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Lázár János Miniszter Úr 

Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár Úr 

Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 

 

Tisztelt Miniszter Úr, tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

Az Országos Főépítészi Kollégium a tavalyi év folyamán örömmel tapasztalta, hogy a kormány az 
1032/2015 (I. 30.) és az 1567/2015 (IX. 4.) Kormányhatározatával javítani kíván a magyar építészeti 
kultúra helyzetén, melyet az építési szabályozás bonyolultsága és sok esetben a településeink arculatát 
rontó építések gyakorlata jellemez. A főépítészi tevékenység szempontjából a kormányhatározatokban az 
ügyintézés egyszerűsítését, a településrendezési tervek rugalmasabbá tételét, az építészeti tervek 
minőségalapú kiválasztását, az országot lefedő főépítészi és tervtanácsi rendszer megteremtését, valamint 
a környezetkultúra oktatását tartottuk fontosnak. Nagy intenzitással vettünk részt a helyettes államtitkárság 
és a szakmai szervezetek által létrehozott munkabizottságokban, ahol az 1032-es kormányhatározat 
minden pontjára egy összefüggő, egymásra épülő új építési, építészeti rendszer épült fel, és erre is 
alapozva jött létre az 1567/2015-ös kormányhatározat.  

Az Országos Főépítészi Kollégium elnöksége üdvözöli ezért, hogy a 2015. decemberi kormánydöntések 
értelmében lényegesen egyszerűsödött az „engedélyezés” a 300 m2 alatti új lakóépületek esetében, 
valamint, hogy az építész tervezőket felelős mérnökként kezeli az új rendszer. A decemberi rendelkezések 
azonban csak a kezdeti lépéseknek tekinthetők az 1567-es kormányhatározat végrehajtásában, mert azok 
nem érik el kívánt hatásukat a további racionalizálás és az említett kormányhatározatok teljes körű 
megvalósítása nélkül. 

 

A 2015. évi CCXII. törvény, valamint a 456/2015 Kormányrendelet az említett pozitív hatások mellett 
problémákat is felvet, és nem rendez fontos kérdéseket, mint pl. az alábbiak 

- az állam feladata és felelőssége a magyar építészeti kultúra védelme és fejlesztése terén (országosan 
védett területeken - világörökség, természetvédelem, műemlékek környezete – is lehet oda nem illeszkedő 
épületeket építeni bejelentéssel); 

- az önkormányzatok feladatai és jogai a helyi építészeti kultúra védelme és fejlesztése terén (az előírt 
településrendezési feladatait nem tudja az önkormányzat teljesíteni, sérül az önkormányzatiság elve); 

- építészeti minőség és szakszerűség, a terv kidolgozottsága (a bejelentési terv nem alkalmas az épület 
megépítésére, nem ellenőrizhető belőlük a jogszabályoknak és az illeszkedésnek való megfelelés); 

- a telken elhelyezhető rendeletetési egységek száma (pl. családi házak közé soklakásos „lakótelepek” is 
épülhetnek az egyszerűsített bejelentésnél, illetve 50%-ban más, pl. gazdasági funkciók is); 



- településkép védelme, illeszkedés szabálya (a magyar nemzet kultúráját, a települések építészeti értékeit 
tönkretehetik olyan - településképbe nem illeszkedő,- bejelentéssel épülő lakóépületek, melyeket a túlzó 
üzleti szemlélet, vagy az érzéketlen tervezői hozzáállás vezérel); 

- külterületek, zártkertek beépíthetősége (a bejelentéssel olyan helyekre épülhetnek lakóházak, ahol nincs 
szilárd burkolatú út, nincs közmű és szemétszállítás, nem megoldható a tűzoltó- vagy mentőautó eljutása); 

 

A fentiek ellentmondanak a kormány által kitűzött társadalompolitikai céloknak, a magyar (építészeti) 
kultúra megőrzésének és fejlődésének, az önkormányzatiság elvének, valamint a 1032 és 1567 sz. 
kormányhatározatokban foglaltak megvalósításának, sőt, a hatásuk sok esetben azokkal ellentétes lehet.  

Az Országos Főépítészi Kollégium elnöksége álláspontja szerint feltétlenül szükséges a 2015. évi CCXII. 
törvény, valamint a 456/2015 Kormányrendelet kiegészítése, korrekciója az alábbi szempontok 
érvényesítésével: 

- az építészeti kultúra terjesztése és védelme, a minőségi építészet létrejötte mint közérdek, az épített 
környezet védelme, az élhető településkép és az illeszkedés megvalósulása;  

- a helyi közösség, a települési önkormányzat joga és lehetősége az épített környezet alakítására, 
harmonikus táji/települési egységének, értékeinek megőrzésére, fejlesztésére (ennek jól működő szakmai 
biztosítása a településképi véleményezés, ill. az önkormányzati főépítészi rendszer); 

- a HÉSZ közérdeket védő és képviselő részeinek figyelembe vétele az egyszerű bejelentésnél (pl. 
rendeltetési egységek száma, településképi, védettségi előírások, külterületi építések, stb.); 

- jogszabály által védett területeken településképi egyeztetés, véleményezés szükségessége a bejelentés 
előtt (világörökségi ill. műemléki területek, természetvédelmi területek, helyi védett területek, stb.); 

- az eljáró jegyző felhívása az építtető részére a bejelentés során észlelt hiányosságokra, hibákra, a 
rendeleteknek betartására (szomszédok sérelme, anyagi kár okozása, települési közérdek sérülése, stb.). 

 

Az Országos Főépítészi Kollégium tagjai több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a települések 
építészeti, településképi menedzselésében, ezért továbbra is felajánljuk segítségünket és 
együttműködésünket az említett kormányhatározatok vonatkozó pontjainak kidolgozásában és 
végrehajtásában, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött eljárás részletes szabályainak, 
kiegészítéseinek kidolgozásában. 

 

2016. február 8. 

Az OFK elnöksége nevében 

 

Salamin Ferenc elnök 


