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BEVEZETŐ
Az ország önkormányzati és állami főépítészei saját kezdeményezésükre 1996tól évente más és más városban rendezik meg nagy sikerrel az Országos
Főépítészi Konferenciát. Ez évben 2019. szeptember 4-6. között TIHANYBAN
kerül megrendezésre a XXIV. Országos Főépítészi Konferencia a Magyar
Főépítészek - Országos Főépítészi Kollégium - Egyesülete, valamint Tihany
Község Önkormányzata szervezésében.
Tihanyról vannak már iskolás korból is élményeink. A 1000 éves történeti múlt, a
különleges fekvés, a táj- és a település látványa, a különleges népi és kortárs
építészet, mind-mind prekoncepciókat állít fel bennünk, aminek a valóságáról
vagy valótlanságáról most meggyőződhetünk.
A Konferencia arra keresi a választ, hogyan biztosítható a helyi és a nemzeti
érdekek összhangja a különleges, ikonikus - ma már - kifejezetten turisztikából
élő üdülő településen, hogyan kell a hatalmas értékeket felelősséggel megőrizni
úgy, hogy közben a település is élhető legyen és kiszolgálja a korszerű igényeket.
A főépítész egyik legfontosabb feladata ebben, hogy mindkét oldal érdekeit
tisztán átlássa és képviselje az érzékeny egyensúlyt a helyi és a szakmai érdekek
között, miközben hidat képez a nemzeti szintű értékek megőrzése felé is.
Bujdosó Judit főépítész Tihany

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Vendégeink!
Tihany Község Önkormányzata és vendégszerető
lakói nevében szeretettel köszöntöm Önöket a
Balaton-felvidék egyik legszebb, leglátogatottabb
településén.
Tihany, mely közel ezeréves múltra tekint vissza,
mindig is büszke volt hagyományaira, értékeire,
hiszen bármerre is járunk, ennek az 1400 fős
lélekszámú kis településnek minden szegletét,
utcáját áthatja a történelem.
De nem csak a múltunkra vagyunk büszkék. Az elmúlt időszak fejlesztései,
beruházásai, a helyiekkel való közös munka gyümölcseként olyan fejlődés
indult el településünkön, mely meghatározza a jövőnket is. A Tihanyi Legenda
Projektnek köszönhetően, mely a szakemberekkel, helyi szervezetekkel,
vállalkozókkal történt közös gondolkodás jegyében született meg, megújultak
köztereink, parkjaink, kerékpárútjaink, sétányaink. Eredményeinket nem csak
az országhatárokon belül, hanem külföldön is elismerték: 2014-ben Tihany
elnyerte az Európai Falumegújítási díjat, elsőként a magyar települések közül,
és elsőként a volt szocialista országok tagjai közül. De megkaptuk a közterületi
nívódíjat, a Hild-díjat is, 2017-ben arany minősítéssel tértünk haza az Entente
Florale Europe környezetszépítő versenyről, elmúlt évben pedig már
világszinten is elismerték erőfeszítéseinket: a Communities in Bloom
versenyen Tihany lett az első a közösségi összefogás kategóriában.
A XXIV. Országos Főépítészi Konferencia témája - Ikonikus település a
védelmek tengerében - sem véletlen. A történelmi múlt, a természeti
környezet, az egykor volt halászfalu építészeti jellegzetességeit a kor
kihívásainak szellemében kell megőriznünk, úgy, hogy nem csak az ideérkező
több százezer turista, hanem a helyi lakosok is magukénak érezzék a
változásokat.
Remélem, hogy a nálunk töltött idő az építész szakma számára is bebizonyítja,
hogy Tihany jó irányt választott a megőrzés és a megújulás útján.
Tósoki Imre polgármester Tihany

A KONFERENCIA PROGRAMJA
1.NAP
2019. szeptember 4. szerda
9.00 regisztráció
sportcsarnok a Belső tó mellett (Major u. vége)
parkolás a sportcsarnok előtti téren
9.30 ELSŐ KÖSZÖNTÉS
Tósoki Imre, Tihany Község polgármestere
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi
Kollégium elnöke
Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek
Szövetsége elnöke
Salamin Géza PhD, a Magyar Urbanisztikai
Társaság elnöke
10.00 szponzori
 Lasselsberger-Knauf kft
előadások
 Wienerberger Zrt
10.30 Tihanyi élményséták az Ősközségben, forgószínpadszerűen
Mindenki minden helyszínt bejárhat! Csoportokba sorolás a
résztvevők érkezési sorrendjében történik, színek szerinti jelölővel!
o Apátsági élményséta, különleges program főépítészeknek
vezetik: Apátsági munkatársak és Atyák
étkezés: Malackrumpli étterem
o Legenda élményséta, köztéri és műemléki projekt
vezetik: Herczeg Ágnes tájépítész, Varga Csaba építész (Pagony
Iroda Kft), és Bakos Péter egyházközségi vezető, önkorm. képv.
étkezés: Echo étterem
o Levendula élményséta, az új fejlesztések nyomában
vezetik: Bendi Lajos és Virágos Gábor, Tihanyi Fejlesztési
Program Iroda Kh.NP Kft, és Vér Péter helyi építész-tervező.
étkezés: Garda / Kecskeköröm étterem
A SZÍNEK A CSOPORTOKAT JELÖLIK!

10.30 ÉLMÉNYSÉTA 1.

Apátsági
indulás Főtér

Legenda
indulás: Főtér

Levendula
ind: sportcsarnok

indulás Főtér

Legenda
indulás: Főtér

Levendula
ind: sportcsarnok

Apátsági
indulás Főtér

Legenda
indulás: Főtér

Levendula
ind: sportcsarnok

12.30 ebéd és szállás elfoglalása
Apátsági
14.00 ÉLMÉNYSÉTA 2.
16.00 uzsonna
16.30 ÉLMÉNYSÉTA 3.
18.30 vacsora
20.00 Közös élmény

Találkozás a Főtéren, helyi népzene és táncház.

2.NAP
2019. szeptember 5. csütörtök
8.30 regisztráció
sportcsarnok a Belső tó mellett (Major u. vége)
9.00 PLENÁRIS ÜLÉS
Himnusz,
köszöntő
megnyitó

Tósoki Imre, Tihany Község polgármestere
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi
Kollégium elnöke
Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke

9.20 szakmai előadás 1

ÉRTÉKTEREMTÉS: STRATÉGIA, KÖZÖSSÉG, SIKEREK
Tósoki Imre, Tihany Község polgármestere
 Rheinzink Hungaria Kft
KIHÍVÁSOK EGY IKONIKUS TELEPÜLÉSEN
Bujdosó Judit, Tihany főépítésze
A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM

9.40 szponzori előadás
9.50 szakmai előadás 2
10.10

HŐSKORA

10.25 szponzori előadás
hívogató

10.35 kávészünet
11.10 szakmai előadás 3
11.30 szponzori előadás
11.40 szakmai előadás 4

12.00
12.10 szakmai előadás 5

12.30 szponzori
előadások

beszélgetés a múlt hozadékáról
Németh Katalin ny. örökségvédelmi szakértő KÖH
 Bachl Kft
A „BALATONI ÉPÍTÉSZET ANNO”
Strandszezon – Válogatás a
Lechner Tudásközpont balatoni fotóiból
A kiállítás megtekinthető a helyszínen
Kis Yvette LTK Dokumentációs Igazgatóság.
"VANNAK VIDÉKEK" (TÁJ, EMBER, ÉPÍTÉSZET)
Dr. Korzenszky Richárd emeritus perjel
 Reneszánsz Kőfaragó Zrt.
EMBER ÉS TERMÉSZET – A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI A
TIHANYI-FÉLSZIGETEN
Vers József tájegység-vezető
Balatonfelvidéki Nemzeti Park
 FAKRO Magyarország Kft.
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS TAPASZTALATAI – AVAGY:
JELENTÉS A „TŰZVONALBÓL”
Félegyházi András, Visegrád polgármestere, építész
 Terran Tetőcserép Gyártó Kft
 VARINEX Informatikai Zrt.

13.00 DÍJÁTADÁS
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ
DÍJ
ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ

a díjakat átadja:
Tósoki Imre, Tihany Község polgármestere
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi
Kollégium elnöke

13.15 ebéd

a konferencia helyszínén, az új sportcsarnokban

sajtótájékoztató
14.30 SZEKCIÓÜLÉSEK

külön meghívó szerint
1. A BALATON-FELVIDÉK ÉPÍTÉSZETI ARCULATA,
SZŐLŐHEGYEK ÉPÍTÉSZETE

17.00 VÁLASZTHATÓ
LÁTOGATÁSOK

18.30 pihenő
20.00 POLGÁRMESTERI
FOGADÁS

Krizsán András DLA,
2. HELYI ÉRTÉKEK A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN
Körmendy Imre urbanista, MUT
Csaba Ders DLA:
A turizmus szerepe a helyi értékek kiaknázásában
Kocsis János Balázs PhD:
A helyi közösség szerepe
Szordilisz Flóra-Kurenkov Vljacseszláv:
Urbanista tervez, önkormányzat végez?
Interaktív műhely a tervek hasznáról.
3. A BALATON-PART REKREÁCIÓS ÉPÍTÉSZETE ANNO
Wettstein Domonkos BME
4. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS–élményalapú műhelymunka
Ferik Tünde településtervező,
Vajna Virág mediátor VZM Kft.
LEVENDULA HÁZ - a Nemzeti Park Fogadóközpontja
vagy
TIHANYI ÖREGKIKÖTŐ - Balaton-parti fejlesztések
nyomában / kisvonattal
vezetik: Sugár Péter és Földes László Ybl Díjas
építészek
A konferencia helyszínén, az új sportcsarnokban
Köszöntő, Vacsora, Tánc

3.NAP
2019. szeptember 6. péntek
8.30 érkezés
A konferencia helyszínén, az új sportcsarnokban
9.00 szponzori
 Horizont Global Kft. – Fészekház Program
előadások
 Köszi Trade Szövetkezet - Kenderbeton
 HarmO-cell, bi-foam üveghab
 Kvarc Ásvány Kft
 Saint-Gobain Weber Terranova Építőanyagipari Kft
9.40 szakmai előadás 1 TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETEK, MINT TELEPÜLÉSKÉPI ELEMEK
Vincze Attila a Magyar Tájépítészek Szöv. elnöke
10.00 szakmai előadás 2 A BALATON VÉDELMÉBEN
Pécseli Péter szakaszmérnök
Kdt Vízügyi Ig. Balatoni Vízügyi Kirendeltség
10.20 szakmai előadás 3 EMBER ÉS TERMÉSZET KONFLIKTUSA: A BALATONI
NÁDASMINŐSÍTÉS HELYE A TERÜLETRENDEZÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN

10.40 szekció beszámolók
11.00 kávészünet
11.20 szakmai előadás 4

11.40 szakmai előadás 5

12.10
12.30 VÁNDORZÁSZLÓ
ÁTADÁSA

12.50 ebéd
14.00 FAKULTATÍV
- PROGRAM

Dr. Pomogyi Piroska biol.tud.kand.,
Országos Vízügyi Főig. Balaton Munkacsoport
szekció vezetők
A LECHNER TUDÁSKÖZPONT DOKUMENTÁCIÓS
KÖZPONTJA ÉS A NEMZETI TERVVAGYON
Kis Yvette, LT Dokumentációs Igazgatóság
AKTUÁLIS TÉMÁK
Füleky Zsolt h. államtitkár,
Kolossa József főosztályvezető
Építészeti és Építésügyi Államtitkárság
A FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM MUNKÁJA
OFK elnökség beszámolója
Tósoki Imre, Tihany Község polgármestere
Salamin Ferenc, az OFK elnöke
Átveszik a XXV. országos főépítészi konferencia
vendéglátó városának képviselői.
A konferencia helyszínén, az új sportcsarnokban
Geotúra az Őrtorony Kilátóhoz.
Indulás a Sportcsarnoktól!
Túraruházat, túracipő és kulacs szükséges!
Visszaúton: őslevendulás, tihanyi szőlők,
Apátsági nagypince új fejlesztése.

ELŐADÁSOK, SZEKCIÓK TÉMÁI
KIHÍVÁSOK EGY IKONIKUS TELEPÜLÉSEN Bujdosó Judit, Tihany főépítésze
Főépítészi kihívások
ADOTTSÁGOK (imázs és arculat)
NEM TÉRKÉP E TÁJ…
ÖRÖKLÉSEK, ÖRÖKSÉGEK (területi, vízparti)
ERŐSSÉGEK (korszakok, ideák, arányok, anyagok)
LEGENDÁK ÁRNYÉKÁBAN
TIHANYI-E AZ ECHO?
Arányok

Érzések

"VANNAK VIDÉKEK" (TÁJ, EMBER, ÉPÍTÉSZET)
Dr. Korzenszky Richárd emeritus perjel
Teremtett világ: ős-állapot, paradicsomi rendezettség
(Primér világ – ami rábízatott az emberre)
Emberkép: tudatosan élő lény, kultúra-őrző és kultúra-teremtő, felelős
(Kultúra: gondozás, rendezés – törődés)
Építészet: az ember otthont teremt, életteret hasít ki a térből.
- Funkció
- Öncél / anyagi gazdagodás / „fejlődés”?
Bábeli torony: fölé nőni a teremtett világnak?!
Ki hatalmazott föl, hogy a táj harmóniáját, az élet sokszínűségét elpusztítsam?
Tihany modellje lehetne a primér világ és a szekundér világ harmonikus
összefüggésrendszerének.
Haszonelvű építészet – az „itt és most”, beleragad a jelenbe.
Az életet őrző építészet – a múlt, a jelen és a jövő egysége – értékelvű
építészet.
Völgyhidat építeni tudunk / katicabogarat „előállítani” képtelenek vagyunk.
Nem urai vagyunk a környezetünknek, a tájnak, amelyben élünk,
hanem gondozói és felelősei.

EMBER ÉS TERMÉSZET – A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI A TIHANYI-FÉLSZIGETEN
Vers József tájegység-vezető, Balatonfelvidéki Nemzeti Park
A Tihanyi-félsziget kivételes, a Kárpát-medencében egyedi földtörténeti
múlttal és különleges természeti adottságokkal rendelkezik.
Elődeink több ezer éve élnek itt, hasznosítják a félsziget nyújtotta
lehetőségeket, s közben Tihany természeti képe folyamatosan változik.
A terület hasznosításának módja évezredeken keresztül elsősorban állattartás,
kisebb mértékben szántóföldi művelés volt, majd gyümölcsös és szőlő kultúrák
is megjelentek. A 20. század első harmadában a levendula és más
gyógynövények termesztése híressé tette Tihanyt.
A múlt század második felétől egyre erősödő folyamat a nyaralóturizmus, az
üdülőházak megjelenése, s részben ezzel párhuzamosan a terület
mezőgazdasági használatának visszaszorulása.
Az épített környezet mind nagyobb területet foglal el, egyre erősebb az igény
az infrastruktúra fejlesztésére. A tömegturizmus, más-más formában, de
vissza-visszatér Tihanyba.
Az ember és természet között évezredeken át fennálló harmónia helyét egyre
több konfliktus veszi át.
Az állami természetvédelem – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság –
ebben a helyzetben, mindenkor a hatályos jogszabályi környezethez igazodva,
a településsel együttműködve keresi a hosszú távú megoldásokat.
Kiserdő

Őszi aranyház

Tihany tavai - a Külső-tó, a Belső-tó és a Balaton

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS TAPASZTALATAI – AVAGY: JELENTÉS A „TŰZVONALBÓL”
Félegyházi András, Visegrád polgármestere, építész
- a településképi törvény hatályba lépésének hosszú átmenete a visegrádi
gyakorlatban
- a köztes időszakokban kialakult helyzet – a visegrádi napelem-probléma

-

a polgármester helyzete – értünk vagy ellenünk…?
eljárások, jogviták, perek tapasztalatai
megoldáskeresés, tanulságok
jelzések, javaslatok
(kormányhivatal, energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkárság;
kérdések és válaszok)

HELYI ÉRTÉKEK A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN
a Magyar Urbanisztikai Társaság szekciója
Tihany kiváló példája a helyi értékek kiaknázásának és jó felhasználásának. De
vajon milyen lehetőségei vannak más, kevésbé ismert településeknek? Mik a
veszélyei a népszerűségnek? Hogyan lehet összehangolni a terveket a
megvalósítással, a szakemberek véleményét a lakossággal és milyen
mesterfogásai vannak a hosszútávon is fenntartható településfejlesztésnek?
Ezeket a kérdéseket boncoljuk néhány gondolatébresztő előadás és egy
izgalmas interaktív műhelygyakorlat keretében a MUT-szekcióban.
Moderátor: Körmendy Imre örökös tiszteletbeli elnök, MUT
Csaba Ders DLA, alelnök MUT:
A turizmus szerepe a helyi értékek kiaknázásában
Dr. Kocsis János Balázs PhD, alelnök MUT:
A helyi közösség szerepe a településfejlesztésben
Szkordilisz Flóra, ügyvezető MUTK, Kurenkov Vljacseszláv, elnökségi tag MUT:
Urbanista tervez, önkormányzat végez? Interaktív műhely a tervek
hasznáról.

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS – ÉLMÉNYALAPÚ MŰHELYMUNKA
Vajna Virág mediátor, Ferik Tünde településtervező, VZM Kft. szekciója
A Völgyzugoly Műhely majd 10 éve foglalkozik közösségi tervezéssel. Tihany
volt az első település, ahol a helyiek nyitottságának köszönhetően a közösségi
fórumok levezetésének új módszerét sikerült kipróbálni. Az elmúlt időszakban
kutatás, kiadvány, konferencia szervezése mellett rendszeresen készítettünk
terveket, fejlesztési koncepciókat a helyi lakosság bevonásával. Újdonság,
hogy az idei évben megtartottuk első közösségi tervezés képzésünket.
A tavalyi főépítészi konferencián a résztvevők megismerkedhettek, a közösségi
mediációval, illetve azzal, hogy hogyan lehet ezt a közösségi tervezésben
alkalmazni. Megismerhették a tervezők, a főépítész, a polgármester
véleményét, benyomásait, és megtapasztalhatták, hogyan dolgozunk sok
emberrel a fórumok során.
Az idei műhelymunka célja – a tavalyi folytatásaként - a közösségi tervezés
résztvevői - a település vezetői, a lakosság, a beruházók és a tervezők szempontjainak megtapasztalása, a közösségi fórum előkészítése. Mindez
valós helyzet alapján megírt esetgyakorlat(ok) keretein belül.
Természetesen most is szakítunk a hagyományos frontális előadásmóddal.
Dolgozunk a már jól ismert körben és kiscsoportban, lesz szituációs játék és
esetfeldolgozás.

A BALATON VÉDELMÉBEN
Pécseli Péter szakaszmérnök, Kdt Vízügyi Ig. Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Az előadás a Balaton megemelt vízszintjének az épített és természeti
környezetre gyakorolt hatásait, a hatások mérséklését célzó beruházásokat, a
beruházások finanszírozását lehetővé tevő pályázatokat, aktuális helyzetüket
mutatja be.

EMBER ÉS TERMÉSZET KONFLIKTUSA:
A BALATONI NÁDASMINŐSÍTÉS HELYE A TERÜLETRENDEZÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN

Dr. Pomogyi Piroska biol. tud. kand., Országos Vízügyi Főig. Balaton
Munkacsoport
A Balaton nádasainak a történelmi időkben mindig kitüntetett szerepe volt és
ma is kiemelkedő jelentőségűek – mind az embercentrikus-, mind pedig az
ökológiai rendszer szemszögéből nézve. Ez képezi az átmenetet a szárazföld és
a víz között, ezért a pufferzóna szerepét is betölti a nyílt víz és a külső
antropogén hatások, a kívülről jövő terhelések hatásával szemben.
A tó mellett tartózkodó ember is itt találkozik a tó élettájával, akár a
szárazföld-, akár a víz felől is közelíti meg a partot. A balatoni embernek
évszázadokon keresztül rendkívül fontos volt a nádas jó állapotban való
tartása: kiváló építőipari hasznosíthatóságánál fogva megélhetési forrásul
szolgált.
A nádasok és a parti (litorális) régió más természeti területeinek felmérését és
5 évenkénti minősítését (köznapi szóhasználattal: a nádasminősítést),
valamint a nádasok védelmét és kezelését jogszabályok írják elő, többek
között a Balaton törvény.

Már a jogszabályi előírások is magukban hordozzák az ember és természet
közötti konfliktus lehetőségét, mivel a nádasminősítés kiterjed a jogi
partvonalon kívüli területekre is, az ú.n. kiértékelési határig. A minősítésre
vonatkozó kormányrendelet alkalmazásában nádas az ingatlannyilvántartásban szereplő, művelési ágra tekintet nélkül minden földterület,
amin nád-, sás-, káka-, valamint kísérőfajokból álló olyan növényzet található,
amelynek meghatározó fajai - időszakosan vagy állandó jelleggel - a vízzel
borított területen találhatóak, beleértve az e területekhez szervesen
kapcsolódó száraz területek fenti fajokkal borított részét is, valamint a
természeti területen lévő egyéb nádasok: bokorfüzes nádasok, nádas ligetek,
berki nádasok is.
Az új BKÜTrT az OTrT részeként a korábbihoz hasonlóan tilt minden
beavatkozást, ami a nádast károsítja. Ugyancsak tiltja a vízi járművek tómeder
területén való tárolását, mert számos konfliktus forrása a vitorlások, csónakok
nádasokban való tárolása. A csónakok, vitorlások tárolása („veszteglése”) az III-III. osztályú nádasokban és természetvédelmi területen az egyéb
nádasokban is, a törvény erejénél fogva tilos. Az új OTrT azonban lehetőséget
ad a IV. és V. osztályú nádas területén két km-ként legfeljebb egy darab kis
befogadóképességű, legfeljebb 20 férőhelyes csónakkikötő létesítésére.
A természetet használó és ki-(el)használó ember, a következményekkel nem
gondoló civilizációs igényei miatt a Balaton partmenti növényzetében talán a
legnagyobb – gyakran visszafordíthatatlan – károkat előidéző közvetlen
beavatkozásokat a stégek/ bejárók/feltöltések/nyiladékok kialakításával idézi
elő. Csak a nádasokon több mint 1700 db ilyen létesítmény vezet keresztül,
ami a Balaton mintegy 235 km-es partvonalára vetítve azt jelenti, hogy
átlagosan 137 m-enként szabdalják fel a parti sávot, de a jogi partvonal
mentén kb. 40% hosszon egyáltalán nincsenek nádasok. Ezért a nádasokat
átlagosan 80-90 – több szakaszon nem ritkán 10-12 – m-enként szabdalják fel.
Ez nádirtást jelent, aminek következménye az érintett nádasok erodálódása,
hosszabb távon a teljes megsemmisülése. Ezzel a tó elveszíti azt a pufferzónát,
ami a kívülről érkező terheléseket visszatartaná a nyíltvíztől, azaz várható a
vízminőségromlás, a feliszapolódás, a tó feltöltődésének felgyorsulása is.
A nádasfelmérések, minősítések útján vizsgáljuk az emberi tevékenység által
okozott kártételeket, direkt emberi beavatkozásokat is, melyek hosszú távon
negatív befolyással vannak a Balaton természetes vagy természethez közeli
parti növényzetére, illetve a Balaton turisztikai vonzerejére hosszú távú
kihatással vannak a növényzetre, melyekre az nem, vagy csak nagyon lassú
megújulással képes reagálni. Nádas területek, nádasrészek pusztulhatnak ki a
Balatonból és a parti sávból. Vannak olyan beavatkozások, melyek a teljes

növényzetsávra hatnak, a nyílt víztől a partig, vannak olyanok, melyek főleg
csak a vízben álló növényzetre, és vannak olyanok is, melyek elsősorban a
parti növényzetre irányulnak.
Ha a parti zóna növényzete súlyosan károsodik vagy megsemmisül, akkor
eltűnik az a pufferzóna is, ami a Balaton vizét védi a külső antropogén
hatásoktól, így felgyorsul a tó pusztulása is.

Az emberi beavatkozások a belterületi szakaszokhoz, üdülőövezeti
területekhez köthetők: pontosan azokhoz a területekhez, ahol leginkább
szükség lenne egy pufferzónára a parti emberi tevékenység és a nyílt vízfelület
között. Tevékenységünkkel tönkretesszük a tónak azt a természetes
szépségét, ami miatt a partjára jövünk.
A jövő egyik nagy feladata a természet/környezet és az ember között fennálló
ellentétek feloldása. Mindenképp szükséges a közösségi terek fejlesztése
(kikötők, strandok). Ezért a parti sáv növényzettérképezésének eredményeit
be kell építeni a partszabályozási és partrehabilitációs tervek felülvizsgálatába,
illetve az érintett települések településfejlesztési koncepcióiba. Az új OTrT
ennek kereteit ökológiai szempontból nézve is fenntartható módon nagyrészt
kijelöli, de a végrehajtási rendeletek kimunkálása során a részletek
finomhangolására szükség van.

A LECHNER TUDÁSKÖZPONT DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJA ÉS A NEMZETI
TERVVAGYON Kis Yvette LTK Dokumentációs Igazgatóság
A II. világháború utáni építészet vonatkozásában a Lechner Tudásközpont
Dokumentációs Központja kijelölt közgyűjteményként a kortárs hazai épített
környezet alapvető forrásanyagát birtokolja mind a tervek, mind az egyéb
dokumentumok vonatkozásában.
A Központ a rendszerváltás megelőző időszakban működő, mára már
megszűnt vagy átalakult állami, önkormányzati (tanácsi) tulajdonú
tervezővállalatokban létrehozott, állami pénzeszközök felhasználásával készült
épületek tervdokumentációi tekintetében központi archiváló és megőrző
szerepet tölt be. Az előadás az archívum feladatairól, gyűjteményéről, annak
kezeléséről, szolgáltatásairól nyújt átfogó képet.
A Dokumentációs Központban tárolt több millió tervlap – mint építészeti
alkotás -, már kétdimenziós, rajzi formájában is szerzői jogvédelem alatt áll, az
időben később létrejövő háromdimenziós formája - a megvalósult épület ugyancsak. Az építmények azonban – a műszaki létesítményektől a
városépítészeti együttesig – alakulnak, változnak sokszor oly módon, hogy az
eredeti alkotásra ráépül, hozzáépül más szerző műve és így időben több
szerzői alkotás köszön vissza egy épületben.
Az építészeti alkotások szerzői jogi értelemben vett felhasználásához (pl.
átépítéshez, bővítéshez) köztudottan szükséges a szerző hozzájárulása. Mi a
helyzet az egykori állami tervezővállalatok által létrehozott tervek, épületek
esetében? Hogyan lehet ezeket a terveket felhasználni, kitől kell felhasználási
engedélyt kérni? Mi minősül nemzeti tervvagyonnak és mit takar az építészeti
szerzői jogi nyilvántartás fogalma?
Ezekre a kérdésekre ad választ az előadás második része, mely a 2019. január
1-jén hatályba lépett az egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki
létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással
összefüggő módosításáról szóló, 2018. évi CXXXIV. törvényből kiindulva
ismerteti, hogy a jogalkotó hogy rendezte az állami tervezőintézetek
alkalmazottai által készített építészeti-műszaki dokumentációk jogi sorsát.

FŐÉPÍTÉSZEK-AKTUALITÁSOK
Salamin Ferenc
Magyar Főépítészek – Országos Főépítészi Kollégium – Egyesület elnöke
TAK HELYZET ISMÉT
Az ország több településén jól működik a Településképi Arculati Kézikönyv és a
Településképi Rendelet. Alapvetően ott, ahol alkalmaznak főépítészt és
hallgatnak a véleményére a rendelet szerinti eljárásokban. Fontos lenne ezért
a TAK irányelvei alapján elkészült új épületek, átalakítások, beépítések
anyagait közkinccsé tenni, hogy bemutassuk a kevésbé felkészült
településvezetőknek, mit lehet elérni a munkánkkal. Kérem ezért a kollégákat,
hogy küldjenek olyan épület-példákat, amelyek megfelelnek a TAK és TKR
előírásainak, illeszkednek a hagyományos településképhez és evvel együtt
emelik a település építészeti, környezeti minőségét. Ezeket a foepiteszek.hu
honlapon külön menüpont alatt bemutatva, igazi eredményekről tudnánk
beszámolni.
Nem szabad elhallgatni azonban a kérdéseket, a rossz megoldásokat, az
eredménytelen gyakorlatot sem. Magam is voltam olyan helyzetben, hogy az
elsőfokú hatóság kérte a településképi véleményt egyik tervem engedélyezése
kapcsán, de mikor felhívtam a helyi önkormányzatot, hogy van-e főépítészük,
mert egyeztetném vele a tervet, kedves hangon közölte a hölgy: az építési
hatóság már sok éve a közeli városban van, ezért főépítészük sincs (sic), de
rendeletük van és küldjem a tervet, a polgármester úr kiadja a településképi
véleményt. Így is lett.
Azóta sok más településről hallottam hasonlót: főépítész nélküli építészeti
véleményt adnak ki, mert hiszen „az építészethez és a focihoz nálunk mindenki
ért…”. Azt is tudják a főépítészek, hogy a TKR-ben a szabályok, paragrafusok,
bekezdések megfogalmazása sokszor nyakatekert, kificamított módon
történik, mert csak így „lehet” valamit elérni. Azt is tudják, hogy hogyan
lehetne egyszerűbben, de a törvényesség sokszor nem engedi.
Sok településen pedig azért nincs komoly előírás a TKR-ben, illetve ha van is,
azért nem veszik figyelembe, mert a polgármester és a testület nem akar
konfliktusba kerülni a település lakóival. Tapasztalatom szerint, ha támogatni
tudná az önkormányzat a településképbe illeszkedő átalakításokat,
felújításokat, sőt, az új épületeket, akár névleges összeggel is, mindjárt

elfogadhatóbbá válna az „előírás” (lásd lentebb a támogatott felújítások
anyagát).
Szeretnénk a jövőben ezeket a tapasztalatokat, jobbító javaslatokat is
megtárgyalni az elnökségben, és egységes állásfoglalást megfogalmazni a
jogszabályalkotók felé. Kérem ezért a kollégákat, hogy pozitív és negatív
tapasztalataikat, módosító javaslataikat a TAK és TKR kapcsán mielőbb küldjék
meg nekünk.

KIADVÁNYOK
A Helyettes Államtitkárság támogatásával három témában készítünk kiadványt
és rendezvényt:
1. A területi / állami főépítészi rendszer – 25+ év története és
dokumentumai
2. Településkép – felújítások önkormányzati támogatással
3. Főépítészek – tevékenység, eredmények, módszerek.
A kiadványok várható megjelenése: 2019. augusztus és szeptember.
Hozzáférhetők lesznek a honlapunkon, továbbá nyomtatott formában is
igényelhetők lesznek. Bíztatom a kollégákat, hogy a harmadik kiadványhoz
küldjenek leírást, cikket, amennyiben úgy érzik, hogy tevékenységük innovatív
és példaként szolgálhat a főépítészi munkát kezdők, vagy főépítészt alkalmazni
szándékozók részére.
A támogatott településképi felújítások beérkező anyagaiból az derül ki, hogy
sem a település nagysága, sem az évente ráfordított önkormányzati
támogatás nem befolyásolja a módszer eredményességét. Az évi 300 ezer Ft
és 100 millió Ft között változó települési ráfordítás mindenütt - a 300 lelkes
községben is - óriási eredményeket tud felmutatni akkor, ha van a programnak
mentora, motorja, egy főépítész, egy polgármester, egy építész, vagy egy
műszakis kolléga személyében. Adott esetben a 100 ezer Ft támogatás, éveken
át alkalmazva, ugyanolyan látványos felértékelődést, szemléletváltást
eredményez a kisebb településen, mint a nagyobb városban, kerületben a
sokmillió forint éves összeg. Felismerhető az összegyűjtött anyagból, hogy a
településkép javításában - a módszer általánossá tételéhez - az államnak is
részt kellene vennie, a kisebb településeknél pályázható összegekkel, a
többinél pedig más módszerek bevezetésével (adócsökkentés, áfa elengedés,
szakemberképzés, társasházi jogszabályok módosítása, stb.).
Kivonat a kiadványok pályázati szakmai programjából:
1. A 25 éves állami főépítészi rendszer jubileumi rendezvénye, valamint a
főépítészi rendszer történetét bemutató kiadvány: A társadalmi és gazdasági
fejlődés, az igazgatás egyre komplexebbé válása a múlt században
megteremtette az igényt, hogy a kormányzat az épített környezet alakítását
hatósági és szabályozási eszközök alkalmazása mellett szakmai irányítással is
támogassa. Így alakult ki több lépcsőben az állami főépítészi rendszer,
melynek huszonöt éves évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget kívánunk
szervezni 2018-ban. A rendezvény mellett kiadvánnyal is megemlékezünk a
főépítészi rendszer 25 éves történetéről. A kiadvány a www.foepiteszek.hu

weboldalon digitális formában is elérhető lesz. A rendezvény előadásai többek
között a főépítészi rendszer átfogó történetéről, a Magyar Építész Kamarával
folytatott együttműködésről és a főépítészi rendszer megújításának
szükségességéről szólnak. A rendezvény zárásaként emléklappal köszöntjük
Magyarország állami főépítészi rendszerének alapítóit.
2. A helyi értékvédelmet támogató és ösztönző rendszerek gyakorlati
példatára kiadvány és a kiadványt bemutató rendezvény: Épített örökségünk
védelme az országos műemlékvédelem mellett a helyi (önkormányzati szintű)
értékvédelem intézményével biztosított. A helyi értékvédelem meghatározása,
támogatása és ösztönzése a települési önkormányzatok építésügyi feladata, a
feladat ellátása a főépítészek közreműködésével történik. A helyi védelmet
támogató és ösztönző rendszerek a gyakorlatban különböző modellek,
mechanizmusok szerint működnek, és eltérő hatékonysággal támogatják a
helyi értékvédelemmel érintett építmények fenntartható fejlesztését.
A kiadvány a helyi értékvédelmet támogató és ösztönző rendszerek gyakorlati
példatárát tartalmazza, amelyben országos mintát tekintve összegyűjti a
gyakorlatban alkalmazott, a helyi értékvédelmet támogató és ösztönző
rendszerek modelljeit, kiemelve a leghatékonyabb módszereket. A kiadvány
papír alapon és a foepiteszek.hu honlapon jelenne meg. A kiadvány
elkészítése mellett egynapos konferenciát szervezünk, melynek célja az
eredmények bemutatása és a települések közötti tapasztalatcsere elősegítése.
3. A főépítésszé válást és főépítészi tevékenységet támogató építészeti
szakmai kiadvány elkészítése és kiadása: A kiadvány célja a főépítésszé válás és
a főépítészi tevékenység szakmai támogatása, a főépítészi tevékenységről
szóló törvényekben, kormányrendeletekben meghatározott, egyes főépítészi
feladatokkal és a főépítészi vizsgára való felkészüléssel összefüggésben. A
kiadvány egyaránt szól a leendő és a gyakorló főépítészekhez, összegyűjti a
főépítészi tevékenység aktualitásait, illetve az épített környezet alakításáról és
védelméről, a településkép védelméről szóló törvényben meghatározott
főépítészi feladatokkal kapcsolatos szakmai kihívásokra országosan
egységesen adható válaszokat.

FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM
A Főépítészek Egyesülete jogszabályi előírás miatt a jövőben minden évben
tart taggyűlést, ami az idén az ősz folyamán lesz megrendezve. A taggyűlésre
a még nem egyesületi tag kollégák is eljöhetnek és részt vehetnek, szeretettel
várjuk őket. Az elnökség a beérkezett javaslatok, és saját felvetései alapján, a
főépítészek munkáját segítő témákat fog megtárgyalni a jövőben is, az
elnökség ülései is nyilvánosak, főépítészeket szívesen látunk. Kérjük a
kollégákat, hogy az aktuális problémákat, javaslatokat írásban megfogalmazva
küldjék meg az elnökségnek. Továbbra is részt veszünk a Helyettes
Államtitkárság
felkérésére
a
készülő
koncepciók,
jogszabályok
véleményezésében, valamint az építészeti díjbizottságok, és a központi
tervtanács munkájában.
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DR. SERSLINÉ
Budapest állami főépítésze
KÓCSI MARGIT +36 20 224 2237 kocsi.margit@gmail.com
ZÁBRÁNSZKYNÉ +36 20 326 9694
PAP KLÁRA
papklara@t-email.hu
PHILIPP
+36 30 991 1079
FRIGYES
philipp.frigyes@nagymaroscsoport.hu

TISZTELETBELI
ELNÖKÖK

TITKÁR
ELLENŐRZŐ
BIZOTTSÁG

DR. TÓTH
ZOLTÁN
VIRÁNYI
ISTVÁN
LŐRINCZ ANNA

+36 30 500 5277
t.z.terv@gmail.com
+ 36 30 263 0159
lorincz.viranyi@t-online.hu
foepiteszek@foepiteszek.hu

CSERNYUS
LŐRINC

CSENGER, MAKÓ, ENYING VÁROSOK ÉS
LAJOSKOMÁROM, ZÁVOD KÖZSÉGEK FŐÉPÍTÉSZE
+ 36 30 510 0041, CSERNYUS61@GMAIL.COM
EGER M. J. VÁROS FŐÉPÍTÉSZE
+ 36 20 571 0195, RATKAI.ATTILA@PH.EGER.HU
VISEGRÁD VÁROS VOLT FŐÉPÍTÉSZE
+ 36 30 544 0344, RULLTAMAS@FREEMAIL.HU

RÁTKAI ATTILA
RÜLL TAMÁS

PÓTTAGOK
Fővárosi
FERNEZELYI
ker.főépítész GERGELY DLA
Települési
ABA LEHEL
főépítészek
BÁNKUTI
MELITTA
BUJDOSÓ
JUDIT
CSÓKA BALÁZS
DÉNES
GYÖRGY
TAMÁS GÁBOR
VARGA CSABA

Bp. VIII. ker. Józsefváros városfejlesztési
referense (volt főépítésze)
Szentendre város főépítésze
Barcs város főépítésze
Tihany, Örvényes, Csopak községek főépítésze
Zichyújfalu község főépítésze
Budakeszi város volt főépítésze
Biatorbágy város volt főépítésze
Nagymaros város főépítésze

FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIÁK HELYSZÍNEI ÉS TÉMÁI
A Kollégium a Főépítészi Statútum Bizottsága ötlete alapján 1996-ban, Vác
város főépítésze kezdeményezésére tartotta meg első konferenciáját. Azóta
minden évben más városban, eltérő témát választva tartja meg konferenciáit,
a települések erkölcsi/szakmai/anyagi ajánlatai alapján.
I.
II.
III.

1996.
1997.
1998.

Vác
Debrecen
Győr

1999.
2000.

Tokaj
Nagykanizsa

2001.

Gyula

2002.
2003.

Pécs
Érd

2004.

Sümeg

2005.
2006.
2007.

Pilisszentkereszt –
Dobogókő
Túristvándi
Pápa

2008.
2009.

Mosonmagyaróvár
Hajdúböszörmény

2010.

Paks – Györköny

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

A főépítészi tevékenység tartalma
Főépítész – fejlesztés – rendezés
A változások képe –
a képek változása
Építészet – örökség – arculat
Településeink múltja, jelene, jövője
a régiók Európájában
A vonzó település –
településmarketing és főépítészek
A távlatok és a mindennapok
Az agglomeráció –
térségi folyamatok hatása a
települések életére
Településközpontok megújítása –
főterek, főutcák revitalizációja
Település a tájban –
táj a településben
A falu
Kapcsolatok – egy malomban
őrölünk, örülünk, őrülünk
Határtalanul
A hely öröksége, az örökség helye –
identitás nélkül nem lehetséges
harmonikus fejlődés
Párbeszéd, avagy a kreativitás erejea kulturális alapú településfejlesztés
Vendégváró vízpartjaink
Számvetés és jövőkép
Illeszkedés
Település - Természet - Ember

2011.
2012.
2013.
2014.

Balatonfüred
Makó
Nagykőrös
Szentgotthárd

XX.

Épített örökségünk, mint génbank

2015.

Miskolc

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Szecesszió, Arányos fejlődés,
Az építészet joga
Családbarát város
Építészet – Közösség - Közélet
Ikonikus település, a védelmek
tengerében

2016

Kecskemét

2017
2018
2019

Tata
Kaposvár
Tihany

KONFERENCIA TÁMOGATÓK LISTÁJA

szakmai
támogatók

TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MAGYAR FŐÉPÍTÉSZEK - ORSZÁGOS
FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM - EGYESÜLET
TIHANYI LEGENDA IDEGENFORGALMI ÉS
FEJLESZTÉSI KÖZH.NONPR. KFT.
TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE

www.tihany.hu
www.foepiteszek.hu

MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG
MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA

www.mut.hu
www.mek.hu

BACHL KFT.
FAKRO MAGYARORSZÁG KFT.
IM PRODUCT KFT.
NBU ÉPÍTŐIPARI KFT.
RHEINZINK ZRT
RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT
TERRÁN TETŐCSERÉP GYÁRTÓ KFT
VARINEX INFORMATIKAI ZRT.
VIA VOMITO MÉLYÉPÍTŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
BAUMIT HOMLOKZATI VAKOLATOK
HARMO CELL ÜVEGHAB
KÖSZI TRADE SZÖVETKEZET

www.bachl.hu
www.fakro.hu
www.zserivadasz.hu

www.tihanyiapatsag.hu
www.bfnp.hu

www.meszorg.hu

főszponzorok

szponzorok

KVARC ÁSVÁNY KFT.
LAKI ÉPÜLETSZOBRÁSZ ZRT.
LASSELSBERGER-KNAUF KFT
SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA
ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT.
VELUX TETŐABLAKOK
WIENERBERGER ZRT.

www.rheinzink.hu
www.reneszansz.hu
www.terranteto.hu
www.varinex.hu
www.viavomito.hu
www.baumit.hu
www.bi-foam.hu
www.
kenderhazmagyarorszag.hu
www.kvarc.hu
www.laki.hu
www.lb-knauf.hu
www.weber-terranova.hu
www.velux.hu
www.wienerberger.hu
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