fontos, hogy a tervezés 
számára (településrendezési és építészeti) – széleskörűen biztosítva legyen működése, mint a minő-
ség garanciája. Kétségtelen, hogy több tervtanács munkája kifogásolható, ezért pontosabban kell 
szabályozni a működésük kereteit. Gyakori, hogy építészeti tervtanács - feladatkörén túl, szabályozási 
és funkcionális kérdésben bírál, az egyértelmű indoklás hiánya a tervezési munkát nehezíti.  
A tervtanácsi kötelezettség ma csak a méret és legfeljebb a védettség alapján differenciált, miközben 
a társadalmi jelentőség és az adott hely fontossága elsikkad. (egy védett homlokzaton a kapu részle-
tei is lehetnek fontosak, míg egy tanyán maga a ház sem jelentős társadalmi szempontból). 
Az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges „ügydöntő” állásfoglalás megkérését megelőzően a 
tervezőnek vagy építtetőnek lehetősége legyen konzultálni az illetékes főépítésszel, tervtanáccsal. 
Társadalmi jelentőség alapján bizonyos esetekben a konzultatív tervtanács legyen kötelező, ugyanak-
kor főépítészi hatáskör legyen eldönteni a tervtanács szükségességét módosítás, illetve átalakítás 
esetén. 
Célszerű külön meghatározni a konzultatív és az ügydöntő tervtanácsi fórumot. A konzultatív ülés a 
tervezők számára lehetőség a tervezés folyamatában, mint javaslattételi fórum. Az ügydöntő ülés 
egyértelmű döntéshozatallal, indoklással kell, hogy együtt járjon.  
Ma nem kell figyelembe venni a tervtanácsi véleményt az építési engedélyezési eljárás során, és nem 
is lehet a negatív állásfoglalás ellen felszólalni. A jogorvoslati lehetőséget a magasabb szintű tervta-
nácson lehetővé kell tenni, és emellett szigorítani kell feltételein az építéshatósági figyelembevétel 
során.  
A településrendezési és az építészeti minőségért felelős tervtanácsban a tárgyalt téma függvényében 
településtervezők is, építészek is legyenek jelen.  A tervtanácsi tagok körét 3 évente cserélni szüksé-
ges.  
Cél egy hatékony tervtanácsi rendszer biztosítása az ország minden településén. 

Javaslat 

 Az Étv.-ben szerepeljen újra az önkormányzatok felhatalmazása a tervtanács működtetésére. 
 A javasolt „járási főépítész” is működtessen tervtanácsot, amelyet - szintén „szolgáltatásként” - 

a tervtanácsot nem működtető önkormányzatok vehetnek igénybe.   
 A tervtanácsra vonatkozó jogszabály határozza meg a konzultatív fórum és ügydöntő ülés meg-

különböztetését és szabályait, egyben a kötelezően benyújtandó tervek a hely, a méret és a 
társadalmi jelentőségtől függően legyenek differenciálva.  

 Az állásfoglalás és –vélemény tartalmi része legyen szabályozva, a döntés szakhatósági állás-
foglalással legyen azonos erejű, melyhez legyen jogorvoslat biztosítva a magasabb szintű terv-
tanácson. 

 A nem tervtanács köteles tervek építési engedélyezése a főépítészi szakértői vélemény figye-
lembevételével történjen, a nem építési engedélyköteles ügyekben előzetes főépítészi szakvé-
lemény figyelembevétele, vagy a tervezés megkezdésekor főépítészi egyeztetés legyen kötele-
ző, mindkét esetben a társadalmi jelentőséghez igazodóan.  

 A tervtanácsi kötelem a Főépítész döntési joga közé tartozzon átalakítások esetén. (pl.: belvá-
rosi belső udvar homlokzatán nyitott ajtó miatt ne kelljen tervtanácsot összehívni).  

 Az építészeti-, műemléki- és településrendezési tervtanácsok szakmai munkájának összehango-
lása szükséges, megfelelő kommunikáció, összevont tervtanácsok és kölcsönös tagdelegálás út-
ján. 



6. Az országos területfejlesztési koncepció 

Az országos területfejlesztési koncepciót érintő problémák 

 a szakpolitikák területi összehangolása az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) alapján 
nem történik meg 

 a területek fejlesztésének visszacsatolása legfeljebb formális: intézményesítés nincs, főszerep-
lői a megyék lettek, fejlesztéseiket nem illesztették, koordinációs hiány tapasztalható egyes te-
rületeken (pld.: Natura 2000) 

 a térségek fenntarthatósága sérül az értékek pontos ismeretének hiánya és a tőke érdekérvé-
nyesítő képessége miatt 

 Budapest nemzetközi szerepének erősítésére és az elmaradott vidékies térségek fejlesztésére 
nem került sor 

Probléma kifejtése 

Az OTK felülvizsgálata nélkül elkészültek, illetve folyamatban vannak fejlesztési stratégiák (vidékfej-
lesztés, fenntarthatóság, Duna stratégia, stb.) és készültek infrastruktúra folyosók (M-9, TEN V,  „D-i 
áramlat”, stb.) Az elkészült anyagok néhol komoly kutatáson alapultak, (fenntartható fejlesztés – 
Jövőkereső, Vidékfejlesztési stratégia – vizsgálati rész, M-8 nyomvonala) máskor valószínű kisebb 
egyeztetési fórumot is elegendőnek ítélt a készíttető. A területminőséget befolyásoló anyagokban  
nem található hivatkozás az OTK-ra. Az OTK gazdája nem azonos az Országos Területrendezési Terv 
gazdájával minisztériumi szinten, ugyanakkor a fejlesztési koncepciók nem lehetnek ellentétesek a 
felsőbb szintű koncepcióval és az azonos szintű területrendezési tervvel, az összehangolatlanság így 
országos kiterjedésű.  
A fejlesztési koncepciókban „prioritás” – okkal dolgoznak, az egyszerűség kedvéért olyanokkal, ame-
lyek minden politikusnak megfelelnek, s mindenki megtalálja a „vesszőparipáját” bennük.  
A területfejlesztési koncepciókat és a programokat nem kell egyeztetni az illetékes állami főépítész-
szel, hanem a miniszterekkel (megye esetén a pénzüggyel nem). Ki végzi el a törvényességi felülvizs-
gálat alkalmával az anyag tartalmának törvényességi – illeszkedési ellenőrzését? 
Határ térségben a területrendezési tervet meg kell küldeni a szomszédos ország megfelelő szervének, 
a fejlesztési koncepciót és programot nem.  A regionális fejlesztési tanácsok megszűntek, szerepüket 
regionális koordinációs fórum látja el, amelynek csak információs szerepe van. 
A területfejlesztési koncepciók minden szinten megkövetelik az értékek vizsgálatát és ezek beépítését 
a fejlesztésbe, a térség jövőképébe. Ezeket az elemeket pontosítani, helyhez kötni, csak a területren-
dezési, majd a településrendezési tervekben lehet. A tájak, mint értéket őrző területek – települések-
kel, műveléssel, vagy természetközeli állapotban – nagyon kitettek az emberi kapzsiságnak, a beépü-
lésnek, stb. 
Budapest szerepe a közép-európai térségben nem nőtt úgy, ahogy szerettük, kívántuk és jó lett vol-
na, pedig Budapest nélkül „nem megy”. A vidék nem az OTK elképzelései szerint változott, mert ami 
történt azt nem lehet fejlődésnek nevezni, az egy hangosabb, vagy csendesebb agónia.  
Cél a területi elv prioritásának megerősítése az ágazati érdekekkel szemben.  

Javaslat 

 Az  OTK-t – az előírásnak is megfelelően – felül kell vizsgálni, és minden közben született jót, 
fejlődést ígérőt be kell emelni, de el kell végezni az ágazati elképzeléseknek a nagy egésszel va-
ló összevetését, korrekcióját is. Prioritások helyett - vagy mellett - technológiai és fontossági 
sorrendeket kell meghatározni! 

 A területfejlesztés szereplőit és felelősségüket a fejlesztésben az átalakuló rendhez kell illesz-
teni. 

 A országos és európai fejlesztési koncepciók és programok illeszkedésének ellenőrzésére értő 
szakmai felelős kell. 

 Budapest szerepét az OTK-ban meg kell erősíteni, és a hétköznapok léptékének megfelelő 
irányt szabni a végrehajthatósághoz.   

 A vidék halódása ellen nagyon okos és határozott lépéseket kell tenni, a fejlesztés erkölcsi, ok-
tatási és anyagi oldalain egyaránt.  

 Meg kell teremteni az urbanizációs folyamatok (a civilizációs fejlesztés) országos egyensúlyát 
és arányosságát a vidék és városok tekintetében.  



7. A területrendezési terv 

A területrendezési terveket érintő problémák 

 a megyei tervek időre történő módosítása az országban ma aktív három tervező csapat erejét 
meghaladta, a vizsgálatból ki-ki maradt a környező világ, melyet súlyosbít az elavult alaptérkép 

 a térségi szerkezeti terv – jogszerűen – nem különbözteti meg a meglévő és a tervezett 
területfelhasználási elemeket, ezért a megbízók változási tervet kérnek 

 a megyei tervek csak az OTrT-ben meghatározott övezeteket tartalmazhatják, határaikat 
pontosíthatják, ha valami többlet van a fejlesztési elképzelésekben, az „ajánlás” lehet 

 a megyei övezetek közül  hatnak a területét csak hatástanulmánnyal alátámasztott területi ha-
tósági engedéllyel lehet beépítésre szánt területbe sorolni  

 a tájképvédelem elemeit minden alacsonyabb szintű tervnek figyelembe kell venni, de ezek 
bemutatása a térségi tervekben nem történik meg 

 az együtt tervezhető térség az agglomerálódó területekre vonatkozik, egyeztetési kötelem nél-
kül 

Probléma kifejtése 

Az OTrT módosítása meghatározta azt az időpontot, ameddig a megyék terveiket módosíthatják, s a 
teljesítéshez támogatást is rendeltek. Az idő és az anyagiak korlátozott volta a tervezőket – logikusan 
(Puskás F.) „kis pénz – kis foci” elvére kényszerítette – és elálltak a hasznos, fontos, de valahogy még-
iscsak elhagyható vizsgálatok elvégzésétől. A megyei szerkezeti tervek vizsgálataik jelentős részében, 
s gyakran rajzilag úsztak a semmi tengerében, környezetük nélkül.  
A „laikus” jóváhagyó testület szükségesnek érzi, hogy amit „fejlesztés”-nek gondolt, az látszódjon a 
terven, s ne keverje össze, hogy melyik erdő tényleges és melyiket tervezik csupán, stb. Igényeit csak 
a dokumentációhoz mellékletként csatolt „változó szerkezeti elemek” lapon találhatja meg. 
Az OTrT, mint törvény adja meg a megyei tervek területfelhasználási kategóriáinak és övezeteinek 
tartalmát, aminél többet a megyei terv nem tartalmazhat, mert önkormányzatot másik önkormány-
zat nem kötelezhet többletre. Ez így helyes, ugyanakkor a táj, a környezet, a hagyomány, a történeti 
összeszokottság nem mindig fér bele a törvény által adott keretekbe.  
A csak külön társadalmi, gazdasági, környezeti hatástanulmány alapján, területi hatósági engedéllyel 
beépítésre szánt területté tehető terület hatástanulmányának költsége a települési önkormányzatot 
terheli, akkor is, ha csak térképi hiba javításáról van szó.  
 A törvény szerint az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben „az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó 
szabályokat.” Ezek meghatározása csak a világörökségi és a várományos területeken történt meg. 
Az együtt tervezhetőség nem kötelem, hanem az egymás növekedésére nem mindig jó szemmel néző 
települések lehetősége. A kistájak, az azonos kultúrák nem soroltatnak ide, csak a feszültséggel ter-
hes agglomerálódó területek.  

Cél a tervek szubszidiaritásának, hierarchiájának és tartalmának rendszerbe szervezése. 

Javaslat 

 A megyei tervek – mert azokon keresztül jut el a közös akarat a települési közösségekhez – 
mindig kapjanak időt (demokrácia) pénzt és ellenőrzést (minőség) a méltó elkészítésre! 

 Az OTrT egészüljön ki a megyei tervek által ajánlott övezetekkel, mint menüvel, amelyből a 
megye a terület és táj őreként választ és közvetít tovább a települések felé. 

 A térségi szerkezeti terv legyen „felhasználóbarát”, azaz érthessék, akik jóváhagyják! 
 A megyének legyen feladata és felelőssége, hogy az értékeket védje az elszegényedő önkor-

mányzatok ellenében is. Ekkor a terv legyen egyeztetett és nagyon pontos!  
 A megyei terv a világörökségi konvenciót alkalmazva határozza meg, hogy melyik tájat miért 

védi és az egyediségeket és eredeti jelleget sorolja fel, amelyet a település megért, megszeret 
és véd. 

 Az együtt-tervezés terjedjen ki a tájegységekre, gazdaságilag együttműködő - s határokon is 
átnyúló - térségekre.    

 Hatékony és teljes egyeztetés kell a településekkel is. 

 



8. Településfejlesztési és településrendezési eszközök 

Készítésük és alkalmazásuk főbb problémái 

 a fejlesztés és a rendezés irányító rendszere széttagolt, ezért a szinergiák nem érvényesülhet-
nek 

 nem áttekinthető – sem térségi, sem települési szinten – a fejlesztés és rendezés tervezésének 
és dokumentumainak kapcsolódási rendszere  

 a fejlesztési dokumentumok készítésének módszere és a különböző távú elgondolások illeszté-
se, valamint tartalma támpontok nélküli 

 bizonytalan a készítők köre a településrendezéssel foglalkozók sok esetben nem részesei a ter-
vezésnek, pedig a koncepcióban leírtak a településrendezési terv alapjául szolgálnak, hisz ez a 
közösség jövőképe, a terület adottságainak vissza kell hatnia a fejlesztésre 

 a települések sok esetben csak elkészítendőnek tekintik a fejlesztési dokumentumokat, miköz-
ben a település fejlődési irányait meghatározó egyik legfontosabb eszközök, ha komolyan ve-
szik 

Probléma kifejtése 

A településrendezési eszköztárat a törvény nevesíti, de tényleges útmutatást csak a rendezési tervek-
re vonatkozóan ad. Hiányzik a településfejlesztési koncepció, a településfejlesztési stratégia és a te-
lepülésszerkezeti terv kapcsolódásának definiálása, egymás figyelembevételének mikéntje. Számos 
esetben merül fel kérdésként a tervek egymásra hatása, a dokumentumok egymásra épülésében a 
kötelező vagy nem kötelező elemek figyelembevétele bizonytalan.  
Az elmúlt évek integrált városfejlesztési stratégiái jó eszköznek bizonyultak, bár sokszor egy-egy pro-
jektnek a rendezési tervnek való megfelelési „igazolására” készültek.  
Nem tisztázott a fejlesztési típusú dokumentumok tartalma, elfogadási eljárásuk – mint társadalmi 
szinten legérthetőbb dokumentum – leírása is vitatható.   
Ezen bizonytalanságok nem engedik kialakulni a megfelelő metodika létrejöttét sem. Egyre fontosabb 
volna a rendezési típusú tervezés előtt a - sajnos ma még nem megfelelően kiérlelt - fejlesztési típusú 
tervezés, a településfejlesztési koncepció tartalmának megfogalmazása, majd a stratégiai terv kidol-
gozásának mikéntjére vonatkozó metodika kialakítása. Rendkívül eltérő fejlesztési koncepciók, stra-
tégiák születnek - tartalmilag és mélységét tekintve is. (Van, ahol a település intézményi és gazdasági 
koncepciójának összefoglalójaként jön létre, és van, ahol elsősorban a településszerkezeti terv prog-
ramját alapozza meg, nem foglalkozva a település humáninfrastruktúrájának stb. jellemzőivel.)  
A településrendezés újragondolása napirenden van, de ezt meg kell, hogy előzze a teljes fejlesztési és 
rendezési tervezés kapcsolatának logikus újraszervezése, egyáltalán kitalálása dokumentumtípusok-
ban, kompetenciákban, eljárásokban, tartalomban, készítési metodikában, társadalmasításában stb. 
Fontos definiálni az országos, a térségi és a települési szintű döntések dokumentumainak viszonyát is.  

Cél egy egyértelmű és rugalmas rendszer kialakítása a fejlesztési és rendezési tervtípusok egysze-
rűbb és érdemi használata érdekében.  

Javaslat 

 Ki kell dolgozni a fejlesztési és rendezési tervek közötti belső illeszkedések és egymás közti 
kapcsolatok rendszerét, meg kell határozni a visszacsatolási pontokat. 

 A fejlesztési koncepció kidolgozása alapos, a település - fizikai és szellemi - egészére kiterjedő 
helyzetértékelésen alapuljon.  

 Jogszabályban meg kell határozni a minimális tartalmat, de részletes tartalmat csak kézikönyv 
formájában.  

 Településtervező kötelezően vegyen részt a fejlesztési tervezésben, a komplex szemlélet és kö-
vetkező rendezési fázis szakmailag korrekt megalapozása érdekében.  

 A fejlesztési dokumentumok készítésére alkalmas továbbképzés és a hozzárendelendő jogo-
sultság meghatározása is elengedhetetlen. 



9. Településrendezési eljárások 

A véleményezési eljárás és a véleményezők részvételének problémái 

 a mai eljárási rendben a lakossággal való egyeztetés nem érdemi, mivel a tervezés döntés-
ellenőrző ismertetése a végső fázisába van rendelve, amikor bármilyen változtatás a teljes körű 
egyeztetés érdekében újbóli eljárási kört eredményez 

 az államigazgatási szervek ritkán adnak érdemi információt, majd az eljárás során tesznek utó-
lagosan kifogásokat (kivéve néhány hatékony állami főépítész területén) 

Probléma kifejtése 

Az előzetes véleményezés során az államigazgatási szervek sok esetben formális állásfoglalást adnak 
az ágazatukat érintő jogszabályok felsorolásával, ahelyett, hogy érdemi, a tervezést segítő adatszol-
gáltatást nyújtatnának. A ma hatályos intézmény-rendben, az állami főépítészen keresztül el kell érni, 
hogy a részvételük érdemi, a tervezést segítő, támogató és ne csak felügyelő jellegű legyen, adatszol-
gáltatásuk pedig legyen kötelező és ingyenes. 
A településrendezési tervek a települési környezet alakítását hivatottak szolgálni, végső céljuk, hogy 
az a közösség számára jól-élhető és fenntartható legyen, és ezen belül magáért az emberért való 
környezet létrehozását segítse elő. A településrendezési tervek esetében az érintettekkel folytatott 
párbeszéden alapuló lakossági véleményezés a cél, nem pusztán a „tájékoztatás”, ezért újragondolást 
igényel. 
A törvény szerinti eljárások keretében a civilszférával, a lakossággal való együttműködés a lehető 
legkedvezőtlenebb helyen van beépítve a mai eljárási folyamatba: akkor, amikor már változtatni nem 
lehet rajta. Ma a törvény a településrendezési eszközök előzetes egyeztetését előírja a meghirdetés 
fázisában a teljes lakosság részére, a köztes állapotban a lakosságot képviselő(?) érdekképviseleti és 
társadalmi szervezetek számára, majd a jóváhagyás előtt újra a teljes érintett lakosság előtti bemuta-
tást rögzíti. Bár az önkormányzat mérlegelheti, hogy hamarabb tartja meg a lakossági ismertetőt, és 
ténylegesen véleményeztet, a törvény túlzottan egysíkúan határozza meg az egyeztetés időbeli he-
lyét a rendszerben. Érthető tehát a lakossági bizalmatlanság, hiszen, ha már nem lehet változtatni a 
terven, a kérések – bár szakmailag befogadhatók lettek volna – nem teljesíthetők mivel azokat a töb-
bi véleményező nem ismerheti már meg.  
Alapvető probléma tehát, hogy az ún. kifüggesztés során kapott utólagos lakossági kérések, vagy 
javaslatok hogyan illeszthetők be a tervbe újabb véleményezési eljárási kör nélkül? Jogalkotás szem-
pontjából – elvileg - a már véleményezésen, egyeztető tárgyaláson „túli” dokumentáció nem módo-
sulhat, kivéve, ha az állami főépítész még módosításokat javasol jogszabállyal való ellentét megszün-
tetése miatt.  Az állami főépítész végleges véleményében adott jogszabályon alapuló észrevételeinek 
átvezetése is érinti a lakosság által időközben megtekintett tervet.  Ilyenkor a HÉSZ teljes egészében 
is átvezetések történhetnek, miközben azt az érintett lakosság – és a többi véleményező - már nem is 
látja.  

Cél a tervezési eljárás formális szakaszainak érdemivé tétele, a közösségi tervezés felé való irányu-
lás. 

Javaslat 

 A nem megadott – de rendelkezésre álló - adatok hiánya az államigazgatási szerv részéről utó-
lag ne legyen kifogásolható, az adatok nem megfelelő szolgáltatása miatti áttervezés költsége 
terhelje az adatszolgáltatót - az érintett államigazgatási szerv költségtérítés nélküli adatszolgál-
tatási kötelezettségből adódó felelőssége jogi eszközökkel erősítendő. 

 Biztosítani kell, hogy a lakosság nagyobb súllyal vehessen részt saját települése alakításában - 
és akkor, amikor az a tervet érdemében és ellenőrizhetően befolyásolja -, ahol él. A tapasztala-
tok alapján ez egy időigényes folyamat, de rövidítése demokráciadeficitet eredményez. Az 
egyeztetés ideje az „egyeztetési dokumentáció” elkészültekkor – ma Étv. 9.§ (3) – volna érthe-
tő és időszerű. 

 Új alapokra kell helyezni a civil szféra (és nem csak a regisztrált szervezetek) és a tervezés talál-
kozását, melynek jogi szabályozása is felülvizsgálatot igényel.  Nagyobb súllyal kell szerepet ad-
ni a településen élő közösségnek és törvényi szinten kell a tervezés folyamatában a lakossággal 
való konzultációt biztosítani. 



10. Településrendezési terv, szabályzat módosítása 

A tervmódosítások főbb problémái 

 az egyszerűsített településrendezési eljárás - több fajta lehetősége ellenére - még mindig sok 
módosítási típus esetén nem ad érdemi eredményt  

 a tényleges településszerkezeti vonzattal nem járó módosítás esetén - a nem kellőképen ru-
galmas besorolási rendszer miatt -  teljeskörű eljárást kell lefolytatni, ami felesleges, az önkor-
mányzatot, az államigazgatást, a tervezőt egyaránt indokolatlanul többletmunkára készteti  

 a módosítás tervi tartalma sok esetben indokolatlanul azonos az eredeti tervével, területi hatá-
lya kevésbé függ a módosítás jellegétől (min. egy tömb) 

 az eljárás hosszúsága nem csak az eljárási időtől, hanem az önkormányzati döntések elhúzódá-
sából (bizottsági, testületi) adódik, mivel az önkormányzati döntéseknek nincs időkorlátja 

Probléma kifejtése 

A településrendezési tervezés alapvetően a koncepcionális elemeken nyugvó településszerkezeti dön-
tésekre alapoz. A további helyi építési szabályozás már mindezek térbeliségét, további részletezését 
rendeletbe öntő tervi és szabályzati forma. Egy társadalmi típusú tervezésnél nem az időkorlát feloldá-
sa a legfontosabb, hanem a közösség érthető informálása, megkérdezése, véleményének – a nagyobb 
közösség érdekeivel nem ellentétes – figyelembevétele, mely értelemszerűen a település egészét érin-
tő tervi javaslatok értékelésénél kell meghatározó legyen. Az ördög azonban sok esetben a részletek-
ben rejtőzik, és a részletes szabályozás az, ahol a módosítási igény a legtöbb esetben felmerül.  A mó-
dosítás önkormányzati döntést igényel, de nem minden elemének módosítása teszi szükségessé a 
teljes szakmai ellenőrzés felsorakoztatását vagy a teljes eljárási kör lefolytatását. 
Indokolt tehát szétválasztani azokat a módosítási eseteket, amikor szükséges a több szempontú kont-
roll és azokat, amelyek akár egyeztetéses úton is véghezvihetők a többszintű adminisztráció terhelése 
nélkül.  Ez persze összefügg a tervtípusokkal (mit módosít) és a tervi tartalommal (milyen elemet 
módosít), valamint a terv területi hatályának (teljes tömb, vagy csak része) kérdésével, és magával az 
eredeti terv szabályozástechnikájával. Többször felmerülő - elsősorban lakossági és település fenntar-
tási igényekből fakadó – kérdések pl.:  
 a közterület szabályozási szélességének módosítása: a korábbi szabályozásban geodézia hiányában 

meghatározott meglévő vagy tervezett közterületi határ „terepre igazítása”, vagy a közműelhelye-
zés, útépítés érdekében kismértékű módosítása. Ez egyszerűsített tartalmat igényel, mely csak az 
érintett szakaszra koncentrál. Ehhez általában felesleges a teljes tömbre vonatkozó módosítás. 

 telek-összevonási igény, vagy telekhatár-rendezés miatt övezethatár módosítás: olyan tömbön 
belül, mely két területfelhasználási kategóriába tartozik, pl. kétféle lakóhasználat esetében. Ma tel-
jes eljárás szükséges ehhez, mivel változik a területfelhasználási kategória, közben lehet, hogy pár 
tíz méteres határvonal változtatásról van csupán szó és egyszerűen indokolható a változtatás igé-
nye. Ez egyszerűsített eljárást igényel. 

Cél a módosítás érdemi véleményeztetése, és az egyszerűsített módosítási terv tartalom alapján 
történő további differenciálása. 

Javaslat 

 Differenciálni és bővíteni kell a módosítási igények szerint az egyszerűsített eljárásokat. 

 A módosítás tervi tartalma és az eljárása ténylegesen a módosítás jellegéhez igazodó legyen. 
 Állami főépítészi egyeztetés/döntés alapján lehessen az egyszerűsített tervi tartalmat eldönte-

ni, ha a jogszabály szerint az nem egyértelmű. 
 Az érdemi döntésekhez, véleményezéshez szükséges tartalmat és eseteket, valamint a feltétle-

nül szükséges eljárási lépcsőket kell meghatározni és nem feltétlenül a véleményezési időtar-
tamot kell csökkenteni.  

 Cél, hogy a tervek minél stabilabbak legyenek, ugyanakkor a módosítások lehetőségét radikáli-
san egyszerűsíteni szükséges. 



11. Településrendezési eszközök tartalma 

A tervi tartalom és a kiegészítő hatástanulmányok problémái 

 a településrendezési tervek kötelező tartalmát az Étv. és az OTÉK együtt határozza meg, sajnos 
a szintnek megfelelő differenciálás nélkül, de nincs meghatározva a településfejlesztési kon-
cepció és a településfejlesztési stratégia elvárható tartalma 

 vitatható az építési szabályzat egyes alátámasztó munkarészeinek részletezettségi igénye   

 az OTÉK törölte a környezetalakítás tervét, helyette egy másik jogszabály (2/2005.) környezet-
értékelésére utal ki a tartalmat illetően, amely más célból létrejött joghely és emiatt nem a te-
lepülésrendezés eszköztárába tartozó elemekre koncentrál, hanem kifejezetten beruházásokra  

 nem az építésügy körébe tartozó jogszabályban meghatározott az örökségvédelmi hatástanul-
mány tartalma sem, melynek készítése szintén bizonytalanságokkal terhelt, ellentmondóak a 
jogi hivatkozások is a tartalmat illetően, ami napi bonyodalmakat szül a tervezés és az eljárások 
során 

 a településrendezési terv mellett készítendő hatásvizsgálat (2/2005.) a településszerkezeti 
tervnél kötelezően készítendő, miközben a terv egyik alátámasztó fejezete is az ebben foglalt 
környezeti értékelésnek kell megfeleljen, szabályozási tervnél külön döntést igényel, hogy 
szükséges-e készítése, vagy nem 

 a településrendezési tervből rendszerint hiányzik a szociológiai tanulmány és az építészeti ar-
culatterv 

Probléma kifejtése 

A problémákat összefoglalva: több helyről összeszedve lehet csak a tényleges tervi tartalmi követel-
ményeket megállapítani. Hiányzik, hogy a településszerkezeti tervnél mit ért a jogszabály a jóváha-
gyandó munkarész alatt, ami a terv leírása, és miért nem határozza meg a területi mérleg, továbbá 
egyes szerkezetalkotó tényezők jóváhagyását. A tervkészítés sok esetben szokásjog szerint működik, 
ebből fakadóan jelentős eltéréssel készülnek az egyes településeken, és más-más a számon kérhető 
tartalom egy-egy módosítás során is. 
Azonos tervezési szinten több, hasonló tartalmú, mégis külön tartalmi követelménnyel rendelkező 
hatáselemzések adminisztratív módon átveszik a komplex településtervezési helyzetértékelések, 
vizsgálatok és alátámasztó tervi javaslatok, munkarészek szerepét, miközben ugyanarról szólnak, csak 
más szemüvegen keresztül szemlélve és szerkesztve a dolgokat. Ezek inkább adminisztratív eszközök, 
nem épülnek be a tervezés folyamatába és „orvosi igazolássá” válva, a tervezési folyamatot, az együtt 
készülő alátámasztó munkarészek jelentőségét, súlyát kérdőjelezik meg, és csak a legritkább esetben 
segítik.  
A más jogszabályok által előírt hatástanulmányok lassan beépültek a tervekbe, inkább kialakult szo-
kásjogon alapuló tartalmuk, de bizonytalan jogi meghatározással, szakmailag nem a településrende-
zés fogalmaira alapozva, a beruházásra vonatkozó hatások vizsgálatát összekeverve a település sza-
bályozásából eredő hatásokkal, különös tekintettel annak céljára és távlatára. Bár jó, ha megjelenik a 
komplexitás igénye a szakágazatokkal való összhang megteremtésére, de akkor azt teljes mélységé-
ben „honosítani” szükséges a településtervezési jellemzőkhöz.   

Cél az egyértelmű tervi tartalom meghatározása, a kiegészítő hatástanulmányok számának csök-
kentése és a településrendezés céljaihoz való illesztésük. 

Javaslat 

 Meg kell határozni egyértelműen a településrendezési eszközök esetében a jóváhagyandó 
munkarészek körét és tartalmát. 

 Logikus rendbe kell foglalni az alátámasztó munkarész szakmai tartalmát, a szakági munkaré-
szek jelentését úgy, hogy részletező tematika nem jogszabályban, hanem kézikönyvben legyen 
kifejtve. 

 Meg kell határozni, hogy milyen tartalom szükséges a település egészére, részére készített terv 
esetén tervtípusonként és mi a módosítás minimális tartalma. 

 Tisztázni kell a különböző ágazatokért felelős államigazgatási szervekkel a jogszabályaik érthe-
tőbbé tételét, a településrendezési tervezésnél való jobb alkalmazhatóságot.  

 A tervtartalom nem kötelező körébe kell vonni a szociológiai elemzést, az építészeti arculatter-
vet. 



12. A közterületek közérdekűsége 

A közterületek kialakításának és alakulásának problémái 

 közterületeink kedvezőtlen, leromlott állapota nem csak a forráshiány eredménye, hanem a 
tartós oda nem figyelés és gazdátlanság is az okozója miközben a település közterületei – fon-
tossági sorrend szerint – a településen járó (ott élő!) számára a település „arca”  

 a közterületek település-működtetést akadályozó problémáit jelenti a nem megfelelő szélessé-
gi méret, a rendeltetés meg nem határozottsága vagy az előírt, de forráshiány miatt elmaradt 
közterület lejegyzés 

 a közterületek szinte kizárólag út és tartozékai építményeként terveződnek, még a gyalogos fe-
lületek, közterek, fásított közterek, parkok is, mivel nincs előírt tervi műfaj a tervezésükre és 
engedélyhez nem kötött tevékenységnek számít létrehozásuk 

Probléma kifejtése 

Törődni kell a közterületekkel, mindnek kell, legyen a terület komplex használatát felismerő „gazdá-
ja”. A települések arculatát alapvetően meghatározza a közterületek összessége. Kialakításukkal, 
minőségükkel, a neki szánt szereppel az épületekhez való viszonyukkal, a térrel, a térfalakkal, az irá-
nyítottsággal, a közlekedéssel, az infrastruktúra hálózattal, a növényzettel, az utcabútorokkal, a lég-
téraránnyal a településrendezés és a felszíni rendezés együtt kell, hogy foglalkozzon.  
Hiába javasolja a szakma közel egy évtizede, hogy létre kell hozni egy olyan műfajt, ami alapján az 
önkormányzat átfogó tervet készíttethet a kiemeltebb közterületeire, annak koncepcióját, tervezetét 
elfogadja, mely így alapját képezi az ütemezett felújítás koncepciózus megvalósításának. 
A településrendezési műfajon kívül végre jogszabályi szinten is szükséges volna meghatározni a ren-
deltetésében a közösség számára jelentős közterület komplex szemléletű tervezését biztosító, orszá-
gosan azonosan definiált tervfajtát a „közterület-alakítási terv” megteremtésével. Ez egy sajátos ka-
rakterű tervfajta lehetne, ami nem településrendezési és nem is engedélyezési tervet jelent.  Elfoga-
dásáról önkormányzati határozat szólhat, melynek meg kell feleljen a közterületeken való bármely 
építési tevékenység, amihez a közterület tulajdonosa az általa elfogadott terv szellemében ad hozzá-
járulást. Egyre terjed ennek a helyi építési szabályzatban megfogalmazandó igénye, és ennek ellenére 
nem talál partnert a szakma a jogalkotásban e téren. 
Az utcák tekintetében az önkormányzatok „területtakarékos”, vagyis alig működő, megnyomorított 
közterületeket alakítanak ki a beépítésre szánt új területeken, általában a lakossági nyomás hatására, 
a felszíni vízelvezetés megoldásának minden reménye, a faültetés minden lehetősége nélkül. Az ön-
kormányzatnak ugyanis nem minden esetben érdeke a közterület megfelelő szélességű kialakítása, 
mivel jelentős közpénz ráfordítást igényel már a kisajátítás is. Olyan kedvezőtlen keresztmetszetű új 
utcahálózat kialakítása folyik országos szinten – különösen a nehezen kezelhető zártkertek lakóterü-
leti átalakításánál -, melyek a jövőben fogják megbosszulni magukat mind közlekedési, mind közterü-
let-alakítási szempontból.  Terjednek a magánutak és ma még nem látni ezek szabályozott tulajdonlá-
sával összefüggő következményeit ott, ahol több tulajdonosé az út. Nincs jogszabályban biztosítva 
használatának mikéntje sem, nem egyértelmű a tűzoltó, a mentő stb. bejutásának jogalapja stb.  
A működőképesebb és színvonalasabb közterületi fejlesztés érdekében ki kell dolgozni a közpénzből 
való telekfelértékelés ellentételezésének eszközrendszerét: a „betterment adót” (értéknövekedésre 
kivetett többletérték-adó), melynek eszközrendszer kialakítását alapos kutatás és hatásvizsgálat kell 
megelőzze.  

Cél a közterületek kialakításának és alakításának újraszabályozása. 

Javaslat 

 Meg kell alkotni a „közterület-alakítási terv” műfaját és szabályait. 
 A közterületek településrendezési szabályozásának végrehajtását újra kell szabályozni, az ön-

kormányzatot érdekeltté kell tenni az egészséges és távlatban is működőképes közterületek 
létrehozásában és fenntartásában (betterment), melynek bevezetését hatásvizsgálat kell meg-
előzze. 

 A „létesítési szerződésen” (lásd később) alapuló, magánfejlesztésben megvalósuló közterületi 
rendezés és lejegyzés jogi- és adózási kérdéseinek tisztázása, egyszerűsítése szükséges. 



13. Normatív és funkcionalista településszabályozás 

A helyi építési szabályozás normativitási problémái 

 kialakult állapot esetén a telkek, a közterületi szélességek, az épületek jelentős eltérése mellett 
– normatív alapon – a szabályozás sok esetben nem veszi, vagy nem veheti figyelembe a létre-
jött helyzetet  

 a normatív szabályozás kényszerére hivatkozva a tervezőtől elvárják, hogy normatív jelleggel 
szabályozzon, és a szabályoktól ne adjon eltérési lehetőséget - egy övezeten belül elvileg nem 
lehet eltérő szabály – ezért egy tömb sokszor értelmetlenül több övezetbe kerül besorolásra 

 nincs semmiféle tervezési kapaszkodó a funkcionális szabályozáson túlmutató szabályozási le-
hetőségre, mert azt a szakma érti, a jogászok kevésbé 

 az önkormányzat felelős saját területének épített környezeti minőségéért, miközben csak na-
gyon bonyolult szabályok mentén tehet érte a normativitás kényszere miatt 

Probléma kifejtése 

Az építészet és a városépítészet - vagy településépítészet - a téralakítás művészete, és mint ilyen, 
értelemszerűen szubjektív jellemzőkkel is bír. A normativitás ebből fakadóan e két szakterületen csak 
meghatározott keretek között létezhet, mivel a városfejlődés különböző szakaszai, a morfológia, elté-
rő telekalakulatokat, utcahálózatot és beépítést hoztak létre. A normatív előírások nem, vagy nehe-
zen egyeztethetőek össze az épített környezet eltérő adottságaival, a települések egyedi sajátossága-
ival, végső soron az eredeti céllal, az épített környezet alakításának érzékenyebb meghatározásával 
az építészet kettős – mérnöki és művészi – létével.  
A települések meglévő beépítésű és új beépítési területein nem lehet azonos mércével mérni, széle-
sebb körű differenciálásra van szükség. Olyan szabályozási tervezési metodika szükséges, mely a kon-
cepciótól lekövethetően ad alkalmas eszközt a településirányítás kezébe, és amely az ember környe-
zetére ható rugalmasabb, egyben érzékenyebb, finomabb – a tárgyához alkalmazkodó – szabályozást 
eredményez. 
Tisztázni szükséges a „normativitás szükségessége” és a „hely” közötti viszonyt. Át kell értékelni a 
normativitás elveit az építési szabályozás eszközrendszerében. Az alapvető ellentmondást ki kell 
szűrni, érvényesülni kell engedni a helyet, a teret, és minden olyan tényezőt, amitől a településeink, 
településrészeink, tereink, utcaképeink egyedisége függ, szakítva a normativitást mindenekfelett 
erőltető jogi szemlélettel. (Így kell biztosítani a szabályozás ellenőrzését is!). 
Az épített környezet harmóniája nem az építési jogegyenlőséggel teremthető meg, hanem az adott 
hely sajátosságaiból kiinduló, ugyanakkor a közérdeket figyelembevevő szabályozással. 
A terület-specifikus szabályozás során a normativitás alatt nem az azonosságot, hanem az azonos 
szemléletet kellene érteni és a finomítottabb (szakma-specifikus) szabályokat eszerint meghatározni.  
Tovább színesíti a szabályozózási eszközrendszer megújításának igényét a funkcionális szabályozás 
felülvizsgálatának kívánalma is. A funkcionális térbeli rendszerek erővonalait az intenzitás és az azok 
függvényében kialakítandó infrastruktúrák határozzák meg, így ezek leírására vonatkozó mértékek 
bevezetése volna célszerű. Erre vonatkozóan azonban nincs semmiféle tervezési kapaszkodó, tapasz-
talat vagy kutatás. A piacgazdasághoz, a magántőke bevonásához keretjellegű szabályozásra van 
igény, mely ugyanakkor kiszámítható feltételeket tartalmaz, és szakít a „csak funkcionális” alapú sza-
bályozás alapkritériumával, mivel a vegyes területfelhasználású városi környezetek ma már jobban 
összhangba hozhatóak a társadalmi igényekkel. Ennek bevezetéséhez alapos kutatás és településtí-
pusonkénti vizsgálat szükséges. 

Cél a terület-specifikus szabályozás a normativitás helyett. 

Javaslat 

 Felül kell vizsgálni, és differenciálni, továbbá szakmai jellemzőket tartalmazó elemekkel kell ki-
egészíteni a normatív alapú szabályozási eszközöket. 

 Olyan szabályozók kidolgozása szükséges, mely az épített környezet harmóniájának biztosítása 
mellett, azt is szem előtt tartva specifikált szabályokat hoz létre egy adott területre, a kialakult 
állapot figyelembevételével, a rehabilitációt és az építészeti értékek fenntartását segítve.  

 Kutatást kell végezni a használati intenzitás bevezetésére a csak „funkcionalista tervezés” he-
lyett. 



14. Városépítészeti értékek, rehabilitáció, rekonstrukció 

A mai állapot problémája 

 a rehabilitáció és a rekonstrukció, mint fejlesztési fogalmak teljesen kezeletlenek a jelenlegi 
építési jognak a normatív szabályozást erőltető paradigmájában 

 a rehabilitációra szoruló városrészek rendezési terveit nem lehet az általános normatív szabá-
lyozás keretei között ésszerűen megoldani 

 minden felújítandó városrész egyedi adottságokkal bír, de az általános szabályoktól való eltéré-
sek jogszabályi keretei hiányoznak 

 az értékvédelemben a tulajdonosok többnyire ellenérdekeltek a számos tilalom miatt, amellyel 
találkoznak, így csak elenyésző hányaduk vállal részt az értékek megőrzésében 

 az utcaképekben meghatározó az épületek homlokzatainak színezése, amelyet a homlokzatok 
eltérő időpontú felújítása miatt nem lehet normatív keretek között előre szabályozni, 

Probléma kifejtése 

Minden rehabilitációra szoruló városrész adottságai egyediek, sajátosságaik eltérőek. A telkenként 
azonosan szabályozó normatív övezeti szabályok nem teszik lehetővé ésszerű rendezési tervek készíté-
sét. A városmegújítás eredményességének egyik módja, hogy a telek helyett a tömbökre meghatáro-
zottak az általános beépítési paraméterek, de erre a jelenlegi jogszabályok nem adnak lehetőséget. 
Mindezeken túl a városépítészeti értékek védelmére szinte kizárólag csak tiltások szolgálnak, ezért a 
tulajdonosaik hátrányosnak tartják a védettséget. Ennek az évtizedes gyakorlatnak eredményeképp az 
a nézet alakult ki a köztudatban, hogy a védettség csak hátrányok forrása.  

Ehhez társul az a súlyos versenyhátrány, ami direkt és indirekt eszközökkel egyaránt gátolja a rehabi-
litáció és rekonstrukció útján történő megújulást az adó-, hitel és egyéb pénzügyi szabályozók előny-
telen alakítása miatt. Pedig a jelenlegi demográfiai viszonyok és a már meglévő épületállomány mel-
lett - külön tekintetbe véve az egyre nagyobb (és növekvőnek szánt) világörökségi területeket és mű-
emléki védettségeket - egy e területen bekövetkező paradigmaváltás mind a munkahelyteremtés, 
mind a szakmai átképzés szempontjából gazdaságilag is megalapozott, jelentős növekedési szegmen-
set jelenthetne az építőiparban. Az értékek megismertetése nem csak fontos feladat, de el kell érni 
társadalmi elfogadottságukat is. Jó példa a támogatás jellegű szemlélet formálására a számos önkor-
mányzat által folytatott társasház felújítási pályázatok eredményessége. Ehhez kapcsolódó állami 
támogatási rendszer a védett városrészek, épületek értékmegőrzését jelentősen elősegítené. 

Egy-egy kirívó színű épület egész utcaképek összhatását ronthatja le akár évtizedekig tartóan. A jelen-
legi szabályozás nem ad megfelelő eszközöket az egyedi ügy megfelelő eljárására - mivel nem enge-
délyköteles a homlokzatok színezése -, ezért nehezen lehet hatni az olykor szélsőséges tulajdonosi 
elképzelésekre. 

Cél az egyedi szabályozás lehetőségének megteremtése a rehabilitációs városfejlesztésben. 

Javaslat  

 Meg kell teremteni az esélyegyenlőséget a meglévő és új épületek szabályozásában, és beve-
zetni a „pozitív diszkriminációt” a védett épületek megújulása érdekében. 

 Olyan szabályozás kidolgozása szükséges, amely ösztönzi, hogy védett épületek, védett környe-
zet esetén is lehessen korszerű életminőséget ígérő városfejlesztést megvalósítani. 

 Az Integrált Településfejlesztési Stratégiákban (ITS) kijelölt rehabilitációs akcióterületeken spe-
ciális szabályozási lehetőségekhez törvényi felhatalmazásra van szükség. 

 Érdekeltté kell tenni védett értékek tulajdonosait azok megőrzésében - ehhez szemléletváltás, 
támogatás alapú szabályozás szükséges. Az értékvédelem közérdek, társadalmi elfogadottsága 
a korlátozások és a támogatások arányossá tételével segíthető elő. 

 Az önkormányzatok társasház pályázati rendszeréhez kapcsolódó állami támogatási rendszer 
kialakítása indokolt. 

 Az épületek - nemcsak a védettek - homlokzatának felújításához egyedi, önkormányzati elbírá-
lásához jogszabályi lehetőséget kell adni. 



15. A beépítési - ingatlanfejlesztési - terv újraélesztése 

Az építési szabályozásból kivesző városépítészet problémái 

 a tervezés során az építési szabályzat vagy a szabályozási tervlap, mint kvázi végcél sokszor 
semlegesíteni kényszerül azokat a várostervezői gondolatokat, amelyek a településrész részle-
tes ismeretéből, a törvényszerűségeiből adódó koncepcionális gondolatokat összefüggéseik-
ben közvetíthetné a telkekre vonatkozó tervezés felé  

 a város és településtervezés szabályozásorientálttá vált, sokszor a feladat a megrendelő és a 
véleményezők részéről is az, hogy „csak szabályozz, és ne tervezz!”  

 lassan elvész a szakmából az az intuitív alkotó, fejlesztő gondolkodás, ami a terület mélyebb 
ismeretéből következő ötleteivel a környezetet ténylegesen jobbá rendezi, nem csak az egyez-
tetések során kialkudott – lehetőleg normatív - előírások paraméterein keresztül ér el ered-
ményt 

Probléma kifejtése 

A településrendezési terv elősegítője legyen a települések pozitív átalakulásának és ne módosítandó 
akadálynak kelljen rá tekinteni. Az országos előírások keretet adjanak, és ne határozzanak a részle-
tekről. A helyi jellegzetességek, specifikumok, karakterek megtartása és fejlesztése érdekében a helyi 
tervek alkalmanként a mainál nagyobb mértékben térhessenek el az országos előírásoktól. Ez egy-
szerre adna lehetőséget a specifikus fejlesztésre, a nagyobb tervezői szabadságra és felelősségre. 
Szabályozhasson a terv a szükségletek szerint, ha kell az ablak formáját, ha nem kell, akkor csak a 
beépítettség mértéket. Budapest nem minden területe „nyomorítható” az OTÉK kereteibe, általános 
felmentés volna indokolt. 
Vissza kell adni a településrendezési tervezésben a városépítészek primátusát, ezzel a szakma újra 
visszanyerhetné az elveszett társadalmi elismertségét. Arra kell törekedni, hogy a településtervezés 
városépítészeti (településépítészeti) feladat is legyen, ne pedig szinte kizárólag a jogszabályok alkal-
mazásaként a szabályozás létrehozása, nem megkérdőjelezve annak szükségességét és fontosságát. 
Legyen egy elképzelése a tervezőnek/megbízónak a terület arculatáról, s azt szabályozza. Nagyobb 
önállóságot és döntési felelősséget kell biztosítani a tervezőknek és a helyi főépítészeknek egyaránt. 
A településrendezési terveknek egyszerűen kezelhetőknek, mindenki számára érthetőnek, a város-
építészeti és építészeti kreativitást elősegítőnek kell lennie. 
 
A kiemelt fontosságú és karakterű területeken, valamint a jelentősen változó településrészeken visz-
sza kell állítani a beépítési tervet, amely a fejlesztési elképzelések fizikai megvalósításának kereteit 
megadó elképzelés, amiben vizsgálják, igazolják a fejlesztés pozitív eredményeit, javaslatot adnak a 
település szempontjából fontos változásokra, azok hatásaira.  
Új szabályozási tervet csak akkor készítessen az önkormányzat, ha a szakmai grémiumok javaslata 
alapján a felelősök, valamint a döntéshozók a benyújtott beépítési terv alapján megbizonyosodnak 
arról, hogy a változtatás előnyös következményekkel jár a település számára. A területfelhasználási 
tervtől csak valóban indokolt esetben, bizonyítékokkal alátámasztott tervek alapján lehessen eltérni.  
A szabályozás módosítását megalapozó beépítési tervet az érdekelt (fejlesztő, tulajdonos, építtető) 
készíttesse a saját költségén, de a szabályozási terveket az önkormányzat finanszírozza. 
Mivel a beépítési terv a fejlesztés valamennyi szükséges kérdését tisztázni tudja - beleértve a szakha-
tóságok véleményét is, a szabályozási terv – ha az a hatályos szabályozás módosítása - csak szabályo-
zási tervlapból és „építési előírásból” álljon, a véglegesített beépítési terv váljék alátámasztó munka-
részévé, vagy a rendelet függelékévé. Sajnálatos, hogy a tervezői gondolatok eltűnnek, mert az alá-
támasztó munkarészek városépítési részei elvesztik fontosságukat a szabályozás rendeleti jóváhagyá-
sa után. 
Cél a városépítészet primátusának visszanyerése a településtervezésben. 

Javaslat 

 Ismét be kell vezetni a beépítési tervet, meg kell határozni a beruházások előkészítésében el-
foglalt műfaji helyét és tartalmát. Köztes tervvé is válhat a településrendezés és az építészet 
között. 

 Kiemelt helyszíneken a szabályozási terv módosítására külső igény megjelenése esetén csak 
részletes tervezéssel – egy beépítési tervben, kvázi, mint tanulmánytervben, értékelhető mó-
don kerülhessen sor. 



16. Új szabályozási eszközrendszer - a 3D lehetőségei 

A mai szabályozási elemek főbb problémái 

 az alkalmazott szabályozó elemek esetenként túlzottan merev rendszert alkotnak, az övezeti 
paraméteres szabályozás módja sokszor okozója a módosítási igénynek  

 a mai paraméteres szabályozás egyre kevésbé tudja követni a nem hagyományos építészeti 
formaképzést, különös tekintettel a magassági szabályok értelmezésére 

 a túlszabályozás és a túl laza szabályozás egyszerre van jelen az építési jogban ezért az értel-
mezési kérdések olykor megoldhatatlanok, vagy egymásnak feszülnek 

 a térbeliség formálásának módjait jó elképzelések esetén is ellehetetleníti pár félméteres elté-
rés, miközben sem a településképet, sem a közérdeket nem sérti 

Probléma kifejtése  

A szabályozások módosítási oka sok esetben azok variabilitásának hiánya, a túlszabályozás esetében. 
Ahol a szabályozás pedig csak a szokványos paraméterekkel és építési hellyel szabályoz, ott a telepü-
lési karakter láthatja kárát. A település-specifikus szabályozás sok esetben megköveteli a nagyon 
konkrét határvonalak és méretek rögzítését, viszont ez általában minimális eltéréssel is ugyanazt az 
eredményt adja településkép, vagy az épületek egymás közötti viszonyában. Ma jogilag támadhatóak 
a térbeli szabályozási eszközök a normativitás szempontjából.  
A szabályozás módosításának igénye sok esetben abból fakad, hogy az egyszerű szabályozási eszkö-
zökkel nem lehet „finomszabályozást” végezni. Ilyen pl. az építési vonal és a homlokzat viszonyításá-
nak esete, vagy az építménymagasság számított – tehát nem valós érzeten alapuló – értelmezése. 
 
Bizonyos esetekben a magassági szabályozást elegendő volna a szomszédhoz való viszony (távolsá-
gok, csatlakozás) és a kitölthető legnagyobb kubatúra függvényében meghatározni. A zártsorú beépí-
tésű hagyományos városi területeken az utcakép szempontjai a meghatározóak a magasság tekinte-
tében, mely szabályokat a benapozás, az átlátás szabályai egészíthetnek ki a telken belül és a szom-
szédság viszonyában. Ezen esetekben felesleges az építménymagasság paramétereivel való szabályo-
zás. A telek fölé emelt magassági szerkesztési szabály egyértelműen tud rendelkezni az épület lehet-
séges méreteiről. Ennek alkalmazása a településképi szempontoknak jobb megfeleltetést adhat, mint 
az építménymagasságból adódó játék az egyes épületrészek kubatúráiának magasságával.  
Nagy rálátású helyszíneken igaz lehet a legmagasabb pont meghatározása, mely esetben pontosan 
definiálandó az adott viszonyítási sík. Hasonlóan a rálátás miatt a feltételezett attikaél-vonalra, vagy a 
gerincvonal takarásban lévő épülettömegekre is „ráhúzható” a kubatúra másként szerkesztett szabá-
lya, akár a látószög megadása is eszközzé válhat.  
A terepszint alatti- és feletti építési hely vonatkozásában, annak merev rendszerében áttörés volna az 
építési helyen belül az arányok szerinti meghatározás, vagy az építés helyén belül a zöldfelület köte-
lező legkisebb területének pozícionáló rögzítése kontúrok nélkül, arányok, legkisebb méretek rögzíté-
sével. 
A mai szabályozás kereteibe sok esetben a mai építészeti formaképzés nem fér bele, hiszen szinte 
minden szabályunk a hagyományos magastetős szimmetrikus elrendezésből indul ki a szabályok 
megalkotásánál.  Az építési követelményekénél is gondolni kell a modernebb formák alkalmazásának 
igényére és a lehetőség hely-specifikus biztosítására. 

Cél a szabályozási metodika a mai építészeti tervezéshez jobban illeszkedő megújítása. 

Javaslat 

 Át kell gondolni a szabályozás eszközpalettáját a paraméteres szabályozástól kezdve az épít-
ménymagasságig, az építési helytől az építési vonalig. 

 Mintákat kell kidolgozni az építési tér, a 3D típusú szabályozás lehetséges eszközrendszeréhez, 
végig kell gondolni értelmezését és használatának digitális módját a hatósági munkában.  

 A tér elfoglalásának eseteit (építési hely, építési tér) arányrendszerek alkalmazásával is javasolt 
szabályozni, mely szabályok érvényesülését előzetesen tesztelni kell. 

 Az elektronikus ügyintézéssel párhuzamosan felvethető a 3D, mint eszköz ellenőrzési beveze-
tése a hatósági munkában. 



17. A településrendezési jogintézmények 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 

 a törvényben felsorolt jogintézmények nem nevezhetők „sajátosnak”, mivel a hatályos jog-
rendszer elemei közé tartoznak (pl. kisajátítás, telekalakítás, stb.) 

 az Étv. módosításainak hatálybalépését követő jogszabályi és hatásköri változások alapján 
szükséges normaszöveg korrekció elmaradt (telekalakítás) 

 a településrendezési kötelezések kártalanítási és végrehajtási kötelezési szabályai problemati-
kusak, a gyakorlatban visszásságra vezetnek 

Probléma kifejtése 

Az Étv. 18.§-a az építésjogi követelmények” körét határozza meg. Egyszerre rendelkezik az építési 
tevékenység alapfeltételéről (HÉSZ) és az annak hiányában való viselkedésről, ezen túlmenően a 19.§ 
a beépítésre nem szánt területekre vonatkozó építési tevékenység lehetőségét rögzíti.  
Az Étv. 26.§-a eltérő szórendben és tartalmilag leszűkítve tartalmazza a kisajátításról szóló 2007.évi 
CXXIII. törvény kisajátítási célok és feltételek fejezetében foglaltakat, ugyanakkor a törvényi visszahi-
vatkozáson túlmenően érdemi rendelkezést nem tartalmaz.  
A 27.§ rögzíti a kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés szabályait, amelyek szorosan kötődnek a 
kisajátítás fogalomrendszeréhez. A kisajátításról szóló törvényben a kisajátítási célok és feltételek 
között szerepel a terület – és településrendezés /2.§ c) pont/ meghatározása. Az Étv. 27.§ (3) bekez-
dése szerint is a kártalanítást a kisajátítási szabályok szerint kell megállapítani, azonban a továbbiak-
ban speciális, nehezen alkalmazható kártalanítási előírásokat állapít meg.  
A 29.§ településrendezési kötelezések szabályozása visszaélésekre és szubjektív megítélésre alkalmas 
meghatározást tartalmaznak. Az önkormányzat „anyagi támogatást nyújthat”, „kisajátíthat” megfo-
galmazások a jónak ítélhető rendszert lényegében alkalmazhatatlanná teszik.  
 

Az Étv. 30.§ szerinti kártalanítási szabályok vetik fel a jogalkalmazók részéről a legjelentősebb prob-
lémát. Ha a HÉSZ-be beemelt országos/fővárosi előírás miatt áll elő kártalanítási helyzet, akkor gyak-
ran nehéz eldönteni, kinek az érdekében született a korlátozás, így az állam kártalanítási feladata 
áthárul az önkormányzatokra. A jelenlegi gyakorlat nagyon eltérő, szélsőségesen különböző példák 
fordulnak elő a bírósági döntésekben. Az előírások pontatlansága miatt jelentős jogbizonytalanság 
alakult ki. Tisztázni kell a jogalkotói szándékokat, majd ennek alapján pontosítani a szabályozást. Az 
eltérő esetek szerint differenciált szabályozás szükséges.  
 

Az építési szándék tényszerű vizsgálata lenne indokolt, mivel a törvény előírása szerint a kárnak iga-
zoltnak kell lennie, viszont az építési szándék fennállása konkrét adatok nélkül nehezen dönthető el. 
Az építési jog nőhet vagy csökkenhet a szabályozás során. Ha növekszik, akkor az értéknövekmény a 
tulajdonosnak előnye, azaz a „köz” a magántulajdont ellentételezés nélkül gazdagítja, viszont ha 
csökken, akkor a tulajdonost kártalanítás illeti meg. A közérdek és jogos magánérdek megfelelő ará-
nyát kellene biztosítani a kártalanításban, mert jelenleg a magánérdek van túlsúlyban.  
Az ingatlan tulajdonosának a kártalanítási igénye érvényesítésére rendelkezésére álló 7 év eltúlzott, 
eközben többször változhatnak a jogszabályok, valamint maga a szabályozás is, nehezen értelmezhe-
tő összetett helyzetek állhatnak elő.  

Cél a teljeskörű szabályozást és az egységes jogalkalmazást biztosító, egymásra épülő építésügyi 
jogszabályi rendszer kialakítása a „sajátos jogintézményekre” is. 

Javaslat  

 A gyakorlati tapasztalatok, a jogszabályi változások szükségessé teszik, az un. sajátos jogintéz-
mények törvényi rendelkezéseinek felülvizsgálatát, a jogalkotói szándék tisztázását, a közérdek 
és a jogos magánérdek érvényesítési aránya szempontjából is. 

 Gondoskodni kell, hogy az érintett jogterület teljeskörű szabályozását biztosító törvé-
nyek/rendeletek (kisajátítás, telekalakítás) norma rendszerében kerüljenek beépítésre az egyes 
speciális szabályok. 



18. A településrendezési szerződés 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 

 a jogértelmezés és jogalkalmazás kérdései tisztázatlanok, a polgári és a közigazgatási jog keve-
redik 

 bizonytalanságot jelent, hogy a szerződéskötés és a kötelezettségek mértéke az önkormányzat 
egyedi döntésétől függ, a transzparencia hiánya pedig korrupciós kockázattal jár 

 jogellenes gyakorlati alkalmazás alakult ki egyes esetekben (pl.: hatósági engedélyhez kötés) 

 több tulajdonost érintő területre vonatkozó szerződés esetén lehetetlen egyszerre szerződni  

 az önkormányzatnak tulajdonosváltozás, illetve az érintett ingatlanok telekalakítása esetén 
korlátozott lehetőségei vannak a szerződésben foglaltak kikényszerítésére 

Probléma kifejtése 

Az önkormányzatok településfejlesztési lehetőségeit növeli, ha a beruházókkal megállapodást köt-
hetnek. A fejlesztők számára is fontos, hogy az önkormányzatok csak a konkrét fejlesztéshez kapcso-
lódó ellentételezéseket kérhessék a közérdek és a jogos magánérdek kiegyensúlyozott összhangjának 
megteremtése mellett. A településrendezési szerződés a településrendezési eszközök terveztetésére, 
és önkormányzati feladatok átvállalására is köthető. A településrendezési terveztetés átvállalása és a 
fejlesztő általi közberuházás elvégzése célját tekintve más jellegű, ezért a kétfajta szabályozásának is 
eltérőnek kell lennie. 
A „létesítésre” vonatkozó szerződés megkötésének feltétele és annak tartalma az önkormányzat kép-
viselő testületének diszkrecionális döntésétől függ, amely kialakult gyakorlat szerint bizonytalanságot 
okoz a fejlesztés költségeinek meghatározásában, versenytorzító hatású, korrupciós kockázattal jár.  
Jogellenes gyakorlat alakult ki egyes esetekben, mivel az építési/használatbavételi engedély feltéte-
leként írják elő a szerződéskötést vagy államigazgatási hatósági feltételeket kötnek ki. A közberuhá-
zások ésszerűtlen tagolását is eredményezheti, hogy az első fejlesztő fizeti a költségek legnagyobb 
részét, különben a beruházásnak csak egy-egy részeleme készülne el, emiatt a „potyautas effektus” 
nem védhető ki. Jelentős területet érintő esetekben az egymással üzleti versenyben lévő nagyszámú 
fejlesztővel, tulajdonossal a jelenlegi szabályok szerint az egyidejű szerződéskötés lehetősége lénye-
gében kizárt. A szerződés megkötésénél a településrendezési szempontok háttérbe szorulnak a fej-
lesztők által „önként” vállalt kötelezettségek mértékével szemben.  
A fővárosban mind a fővárosi, mind a kerületi önkormányzattal szerződést kell kötni, ami az elhúzódó 
kétirányú alkudozás miatt a szerződéskötés idejét jelentősen - akár évekre - meghosszabbítja. 

Cél a köz- és magánszféra visszaélésektől mentes együttműködési kereteinek megteremtése. 

Javaslat 

 A településrendezési eszköz készítésére, módosítására vonatkozó településrendezési szerző-
dést el kell választani a közcélú vállalás megvalósíthatóságára vonatkozó szerződésektől.  

 Jogszabályban rögzíteni kell a településrendezési szerződés alapját képező tanulmányterv köte-
lező elemeit (pl. beépítési terv). 

 A létesítésre vonatkozó szerződésre a polgári jog lehetőséget ad, átgondolandó az Étv.-ben va-
ló szerepeltetése, illetve szabályozása az alábbiakban felsorolt szempontokkal.  

 Létesítési szerződéseknél meghatározandó a vállalt közcélú fejlesztés tárgya és költségbecslé-
se. 

 Törvényben rögzíteni kell, hogy a létesítési szerződéskötés ténye az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerül és az abban foglaltak teljesítése a mindenkori tulajdonost terheli.  

 A nagyobb, több fejlesztő tulajdonában levő területek tekintetében jogszabályban kell rögzíte-
ni annak eszközrendszerét, hogy a közcélú beruházás megvalósítása érdekében minden terüle-
tileg érintett fejlesztő a meghatározott mértékű finanszírozást vállalja, közvetlen létesítéssel, 
vagy egy alapba történő befizetéssel. 

 A létesítési szerződés esetén elkülönített „Településfejlesztési Alap” létrehozását kell előírni, és 
mind a fejlesztő mind az önkormányzat kötelezettségeit és határidejét rögzíteni kell. 

 Szerződés hiányában kötelezésen alapuló normatív költségmegosztási rendszer javasolható. 

 

  



19. Tervpályázat, pénzügyi pályázat, közbeszerzés 

A közpénzfelhasználással járó beruházások főbb problémái 

 az építést szolgáló közbeszerzés nem „specifikus” szemléletű 

 az építési közbeszerzést nem előzi meg attól függetlenített tervpályázat 

 amennyiben tartanak a közbeszerzést megelőző tervezési versenyt, akkor sem a legmegfele-
lőbb terv beszerzése a legfontosabb szempont 

 a szerzői jogokat figyelmen kívül hagyja az összeférhetetlenség szabályozása 

Probléma kifejtése 

A mai gyakorlatban sajnálatos módon az építtető a folyamat monopolizálására, vagy már a beruházá-
si cél meghatározásától zárttá tételére törekszik. Az első esetben céljuk egy eljárás alá vonni sokirá-
nyú építési tevékenységet a különböző versenyhelyzetetek körének szűkítésével.  
 
Példa: különböző építési helyszíneken megvalósítandó létesítménycsoportot egyetlen közbeszerzési 
eljárás alá vonnak ahelyett, hogy minden elemét (épületét) külön-külön (a mindenkori helyszíni 
adottságoknak megfelelően) versenyeztetnék.  
 
A második esetben a beruházási cél „megfogalmazásához”, a tervpályázatot megelőzően építészter-
vezőt alkalmaznak, tervpályázatot kerülő, szűkített, „meghívásos” módon. Ezt követően a későbbiek-
ben már az eredeti „ötletgazda” tervező szerzői jogaira hivatkozva szükségtelennek ítélik a verseny-
helyzetet. Másik véglet is él közbeszerzési szokásainkban, miszerint a kiviteli terveket készítő tervező 
szerzői jogait semmibe véve új közbeszerzési eljárást nyitnak a megvalósításhoz kapcsolódó műveze-
téshez. 
 
Magyarországon általában torz piaci szemlélet uralkodik. A megvalósítási ár az egyetlen érdemi krité-
rium a hasznosság, tartalmi színvonal, hosszú távú fenntarthatóság, a „jövő építése” szempontjainak 
háttérbe szorításával. A bírálatok során – a tervezői versenyeknél is – rendszeresen hiányoznak a 
szakmai szempontok, vagy erősen „leszázalékoltan” szerepelnek, holott a közpénzek biztonságos 
felhasználását nemcsak a vállalási ár, hanem a szolgáltatás műszaki színvonala is garantálja. 
 
A jelenlegi helyzet minden, csak nem „példamutató” (illetve sajnos, az). A közpénz felhasználásának 
kellene a legkiválóbb eredményeket felmutatnia a legmagasabb építészeti minőséggel, a leggazda-
gabb műszaki tartalommal, a leggazdaságosabban, a legtartósabban, biztosítva a hosszú távú jó üze-
meltetést és valóban tudatformálóan példát mutatva a magánberuházások számára. 
 
Hibás gyakorlat az építési engedélyezési terveken alapuló tendereztetés. A „köz”, a közpénzfelhasz-
nálás szolgálatában a kiviteli terveken alapuló megvalósítási verseny szükséges. Szakmailag káros az 
építési engedélyezési tervek készítőinek szerzői jogait semmibe vevő új tervezői közbeszerzés kiírása 
a kiviteli tervezésre. A tervezői versenyt az engedélyezési tervező kiválasztása után le kelljen zárni, a 
megbízásnak a teljes építési folyamatra ki kell terjednie. 

Cél az építészet sajátos szempontjainak integrálása a pályázati és közbeszerzési rendszerbe.  

Javaslat 

 A társadalmi jelentőség alapján meghatározott épületek tervezését tervpályázatnak kell meg-
előznie, a közbeszerzési eljárástól függetlenített módon. 

 Társadalmi jelentőségtől függő, lehetőleg nyílt, országos (kétlépcsős) tervpályázatok legyenek: 

 az első lépcső célja a program tisztázása,  

 a másodiké a kialakult program építészeti megfogalmazása,  

 ezt kell követnie a tervezővel folytatott tárgyalásos közbeszerzési szakasznak,  

 majd az engedélyezési tervek elkészülte után a megvalósításra (tender terv alapján) irá-
nyuló közbeszerzésnek. 

 A kreált összeférhetetlenségi szabályok feloldandóak a tervezés ütemeinek tekintetében. 



20. Építési költségbecslési segédlet 

A költségbecslési segédletek tartalmi és alkalmazási problémái 

 a jelenleg is forgalomban lévő, szakmai érdekvédelmi szervezetek és szövetségek által kiadott 
költségbecslési segédletek csak tájékoztató jelleggel, a mérnöki és építészeti tevékenység segí-
tése érdekében kerültek kidolgozásra 

 az adatok felülvizsgálata és szükségszerinti korrekciójára nem kerül sor  

 az EU – támogatású beruházások tervezésénél nincs objektív fajlagos költségalap számítás  

 felesleges, hogy minden esetben kötelező része a kiviteli tervnek a tételes, árazatlan költségve-
tési kiírás 

Probléma kifejtése 

A tervező- és a szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. tör-
vény 11.§ határozza meg az országos kamara feladat- és hatáskörét, amely alapján tájékoztatásul ki 
kellett dolgozni a mérnöki és építészeti tevékenységek ajánlott díjszabását a hozzá tartozó szolgálta-
tások tartalmi követelményeivel együtt. A törvény indokolása szerint a díjszabás kiadásának célja, 
hogy védje ezzel a rendszerint szakértelemmel nem bíró megrendelő, építtető érdekeit. 
 
A Magyar Építész Kamara 2010-ben adta ki az „Építészeti alkotások és szolgáltatások ajánlott díjszá-
mítási szabályzatát”. A Magyar Mérnöki Kamara 2008. szeptember hónapban adta ki az ”Épületek 
létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott díjszabását”. Az Építésügyi Tájékoztatási 
Központ Kft. a szakmai kamarák és szövetségek közreműködésével évente, legutóbb 2011. március 
hónapban adta ki az „Építőipari Költségbecslési Segédletet”. 
 
A Mérnök Kamara a bevezetőjében rögzíti, hogy a Díjszabás célja, hogy a szolgáltatási díjak megfelelő 
szolgáltatási tartalom mellett (tervezés, szakértés, műszaki ellenőrzés, beruházás irányítás, stb.) an-
nak elvégzéséhez szükséges arányos ráfordítások forintban meghatározott ellenértékét meghatáro-
zása. A megállapítása szerint „kirívóan alacsony árnak” kell tekinteni az ajánlottól 67%-kal alacso-
nyabb díj alkalmazását, továbbá „kirívóan magas árnak” kell tekinteni az ajánlattól 150%-kal maga-
sabb díj alkalmazását. 
 
Az EU – támogatású beruházások tervezésénél nincs objektív fajlagos költségalap számítás, ezért azok 
tervezése bizonytalan és minőségrontó műszaki redukciókat eredményez. 

Cél az ajánlott díjtételek kötelezővé tétele a közberuházások során. 

Javaslat 

 Közberuházásoknál az ajánlott díjszámítás kötelező alap legyen a kiírás során. 
 Az építési költségbecslés tapasztalati kell, hogy legyen, friss statisztikán, piaci adatokon alapul-

jon. 

 A Kamarai törvény rendelkezése alapján az Ajánlott Díjszámítási Szabályzat teljeskörű kidolgo-
zásáért és folyamatos, igény szerinti karbantartásáért kizárólag egy szervezet, lehetőleg a Ma-
gyar Építész Kamara legyen felelős. 

 Meg kell teremteni a jogszabályi feltételeit annak, hogy a köz-, valamint a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsíté-
séről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó beruházások előkészítő szakaszától (pályá-
zat előkészítés) kezdődően a beruházás befejezéséig a közreműködő megrendelők (építtetők) 
és szolgáltatók (építészek, mérnökök) az ajánlott díjszámítási adatok figyelembevételével lás-
sák el feladataikat. 

 A tervezői költségelőirányzat módszere és részletessége a tervfázishoz igazodjon (fajlagos költ-
ség, tételcsoportos, tételes). 

 A segédlet a tervezői szerződések alapjaként kötelezően felhasználandó legyen közberuházá-
sok esetén. 

 Közberuházások esetében minden esetben kötelező része legyen a kiviteli tervnek a tételes, 
árazatlan költségvetési kiírás, egyéb esetekben a tervezési programban legyen meghatározva a 
tartalmi követelmény. 



21. Építészeti-városépítészeti érték- és örökségvédelem 

A mai állapot problémái 

 nincs szakmai konszenzus a műemlékvédelemmel érintett épületek és környezetek megítélé-
sében (központi tervtanács - műemléki tanácsadó testület) 

 a műemléki tanácsadó testület (tervtanács) egy - építészeti tervtanácson már elfogadott - ter-
vet elutasíthat 

 a műemlék épületek értékeinek megőrzését a jogszabályi kötöttségek gátolják, korszerű hasz-
nálatukat akadályozzák 

 nincsen megfelelően összehangolva az építésügyi és az örökségvédelmi szabályozás 

 védett épületek felújításánál nem tarthatóak be a környezettudatos előírások, szabványok és a 
szakhatóságok által támasztott követelmények, ami jelentős gátja értékőrző hasznosításuknak, 
felújításuknak 

 kettős megítélést okoz, egyben gátolja az egységes elvi alapok létrejöttét és a jogi eljárások 
egységét az, hogy a műemlékvédelmet a mai politikai és közigazgatási gyakorlatban kultúra-
ként definiálják, míg a kortárs építészetet viszont nem 

 a legrosszabb állapotú épületek az állami tulajdonban lévő műemlékek, ugyanakkor a magán, 
illetve társasházi tulajdonban lévő műemlékek pályázati támogatása sem elegendő 

Probléma kifejtése 

Hazánkban a meglévő épületállomány, különösen annak építészeti- és városépítészeti értékkel bíró 
része, mind műszaki, mind jogi értelemben - a kívánatos megújulás szempontjából - méltatlan hely-
zetben van. A jelenlegi szabályozás normatív elvárású előírásai között - épp az egyediségük miatt - 
nem érvényesíthető az épített értékek méltó megőrzése, felújítása.  A mai szabályozás nem mutat 
semmiféle irányt arra nézve, hogy milyen esetekben és hogyan lehet az új építésű épületekre vonat-
kozó szabályoktól eltérni éppen az érték- és örökségvédelem, illetve a lakhatóvá, élhetővé tétel érde-
kében. A szigorodó környezettudatos szabályozások és ágazati előírások sok esetben szembe kerül-
nek a védendő érték megőrzésével, hasznosításával. Egy díszített homlokzat külső, utólagos hőszige-
telése nem oldható meg, hiszen épp a díszítés esne áldozatul. 
 
Az évtizedek óta alulfinanszírozott állami tulajdonú műemlékek felújítása elmaradt, állapotuk erősen 
leromlott. Átfogó program szükséges méltó hasznosításukhoz és az értéküknek, jelentőségüknek meg-
felelő színvonalú felújításukhoz, valamint átgondolandóak a privatizációs lehetőségeik is. 
 
A műemléki tanácsadó testület és a tervtanácsok párhuzamos működése kedvezőtlen. Előfordulnak 
ellentmondások, nincsen egységes szemlélet, emiatt számos kritika éri a tevékenységüket. A tervtaná-
csi rendelet már aktuális felülvizsgálta során megoldandó összehangolt tevékenységük, az összevont 
tervtanácsi ülések alapjainak megteremtése. 

Cél az érték- és örökségvédelem elveinek és differenciálásának tisztázása és szabályozása. 

Javaslat  

 A műemlék épületeknek jelentőségükhöz méltó megvalósítható hasznosítását kell biztosítani a 
tulajdonosaik érdekeltté tételével a felújításban megfelelő gazdasági szabályozókkal.   

 A műemlékvédelemmel érintett épületek és környezetek tervtanácsi és engedélyezési rendsze-
re szervesebben tagozódjon bele a jelenlegi rendszerbe, társadalmi jelentőségi alapon, a leg-
felsőbb fórum tervtanácsi értelemben az Országos Központi Tervtanács legyen. 

 Az építészeti értékek felújítása érdekében törvényi felhatalmazást kell adni a normatív, ezért 
alapvetően új épületekre vonatkozó szabályoktól való eltérésre.  

 Az állami tulajdonú védett épületek felújítására, hasznosítására hosszú távú program szüksé-
ges, megfelelő alapokon meghatározott költségkeretekkel. 

 Az épített környezethez tartozik a védett világörökségi és műemléki védelem alatt álló része, 
ezért törvényi szabályozása is egy helyen javasolt.    



22. Építési követelmények: Parkoló számítás 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 
 az OTÉK előírásai több funkció esetében túlzóak, értelmezhetetlenek 

 parkoló számítás rendeleti szinten nincs differenciálva 

 nincs figyelembe véve a települési, illetve telek pozícióból eredő sajátosság 

 nem összehangolt a közlekedésfejlesztési célokkal 

Probléma kifejtése 

Jellemzően nagyvárosi probléma, bár a vidéki kisvárosok is egyre inkább szembesülnek azzal a tény-
nyel, hogy új fejlesztés esetén, szabályozási szinten (OTÉK) az egyes funkciókhoz meghatározott, kö-
telezően létesítendő parkoló mennyiség nincs összhangban a valós igényekkel.  
 
Példa: szállodáknál szobánként egy parkoló létesítése az alapkövetelmény, miközben a szállóvendé-
gek jól detektált közlekedési szokásait illetően - emelkedő csillagszámmal egyre inkább - a gépkocsi-
val való megközelítés a legritkább, ugyanakkor nincs különbség a belvárosi és az autópályák melletti 
szállodák megítélése között sem.  
 
Példa: az iskolák a reggeli és a délutáni órákban szinte megközelíthetetlenek a gépkocsijukban vára-
kozó szülők miatt, ezért egyfelől felesleges forgalomnövekedést generál a szabályozás, másfelől pe-
dig teljesen érzéketlen az adott szituációk kezelését illetően. 
 
A helyi parkolási rendeleteken keresztül lehetőség van a helyi szintű szabályozásra, ám kérdéses, 
hogy azok az egységes, távlati közlekedési fejlesztési terv irányába mutatnak-e, mennyire koherensek 
azzal, illetve, hogy mennyire az adott – szűken vett – terület konkrét igényeinek problémájával fog-
lalkoznak. Ez a probléma a budapesti kerületek esetében egységesen, fővárosi szinten rendezendő. A 
parkoló-megváltás rendszere település, illetve kerületi szinten eltérő. 
 
Vegyes funkciójú épületek tervezése esetén nincs lehetőség az egyidejűség figyelembe vételére. 
 
A probléma jelentős szeletét teszik ki - elsősorban a fővárosban, illetve nagyobb városokban - a P+R  
parkolók létesítését előíró, szabályozási eszközrendszerében nem kiérlelt, jogszabállyal nem támoga-
tatott, ezért nem megvalósítható szabályozási (fővárosban kerettervi) előirányzatok, melyek módosí-
tásának átfutási ideje beruházásokat lehetetlenít el. Felül kell vizsgálni, hogy a korábban meghatáro-
zott P+R pontok ma is aktuális igényeken alapulnak-e, vagy sem. Létre kell hozni egy új, a mai lehető-
ségeket és igényeket kiszolgáló városi, egyéni közlekedési stratégiát - a közcélú tömegközlekedést 
érintő stratégia mellett - és az így meghatározott kapcsolati pontok figyelembevételével kell felállíta-
ni az új P+R stratégiát úgy, hogy azt a köz érdekében egyértelműen definiálni lehessen egy adott terü-
leten. Ami a fejlesztés és a köz számára lebegtetett és bizonytalan, az vagy nem tud megvalósulni, 
vagy a terület fejlődésnek lesz az időbeli gátja. 

Cél a teljeskörű távlati igényeket figyelembe vevő, differenciált parkolás-szabályozás kidolgozása. 

Javaslat 

 Valós igényeket lefedő parkolószám meghatározása szükséges a funkció, lokáció és közlekedési 
konzekvenciák alapján. 

 Az úthálózati terhelés, a funkció parkolóigénye és a beépítési volumen viszonyának tisztázása 
szükséges, amelyre vonatkozóan vizsgálatokon és kutatáson alapuló új, település- és terület-
specifikus-szabályozást kell kidolgozni. 

 Egyidejűség-számítás törvényi hátterét meg kell teremteni. 
 Forgalomcsökkentési eszköz lehet a parkolószám maximalizálása. 
 P+R igény rendszer szintű felülvizsgálata, közpénzből (megváltási bevételből) történő kiépítése 

szükséges. 
 A parkoló-megváltás rendszerét országosan kidolgozott elvek mentén kell szabályozni a helyi 

sajátosságok figyelembevételével. 



23. Építési követelmények: Építménymagasság 

A jelenlegi számítás problémái 
 bonyolult, sokféle értelmezést lehetővé tevő számítási mód, bizonytalanság forrása az építész-

ben, beruházóban, jogalkalmazóban 

 nem szolgálja az épített minőséget, városképileg értelmezhetetlen eredményt ad 

 a városképi variabilitást, a sokszínűséget gátolja, esetenként viszont a magassági számítás 
„trükközéseinek” káros hatása érzékelhető 

 laikusok számára megfoghatatlan, értelmezhetetlen 

Probléma kifejtése 

Az építménymagasság számítás elbonyolódásával sokféle értelmezési lehetőség előtt nyílt meg az út. 
Az interneten keresztül már több tíz oldalas tanulmányok, segédletek lelhetőek fel a számítás értel-
mezésének mikéntjéről. Ahány építéshatóság, szintén annyi féle értelmezés. 
 
Példa: az „utolsó teljes építmény szint” értelmezhetetlen, illetve eltérő a hatósági alkalmazása.  
 
Az épített valóságban az eredeti építészeti, illetve városépítészeti szándékok már fel sem lelhetőek, 
hiszen az adott telek beépíthetőségének maximális kihasználása az építtető elemi érdeke (legalábbis 
az üzleti célú fejlesztések esetében), így olyan kubaturális „megoldások” látnak napvilágot, melyek 
bár szabályosak, mégis kezelhetetlen látványt nyújtanak.  
 
A jelenlegi szabályozás egyenes következménye lehet az egy magasságban elvágott, végletekig, tö-
mören beépített új városi tömbök létrejötte. Ennek oka az, hogy amíg a szabályozó a határt akarja 
pontosan kijelölni, addig a fejlesztő ezt a határt tartja elérendő célnak, így a szabályozás (káros) épí-
tészeti formaalkotási elemmé válhat.   
 
Az építménymagasság sok esetben nem természetesen mérhető, hanem számított érték, mely a gya-
korlatban „egyedi” értelmezésekre, megoldásokra inspirál.  
 
Amint a 3D teret tud nyerni a szabályozásban, az építménymagasság elvesztheti jelentőségét a zárt-
sorú városias területeken, hiszen az a szabályozási szinten már vizsgált és meghatározott épület 
kubatúra korlátot eredményez. A fontos beruházásoknál, azok társadalmi jelentőségének függvényé-
ben, az egyedi megformálás érdekében a beépítési terv és látványterve, vagy az előzetes építészeti 
ötletpályázat - szabályozási eszközt alátámasztó munkarészként - értelmet nyer és valós térformálási 
javaslatot ad. A speciális előzhesse meg az átlagost! 

Cél az építészeti szabadság érvényesítése a harmonikus városképi illeszkedést biztosító szabályozás 
révén. 

Javaslat  

 A szabályozás koherens eleme legyen az épület legmagasabb pontja. A beépítési százalék - a 
főváros esetében bruttó szintterületi mutató - és a 3D szabályozás együttes értelmezése adhat 
keretet az épület kubaturális megjelenésének. Ahol szükséges, szabályozási tervi szinten a vá-
rosképi csatlakozási feltételeket elő kell írni.  

 Amennyiben a társadalmi jelentőségű épület azt igényli, a szabályozás paramétereinek módo-
sítása, vagy meghatározása látványtervvel alátámasztott beépítési terv, vagy városképi, illesz-
kedési építészeti ötletpályázat alapján történjen. 

 Az építménymagasság mérhető és ne számított érték legyen, az épület legmagasabb pontjának 
meghatározásával ez a cél könnyen teljesíthető. A jogszabály kidolgozása részletes hatásvizsgá-
latokon alapuljon.  

 Az építmények magassági paraméterének, a helyi városképi igénynek megfelelő szabályozásá-
hoz, sokoldalú szabályozási eszközrendszert kell biztosítani. 



24. Szabványok alkalmazása 

A jelenlegi szabványhasználat problémái 

 a nemzeti - közösségi szabványok használata rendezetlen 

 olyan angol nyelvű előírások betartását és ismeretét várják el, amelyeknek nincsen hitelesített 
magyar nyelvű fordítása 

 a legtöbb EU szintű szabvány befogadása nemzetgazdasági hatástanulmány nélkül történt 

 ezekhez nemzeti melléklet nem került kidolgozásra 

 ennek eredménye jelentős és indokolatlan túlméretezés a hazai viszonyokra 

 gyakoriak a funkciót, tervezést és fejlesztéseket ellehetetlenítő szakági követelmények 

 versenyhátrány a régióban 

Probléma kifejtése 

Rendkívül súlyos gond, hogy a szabványok legnagyobb része, mint közösségi szabvány – magyar nyel-
ven nem hozzáférhető. Dr. Hajtó Ödönnek a Mérnök Újságban megjelent „A szabványok alkalmazása 
önkéntes, de a jogszabályok betartása kötelező” című, igen tanulságos cikke szerint:  

„Az OTÉK, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet szerint az épít-
mények és részei megvalósítása során vonatkozó nemzeti szabványok előírásainak megfelelő, illető-
leg azokkal legalább egyenértékű megoldást kell alkalmazni. *OTÉK 50. § (3)+ A tervezőnek az Orszá-
gos Tűzvédelmi Szabályzatban hivatkozott szabványoktól eltérő, de azokkal legalább azonos bizton-
sági szintet nyújtó műszaki megoldást hatóságilag jóvá kell hagyatnia. *9/2008. (II. 22) ÖTM rend. 2.§ 
(4)] A tervező nyilatkozatban jelenti ki, hogy a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megol-
dás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyen-
értékű. *193/2009. (IX.15) Korm. rend. 19.§ (1)+ Az építésügyi hatóság engedélyt csak abban az eset-
ben adhat ki, ha a tervező nyilatkozott arról, hogy az általa elkészített építészeti-műszaki tervdoku-
mentáció jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények teljesítését biztosító nemzeti 
szabványokkal azonos vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldást tartalmaz. *Étv. 36.§ (1)+ 

Összefoglalva: az ismertetett jogszabályok előírásait csak a szabvány alkalmazásával, vagy azzal 
egyenértékű más megoldással lehet teljesíteni. Mindkét esetre érvényes, hogy a mérnök számára a 
szabvány alapos ismerete nem lehet önkéntesség kérdése, az alapvető követelmény. Ismerni kell a 
szabványt akkor is, ha alkalmazom, de talán még jobban kell ismernem, ha azzal egyenértékű megol-
dást kívánok érvényesíteni.” 

Magyarország alaptörvénye H) cikk (1) bekezdése szerint: „Magyarországon a hivatalos nyelv a ma-
gyar.”  

A fentiek együtt az Alaptörvénybe ütköznek, valamely magyar nyelvre le nem fordított szabvány 
használatát megkövetelni nem csak a jó erkölcsbe, de a hatályos magyar jogba is ütköző. 

Cél a versenyképességet elősegítő, a nemzeti sajátosságokat figyelembevevő magyar nyelvű szab-
ványok létrehozása. 

Javaslat  

 Hitelesített magyar nyelvű szabványfordítás szükséges - elfogadhatatlan és jogszabályba ütkö-
ző olyan szabvány előírásainak betartását és ismeretét elvárni, amelynek nincsen hitelesített 
magyar nyelvű fordítása. 

 Szabad, a jogszabályok mintájára ingyenes hozzáférés biztosítandó a szabványokhoz. 
 Ne tegyék kötelezővé a hitelesített magyar nyelvű fordítással nem rendelkező szabványokat. 
 Az állam ne piacosítható tevékenységként kezelje a szabványalkotást és kezelést, nyilvántar-

tást, ha másként nem megy, vegye vissza állami kézbe. 
 Differenciált alkalmazási előírásokat kell kidolgozni az új és a meglévő épületekre. 



25. Az Eurocode szabvány 

A jelenlegi szabványhasználat problémái 
 nemzetgazdasági hatástanulmány nélkül befogadott EU szintű szabvány 

 a nemzeti melléklet gazdaságossági vizsgálat nélkül került kidolgozásra  

 jelentős és indokolatlan túlméretezést eredményez a hazai viszonyok által megkívánt mérték-
hez képest 

 funkciót, tervezést és fejlesztéseket ellehetetlenítő szakági követelményeket ír elő 

 nem egyértelmű a statikus tervezők számára a pontos eljárásrend és a megfelelés viszonya 

 10-30%-os szerkezetépítési többletköltséget eredményeznek a funkció függvényében 

 műemléki, illetve a meglévő épületek átalakítása ellehetetlenül 

 versenyhátrány a régióban 

 angol nyelvű, nincs magyar fordítása 

Probléma kifejtése 

A nem megfelelően meghatározott földrengés esetében fellépő talajszinti vízszintes gyorsulás nem-
zeti alapértéke következtében: 

• A beépítésre kerülő túlzott földrengésvédelem beruházásokat lehetetlenít el, mivel az előzetes 
becslések szerint 10–30 százalékkal megdrágítja az épületek tartószerkezetének építését. 
• A megvalósuló beruházásoknál felesleges többlettervezési és építési költséget eredményez. 
• A túlzott földrengésvédelem ellehetetleníti az építészetet és az épületek funkcionalitását is.  

 
Építőmérnöki feladattá válik az építészet, épületek helyett ipari műtárgyak jönnek létre, ahol nem a 
terek alakítása válik a mérnöki feladat alapjává, hanem az ezeket behatároló tartószerkezeti vázak 
megfeleltetése egy olyan elvárás rendszernek, amelynek megítélése meghaladja az emberi gondol-
kodás határát és komplexitása a számítógép segítsége nélkül elbírálhatatlan. 
 
A nem megfelelően meghatározott nemzeti gyorsulási alapérték és alkalmazási kör következtében a 
meglévő épületek vonatkozásában: 

• Az Eurocode meglévő épületekre vonatkozó fejezete, az Eurocode 8/3 alapján tartószerkezeti 
beavatkozással járó átalakítás, felújítás, helyreállítás esetén a meglévő épületet át kell építeni 
földrengés esetén megfelelőre, ami mind műszakilag, mind pedig gazdaságilag lehetetlen, ezál-
tal ellehetetleníti a meglévő ingatlanállomány hasznosítását, a műemlék- és értékvédelem biz-
tosítását. 

Cél az Eurocode szabvány sürgős felülvizsgálata és módosítása. 

Javaslat  

 Differenciált alkalmazási előírások szükségesek az új és meglévő épületekre. 
 Az Eurocode szabványt sürgősen felül kell vizsgálni, a nemzeti mellékletet ki kell javítani. 
 El kell készíteni a szabvány előírásait alátámasztó gazdaságossági számításokat. A számítások-

ban a költségeket és a károk valós értékét kell összevetni. 
 Ennek alapján kell meghatározni (módosítani) a nemzeti hatáskörbe tartozó paramétereket, 

egyensúlyban a gazdaság teherbíró képességével, a biztonsági követelményekkel, úgy, hogy a 
magyarországi kockázati viszonyok alapján reális méretezési előírásrendszeren alapuljon. 

 Ki kell adni a szabvány javított változatát. 
 A magyar nyelvű szabvány kiadása, megfelelő oktatási anyagok elkészítése sürgős feladat. 



26. Tűzvédelmi szemléletváltás 

A jelenlegi tűzvédelmi elvek és szabályozás főbb problémái 

 jogszabálykövető és nem épület centrikus a tűzvédelem 

 a tűzeset következtében jelentkező károk nemzetgazdasági szinten nincsenek arányban a be-
épített passzív tűzvédelmi berendezések költségével  

 a tűzoltóságok anyagi körülményei, felszereltségük színvonala nem alkalmas korszerű és haté-
kony aktív tűzvédelmi beavatkozásra 

Probléma kifejtése 

A tűzvédelem elsődleges célja az életvédelem. Az épület mihamarabbi kiürítése, illetve a bent reked-
tek kimenekítése az első feladat. Ebbe a folyamatba beletartozik a tűz mielőbbi észlelése, a bent tar-
tózkodók hatékony értesítése és biztonságos kivezetése, valamint ezzel párhuzamosan a tűzoltóság 
riasztása.  
 
A tűz lokalizálása, más építményekre való továbbterjedésének megakadályozása a következő fontos 
cél.  
 
Azonban az adott építmény vagyonvédelme nem társadalmi cél, csupán tulajdonosi érdek, így ennek 
a mértékének meghatározása a tulajdonos döntése, felelőssége kell, hogy legyen. Az ingatlan bizton-
sági szintje biztosítási kérdés, üzleti megközelítésből vizsgálható kockázat ebben az esetben a tűzkár. 
Tulajdonosi szinten, érdekből léphet fel ilyen esetekben a finanszírozást biztosító bank is. Közpénzből 
történő fejlesztések esetére meg kell határozni az építmény társadalmi jelentősége, illetve értéke és 
kárkockázata alapján szükséges tűzvédelmi szintet. Magánberuházások esetére viszont az életvéde-
lem és a szomszéd tulajdonok vagyonvédelmén túl építtetői döntés legyen a tűzvédelmi beruházás. 
Sok esetben az épület, illetve az abban tárolt vagyontárgyak értéke, a tűzvédelmi beruházási költség, 
a biztosítási díjkülönbözet nincs arányban a tűzkárral, annak valószínűségét figyelembe véve. 
 
Regionális összehasonlításban a hazai tűzvédelmi követelmények sok szempontból kiugróak, szigorú-
ak, így betartásuk versenyhátrányt jelent Magyarországnak a regionális versenyben. A fejlesztéseket 
terhelő felesleges beruházási költségek többletköltséget jelentenek, így rontva a beruházások megté-
rülését. Ezen költségek léptéke akár a beruházás ellehetetlenülését is maga után vonja. Az épületek-
be ily módon beépített, „belakatolt” fejlesztői tőke más beruházásokban aktivizálható lenne a nem-
zetgazdaságban.  
Példa: a magasraktárak ~30%-os építési többletköltsége a logisztikai téren konkurens szomszédos 
országokhoz képest. 
 
Fontos lenne az aktív tűzvédelem, a tűzoltóságok munkakörülményeinek megfelelő szintű biztosítása, 
amelynek költsége jóval elmarad a sok esetben az épület teljes életciklusát tekintve felhasználatlan, 
csupán jelentős beruházói és üzemeltetési költséget jelentő beépített tűzvédelem költségétől. Ne a 
meglévő aktív tűzvédelmi eszközökhöz igazítsuk a passzív tűzvédelmet. 

Cél az aktív és passzív tűzvédelem arányosítása, a biztonság és költségek optimalizálásával. 

Javaslat  

 A tűzvédelem elsődleges célja az életvédelem legyen. 
 Modellezésen, kockázatelemzésen alapuló szabályozás szükséges. 
 Az épület társadalmi jelentőségén alapuló differenciált szabályozás megalkotása kívánatos. 
 Szakmai egyeztetés szükséges a tűzvédelmi hatóságok, a jogszabályalkotók és az ingatlantulaj-

donosok, fejlesztők és biztosítók képviselőinek bevonásával. 
 Az aktív tűzvédelem, a szervezeti felépítés és az állomány felszerelése fejlesztésre szorul. 
 A védett épületek egyedi kezelést igényelnek. 
 A nemzetközi gyakorlattal szükséges harmonizálni a szabályozást a versenyhátrány csökkenté-

se céljából. 



27. Az építésügy digitalizálása 

Papíralapú dokumentálás főbb problémái 

 előállítása költséges 

 iratok mozgatása költséges és időigényes  

 iratok tárolása nagy helyigényű, költséges 

 nehéz hozzáférés, nem kereshető  

 használhatatlan tervtárak 

Probléma kifejtése 

A település-, valamint az építmény tervezése napjainkra digitális alaptérképeken alapuló számítógép-
pel segített tervezés (CAD) útján történik. A tervek minden esetben CAD szoftverekkel, a szöveges 
leírások szövegszerkesztővel készülnek, melyek mind továbbszerkeszthető, mind kizárólag olvasható 
formátumban képesek menteni a műszaki dokumentációt. A digitális adatok továbbítása és tárolása, 
hozzáférési szintekhez igazítottan jelszóval védetten, naplózva biztonságosan megoldott. A digitális 
aláírás és az e-mail-ek naplózása technikailag megvalósítható. Az építési hatóságok számítógépes 
felszereltsége biztosított, a határozat szintén digitálisan születik, az iktatási rendszerek is informatikai 
alapúak. Kormányzati cél az egy ablakos ügyintézés. A szoftverháttér, ahol szükséges biztosítandó, 
azonban az olvasáshoz, betekintéshez ingyenes szoftverek állnak rendelkezésre. 
 
Mindezek ellenére a tervezési folyamat végén a digitális állomány kinyomtatásra kerül az engedélye-
zési tervdokumentáció tartalmi előírásainak, illetve a hatósági engedélyezési eljárásba bevont szerep-
lők számának megfelelően. Az így létrejövő irathalmazból a rendszer felépítéséből adódóan nagyon 
kis arányban kerülnek valóban megtekintésre a tervlapok, szöveges dokumentumok. A tervdokumen-
tációk mérete sok esetben megnehezíti a hatósági munkát az irodai helyhiány miatt, az anyagokban 
az információk megkeresése nehézkes, pontos ellenőrzése nem megvalósítható. Sok esetben a szak-
hatóságok számára csupán azért szükséges többletpéldányok összeállítása, mert párhuzamosan vizs-
gálják a terveket, további tervpéldányokat a decentralizált, szakhatósági irattárazás igényel. Az iratok 
továbbításának nagy az élőmunka igénye, mind a hatósági belső, mind a hatóságok közötti iratmoz-
gatás esetében, továbbá – feleslegesen - ezen szállítási idők is az eljárásokat nyújtják. A tervtárak 
érdemben nem segítik a tervezési munkát, kizárólag a hatóságok munkájában van szerepük, azonban 
fenntartásuknak jelentős a költsége, napi használatuk nehézkes. Az építtetővel, a tervezővel, illetve 
az ügyfelekkel a kapcsolattartás, még abban az esetben is levélalapú, amikor az e-mail elérhetőség 
ismert. 

Cél az építésügy modernizálása, költség- és időtakarékos átszervezése. 

Javaslat  

 Nyilvános digitális alaptérképek, szabályozási tervek és közmű genplánok szükségesek. 
 Biztonságos tárhelyeket kell kialakítani, ahol minden eljárás terv- és iratanyaga naprakészen 

rendelkezésre áll a tervezők, a hatóságok és az ügyfelek részére. 
 Kidolgozandó egy precíz hozzáférési jogosultsági rendszer. 
 A tervdokumentációk benyújtása internetalapú feltöltésként működjön. 
 A hatósági ellenőrzés digitális úton egyszerűbb és pontosabb. 

 Az eljárás során az érintettek e-mail útján is kommunikáljanak. 
 A teljes eljárási digitális anyag a digitális tervtár részévé válhat. 



28. Engedélyezési- és kiviteli terv viszonya  

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 
 az építési technológia, a beépített anyagok kiválasztása sok esetben gazdasági kérdés, amelyre 

vonatkozóan a tervezés engedélyezési szakaszában nem áll rendelkezésre releváns információ 

 az építési folyamat egy additív tevékenység, így az azt leképező, adott időpillanatbeli tudást 
rögzítő tervdokumentációban foglaltakat a következő tudásszintek rendre meghaladják 

 kötelező nyilatkozni az engedélyezési terv és a kiviteli terv egyezőségéről 

 pontos egyezés hiányában súlyos építésfelügyeleti bírság elé néz az építtető 

 az építési engedély műszaki leírásában szerepeltetett szerkezeti anyaghasználat a kiviteli terv-
ben már nem változtatható, csak engedélymódosítással, ami a kivitelezési folyamatot akadá-
lyozhatja 

 az építési folyamatban rossz helyen szerepel a munka- és balesetvédelmi terv elkészítése, ami 
mind a tervező, mind a kivitelező részére felesleges kötöttséget, illetve terhet jelent 

 kivitelezési tervfázisban a tervező megbízásában működő munkavédelmi szakmérnök által ké-
szített biztonsági és egészségvédelmi tervet kell a tervdokumentációhoz mellékelni  

Probléma kifejtése 

Jelenlegi formájában az engedélyezési tervnek és a kiviteli tervnek az egyezősége túlzottan kötött, 
értelmetlen szabály, hiszen a kiviteli tervezési szakasz olyan szaktervezői többlet információn, dönté-
seken alapulhat, mely a részletek újragondolását, s ez által az engedélyezési tervtől való kisebb-
nagyobb eltéréseket eredményez. Ezekkel az információkkal a tervező értelemszerűen az engedélye-
zési szakaszban még nem rendelkezik. Ha ezek - az akár kisebb változások - újabb engedélyezési eljá-
rást igényelnek, annak a beruházási szándékra és beruházási / tulajdonosi biztonságra nézve is elret-
tentő a hatása, így a racionálisabb részletterveken alapuló jobb és gazdaságosabb megoldásokról is 
lemond az építtető.  
Az engedélyezési eljárások rizikója, a tervmódosítás léptékéhez képest sok esetben aránytalanul 
nagy. Ugyancsak nehézséget okozhat, bizonytalanságot kelthet a két tervfázis előírt teljes megfelelő-
ségében az időközi szabvány- és jogi környezet változása is.  
A szabályozásban szem előtt kell tartani az alábbi hármas egység egymásra épülését és a tervek meg-
felelőségét ez alapján kell vizsgálni:  

 az engedélyezési terv azt mutatja meg, MI épül,  

 a tenderterv azt tisztázza, hogy MIBŐL épül, 

 a kiviteli terv pedig azt pontosítja, hogy HOGYAN épül.  
Az adott tervtípusnak fenti kérdésekre kell egyértelmű, a végtermékkel koherens választ adniuk. A 
tökéletes megfelelési kötöttség akadálya a kivitelezői versenynek is (szerkezet-, technológia- és már-
kaváltás). 
Ma az engedélyezési tervnek nem kötelező eleme a tartószerkezeti számítás, azonban a tervnek a 
pontos tartószerkezeti geometriát már ezen a szinten tartalmaznia kell!  
A munka- és balesetvédelmi „tervnek” a majdani kivitelezési technológiák ismeretének hiányában 
nincsen semmilyen gyakorlati haszna az engedélyezési dokumentációban. Nem a majdani valós mun-
kakörülményekre reflektál, az elővigyázatossági intézkedések meghatározása a konkrét esetekre 
lehetetlen. 
Cél az engedélyezési és a kiviteli terv olyan szabályozása, mely az adott tervezési fázis elvárható 
információ és tudásszintjére alapoz. 

Javaslat  

 Az engedélyezési- és kiviteli terv teljes egyezősége helyett a lehetséges eltérések mértékét lis-
tában meg kell határozni, engedélyezését az épületfelügyeletre ill. a hatósági szakértőre kell 
bízni.  

 Az engedélyezési terv az építtetőt a településre, illetve a környezetre gyakorolt kérdésekben 
kösse, az egyes szaktervezői momentumok, szaktervezői felelősség körébe tartozzanak, melyek 
a tervezői felelősség által biztosítottak, illetve a tervező nyilatkozatokkal igazolhatóak. 

 Legyen elegendő a tervező alkalmazásában foglalkoztatott biztonsági- és egészségvédelmi ko-
ordinátor helyett a kivitelező megbízásában közreműködő munkavédelmi szakmérnök által ké-
szített munka- és balesetvédelmi tervdokumentáció elkészítése. 



29. Környezetvédelmi engedélyeztetés 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 

 az előzetes- és a környezetvédelmi hatástanulmány szabályozott, de nem betartott átfutási 
ideje a fejlesztéseket hátráltatja   

 a településrendezési eszköz készítésekor már ismert környezetvédelmi szempontok és határér-
tékek nem épülnek be a szabályozásba 

Probléma kifejtése 

Bár szabályozási szinten az adott terület, területegység beépíthetőségének, beépítésének jövőbeli 
hatásának vizsgálata széles körűen megtörténik, bizonyos nagyságrendek, illetve kitételek teljesülése 
mellett, egyedi esetekben mégis a hatósági engedélyezési eljárást meg kell előzze egy önálló környe-
zetvédelmi engedélyezés. Mindezt olyan fejlesztések esetében is meg kell tenni, amelynek paraméte-
rei nem haladják meg az előzetesen kalkulált értékeket, viszont a környezeti hatásvizsgálatra vonat-
kozó jogszabály alapján a felügyelőség döntésétől függ, hogy a környezeti hatásvizsgálatot el kell-e 
végezni. A projektre vonatkozó határértékeket a hatóság írja elő, a normatív alapú értékekhez képest 
eseti, jóval szigorúbb értékekkel helyettesítheti. Ez a kettősség azt jelenti, hogy bár az adott területre 
vonatkozóan van érvényes szabályozási terv, bizonyos telepíteni kívánt funkciók esetében a területtel 
kapcsolatos előnyök / hátrányok nem ismerhetőek meg egy időben.  
 
Az engedélyezési eljárás megindíthatóságának előfeltétele a környezetvédelmi engedély megszerzé-
se. Ez az engedélyezési eljárást legalább 8 hónappal, de a tapasztalatok szerint inkább több mint egy 
évvel hosszabbítja meg. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztésre megvásárolt telek valódi kötelmei közül a 
környezetvédelmet illetőek csak a konkrét tervezéskor kerülnek felszínre, akkor, amikor a beruházó 
az adott ingatlant már megvásárolta. Ez mind a beruházási biztonságot, mind a környezetvédelmi 
célokat illetően hátrányos! Példa: Bocskai úti metró mélygarázsa esetében a szabályozási tervi szin-
ten elő van írva követelményként a közterületi mélygarázs létesítése 600 férőhellyel, környezetvé-
delmi szinten mégis el lett utasítva! A szabályozási tervnek így nincs garancia szerepe! 
 
Azok a rendeltetések, melyek egyértelműen létesíthetők pl. egy városközponti területen, kizárólag a 
parkolás mértéke alapján kerülnek előzetes vizsgálat, majd – a felügyelőség döntésétől függően - 
tényleges környezeti hatásvizsgálati eljárás alá. Meg kell vizsgálni, hogy a település egészére, vagy 
részére készített szabályozási terv nem alkalmas-e arra - az államigazgatási szerv által is elfogadott 
módon -, hogy meghatározza az érintett övezetben, vagy lehatárolt területen belül, hogy milyen 
parkolószám felett szükséges a felügyelőségi döntés a hatásvizsgálat elkészítéséről. Ez területileg 
feloldhatná a felesleges eljárást, ugyanakkor biztosítaná azokat a területeket, ahol a szűk utcák, a 
védett beépítés stb. miatt a nagyságrend tényleges vizsgálata indokolttá válhat.  
A szabályozási terv további feltételeket is előírhatna a forgalomtechnikai megoldás függvényében. A 
300 férőhelyes parkoló kialakítása – összefüggésben a parkolási szabályokkal – nem jelent mindenütt 
feltétlenül kiugró értéket. Ahol a szabályozási terv vagy annak módosítása konkrét beruházási prog-
ramra készül, ott a beépítési terv alapján az államigazgatási eljárás mellett a szakhatóság párhuzamo-
san megkérdezhető, a szabályozás már konkrét adatokra tud reflektálni a kérdés megoldását illetően. 

Cél a szabályozás és a tényleges engedélyezés között feszülő bizonytalanság feloldása a környezet-
védelmi szabályozás új eszközrendszerének kidolgozásával. 

Javaslat  

 Javasolt az alapvető környezetvédelmi feltételek egyes eseteinek (pl.: parkoló-számhoz kötött 
előzetes környezeti eljárás) meghatározása a HÉSZ-ben, feltételek hozzárendelésével, a véle-
ményezés során a felügyelőség egyetértésével, melyet az engedélyezésnél figyelembe kell ve-
gyen.  

 A konkrét beruházási program ismeretében módosuló szabályozási tervben - az alátámasztó 
munkarész beépítési tervére alapozva - meg kell határozni a megengedett funkciókra a környe-
zetvédelmi paramétereket, amelyeket a környezetvédelmi felügyelőség utólag ne kifogásoljon, 
hanem az eljárása során ellenőrizzen. 



30. Szakhatósági szerepben tetszelgő szolgáltatók 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 

 az eljárásokba kötelezően bevonandó szolgáltatók kvázi szakhatósági jogköröket gyakorolnak, 
de ezekhez semmilyen korlátot nem állapít meg jogszabály a határidők, eljárási díjak, jogorvos-
lat tekintetében 

 egyszerre „szakhatóságok” és gazdasági társaságok, piaci szereplők 

 egy személyben véleményeznek, engedélyeznek, ellenőriznek, tervezhetnek és kivitelezhetnek 
– miközben a vonatkozó szabványok és „belső szabványaik” révén ennek minden keretét is 
maguk határozzák meg 

 piaci szerepük kiváltságos, mert jogszabályi háttér alapján monopolhelyzetben vannak 

 a felvonó kapacitás szabvány szintű szabályozása OTÉK szintre van emelve 

Probléma kifejtése 

A szolgáltatók - ÉMI-FMF, kéményseprő, víz-, csatorna- és gázszolgáltató, az elektromos művek és 
esetenként a táv- és hírközlési szolgáltatók - jogszabály erejénél fogva kihagyhatatlan szereplői az 
építésügyi hatósági eljárásoknak. E méltányolható jogukkal azonban erőteljesen visszaélnek, mert 
jogszabály ügyeikben nem határoz meg eljárásaik lefolytatásának módjára, időtartamára és költségé-
re, az elvárt beadványok tartalmára, a döntéseikkel szembeni jogorvoslatra, valamint az utólagos, 
korábbi döntéseiken túli, jellemzően a használatba vételi eljárásban támasztott elvárásaikra semmi-
lyen korlátot, kötöttséget. Miután a jogszabályok által kialakított területi rendszerben versenytárs 
nélkül, monopolhelyzetben működnek, így érdekeltek a drága eljárásokban, mert azoknak kizárólagos 
haszonélvezői. 
 
Példák: 
Az ÉMI-FMF jelenlegi gyakorlata kiviteli (gyártmány) szintű terveket és műszaki megfontolásokat igé-
nyel az engedélyezési szakaszban. Ez olyan technológiai berendezéseknél – mint pld. a felvonó is – 
márka meghatározás nélkül nem lehetséges. Ez viszont, mint előrehozott (tervezői, megbízói) döntés, 
sérti a kivitelezői verseny semlegességét, illetve az engedélyezési tervtől eltérő márkaválasztás ese-
tén, felesleges újratervezést és kiadást jelent. 
 
A kéményseprő szolgálatnál külön eljárás a gáz rákötéshez való hozzájárulás és a használatbavételi 
hozzájárulás. A két eljárás ugyan elválik egymástól, azonban mindkettőben ugyanazt vizsgálja a ké-
mény tekintetében a szolgáltató és mindkét esetben a cél a biztonságos lakhatóság feltételének a 
megteremtése. Az 5-10 perces vizsgálat két alkalommal is tízezer forintos nagyságrend! 

Cél a szakhatóságok és szolgáltatók szerep- és feladatkörének tisztázása. 

Javaslat  

 Legyen szabályozva a szolgáltatók jogköreihez mért kötelessége és felelőssége. 
 Legyen érdemben szétválasztva az engedélyeztetés, az ellenőrzés területe a kivitelezéstől és 

szolgáltatástól. 
 Jogorvoslati lehetőség biztosítandó, beleértve azt is, hogy abban a döntés jogát az első fokon 

eljáró szolgáltatótól független szervezet gyakorolja. 

 A hatályos felvonó szabvány alkalmazása vállalás szerinti legyen. 
 ÉMI-FMF szerinti számítási mód kiváltható legyen, megszüntetve ezzel a monopolhelyzetet. 
 A felvonók engedélyezése kétszintű legyen, az épület engedélyezéséhez gyártmány-semleges 

forgalomszámítás és „lift meghatározás” legyen elegendő. A létesítés (kivitelezés) feltételeként 
az épület engedélyezési eljárásától független engedély beszerzése legyen kötelező a kiválasz-
tott, konkrét felvonógyártmányra. 



31. Engedélyek érvényessége 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 

 az engedélyek érvényességének korlátozása felesleges akadálya a külső okok miatt időben el-
húzódó beruházásoknak  

 az engedély meghosszabbítási kérelme esetén a szakhatósági kikötéssel megadott hozzájárulás 
a kormányrendelet félreérthető szabályozása miatt a hatósági gyakorlatban a legtöbbször au-
tomatikus elutasítást eredményez 

 jogerős engedélyt közigazgatási bíróságon meg lehet támadni jogvesztő eredménnyel, illetve 
az eljárás idejét sokszor beszámítják az engedély érvényességi idejébe 

 fellebbezés esetén – a legtöbbször feleslegesen - minden szakhatóság bevonásra kerül 

Probléma kifejtése 

Az építési engedély megszerzése összetett, hosszú folyamat. Eredményeként a tervezői munka jelen-
tős részének ellenértékét, a beruházó pedig az építés jogát kapja meg.    
 
Mivel mindkettő következmény alapvetően gazdaságot meghatározó, az engedélynek szilárd alapo-
kon kell állni. Ehhez képest, ma érdemben bárki, következmények nélkül megfellebbezhet egy építési 
engedélyt, mely szinte kimeríthetetlen tárházát nyitja meg a jogi eljárásoknak: első fok, másodfok, 
közigazgatási bíróság, majd bírósági ítélet függvényében akár ismételt másodfokú, netán elsőfokú 
eljárás következik! Ha valaki - mint fellebbező - minden jogorvoslati fórumot végigjár, anélkül hogy 
bármi felelőssége lenne az esetlegesen okozott károkra nézvést - akár csak a közigazgatósági bírósági 
döntéssel - két évvel is elhalaszthatja egy engedély valós végrehajthatóságát. Ezen két év alatt azon-
ban az eredeti építési engedély lejárhat, azaz meg kell hosszabbítani.  
 
A meghosszabbítás azonban csak abban az esetben lehetséges, ha az évekkel korábban készült terv 
maradéktalanul megfelel az adott esetben - idő közben - átalakult jogszabályi rendszernek, azaz, az 
összes szakhatóság, és maga a hatóság is ezt nyilatkozza (a tervező korszerűségi nyilatkozata mellett).  
 
Ennek a kritériumrendszernek megfelelni a valóságban – különös tekintettel a változó jogi környezet-
re - lehetetlen, így az engedélyek felhasználhatatlanok, a tervezésre költött pénz és idő elveszett. Ez 
jelentős bizonytalansági faktor, a beruházási kedv visszaesésében jelentős szerepet játszik. Hiszen 
miközben a tervező / beruházó jelentős áldozatot vállal a megvalósulásért, addig egy ellenérdekű fél 
mindenféle befektetés vagy felelősség nélkül tudja azt megakadályozni. 
 
A gazdasági válság rámutatott arra, hogy a fejlesztési folyamatok sok esetben külső körülmények 
hatására szenvednek késedelmet. Azokban az esetekben, ahol idővel a fejlesztői szándék ismét je-
lentkezik, a lejárt engedélyek felesleges további anyagi terhet, időráfordítást, illetve kockázatot jelen-
tenek, miközben semmilyen érdek nem sérülne a korábbi engedély alapján történő megvalósítással. 

Cél az engedélyek érvényességi ideje kiterjesztésének felülvizsgálata, újraszabályozása. 

Javaslat  

 Szakhatósági kikötéssel is meghosszabbítható legyen az engedély. 
 A közigazgatási bírósági eljárás ideje ne számítson bele az engedély érvényességi idejébe. 

 Fellebbezés esetén csak a fellebbezés tárgyában kerüljön felülvizsgálatra az engedély, kizárólag 
az érintett szakhatóságok kerüljenek bevonásra. 

 Felülvizsgálandóak az érvényességi időkorlátok, a társadalmi jelentőség szempontjából diffe-
renciálva. 

 Vissza kell szorítani a minden jogkövetkezmény nélkül a beruházást indokolatlanul akadályoz-
tató fellebbezéseket. 

 
 



32. Szemléletváltás az eljárásrendben  

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 
 az EU átlagot meghaladó mértékű jogszabályi liberalizációval (gyorsító program!) az épített 

környezet sok fontos elemét kivonták az építési engedélyezési eljárás, így bizonyos esetekben 
a szükséges szakmai megítélés alól is 

 a kialakult rendszer bonyolult, nehezen érthető és kezelhető (engedély, egyszerűsített enge-
dély, bejelentés, nem bejelentendő / kiemelt ügyek és összevont eljárás) 

Probléma kifejtése 

A „gyorsítás” rendszerében a kiüresedett 37/2007. ÖTM rendelet tartalmazza azt a táblázatos mellék-
letet, amely részletezi az építés, a bontás és a használatbavétel eseteit a hatósági eljárás megválasz-
tása szempontjából. A táblázat az állami szerepvállalás egyfajta korlátozására törekszik, amelynek oka 
feltehetően kettős. Egyrészről az állam számára költséges az építésügyi apparátus fenntartása, ezért 
annak ésszerű csökkentése motiváló számára, másrészről a sok és hosszan elnyúló eljárás az ügyfele-
ket indokolhatatlanul megterheli. Mindezek mellett a helyi (települési) sajátosságok elsikkadnak az 
eljárásokban, ami az épített környezet minőségére negatívan hat vissza.  
Megfontolandó az állami szerepvállalás újragondolása azokon a területeken, ahol más fél is képes 
ellátni az elvégzendő feladatokat. Természetesen nem várható el, hogy minden építkezni vágyó pol-
gár szakmai képesítést és jogosultságot szerezzen, helyettük a tervezőket és önkormányzatokat kel-
lene helyzetbe hozni szakmai felelősségük erősítése, jogosítványaik szabályozása révén. 
Kisebb, egyszerűbb építmények esetén a jelenlegi építési engedélyezési eljárás túl hosszú és bonyo-
lult, miközben az építésügyben még kihasználatlan terület a Ket.-be eredetileg e terület miatt be-
emelt hatósági szerződés. 
A jelenlegi rendszer minden igyekezet ellenére monolit, de megjelenhetne egy, az építéshatósági 
eljárásokban az eltérő méretű és jelentőségű, illetve az inkább helyi sajátosságokkal bíró ügyekhez 
igazodó olyan szisztéma, amiben elkülönülne a most még kizárólagosan állami építéshatósági jogkör 
a megteremtendő önkormányzatitól – mely utóbbi jog, nem pedig kötelezettség lenne. 
Ugyancsak nagy lehetőség rejlik a felelős tervezői rendszerben a nagyobb felelősséggel párosuló erő-
sebb ellenőrzés megteremtésének, ami mellett emelkedhetne a szakmai színvonal és kirostálódhat-
nának a nem megfelelő tervezők. 
A bejelentés jelenleg egy olyan - elhibázott - engedélyezési eljárás, amelyben a hatóság kevesebb 
(ténylegesen jogszabálytól fogva hiányos) adattartalomból, de rövidebb idő alatt dönt. Ez rossz a 
hatóságnak, de rossz az építtetőnek is, aki naivan azt hiszi, hogy a bejelentés az, amit a szó eredeti 
értelme takar. „Bemegy és szól” (bejelent) amihez értelemszerűen rajz nem szükséges. A hatóság 
pedig „tudomásul vesz”, ami ténylegesen szintén egy határozat. 

Cél a tervezett építmény társadalmi jelentőségéhez illeszkedő differenciált eljárásrend felülvizsgá-
lata az új közigazgatási rend figyelembevételével.  

Javaslat  

 Egyes ügyekben, azok társadalmi jelentőségének megfelelően (pl. kerítésépítés, táblakihelye-
zés, stb.) a települési szempontok érvényre juttatása érdekében teremtődjék meg az önkor-
mányzati jogosítványok jogszabályi alapja. 

 Integrálni kell az eljárásba az önkormányzat, mint a közérdeket hivatalból képviselő ügyfél – 
szükség esetén előzetes - véleményalkotási jogát. 

 Jelenlegi formájában szűnjék meg a megtévesztő elnevezésű bejelentés, mint eljárás típus. 

 Kisebb nagyságrendű ügyekben a bejelentés fogalmát eredeti jelentésébe kellene visszaállítani, 
amennyiben az építtető valóban csak beadná a hatóságnak a tervező által elkészített és szabá-
lyossági nyilatkozattal kiegészített tervet, amelyet a hatóság hallgatásával is tudomásul vehet. 

 Egészüljön ki a rendszer a hatósági szerződés alkalmazási lehetőségével. 

 Az engedélyeztetési kötelezettség alól kivont, de az épített környezetet befolyásoló építési 
ügyek tartozzanak a helyi szabályozás és a főépítész kompetenciájába (pld. szakvélemény). 



33. Az ügyfelek köre és bevonása 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 

 túl széles az ügyfelek köre 

 esetenként túl nehéz a bevonásuk az eljárásba 

Probléma kifejtése 

A jelenlegi szabályozás alapvető célja az érintettek legszélesebb körének bevonása az eljárásba. Az 
ügyfelek körét indokolhatatlanul csökkenteni, jogaikat csorbítani nem lehetséges. Jogszabályok 
azonban meghatározhatnak olyan kritériumokat, amelyek esetenként korlátokat állítanak a jogérvé-
nyesítés elé. Fontos szempont, hogy az eljárás gyorsan és hatékonyan folyhasson le annak köszönhe-
tően, hogy az érintett ügyfelek már az első fokú eljárásba érdemben bekapcsolódnak, és ne legyen 
megkérdőjelezhető a közigazgatási határozat jogereje amiatt, hogy a későbbiek folyamán új ügyfél 
lép fel.  
 
Az építésügyi eljárások alapja az ingatlan-nyilvántartás. Az ebben szereplő adatokat azonban „csak” 
nyilvántartják. Adatokat a nyilvántartott ingatlanok tulajdonosai szolgáltatnak, ezért azok gyakran 
elavultak. Az adatszolgáltatásra kötelezett személyek mulasztásának következménye kizárólag az 
államot és a kérelmezőt terheli, miközben a mulasztó jogait csorbítatlan kiélheti! Ugyanez vonatkozik 
az eljárásban nem együttműködő (értesítéseket át nem vevő), illetve a cégnyilvántartás szerint jog-
utód nélkül megszűnt, de az ingatlan-nyilvántartásból párhuzamosan nem törölt vállalkozások esetén 
is. Miattuk jelentősen nő a döntések jogerőre emelkedésének ideje. 
 
Gyakran tapasztalható, hogy civil szervezetek a szakmaiság, illetve érintettség álcája mögött anyagi 
haszonszerzés céljából jelentkeznek ügyfélnek eljárásokba, ezért ezek kiszűrésére célszerű lenne kü-
lön figyelmet fordítani. 

Cél a méltányos és jogos ügyfélfogalom differenciált meghatározása. 

Javaslat  

 Építéshatósági ügybe egy jogvesztő határidőt követően csak azokat kelljen ügyfélnek tekinteni, 
akik a hatóságnak az ügy indulásáról való értesítését átveszik, illetve akik a jogszabályban rögzí-
tett határidőn belül bejelentkeznek. 

 Törvény rögzítse, hogy ügyfeleknek csak a közhiteles nyilvántartásokban való adatok erejéig 
legyen joga az eljárásokban részt venni. A közigazgatási hatóság nem nyomoz ügyfelek után.  

 Akit a hatóság nem lel fel és határidőre nem jelentkezik be ügyféli jogállását bizonyítva, az az 
eljárásból már első fokon is maradjon ki és ne legyen joga arra, hogy utólag belépjen az ügyfe-
lek sorába. 

 Egyszerűbb kiértesítési szabályok megállapítása szükséges. 
 



34. Az ügyfél fellebbezési joga 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 
 túl széles az ügyféli jogok köre 

 gyakori egyes ügyfelek részéről a joggal való visszaélés, rosszhiszemű joggyakorlás 

 az ügyfeleknek nincsen jogi és anyagi felelősségük joggyakorlásuk során 

Probléma kifejtése 

A hazai jog is ismeri a joggal való visszaélés, illetve a rosszhiszemű joggyakorlás fogalmát és az is is-
meretes, hogy egyes ügyfelek, szomszédok illetve civilszervezetek részéről egyfajta zsarolási potenci-
ál a fellebbezési jogukkal való visszaélés. Másrészről nem ismert olyan eset, ahol a minden fórumon 
tiltakozó, de ideáját érdemi módon alátámasztani nem tudó ügyfelek bármelyikéről kimondta volna 
bíróság, hogy törvényes alapjogával visszaélt annak gyakorlása során, továbbá, hogy az ebből kelet-
kező károk megtérítésére kötelezték volna. 

 
Általánosan ismert probléma, hogy a jogorvoslat lehetőségének igénybevétele az eljárás idejének 
akár jelentős meghosszabbodásával jár, s megalapozatlan beadványok esetében ez mások jogainak 
sérelméhez vezethet. Ez pedig másik alapjogba ütközhet, a jogbiztonság ugyanis megkívánná az ész-
szerű időn belüli ügyintézést. A jogorvoslat jogának arányos korlátozása ezért csak és kizárólag két 
feltétel együttes fennállása esetén lehetséges: 

 csak törvényben való rendelkezéssel tehető meg és 

 csak az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatósága érdekében érvényesíthető. 
 
Magyarországon a közigazgatási döntések által okozott jogsérelmek orvoslására különböző jogorvos-
lati eszközök állnak rendelkezésre. A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat joga azonban nem abszo-
lút jogok, és a jogbiztonság követelményének figyelembevétele szigorú feltételek mellett megengedi 
a jogalkotó számára ezen alapjog korlátozását. A jogorvoslathoz való jog gyakorlása feltételekhez 
köthető, ezért meg kell teremteni a felelős joggyakorlás kereteit. 

Cél az indokolatlan fellebbezések visszaszorítása az ügyfelek jogi és anyagi felelősségének szabá-
lyozásával. 

Javaslat  

 Az ügyfeleknek ne csak korlátlan jogorvoslati joguk, de joggal való visszaélés címén kereshető-
ségük és a bíróság által kimondott károkkal szemben anyagi helytállásra való kötelezhetőségük 
is legyen. 

 Állapítsa meg jogszabály tartalmi követelményként, hogy fellebbezésnek csak olyan beadvány 
tekinthető, amely megjelöli és érdemben ki is fejti azt az okot, amelyet hátrányosnak, sérel-
mesnek vagy méltánytalannak tart magára nézve a fellebbező. 

 Az indokolás nélküli, vagy késve benyújtott, illetve az eljárásból már korábban kizárt/kimaradt 
ügyfél által benyújtott fellebbezés legyen már első fokon elutasítható érdemi vizsgálat nélkül. 

 Amennyiben a fellebbezés megfelelő indokoltság hiánya miatt kerül elutasításra, az érintett 
megemelt illeték megfizetésére legyen kötelezett. 

 



35. A tervező ügyféli státusza 

A jelenlegi eljárásrend főbb problémái 

 a tervező korlátozva van ügyféli jogaiban 

 a használatbavételi eljárásba gyakorlatilag be sem vonják a tervezőt 

 különösen igaz ez, ha a használatbavételi eljárást módosított, változott tervek melletti kivitele-
zés alapján folytatják le 

Probléma kifejtése 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az adott épület, építmény tervezője vitán felül 
ügyfélnek tekintendő, hiszen a kérelem tartalmi elemeiért alapvetően – mint azt a kötelezően be-
adandó tervezői nyilatkozat is rögzíti – kizárólag ő felel, így a tervekben való változtatás, az ezekkel 
összefüggő hatósági feltételek támasztása, esetleg a hatóság által vélt vagy valós hiányosságok és 
hibák miatti elutasítás a tervezőt jogában és jogos érdekében egyaránt érinti. Mégis, e tekintetben - 
korlátozó módon - a 193/2009. (IX.15.) Korm. r. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 
hatósági ellenőrzésről előírja, hogy az építésügyi hatósági eljárásokban minden esetben vizsgálni 
szükséges a tervező ügyféli jogállását. Ez a megfogalmazás jogszabályba ütköző, mert a Ket. alapelvé-
től eltérve ügyféli jogokat korlátoz. Ott, ahol jogszabály előírja valamely személy részvételét az eljá-
rásban, indokolhatatlan annak ügyféli jogállását további vizsgálat tárgyává tenni. 
 
Sokak számára nem egyértelmű, de itt kell megemlíteni a hozzá-, ráépítések, módosítások, átalakítá-
sok ügyében felmerülő szerzői jogi problémákat. A szerzői jog tulajdonosa a használatbavételi eljá-
rásból akkor is ki van zárva, ha művét átdolgozták, esetleg egyenesen eltorzították. Nem juthat be az 
épületbe, nem értesül róla, így fellebbezni sem tud, ha úgy látja, hogy az alkotásával kapcsolatban a 
hatóság határozata építészeti-műszaki kérdésben vét. Az építmények használatbavételi engedélyénél 
nem szükséges az építész és a szaktervezők ellenjegyzése sem. Így nem érvényesíthető a terv szerinti, 
azaz jogszerű építés, az előírt minőség, anyaghasználat. Régebben a tervezői nyilatkozat a használat-
bavétel része volt. 
 
A szerzői jogok védelme szempontjából az építészeti mű kettős: a terv és a kivitelezett épület sajátos 
kapcsolata e műfajta jellegzetes tulajdonsága, a terv és az az alapján felépített épület ugyanannak az 
építészeti alkotásnak a kétféle anyagi megjelenési formája. Ebből következik, hogy az építési folya-
mat fázisainak a végén megvalósuló és kivitelezett épülettől szintén nem tagadható meg a szerzői 
jogi oltalom, hiszen ez a terv kész épületben történő realizációjának tekinthető az építészeti alkotá-
sok sajátos kettős jellege miatt. A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű 
egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő 
bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. 

Cél a tervező bevonása az engedélyezési eljárás egészébe, jogainak kiterjesztésével alkotása felett. 

Javaslat  

 A tervezőnek nyilvánvalóan jogát és jogos érdekét is érinti egy alkotásával kapcsolatos eljárás, 
ezért emeljék be a törvényben rögzített, az építéshatósági eljárásokban szereplő ügyfelek kö-
rébe. 

 A tervezőt értesítse a hatóság a használatbavételi eljárás megindulásról és az ehhez kötődő 
helyszíni szemle időpontjáról, melyen a tervező is jogosult részt venni. 

 A tervező kapjon jogvesztő határidő melletti nyilatkozattételi jogot a használatbavételi eljárás-
ban. 

 Maga a nyilatkozatba foglalt tervezői tiltakozás nem szolgálhat az egyébként építési-műszaki 
szempontból használatra alkalmas épület használatbavételi engedélyének megtagadására. 

 



36. A tervezői nyilatkozat tartalmi követelményei 

A jelenlegi nyilatkozat főbb problémái 

 nem mutatkozik meg a tervezői felelősség elismerése a tervezői nyilatkozatban 

 olyasmiről is nyilatkoztatják a tervezőt, amiről nem tudhat felelősen nyilatkozni  

 a nemzeti - közösségi szabványok használata rendezetlen 

 elfogadhatatlan és jogszabályba ütköző olyan előírások betartását és ismeretét elvárni, ame-
lyeknek nincsen hitelesített magyar nyelvű fordítása 

 Ma megszűnt, és a terv aláírása maradt. A kamarai betekintés joga? 

Probléma kifejtése  

A felelősség nem más, mint helytállás a különböző vonatkozó normák megszegéséért, illetve azok 
következményeiért. A tervezők szakmai felelősségét az Étv. 33. § (1) bekezdése állapítja meg. A tör-
vényi szabályozás szerint a tervező felelős az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a 
kivitelezési terveket is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartal-
máért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvá-
sáért. Felelős továbbá a vonatkozó és hatályos jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabvá-
nyok és egyéb szakmai szabályok betartásáért, a tervdokumentáció készítésében részt vevő, a terve-
zői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági terve-
zők kiválasztásáért, a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásá-
ért. Ehhez képest a tervező köteles szakmai és anyagi jogi felelősségét tervezői nyilatkozattal is elis-
merni, melynek elemeit az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi ellenőrzésről szóló 
193/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 19. § hosszan sorolja fel. 
  
Semmiféle kézzelfogható értelme sincs a terjedelmes tervezői nyilatkozatnak, mikor a tervező fele-
lősségét jogszabály rögzíti, a tervezőnek a tervlapok mindegyikét és a szöveges munkarészt is eredeti 
aláírásával ellátva kell benyújtania az engedélykérelem mellékleteként. A tervező aláírása egyszerre 
fejezi ki a megbízójával kötött szerződésbe foglalt akarat részéről való elfogadását és a szerződés 
teljesítésében az annak tartalmával való maradéktalan egyetértést, de azt is, hogy a szerződés betar-
tása során egyben a rá vonatkozó kötelmeket - így a vonatkozó építési szabályokat is – legjobb tudása 
szerint betartotta. Az aláírás tehát egyértelmű akaratnyilvánítást fejez ki, a tartalomért azonban a 
Ptk.-ban és az Étv.-ben foglaltak szerint felel a tervező. Az aláírt tervek azonban nem minősülnek 
bizonyító erejű magánokiratnak, ezért a tervezői nyilatkozat maga nem tekinthető feleslegesnek, de 
mindenképpen értelmetlen annak tételes volta. 
 
A tervező köteles nyilatkozni a magyar nyelven nem hozzáférhető szabványok tekintetében is. Ma-
gyarország alaptörvénye szerint „Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar.”, ezért ne lehessen a 
magyar nyelvre le nem fordított szabványok használatát megkövetelni. 

Cél az aláíróját a tőle elvárható felelősség és gondosság mértékéig kötő, egyszerű tervezői nyilat-
kozat alkalmazása. 

Javaslat  

 A tervezői nyilatkozat legyen egyszerű és lényegre törő. 

 Jogszabály rögzítse azt a minimumot, amiről nem kell tételesen nyilatkozni, mert annak betar-
tása eleve kötelező. 

 A tervezői nyilatkozat tartalma és vizsgálata a terv léptékéhez igazodjon. 
 A jogszabályok mintájára legyen ingyenesen és mindenki által hozzáférhető minden szabvány, 

aminek betartása, vagy helyette egyenértékű megoldások alkalmazása kötelező. 
 Ne legyen kötelező a tervezői nyilatkozatban a nem hitelesített, magyar nyelvű fordítással nem 

rendelkező szabványra való hivatkozás rögzítése, mivel elfogadhatatlan és jogszabályba ütköző 
olyan szabvány előírásainak betartását és ismeretét elvárni, amelynek nincsen hitelesített ma-
gyar nyelvű fordítása. 

 



37. Szakmai garanciák az építési folyamatban 

Az építési folyamat szakmaiságának problémái 
 az épített környezetre vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak megfelelő szakmai garanciá-

kat (elvárható profizmust) az épített környezet minőségére - nem ilyen nézőpontból és felelős-
séggel, szakmai egyeztetések nélkül születtek 

Probléma kifejtése 

A jelenlegi építési folyamatokban a minőségi kiválasztódás nem automatikus, hanem véletlenszerű. A 
minőség megteremtésének nincsenek jogi és szervezeti garanciái, elsősorban a tervező egyéni ambí-
cióján múlik, ugyanakkor a jó terv (tervező) kiválasztására sincs garancia. A folyamatban legfontosabb 
a terv minősége és a terv szerinti megvalósulás kontrollja kellene, hogy legyen.  
A folyamat nem professzionális, holott ez lenne a társadalmi érdek, különösen a közpénzeket fel-
használó beruházásoknál, amelyeknek mintaszerűnek és példaértékűnek kellene lenniük. 
 
A szakmai profizmust végig kellene vezetni a teljes folyamaton a terv gondolatának megszületésétől, 
a tervezés mintaszerűségén keresztül, az eljárásban szereplők szakmai hozzáértéséig. Ezt követően a 
szakszerű és mintaértékű kivitelezés után a kulcsátadás ünnepélyes pillanatától kezdve, az üzemelte-
téssel - mint értékfenntartó tevékenységgel – szemben támasztott elvárásoknak is magas szintűnek 
kell lennie. 
Ebben természetesen a szabályok, a rendszerek alkalmazása, az anyagoktól elvárható minőség 
ugyanúgy szerepet játszik, mint a megfelelően képzett, hozzáértő szakemberek sokasága, akik az 
egyes jól meghatározható szakaszokban a fő szereplői az egyes folyamatoknak. 
A garanciát nem tudja egyedül a tervező és a kivitelező biztosítani önmagában. Mindehhez egy jól 
működtethető és elvárható folyamatvezérlés is szükséges. Ezt a mai jogszabályok csak a hatósági 
eljárási eseményeknél biztosítják, hatékonynak nem mindig nevezhető módon. 

Cél a minőségi építés szakmai garanciáinak kidolgozása. 

Javaslat 

A megvalósítási folyamat szakaszaiban a szakmaiság garanciális elemeinek az elhelyezése és megne-
vezése szükséges egy automatikusan működő profi folyamat érdekében.  
 
AZ ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ 

 Garanciák beépítése már az előkészítő szakaszban szükségszerű, mert a jó, szakszerű program 
nélkülözhetetlen alap.  

 Ebben a szakaszban szükséges az előzetes településrendezési (főépítészi) szakvélemény be-
szerzése, s az építész bevonása.  

 A programot a jelenleg érvényes előírások (253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK/1.SZ. 
mell. 99.) szerint az építtető és tervező közös dokumentumként hitelesíti.  

 Ekkor szükséges a fajlagos költségekben való megállapodás a mindenkori költségvetési segéd-
let alapján, mely a költség-tervezés és tervezői szerződés alapja.  

 Közpénzes beruházásoknál a programalkotó szakaszban biztosítandó a civil kontroll is.  
A TERVEZÉSI SZAKASZ 

 A szakmai kontroll szempontjából a legmeghatározóbb a tervezési szakasz! A tervező, ill. a 
tervkoncepció kiválasztása alapvető fontosságú. Ennek leghitelesebb (hagyományos) alapja a 
tervpályázat, vagy a referencia. Mindkettő megítéléséhez nagy tapasztalatú és tudású szakmai 
grémium szükségeltetik. 

 Soha nem elegendő döntési alap a legalacsonyabb ár és egyéb jogi és pénzügyi paraméterek 
kizárólagossága, vagy a szakmai szempontok feletti elsődlegessége. 

 A vázlattervi szakasz szakszerűsége az alternatívák készítésével, rajzok és modellek, s ezek 
megbízóval történő közös elemzése biztosítja. Ez alapján készül a zsűri terv, vagy tervek, s azok 
tervtanácsi véleményeztetése, melyhez csatolni kell a végleges településrendezési szakvéle-
ményt is. Ide épülhet be az újabb (közpénzek esetén a második, magán beruházásnál az első) 
civil kontroll. 

 
 



AZ ENGEDÉLYEZÉSI SZAKASZBAN 

 Szakmai garanciát jelenthet a kötelező szakmai véleményezés (tervtanács, főépítész, mint 
szakhatóság). A nem engedélyköteles építési akciók főépítészi, vagy más szakvéleményt igé-
nyelnek.  

 A szakmai garanciák szempontjából a jelenlegi és a fejlődő műszaki felszereltség mellett fontos 
lenne a kiviteli terv készítés kötelezettségének jogszabályi kiterjesztése, lehetőleg minden 
építményre. Az engedélyezési tervek alapján történő kivitelezés magas szakmai színvonala nem 
garantálható. 

A KIVITELEZÉSI SZAKASZ 

 A tervezést követő kivitelezési verseny akár ajánlat és referencia, akár közbeszerzés alapján 
történik, úgy a kiírásnál, mint a megítélésnél fontos a szakmai szempontok szerepeltetése és 
felkészült szakemberek általi megítélése.  

 Az un. „projectmanager” csak műszaki végzettségű és jártasságú lehessen, tevékenysége – a 
tervezőkhöz, műszaki vezetőkhöz hasonlóan - jogosítványhoz legyen kötve (mérnöki, vagy  mű-
szaki manager végzettség).  

 A felelős műszaki vezető az építménynek megfelelő speciális szaktudással és tapasztalattal 
rendelkezzen.  

 A felkészült (profi) műszaki ellenőr és számla ellenőr lehessen a tervező is, vagy az általa meg-
bízott.  

 A tervezői művezetés – mely a terv szerinti kivitelezés és a helyszíni műszaki hangolások eszkö-
ze – jogszabályi helyzetét egyértelműsíteni kell, s jogszabályi kötelezettségként a szerzői jogok 
folytatásaként, s a megbízói érdek érvényesítéseként kellene értelmezni (a műszaki ellenőrzés-
sel összevonható).  

 A későbbi üzemeltetés és átalakítás szakszerűsége precíz, digitalizált megvalósítási terv készí-
tését igényli.  

 Műszaki átadáshoz, s a használatbavételhez a tervező kötelező meghívását, s aláírási jogát jog-
szabályban biztosítani szükséges. Célszerű lenne a tervező későbbi „láthatósági” jogát is bizto-
sítani az üzemelési tapasztalatok begyűjtése miatt.  

 Az üzemelés műszaki biztonsága, garanciája érdekében pontosan definiálni kellene a próbaü-
zemelés idejét, tartalmát.  

AZ ÜZEMELTETÉSI SZAKASZ 

 Az építési folyamatot követő üzemeltetés szakasz hosszú távú szakmai garanciája a felkészült, 
speciálisan iskolázott épületgondnok alkalmazása lehetne, aki rendszeres karbantartás irányí-
tásával megelőzhetné a túl korai, indokolatlan bontásokat.  

 Fontos szakmai garanciákat jelenthetnek a megfelelő, minőség-centrikus szabványok, előírások 
és jogi környezet.  

 Szakmailag sürgetően kívánatos lenne az építési folyamatban résztvevők felelősségének (pld. 
megbízói felelősség) és szakmai – döntési kompetenciák pontos leírása.  

 
  



 
A hatályos szakmai munkát, életet érintő jogi környezet legfontosabb elemei. 
 
I. A szakmai munkát befolyásoló jogszabályok 
II. A szakmagyakorlási feltételeket befolyásoló jogszabályok 
III. A polgári jog ránk közvetve – közvetlenül vonatkozó jogszabályok 

 
I.1.  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  
I.2.  Az Országos Területrendezési Tervről1 szóló 2003. évi XXVI. törvény 
I.3.  A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Terü-
letrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
I.4. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. 
törvény 
I.  Ágazati törvények, mint a közlekedésről, a természetvédelemtől, a környezetvédelemről, a 
termőföldről, az erdőkről, stb. 
I.5.  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
I.6.  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
I.7. A világörökségről szóló 2011. évi CXXVII. törvény 
I.8. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
I.9. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
     És csak röviden említve különböző területeken a területrendezési hatóságról szóló Kr.; a terü-
letfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek tartalmi követelményeiről és az eljárásrendről 
szóló Kr., a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kr. az 
OTÉK Kr. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az épí-
tésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Kr., a tervtanácsokról szóló Kr. a főépítészekről szóló Kr. az épí-
tőipari kivitelezési tevékenységről, a világörökségi kezelési tervről szóló Kr. és a sok szakági és kiegé-
szítő jogszabály a tűzvédelemről, az anyaghasználatról, az energetikáról, stb.. 
 
II.1.  A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi 
LVIII. törvény 
II.2.  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 

 És a hozzátartozó most új az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevé-
kenységekről szóló Kr. 

 
III.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
III.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
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