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KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY – MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET 

Füleky Zsolt 

 

A 2014-es év óriási előrelépést jelentett az építésügynek, amikor kiemelt stratégiai terü-

letként a Miniszterelnökség irányítása alá került. A szervezeti átalakítás mellett szükség 

volt határozott szemléletváltásra is, sőt a bevett szóhasználatot is újra kellett formálni. 

Az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság (ÉHÁT) felállításakor szimbolikus je-

lentőséget tulajdonítottam az új szervezet elnevezésének, ezért egészült ki az addig is 

közismert építésügy az építészeti jelzővel. Ennek a döntésnek a magyarázataként, illetve 

az elérendő célok közérthető summázásaként született a mottóm is: Korszerű Építésügy 

– Minőségi Építészet. A 2014-et megelőző időszakban ugyanis csupán építésügyről és 

építési tevékenységről beszéltünk, ami a közigazgatásban kimerült a hatósági és szabályo-

zási feladatellátásban.  

Az építésügy, amennyiben definiálni akarnánk, az a jogi, adminisztratív keretrendszer, 

amely az építéssel kapcsolatos ügyek intézésének a menetét és tartalmát jelenti, kezdve 

az építkezés helyszínéül szolgáló telektől a terveztetésen át, egészen a megvalósulás fo-

lyamatáig. A közigazgatási struktúra a társadalmi és közösségi érdekek, illetve a tulajdon-

hoz és az építéshez fűződő jog hierarchiája mentén közelíti meg az építési ügyeket a 

szabályozást olyan módon alakítva, hogy a rendszer amennyire csak lehet általános és 

tárgyilagos legyen.  

Az ÉHÁT alapítása előtti szabályozást döntően induktív szemlélet jellemezte, egyedi ese-

tekből jutottunk el az általánosra. Ráadásul az egyes visszaélések és joghézagok negatív 

tapasztalatai mentén, folyamatos bővülésre és elaprózódásra ítélve ezzel a jogszabályi 

keretrendszert, mely hiába akart egzakt és tárgyilagos lenni, sok esetben már életszerűt-

len helyzetek elé állította a szereplőket. A szabályozás egyoldalú, mérnöki megközelítése 

háttérbe szorította az építészetet, mint művészetet, amelynek pedig fontos tulajdonsága, 

hogy a mérhetőn, leírhatón túl, esztétikai és kulturális értékekkel gazdagítja az épített és 

a táji környezetet. 

A szervezet átalakításakor, már annak elnevezésében is hangsúlyt akartam adni a terve-

zett szemléletváltásnak, így lettünk Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság.  

Az építésügy megújítása alatt ugyanis nem csupán annak szabályozási oldalon való meg-

reformálását értettem, hanem az azzal kiegészülő szemléletváltást is, amely már az építé-

szetről, mint vizuális kultúráról, a hétköznapi életnek teret adó, funkcionális és esztétikai 

értékeket teremtő szakmáról is szól. Az építésügy - meglátásom szerint - se korszerű, se 

fenntartható módon nem működhet hosszú távon minőségi építészet nélkül, hiszen épí-

tett környezetünk minősége is nagyon sok funkcionális és esztétikai összetevő együttes 

eredménye. Azon túl, hogy épített és táji környezetünk rendezett, gondozott és jól kar-

bantartott, elengedhetetlen a világnézetünket, nemzeti- és települési és táji identitásunkat 

tükröző és megerősítő anyaghasználat, szín- és formavilág harmóniája. 
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Ahogy a civilizáció technikai, technológiai és organizációs fejlettsége sem teljes a szellemi, 

kulturális kiteljesedés nélkül, úgy az építésügy igazgatási és kivitelezési oldala sem teljes a 

hozzáadott művészi értékek nélkül. Az, hogy valami eleget tesz funkcionálisan és műsza-

kilag az adott előírásoknak és paramétereknek, önmagában még nem garantálja a minő-

ségi életteret, legyen szó akár tájegységi, akár települési, akár épület szintű beavatkozásról. 

A szellemi hozzáadott érték adja a savát-borsát az épített és táji környezetnek, melynek 

mind alkotója, mind legfontosabb szereplője az ember. 

Ezen gondolatok mentén választottam a Korszerű építésügy – Minőségi építészet mot-

tót, melyben a kettő közötti harmonikus egyensúlyra való szüntelen törekvés jelenik meg. 

Fogalmaink szerint az építészetnek és építésügynek egymástól elválaszthatatlan, egymást 

kiegészítő komplementerré kellett válnia. E kettő, a korszerű építésügy és minőségi épí-

tészet közötti helyes arány megtalálása és kialakítása az Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkárság állandó feladata. Nagyon leegyszerűsítve a képet, egyrészt a jog önmagá-

ban nem képes leírni a „szépet”, ugyanakkor a művészi kifejeződéseknek is tudnia kell 

illeszkedni a természeti és épített környezet tervezett szövetéhez. Ezzel párhuzamosan 

szükség van a közösség által meghatározott keretekre, ugyanúgy, mint az építészek, illetve 

a társzakmák – akár művészi szintű - igényes és alapos munkájára. 

Korszerű építésügy alatt – a kormányzati bürokráciacsökkentéssel összhangban - az épí-

tési beruházások túlszabályozott környezetének egyszerűsítését és ésszerűsítését értjük. 

Az építkezések kiterjedése, mérete alapján három kategóriára osztottuk az érintettek 
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körét. Lakossági, közösségi és a kiemelt nagyberuházások. A családok otthonteremtését 

támogatva, a lakossági építkezések terén léptünk először. A bürokráciacsökkentés ered-

ményességét látva, innen haladunk tovább a közösségi, önkormányzati építkezések, illetve 

a kiemelt nagyberuházások jogszabályi keretrendszerének egyszerűsítése felé. 

Minőségi építészet alatt azokat a jogi és intézményi eszközöket értem, amelyek alkalma-

zásával a lehető legjobb épületek, utcák, városrészek vagy akár táji környezet kialakulását, 

megújulását érhetjük el. Az egyszerű bejelentés intézményének bevezetésével – amely az 

önkéntes jogkövetésre alapul – már paradigmaváltás történt. Ezzel párhuzamosan és ezt 

szervesen kiegészítve alkottuk meg a településképi arculati kézikönyvek rendszerét, amely 

szintén forradalmian újat hoz szakma és a társadalom joggyakorlatába és mindennapjaiba. 

Tiltások és korlátok helyett ellenkezőleg, az elfogadott jó és követendő példák közreadá-

sára épül. Ez szemléletes és könnyen elérhető módon történik, legyen az papír alapú 

vagy digitális formában, így a gazdagon illusztrált és sok ábrával kiegészített példatár a 

település minden lakosa számára érthető, és ez által követhető normákat biztosít. Ugyan-

így szolgálja a minőségi építészetet és az építészeti kultúra gazdagodását a terv- és ötlet-

pályázatok felelevenítése, az építészeti díjak és elismerések újragondolása, illetve a 

többszintű tervtanácsi rendszer működtetése. 

A korszerű építésügy a bürokráciacsökkentéssel és a legmodernebb informatikai megol-

dások alkalmazásával szükséges, hogy megtaláljuk az építészet eszközeivel való kiteljesíté-

sét annak érdekében, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a lehető legtöbb 

művészi minőségű épület jöjjön létre. Országszerte évente mintegy 40 000 építkezés 

folyik, melyek közül minél több felel meg a minőségi építészet szempontjainak, annál 

jelentősebb lesz a magyar építészet kultúrateremtő ereje is. 

E szakmánkban rejlő mérnöki-művészi és jogi-igazgatási kettősséget szem előtt tartva 

képviseltem a magyar építészet ügyét, ahogy az építésszakma, úgy a lakosság és a dön-

téshozók irányába. 

A területfejlesztési dokumentumok, a területrendezési, településfejlesztési és település-

rendezési tervek egymáshoz kapcsolódó, jól áttekinthető rendszert alkotnak. Az országos 

elképzelések a kiemelt térségi, illetve a megyei szinten keresztül a térségi elhatározásokkal 

kiegészülve jutnak a településekhez. A települési szint az, ahol a fejlesztési elképzelések 

megvalósításához szükséges területfelhasználás a szabályozási tervben helyrajzi szám 

mélységben kerül szabályozásra. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényt (Tftv.) 1996-ban fogadta el 

az Országgyűlés, melyben meghatározásra kerültek a két szakterület alapvető fogalmai 

és az államigazgatás különböző szintjén adódó feladatai.  

A törvény értelmében, a területrendezési tervek hierarchiájából adódóan, a különböző 

szintű területrendezési terveknek egymással összhangban kell lenniük. A 2003-ban elfo-

gadott Országos Területrendezési Terv (OTrT) első módosítására 2008-ban került sor. 

Ugyanebben az évben fogadta el az Országgyűlés a 2000. évi Balaton Kiemelt Üdülőkör-

zet területrendezési tervéről szóló törvény (Balaton törvény) első módosítását is. 2005-

ben került elfogadásra a másik kiemelt térség, a Budapesti Agglomeráció területrendezési 

terve, melynek első módosítása 2011-ben volt.  
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2014-re a területrendezési tervrendszer nem felelt meg a Korszerű Építésügy elvárásai-

nak, számos problémával küzdött, melyek az alábbiakban összegezhetők:  

̶ a különböző szintű területrendezési tervek nem egy időben készülnek el, így 

összhangjuk csak csekély időintervallumban biztosított; 

̶ a területrendezési tervek és a területfejlesztési koncepciók és programok is 

egymástól eltérő időben készülnek, laza kapcsolódással, így nem tudják megadni 

kellő időben a fejlesztési célok területi vetületét; 

̶ a tervezési hierarchia középső szintjén álló megyei területrendezési tervek szabá-

lyozási önállósága csekély, a területi sajátosságok csupán ajánlási szinten jelenhetnek 

meg, így a saját térségi érdekeiket nem tudják megfelelően érvényesíteni; 

̶ a területrendezési tervek településrendezési eszközökben való érvényesülése 

nehézkes az a kizárólag súlyos összegekért pénzért beszerezhető és eltérő alap-

térkép, valamint a sok esetben eltérő ágazati adatszolgáltatás és fogalomhasználat 

következtében; 

̶ területrendezési tervekben a védelmi célú, korlátozó szabályok érvényesülnek, a 

szabályozás kevésbé jelenít meg fejlesztési célú területrendezési érdeket, szándékot. 

A Korszerű Építésügy – Minőségi Építészet mottó alatt az ÉHÁT egyik legfontosabb lé-

pése volt, hogy alapos előkészítést és kimerítő társadalmi egyeztetést követően a terü-

letrendezés alaptérképévé a településtervezésben és az építészeti tervezésben is használt 

digitális földhivatali alaptérképet tette. Ezen túlmenően pedig törvénymódosítással azt is 

elértük, ahogy az önkormányzatok számára a teljes földhivatali adatszolgáltatás ingye-

nessé vált. 

Ezzel a korszakváltó lépéssel jelentősen fokozódott a jogbiztonság, lehetővé válik a lakos-

ság és a beruházások számára kiszámítható korszerű, értékalapú és a gazdaságélénkítést 

is támogató, hosszú távú feltételek meghatározása. A teljesen digitális területrendezés 

bevezetése jelentős szerepet ad a térinformatikai alkalmazásoknak, amelyek a tervezés 

és egyeztetés folyamatának gyorsítását egyaránt biztosítják: egységes digitális alaptérkép, 

digitális egyeztető felület, Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép megalkotása, Dokumen-

tációs Központ szerepének erősítése. 

„A településkép védelméről szóló törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnap-

ján fogadta el. Az új szabályozás az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai vá-

rosok és községek sajátos településképének védelme és alakítása érdekében széleskörű 

társadalmi bevonás és konszenzus keretei között minden település számára kötelező 

erővel előírja a településkép védendő elemeinek meghatározását, a településképi köve-

telmények alkalmazásának felelősségi viszonyainak egyértelműen meghatározását, vala-

mint a településképi követelményekről történő széleskörű tájékoztatás biztosítását, 

elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az épít-

mények tervezése és kivitelezése során. Ennek az önkormányzati kötelezettségnek a tel-

jesülését a gyakorlatban első lépésként a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és az 

erre alapuló településképi rendelet (TKR) elkészítése jelentette, amelynek a települések 

kérésére kibővített véghatárideje 2017. év vége volt. A feladat elvégzéséhez központi 
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költségvetési forrásból a kormány településenként 1-1 millió Forint hozzájárulást, a Mi-

niszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága szabadon felhasznál-

ható segédanyagokat, képzést és folyamatos szakmai támogatást biztosított1.” 

A Miniszterelnökség háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása alap-

ján 2019. március 18-ig 3175 db önkormányzat (települések 99%-a) valamilyen formá-

ban elkezdte a TAK készítését. 2945 db kézikönyv került feltöltésre az egyeztető felületre 

(92,7%) és ezidáig 1728 db (54,4%) TAK-et fogadtak el. Településképi rendeletből 1745 

db-ot (54,9%) fogadtak el és további 1259 db (39,6%) van egyeztetés alatt.  

Ezek a számok azt mutatják, hogy hamarosan megvalósul a közel teljes országos lefedett-

ség, amely példa nélküli a magyar településügy történetében: sem helyi építési szabály-

zatból, sem rendezési tervből, sem integrált településfejlesztési stratégiából nem készült 

ennyi Magyarországon. Ez azt is jelenti, hogy olyan, a teljes ország megjelenését tükröző, 

„pillanatfelvétel” készült építészeti, esztétikai értelemben, ami a történelemben eddig 

nem. 

 

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyo-

mányt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örök-

ségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti. Az Építé-

szeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság a jövőben is minden támogatást megad, hogy 

a települési önkormányzatok a helyi lokálpatrióta szervezetekkel közösen, az állami fő-

építészek, a Magyar Építész Kamara, a Főépítészi Kollégium, a Lechner Tudásközpont, a 

megyei önkormányzati főépítészek és a megyei jogú városok főépítészei közreműködé-

sével folytatni tudják azt a szemléletformáló munkát, amely Magyarország épített és ter-

mészeti környezetének nem csak megőrzéséhez, de fenntartható fejlesztéséhez – a  

Korszerű Építésügy,  Minőségi Építészet megvalósításához vezet. 

 
1 Kolossa József - A Településképi Arculati Kézikönyvek készítésének országos tapasztalatairól, Építész Közlöny 2018/2. 
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A cikkben közölt ábrák – Válogatás a konferencián elhangzott előadás diáiból  




