
 

 

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 munkaellátottság változása, különös tekintettel a 2008 évi válság óta: 

o lakásépítés számának csökkenése, az ingatlanpiac alakulása; 

o a közösségi épület beruházások alakulása, tervezőválasztás sajátosságai;  

o az építészet jellegének, és tartamosságának változása; 

o a közterek felújításai az EU pályázatok tükrében; 

o a településrendezési eszközök készítésének változása. 

- A munkához-jutás sajátosságai: 

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

településtervezés, 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”;1 

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) és hatása 

o területrendezés esetén – tervtanács/opponencia 

o településfejlesztés és –rendezés 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.), 

„hatékonysága”, „tájba illesztettsége”,  

o az épület és kertje, belső kialakítása végigellenőrzése a megrendelő 

elvárásainak teljesedése érdekében, az elvárásokat legjobban ismerő tervező 

által, 

o a megtervezett területek, települések, épületek és építmények 

minőségellenőrzése a megvalósulásig, és az üzemeltetés bizonyos hányadában, 

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

jelzések elkészítésének felelőssége. 

- A tervezőn kívüli közreműködők felelőssége: 

o főépítész és akit, amit szolgál,  



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

kiszolgáltatottsága, 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. 

 

- A kamara szervezete 

o A területi kamarák élet- és szolgáltatás-képessége. 

o A területek és a MÉK viszonya 

o A küldött a területi elv megvalósítója. 

 

 

 

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 

vizuális 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 

építészeknek, 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 – 

általában 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 

fogadó-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 

véleményeket – 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 

szakembert képezünk, mint ahányat a magyar építés képes felvenni. Ez több bajt jelent, 

nevezetesen:  

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

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

elhelyezkedés biztosabb, és méltatlanabb munka mellett is előnyös gazdaságilag, sőt 

sokszor 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. L. a céh-legények 

vándorlását és hazatérését. 

- 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 

ismeretanyagában. Pl. a „művész” képzettek sok kulturális, műveltségi értéket kapnak, 

csekély szerkezetismeret mellett. A településtervezők mesterképzésébe tájtervező, 

építész és építő mérnök is bekerülhet. Hogyan lesz belőlük jó településtervező? Hol 

mérettetik meg a rátermettség? 

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

magatartás 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 – 

építészet esetén 2 év, településtervezés esetén 5 év „jogosultsággal rendelkező” tervező 

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

igazolt megléte szükséges. Néhány kérdés ezzel kapcsolatban: 

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

kolléga 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 

kollégánk? 

 



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 

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

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

akár félig-meddig ismerős közegben is? 

 

A munkaellátottság változása, különös tekintettel a 2008 évi válság óta: 

- „Az építőipari termelés 2005-ig dinamikus növekedést mutatott, majd 2006-tól minden 

évben elmaradt az egy évvel korábbitól. 2007–2008-ban – leginkább a költségvetési 

beruházások visszafogása miatt – jelentősen csökkent az út- és vasútépítéssel foglakozó 

szervezetek termelése, 2009-ben viszont a gazdasági válság építőipart is elérő hatását 

az útépítések ellensúlyozták. Az épített lakások száma, ami 2002 és 2009 között minden 

évben 30 ezer felett volt, 2012-re ennek mintegy harmadával esett vissza a lakásépítési 

piac telítődése és a válság következtében fellépő keresletcsökkenés miatt. Az építőipar 

teljesítményének visszaesése 2012-ben is folytatódott: a termelés 5,1%-kal alacsonyabb 

volt az egy évvel korábbinál, 2000 óta ebben az évben volt a legkisebb volumenű. A 

több éve tartó csökkenés következtében 2006 és 2012 között az építőipar termelése több 

mint egyharmadával esett vissza. Egyre nagyobb figyelem fordul a válság közepette a 

felújításokra, a műemléki vagy nem védett, de építészetileg értékes épületek 

felújítására, a barnamezős beruházásokra.” Idézet az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióból. Újságokból hírlik, hogy itt-ott átadnak lakásokat, de 

ez még nem egy lényeges és stabil növekedés.  

o Kell-e ennyi építész, ha ennyire nincs és nem várható munka? 

o Az építésznek tán előnyösebb, ha a ház készre készítésére szerződik, mint az a 

XX. század elejéig még járt út volt? 

o Az építészet minden összetevője változik a változó világban, hisz a 

településfejlesztő már rég nyűgnek érzi a közösség rendjét, és már a közösség is 

sokszor bomladozik; az épületek nagy része „karosszéria” jelleget kap, és egyre 

inkább nem csak a kereskedelmi épültetek esetében van így; hogy a történelmi 

tereinket megcsúfoló acél-műanyag, télen is melegített teraszokról már ne is 

szóljak!  

o Mit tehet/tehet-e egyáltalán ebben valamit a kamara? 

o Figyelembe kell-e venni ezt a képzésben? 

- A közösségi épületek piaca korlátozódni látszik. Kevés a tervpályázat, kevés az 

építészet minőségével törődő verseny, sőt alakulnak olyan csoportok, amelyek az 

állami pénzek bizonyos részéért verseny nélkül terveznek.  

o Milyen hatása lehet az építész és mérnök szervezeteknek (MMK, MMA, 

MÉSZ, MUT.) a politikára, hogy a jobb minőség érdekében valódi szakmai 

verseny alakuljon ki? 

o Meg tudjuk-e tenni, hogy a 2007 – 2013 közti munkákat/szignifikáns részét 

felmérjük, és tudjuk-e bizonyítani, hogy a versenyben megszerzett munkák, a 

tervezői művezetéssel végigvitt munkák hosszabb életűek lesznek, szebbek, 

jobb a minőségük…? Van-e erre a MÉK-nek/kamaráknak akarata, pénze és 

meg tudja-e nyerni a tervezők közreműködését. 



o A fenti két pont igenje esetén az eredmény meggyőző kell, legyen. Ehhez még 

valami kell: tessen a ház a megrendelőnek és a közösségnek! 

o „Ami miatt kérem, hogy a kamara emelje fel szavát az az, hogy az egyik 

iskolától, amit korábban terveztem felkerestek a szerzői jogról való lemondás 

miatt, mert tornatermet terveznek az iskolához. Próbáltam beszélni a projekt 

menedzserrel, hogy a tervezésben szeretnénk részt venni azt a választ kaptam, 

hogy  a program keretében 45 tornaterem és uszoda épül az országban, amit 

egy cég kapott meg. Ezek szerint az állami beruházásokból is kiszorulunk, ez 

nem jó irány az amúgy is szerény munka ellátottságban. Tehát szeretnénk mi is 

dolgozni az állami szektor felé nem a központi munka leosztásban 

alvállalkozóként éhbérért dolgozni!” 

o (EU>> A Közép Európában így Magyarországon EU támogatással készülő 

regionális fejlesztési koncepciókat – ottani közbeszerzés szerint – elnyerte egy 

angol cég….) 

 

- Az EU pénzek egy része a LEADER programon keresztül jut a településekhez, és nagy 

részét fordítják közterület kialakításra, felújításra. Terveik – amelyeket én ismerek – 

nem midig terveződtek tervező által, hanem a kivitelező megbeszélte… 

- Alapvető lett a településrendezés esetén a beruházó, ingatlanfejlesztő által 

finanszírozott módosítás, a jogszabályok szerint, az önkormányzat a telepítési 

tanulmányterv alapján hozzájárul. A leves akkor borul ki, ha a végén nem az jön ki, és 

pl. a tervező nem kapja meg a tervezési díját… 

 

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 

településrendezést hozom példaként, mert ahhoz a megrendelő annyira sem ért, mint a 

kért épülethez.) 

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

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

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 

törvény köti meg, amely miatt a 19 módosításra van másfél év. (Ezt a tervkészítést a 

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

Egy – két karakteres megye kér haladékot.) Három – négy tervező csoport, tizenkilenc 

megyei tervet 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 

vannak, és pl. kiír egy közbeszerzést a házon belüli tervezőnek sem tilthatja meg az 



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

régiben.) 

- 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 

középszerűség 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 

joggal – 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 

alkalmával 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 

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

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

kerületek lehetősége, hisz főépítészt alig tart más. A tervtanács minősége, politikai 

helyzete is sokszor kérdéses lehet.  

 

A megvalósulás folyamatában való közreműködés hatékonysága 

 

- Területrendezésben:  

o 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 minisztériumhoz tartozik és alapvetően az Európai 

Unió hétéves ciklusaihoz igazodik, nem a területek tényleges igényéhez. Az 

előző ciklus kitűzéseinek hatékonyságvizsgálata részleges, kissé csak 

látszólagos.) 

o A tervező csoportok leterhelése lökés-szerű, az OTrT jóváhagyását követő egy 

– két évben, majd a következő módosításig csend.  

o A módosítások esetén nem mindig van idő a hatékonyság vizsgálatára. Külön 

fontos a tervező és a megyei főépítész együttműködése, illetve a főépítész 

helyzete a megyei önkormányzat hierarchiájában. 

o A területrendezési tervezés és az ágazati tervezésék egymásra hatása, a 

közösségi és a beruházói törekvés szembekerülése esetén a döntés 

kompetenciája. 

- Településrendezés: 

o A településfejlesztés és a területi vetülete időnként – pl. pályázati kapkodás 

miatt – elszakadnak egy mástól. 



o Beruházói – esetleg közvetlen kormány által kiemelt beruházásról, – vagy 

közösségi kérdések megoldásáról szól a fejlesztés? 

o Bevonja-e a főépítészt a település, a főépítész a tervezőt a fejlesztés 

előkészítésébe, vagy az állami főépítész ellenőrzése marad? 

o Az elkészült szerkezeti terv és a HÉSZ egymásra épülése korrekt módon 

történik-e. 

o A felülvizsgálat esetén a főépítész és a HÉSZ-t alkalmazó hatóság tud-e, akar-e 

komplett segítséget adni a tervezőnek? 

o A település és a – most már a klímaváltozással megfejelt – tájba-illesztettség, az 

épületek tájolhatósága, kitettsége miként alakul? Van-e mód időben a 

korrekcióra? 

- Épület és kertje, belső kialakítása: 

o A tervező meg tudja-e kapni a műszaki ellenőrzés jogát, a számla-

kollaudálással, vagy csak tervezői művezetéssel bízzák meg, netán egyikkel 

sem, sőt „kitiltják” a munkaterületről. 

o Minden esethez más felelősség tartozna, de a biztosítás a tervezés fázisában 

születik, a mai jog szerint nagyon kiterjedt, holott csak a fenti sorozat 

függvényében lehetne a tervezés utáni fázisokban a tervezőt felelőssé tenni. 

- A minőség-ellenőrzés és a minőség ellenőrzése a megvalósulás folyamatába hogyan 

tud beépülni, különösen a tervező nélkül?  

- Az üzemeltetés nyomon követhetősége (akár időkorlátokkal) a minőség érdekében és a 

tanulságok levonhatóságáért.  

 

 

Kérem, folytassák!!! 

 

Körmendy János 

okl. építészmérnök 

 

 

 


