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1. AZ ÉPÍTÉSZETPOLITIKA, AZ ÉPÍTÉSZETI STRATÉGIA CÉLJA 

Építészetünk a nemzeti és az európai kultúra része. A kormányzati építészetpolitika célja az 

építészeti örökség megőrzése, az építési tevékenység minőségének emelése, a fenntarthatóság 

szempontjainak érvényesítése mind a területfelhasználás, mind az építés során. Lehetőséget 

ad jelenlegi építészeti jogrendszerünk és szabványaink újrafogalmazására, 

minőségközpontúvá formálására, megfelelő hátteret biztosít a nemzetközi színtéren való 

megmérettetéshez. Végrehajtása közigazgatási és szakmai feladat. 

Tisztában vagyunk az épített környezet összetettségével és a megvalósítás időigényességével, 

ezért fontosnak tartjuk a Nemzeti Építészetpolitikai Irányelvekben foglalt célkitűzések és 

prioritások időszakonkénti felülvizsgálatát, hatékonyságuk mérlegelését és szükség szerinti 

módosításukat. 

2. MI AZ ÉPÍTÉSZET? AZ ÉPÍTÉSZET A KULTÚRA RÉSZE 

Az építészet három alapköve a hasznosság, a tartósság és a szépség, amelyek ma is érvényes 

fogalmak, még ha az újkori megközelítések új dimenziókat adtak is nekik. A hasznosság 

magában foglalja a funkcionalitást, a praktikusságot és az erőforrások hatékony 

felhasználását. A tartósság mára az épületek időtállósága mellett az ökológiai 

fenntarthatóságot is jelenti. 

A téralakítás, az anyaghasználat és a megvalósítás gondossága közvetlen hatással van az 

emberi tevékenység fizikai kereteire, így az életminőségre. Az építészet erős, hosszú távú 

jelentést hordoz, ezáltal a helyi és nemzeti identitás és öntudat inspirálója. Az építészet – ezen 

belül különösen a településfejlesztés – hosszú távon hat, ezért kiemelt feladata az 

értékalkotás. Településeink, a városok, falvak, tanyák kulturális környezete közös nemzeti 

vagyonunk része, hordozza a történelem jeleit, ezért meg kell őriznünk. Az épületek, a 

mérnöki műtárgyak, a közterek, a köztéri alkotások, a települések és a természeti környezet 

alkotják együttesen azt a kultúrtájat, mely legnagyobb léptékű nemzeti értékünk. 

3. AZ ÉPÍTÉSZET JELENTŐSÉGE A NEMZETGAZDASÁGBAN 

Nemzeti vagyonunk lekötött részének kétharmada épületeinkben és épített műtárgyainkban 

testesül meg. Az építőipar a munkavállalók 10%-át foglalkoztatja és a GDP 15%-át adja. Az 

épületállomány az összes energiafogyasztás 50%-át teszi ki, s a CO2 kibocsátás csaknem 

40%-át produkálja. Egy épület létrehozásának erőforrásigénye is jelentős, életciklusa alatti 

üzemeltetési és felújítási költségei pedig az építési költség sokszorosára rúghatnak, ezért az 

építészet jelentékeny hatással van a nemzetgazdaság egészére, ugyanezért megkerülhetetlen a 

fenntarthatóság kérdése is. A magyar építőipar az európai egységes piac része. Hogy ennek ne 

passzív, hanem aktív szereplőivé váljunk, felkészültnek kell lennünk magas minőségű 

épületek tervezésére és megvalósítására. Ez által a foglalkoztatás, valamint gazdasági és 

szellemi versenyképességünk más piaci szektorokban is növekedhet. 

4. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK 

Az épített környezet a történelmi korok térbeli és tárgyi lenyomata, így a nemzeti és helyi 

önismeret és kultúra gyökere és forrása, ahol a különböző korokban megvalósított épületek 

ideális esetben harmonikusan egészítik ki egymást, s egyben alkalmazkodnak a természeti 

környezethez is. Ez alkotja a kulturális tájat, vagyis az életminőséget emelni képes épített és 

természeti környezetet, melyet megőrizni legfőbb feladataink egyike. A mindenkori beruházói 

igények által életre hívott, és a helyi adottságokra reagáló minőségi, új építészeti alkotások 



folyamatosan gazdagítják e kultúrtájat. Az építészet tehát folytonosságon alapuló hosszú távú, 

nagy léptékű technikai, művészeti és mesterségbeli tevékenység, mely mindenkor integrálja a 

kultúrtájba a helyi és aktuális adottságokat, ezzel megvalósítja a meglévő értékek és a kreatív 

fejlesztés életszerű kombinációját. A jövőre nézve döntő fontosságú annak támogatása, hogy 

az örökség a konzerváláson túlmutatóan életszerűen hasznosuljon és fejlődjön, miközben a 

benne testet öltő értékek megőrződnek. 

Hazánk építészeti örökségében – az elmúlt évszázadok pusztításai, és a máig ható strukturális 

torzítások mellett – európai történelmi kötődésünk látványos bizonyítékaként jelen van 

minden európai építészeti stílus és modern irányzat. A Kárpát-medencei vidék sokszínű 

paraszti-népi építészete és településkultúrája ugyanakkor Európában is olyan kimagasló 

egyedi értéket képvisel, mely a középkor végétől egyre inkább tetten érhető módon sajátos 

regionális építészeti irányzatokat inspirált. Magyarország Nemzeti Építészetpolitikájának 

lényege e két hagyomány megőrzése, szerves folytatása és integrált kezelése. 

Az építészeti örökség a szélesen értelmezhető kulturális önazonosság erőteljes történelmi 

eleme. Ennek felmérése, tudományos igényű, elfogulatlan értékelése, a feltárt értékek 

tisztelete, megőrzése, megismertetése és a fejlesztés forrásaként való felhasználása 

megkerülhetetlen állami feladat. Ezért szükség van a nemzeti építészeti értékkataszter, egy 

szellemi és anyagi értelemben vett teljes leltár elkészítésére. 

Napjaink magyar építészeti kultúrájának támaszkodnia kell a történelmi és gazdasági 

hagyományokat funkcionális értelemben is megtestesítő örökségi épületcsoportok strukturális 

rendszerére és belső arányaira, melyek hiteles vizsgálata a Kárpát-medence teljes területének 

mély szakmai ismeretét igényli. Nem mellesleg a határon túli magyar közösségek számára az 

építészeti örökség a kulturális önazonosság kiemelten fontos tényezője. 

Célunk, hogy hagyományainkat, nemzeti sajátosságainkat is őrizve és további szellemi 

tartalommal bővítve kapcsolódjunk az általános építészeti innovációhoz, európai színvonalú, 

ugyanakkor sajátos és otthonos építészeti környezetet hozzunk létre. 

Az épített örökség – tágabb értelemben a magyar múlt – árnyalt megértését, az értékek 

kultúrájának elsajátítását a ténylegesen látogatható értékek biztosítják. Kiterjedt kulturális 

ismeretek hordozója lehet a Nemzeti Építészeti Múzeum is, mely az építészettörténeti oktatás 

és az ismeretterjesztés egyik központjaként, tudományos műhelyeként szolgálhatja az új 

nemzedékeket. 

5. KÖZÉPÍTKEZÉSEK PÉLDAMUTATÁSA 

Az állami és önkormányzati vagyon meghatározó része ingatlanokban, épületekben és 

közterületekben testesül meg. A középületek jelentős hányadának tulajdonosa vagy építtetője 

az állam vagy valamely önkormányzat. Az általuk alkalmazott építészeti megoldások, az 

építészet és társművészetek gyakorlati együttműködése mintaként szolgálnak más építtetők 

számára. 

Ezért a közpénzből megvalósuló beruházásoknak – legyen szó akár értékmegóvásról, akár új 

érték teremtéséről – minden tekintetben példamutatónak és magas minőségűnek kell lenniük, 

ezzel hitelesítik Magyarország Építészetpolitikáját. A megvalósítás biztosítéka az előkészítő- 

és építési folyamat magas szakmai igényessége, a lehetséges megoldások tervpályázaton való 

megmérettetése, valamint a műszaki és esztétikai tekintetben legjobb, a gazdaságosság és 

fenntarthatóság szempontjait is figyelembe vevő változat kiválasztása és megvalósítása. 

A középítkezések új építései mellett példát kell adni a megtartó építészet lehetséges és 

követendő voltára is. 

6. A TERVEZÉS FELELŐSSÉGE, PÁLYÁZATOK, TERVEZŐK KIVÁLASZTÁSA 



Hisszük, hogy a jó program és a jó tervezés az építészetpolitikai célok megvalósításának 

alapvető, meghatározó fontosságú eleme. A program a társadalmi és az építtetői akarat írásos 

megfogalmazása. Jó építészeti válasz csak jó, szakmailag megalapozott programra, mint a 

tervezés alapdokumentumára születhet. A tervezés célja, hogy kreatív megoldásokat adjon az 

aktuális építési kihívásokra, urbanisztikai problémákra (a programra), biztosítsa az 

építkezések hozzáadott szellemi értékét, továbbá integrálja a környezetből, a fejlesztésből és a 

társadalomból eredő kérdésekre adható válaszokat. Minden alkotás minősége a ráfordított 

szellemi energia és figyelem függvénye. Így a tervezés minősége előre meghatározza az 

építési folyamat minden döntését. 

A tervezői tudás tehát erőforrás és eszköz. Vissza kell állítani a tervezési hivatásnak az elmúlt 

hat évtized során lerombolt tekintélyét és elsődleges szerepét, ez a nemzetközi 

versenyképesség biztosítéka is. 

A legjobb terv kiválasztását az építészeti gyakorlat több száz éves hagyománya szerint bevált 

tervpályázatok biztosítják. El kell érni, hogy önkormányzati, állami, valamint EU-s 

támogatással megvalósuló közcélú épületet csak tervpályázat nyertese tervezhessen, közvetlen 

megbízás alapján. Biztosítani kell a pályázatok témájához igazodó lehető legmagasabb 

szakmai színvonalú zsűrizést. A településrendezési tervekben a településképileg kiemelt 

területeken a tulajdonviszonyoktól függetlenül szerepeltetni kell a tervpályázati 

kötelezettséget.  

Egyúttal biztosítani kell a tervpályázatok sokféleségét, hatékonyságát, alapos szakmai 

előkészítését és kontrollját, nyilvánosságát, állami és önkormányzati pénzügyi kereteit, 

továbbá teljes szakmai önállóságát, a politikától független elfogadottságát. 

A tervező kiválasztásának hatékony alternatív módja lehet a referenciák versenyeztetése, vagy 

egyfajta előminősítés is, melynek rendszerét az építész szakmai szervezetek dolgozzák ki. 

7. A MEGVALÓSULÁS MINŐSÉGE 

Az építés során biztosítani kell a jóváhagyott terv szellemi és fizikai értékeinek teljes körű 

megvalósulását. Ennek érdekében növelni kell a tervezők ellenőrző jogát és szerepét. 

Tisztázni kell a megvalósulási folyamatban részt vevők kompetenciáját, felelősségi körét, 

beleértve az építtetői felelősséget is. Egyúttal biztosítani kell a résztvevők partnerségét, a 

végeredményben való közös érdekeltségét, a csapatmunka élményét. 

Kidolgozandó az építésben közreműködő kivitelezők, anyaggyártók, beszállítók egységes 

szemléletű minősítési rendszere. Felülvizsgálandó a jelenlegi fővállalkozási és közbeszerzési 

gyakorlat, mely a nagyvállalatok dominanciáját biztosítja, anyagilag és szakmailag 

kiszolgáltatottá teszi a minőségi munkára képes közép- és kisvállalkozásokat. 

A közösség érdeke az azonos ráfordítás mellett elérhető legmagasabb minőség, ezért a 

közbeszerzést át kell alakítani a minőség, a garanciák versenyévé. 

8. A FŐÉPÍTÉSZI RENDSZER 

Célunk, hogy az állam és az önkormányzatok által finanszírozott hierarchikus főépítészi 

rendszer átfogóan biztosítsa az ország teljes területén az építészeti és urbanisztikai rendezési 

és fejlesztési tervek koordinációját, beleértve az országos, a megyei, a regionális és a 

települési terveket is. Szavatolja a szakmai hozzáértést és tanácsadást – a jogszabályok által 

nem szabályozott környezetalakítási elemek és mérnöki tevékenységek tekintetében is. A 

főépítészi rendszer működését szakmailag az országos főépítész hangolja össze.  

Az ország építészeti örökségének védelme, új építészeti értékek megteremtésének elősegítése, 

az épített környezet minőségének emelése érdekében el kell érni, hogy az országban készülő 



valamennyi terület- és településfejlesztési, - rendezési és jelentősebb
 
építészeti tervet szakmai 

zsűri, azaz tervtanács véleményezzen, melyet az illetékes főépítész vezet. A működés 

színvonalának feltétele a szakmai szervezetek által kiválasztott, magasan képzett és elhivatott 

főépítészek személye. A hierarchikus rendszer tagjai az országos főépítész, az állami 

(regionális), világörökségi, megyei, megyei jogú városi, (járási), kerületi és települési 

főépítészek. Az általuk működtetett tervtanácsok szintén hierarchiába rendeződnek. Az építési 

engedélyezés feltétele a tervtanács pozitív állásfoglalása. Jogorvoslati lehetőséget a másodfok 

biztosít. 

A főépítészek a politikai döntéshozók szakmai tanácsadói, de a települések fejlődésének 

folytonossága, következetessége érdekében biztosítani kell a főépítészi rendszer 

folyamatosságát. A főépítészi szolgáltatás országos fedettségét szavatolja – ezen keresztül a 

kistelepülések érdekeit is szolgálná – a kialakított járási rendszerhez alkalmazkodó főépítészi 

státusz. 

9. ÚJ IRÁNY ÉS ARÁNY AZ URBANIZÁCIÓBAN, TERÜLETFEJLESZTÉSBEN 

Az elmúlt fél évszázados urbanizációs gyakorlat a fejlesztési, civilizációs erőforrásokat a 

nagyvárosok felé irányította, éppen oda, ahol az urbanizációs szint eleve magas volt. Ez a 

politika a vidéket, a vidéki életet és gazdálkodást másodlagossá tette, s országos 

aránytalanságot teremtett. Ennek a szemléletnek a lenyomata a jelenlegi településkép.  

Az új törekvések indokolttá teszik a térségi, integrált gondolkodás erősítését és az ágazati 

gondolkodással való egyensúlyba hozását, hiszen a térségben, vagy a településen megjelenő 

problémák integráltan jelentkeznek. Ezért az országos politika szükségszerűen térségi 

(integrált) jellegét le kell bontani a kisebb térségekre és településekre. 

10. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, VÁROSÉPÍTÉSZET 

A minőségi települési környezet alakításában vissza kell állítani a kreatív városépítészeti 

gondolkodást, de ehhez meg kell szabadítani a tervezési folyamatot a túlzott bürokráciától. 

A városrendezés legfőbb feladata a település-, vagy településrész-léptékű térbeli rend 

megteremtése, minőségi környezet biztosítása a települést használók számára. A 

városrendezést korábban a kompozíció, a kreatív megoldások jellemezték, amelyek szorosan 

összekapcsolták az építészeti tervezéssel. A mai városrendezés elsődleges szempontjává a 

beruházók maximális kiszolgálása vált. Mindezt az épített környezet minősége sínylette és 

sínyli meg. A városrendezők, városépítészek, főépítészek felelőssége, hogy ezen a helyzeten 

változtassanak. Helyre kell állítani a városépítészet egykori szerepét, fontosságát a minőségi 

települési környezet alakításában. Tudomásul kell venni, hogy az építészet, városépítészet 

nem egzaktul, jogilag körülírható tevékenység, hanem kreatív, alkotó szellemi munka. 

Vissza kell állítani az építészek és városrendezők hagyományos, gyakorlatiasabb kreatív 

együttműködését, a településtervezés építészeti megalapozottságát, és ezáltal is erősíteni a 

várostervezés projektszemléletét. Az életszerűbb, gyakorlatiasabb településtervezés érdekében 

a jövőben fokozottan be kell vonni a gyakorló szakembereket a szabályozási folyamatba. 

11. FENNTARTHATÓSÁG, LOKALITÁS, REHABILITÁCIÓ 

A klímaválság, a környezetterhelés növekedése és a növekedés határainak felismerése a teljes 

építési folyamat újragondolására késztet. Építészetünk elsődleges célja, hogy egészséges, 

fenntartható és akadálymentes épületeket teremtsen, ezért be kell vezetni a programalkotásba 

és a tervezésbe a fenntartható környezettervezés elveit is. 

Az ökológiai és ökonómiai fenntarthatóság alapja a helyi gazdaság. Újra kell gondolni a 

terület és településtervezés elveit, hogy azok elősegítsék a vidék élhetővé tételét, a 



decentralizációt, az autonóm térségek, települések létrejöttét. Előtérbe kell kerüljön a helyi 

tudás, a hely szellemi és fizikai képességeinek összessége, és fontossá kell váljon az építészeti 

tradíció ismerete. 

Az építési feladatok mintegy negyedét az új építés, háromnegyedét pedig a rehabilitáció, a 

meglévő épületállomány felújítása teszi ki. 

Elengedhetetlen a környezet romlásának megállítása és a helyreállítás mellett a klímaváltozás 

hatásainak elviselésére való felkészülés, a költséghatékonyság és a költségtudatosság.  

A fenntartható építészet és településtervezés életciklusban gondolkodik. Éppen ezért a teljes 

életciklus-költség ismerete már beruházás megindítása előtt elkerülhetetlen. Előnyben 

részesíti a kis környezetterhelésű építést, az energia- és vízhatékony megoldásokat, valamint a 

megújuló energiaforrásokat. Mindez előtérbe helyezi a lokalitás jelentőségét, előnyben 

részesíti a helyi anyagok használatát, a decentralizált energiatermelést és szennyvízkezelést. 

Az építésztársadalomban prioritásként kell, hogy megjelenjen a megtartás és az okos 

továbbépítés lehetősége. A kortárs építészet legyen gyógyító beavatkozás a társadalomba, 

teremtse meg az egészséges élet lehetőségét a megrendelő egyén, család, vagy közösség 

számára mind szociális, mind gazdasági és lelki szempontból. 

12. ÉPÍTÉSZETI KULTÚRA ÉS OKTATÁS 

Az oktatás minden szintjén ki kell dolgozni az építészeti kultúra ismereteinek átadását, mint 

az épített környezet kultúrájának zálogát, hiszen a kulturált épített környezet csak művelt 

építtetők, használók és tehetséges, jól képzett szakemberek együttműködésével jöhet létre. 

A kulturált környezet megteremtése érdekében növelni kell a társadalom érzékenységét és 

tudatosságát. Ezért a közoktatásban, az ismeretterjesztésben és általános kommunikációban is 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni az épített környezettel kapcsolatos alapvető ismeretekre. 

Hangsúlyosan kell kezelni a Nemzeti Alaptantervben a vizuális és építészeti kultúra 

ismereteit, hogy a felnövekvő nemzedék térlátása, érzékenysége, tudása a mindennapi 

gyakorlatban is hasznosítható legyen a műszaki alkotások széles spektrumán. 

Az alapfokú oktatás eredményességének feltétele a közérthető és inspiráló tananyag készítése, 

valamint a tanárok ez irányú továbbképzése. 

A szakirányú felsőoktatás képzési struktúrájának figyelembe kell vennie, hogy az építészeti, 

urbanisztikai, belsőépítészeti és kertészeti tervezés személyes kreativitást igényel, mely 

leginkább a műhely jellegű oktatásban bontakozhat ki, ehhez kell igazítani a tanári és 

hallgatói létszámot is. Az oktatás lényeges eleme a történeti alap, melyre az új ismeretek 

megbízhatóan építhetők. 

A felsőfokú oktatásban célszerű lenne a tervező és a kivitelező hivatás szétválasztása, 

valamint a hallgatók társadalmi ismeretanyagának növelése, különösen a területfejlesztés és 

településtervezés oktatásában. Mindezek tükrében felül kell vizsgálni a Bolognai-rendszer 

alkalmazását az építészeti oktatás területén. 

A szakoktatás igen fontos, jelenleg elhanyagolt területe a szakmunkásképzés, ennek 

fejlesztése az építőipar teljes spektrumában és az épületrekonstrukciók során felmerülő 

tradicionális szakmák tekintetében is szükséges. Ez Európa szerte piacképes tudást és munkát 

jelent. 

13. ÉPÍTÉSZETI KUTATÁS 

Sem az épített környezettel kapcsolatos oktatás, sem az építészeti gyakorlat nem nélkülözheti 

az alapkutatást és az innovatív technológiai megoldások keresését. Ez speciális állami 



háttérintézményekben és az egyetemeken, azok PhD, DLA képzésének részeként valósítható 

meg, mely a kormány támogatását és közreműködését igényli. 

Nemzeti építészeti kutatásra és fejlesztési stratégiára, továbbá kísérleti építészeti programokra 

is szükség van. Jelenleg hiányzik az építészeti kutatás háttérintézmény-rendszere, mely 

segítené az épített környezettel kapcsolatos fejlesztési programokat, az európai fejlesztési 

célok hazai magvalósulását és koordinációját, valamint a jogalkotást és a szakma gyakorlását. 

Különösen fontos a fenntarthatóság folyamatos kutatása a minimális anyag- és 

energiafelhasználás területén. A tájhasználat, a településfejlesztés és -rendezés, valamint a 

közösségek alakulásának figyelembevételével kell felerősíteni az ember és épített környezet 

kapcsolatának szociológiai és pszichológiai kutatásait, beleértve a folyamatos jövőkutatást is. 

Fejleszteni kell az építészeti és társművészetek elméleti és gyakorlati együttműködését a 

Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Intézete valamint a Széchenyi Irodalmi és 

Művészeti Akadémia Építőművészeti Osztálya segítségével. 

14. AZ ÉPÍTÉSZETPOLITIKA ÉS A JOGI SZABÁLYOZÁS 

Az állam – mint nemzeti jogalkotó – sokrétű és széleskörű felelősséggel tartozik az 

építkezések és az épített környezet iránt. A jogalkotásnak tekintettel kell lennie az építészeti 

alkotás (táji, települési és épített környezet) kettős természetére, a szépséghez és az 

életminőséghez fűződő elvárások paraméterekkel leírhatatlan voltára. A jogszabályok adnak 

keretet a hivatásgyakorlók és a közösség döntéséhez. Az állam egyik eszköze az országos 

érvényességű, kevésbé bürokrata és kreatív részvételt garantáló építészeti jogalkotás, mely 

megállapítja a kereteket, s lehetőséget teremt az élőhelyek és épületek harmonikus 

fejlődésére, ösztönzi a minőségi életkörnyezet megteremtését és fenntartását. 

Szükség van az építési folyamatra hatással levő különböző szintű jogszabályok új, speciális 

rendszerbe foglalására, szakmaiságuk, minőségük javítására, értékállóságuk, egyszerűségük, 

érthetőségük biztosítására, a jelentős deregularizációra, és a jogkövetés során a kreativitás 

megőrzésére. A hatékony irányítás megkívánja a jelenlegi szétszórtság megszüntetését, és a 

döntések – akár egy építészeti intézetben való – koncentrálását. Megfelelő jogi kereteket kell 

biztosítani az állampolgároknak, civil szervezeteknek, a társadalom minden rétegének, hogy 

kellő tájékoztatást kapjanak a saját épített környezetük fejlesztésére és megőrzésére 

vonatkozó programokról és döntésekről, hogy időben tehessenek észrevételeket. 

15. A MÉDIA SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A NÉPSZERŰSÍTÉS 

Rendkívüli a média, ezen belül a vizuális szektor szerepe az építészeti kultúra alakítása 

szempontjából, az építészetpolitikai elvek társadalmi megismertetésében és megvalósításában 

hangsúlyozottan az alábbi területeken: 

– építészeti és települési örökségünk folyamatos, rutinszerű bemutatása, népszerűsítése az 

újabb generációk számára annak érdekében, hogy az örökségvédelmi szemlélet civil polgári 

erénnyé és napi gyakorlattá váljon 

– nemzetközi és hazai kortárs építészeti értékek, innovatív törekvések rendszeres bemutatása 

és elemző kritikája 

– a társadalom felé való nyitás, a pozitív példák rendszeres és közérthető bemutatása a média 

segítségével megteremtheti a vizuális kultúra alapjait, formálhatja az értékrendet 

– külföldi és itthoni építészeti eseményekről (kiállításokról, konferenciákról, civil fórumokról, 

szakmai ünnepekről, előadásokról, díjátadókról) történő rendszeres tudósítás 

– a környezettudatos gondolkodás társadalmi fejlesztése. 



– a híradások internetes változatainak fenntartása, fejlesztése és archiválása 

Célszerű biztosítani a turisztikai kínálattal is összekapcsolható építészeti kiadványok és 

könyvek, prezentációk rendszeres támogatási alapját. 

Más európai országokhoz felzárkózva növelni kell az épített környezettel kapcsolatos szakmai 

könyvek, folyóiratok, sorozatok és digitális anyagok többnyelvű megjelentetését. 

Hiteles médiára van szükség, amely nem csupán tudósít, hanem elemző-értékelő 

tevékenységével elősegíti az építészetről folytatott széleskörű társadalmi párbeszéd 

lehetőségét. Az építészetnek a társadalmi közgondolkodás részévé kell válnia.  

16. MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM 

Történeti, kortárs és sajátos építészeti értékeink számbavételével, rendezésével és 

bemutatásával több évtizedes tartozásunkat és elmaradásunkat pótolná az Építészeti Múzeum 

újjászervezése. Ezen információs központ érzékenyen tudna reagálni a kortárs hazai, 

nemzetközi és városépítészeti tendenciáira, eseményeire. Mindezt valódi fórumként tenné 

elérhetővé a magyar közönség és a szakma számára építészeti sétáival, időszaki kiállításaival, 

kiadványaival, konferenciák, előadássorozatok, viták keretében és a világhálón. Az Építészeti 

Múzeum nagy szolgálatot tehet építészeti kultúránk külföldi és belföldi megismertetésében, az 

oktatásban, a civil szféra és a közszolgálati alkalmazottak továbbképzésében, az általános 

építészeti kultúra növelésében. 

Az Építészeti Múzeum részeként létre kell hozni az épített környezet múltjával, jelenével és 

jövőjével foglalkozó tudományos és művészeti kutatási bázist is. 

17. ÖSZTÖNZÉS, DÍJAZÁS 

Jutalmazási rendszert kell kialakítani a jobb építészeti minőség felé való társadalmi törekvés 

serkentésére, a magas minőségű, közpénzből vagy magánerőből létrejövő projekteket 

megvalósító tervezők, kivitelezők, építtetők, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek, 

valamint fiatal építészek elismerésére. Gondot kell fordítani az ily módon elismert jó példák 

médiában történő ismertetésére. 

Speciális pályázatokkal, külföldi ösztöndíjakkal, tanulmányutakkal kell támogatni a fiatal, 

tehetséges építészek fejlődését. 

18. JELENLÉTÜNK A VILÁGBAN 

Európa kisebb, de az építészetben erős nemzeteihez (dánokhoz, hollandokhoz, finnekhez) 

hasonlóan meg kell valósítani a hazai építészeti tervezés és kivitelezés nemzetközi 

versenyképességét és piaci szerepét úgy az európai, mint a kontinensen kívüli térségekben. 

Támogatni kell a nemzetközi tervpályázatokon, kiállításokon való rendszeres részvételt, 

szaklapokban való megjelenést, egyúttal a vezető nemzetközi szereplők folyamatos hazai 

jelenlétét, bemutatását, emelve ezáltal az itthoni szakmai közélet színvonalát. 

Támogatni kell a hallgatók, pályakezdő és gyakorló tervezők nemzetközi ösztöndíjait, neves 

külföldi építész műtermekben való munkavállalását, tapasztalatszerzését. 

Támogatni kell a hazai szakmai szervezetek és az oktatási intézmények meglévő aktív és új 

külföldi kapcsolatrendszerét, valamint az idegen nyelvű oktatás kiterjesztését. 


