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VÉLEMÉNYEK A TERVEZÉS HELYZETÉRŐL
Kérésünkre jeles építészek mondják el véleményüket az építé-
szeti tervezés jelenlegi helyzetéről, a problémák okairól és 
megoldásuk esetleges lehetőségeiről. A vélemények közlését 
következő számainkban folytatjuk, és örömmel fogad juk Ol-
vasóink észrevételeit, hozzászólásait is.        – a Szerkesztőség

Schneller István 
VÁROS ÉS VIDÉKE VÁNDORÚTON

Mielőtt a jelenkori városiasodás és környezetünk reálszfé-
rájának sokszor kínzó kérdéskörében elmélyednénk és új 
feladatokat tűznénk ki, át kell tekinteni a területfejlesztés 
és az építésügy helyzetét a mai magyar társadalomban. Az 
elmúlt 20 év az építésügy tekintetében a gazdátlan hányat-
tatás időszaka volt, még akkor is, ha egy-egy helyen nívós 
részeredmények születtek is.

20 évvel ezelőtt szűnt meg az Építésügyi és Városfejlesz-
tési Minisztérium, az ÉVM, amelyik rossz és jó tulajdonsá-
gaival egyetemben mégiscsak egy helyen kezelte a terület- és 
településfejlesztés és -rendezés, valamint az építésügy prob-
lémaköreit.

1988-ban az egész ügy átkerült a Közlekedési, Hírközlé-
si és Építésügyi Minisztérium érdekkörébe, ami talán még azt 
az üzenetet hordozta, hogy a település az infrastruktúra egy 
fajtája, amely a társadalom életében olyan szerepet tölt be, 
mint a közlekedési vagy hírközlési hálózat, azaz szolgálja az 
emberi társadalmat.

A rendszerváltozás után 1990-től az új kormányzati 
struktúrában a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisz-
térium lett az átfogó értelemben vett építésügy gazdája és 
elmondhatjuk, hogy ez volt a rendszerváltás utáni időszak 
legnyugodtabb periódusa. Az a nyolc év, amikor a szakmát 
máig meghatározó két legjelentősebb törvény, a területfej-
lesztésről és területrendezésről szóló Területfejlesztési Tör-
vény valamint az épített környezet alakításáról szóló új 
Építési Törvény megszületett, és a hozzájuk tartozó intéz-
ményi és jogszabályi háttér elkezdett kiépülni. Meg kell 
jegyezni, hogy a környezetvédelemről szóló törvény meg-
születését meg kellett várnia az építésüggyel foglalkozó 
törvénynek, így az építési törvény jóváhagyása mintegy két 
évet csúszott. Ez a tény is mutatja, hogy már ebben a mi-
nisztériumban is az építésügy az általában vett környezet-
védelemhez képest alárendelt szerepet kapott. Fentiek elle-

nére megindult az átfogó területrendezési tervek készítése 
(Országos Területrendezési terv, Balaton Kiemelt Üdülő-
körzet és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve), 
elkezdett kiépülni a főépítészi hálózat, úgy tűnhetett, hogy 
kezd felépülni egy – a piacgazdasághoz, a megerősödött 
önkormányzatisághoz illeszkedő új rend. Érdekes, hogy a 
KTM-hez való tartozás túlélte a 94-es kormányváltást.

A kialakuló rend azonban nem igazán tetszett az új 
gazdasági és politikai elitnek; egy olyan gazdaságban, ahol 
az ingatlanfejlesztés a környezetalakítás kulcsszereplőjévé 
válik, a rendezettség nem kívánatos, mert a rendezett viszo-
nyok gátolják mind regionális, mind helyi szinten a terü-
letek áru ba bocsátását. A kedvezőtlen előjelek már a KTM-
ben korábban is megmutatkoztak, hiszen az első időszakban 
két államtitkári súllyal – a területfejlesztési és építésügyi 
államtitkári hellyel – bíró terület pozíciót vesztett: megszűnt 
az építésügyi államtitkári pozíció, és a környezetvédelem 
és a vízügy mellett már csak a területfejlesztés bírt államtit-
kári ranggal. 

1998-tól a területfejlesztés és az építésügy az új koalíci-
ós kormányzás alkujában a kisebbik koalíciós partner által 
irányított Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium-
hoz került, ahol mesterkélt magyarázattal, a mező- és erdő-
gazdaság mellett a vidékfejlesztés részeként az agrárium 
mellékterméke lehetett. Persze mindezek mögött már fel-
sejlett a területfejlesztési támogatások feletti uralom fon-
tossága, és látni lehetett az országos és területi szintek – a 
fejlesztési források elosztásán ütköző – nagy vetélkedőjét.

2002-től az új felállású kormányzati struktúrában a 
terü letfejlesztés már elfoglalta a neki kijáró koncentrált 
hatalmi pozíciót és a Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alá 
került, míg a szegényebb kistestvér, az építésügy elfoglalta 
helyét a már polgáriasulni látszó Belügyminisztériumban.

A fejlesztéspolitika és a rendezési tervezés kettéválasz-
tásának alapjaiban elhibázott gyakorlata így már intézmé-
nyesülten is megjelent, hiszen más miniszteriális szerv volt 
felelős a fejlesztéspolitikáért és megint más a rendezett te-
lepülési és táji környezetért, az épített környezet alakításáért. 
A 2002-ben felállt Nemzeti Területfejlesztési Hivatal 2004-ben 
átalakult Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatallá, 
már névváltozásaiban is jelezve azt a bizonytalanságot, 
amelyet fejlesztés és rendezés kettéválasztása okoz. 2006-ban 
Országos Területfejlesztési Hivatal néven a fejlesztéspolitikai 
és területrendezési feladatok egy helyen maradtak anélkül, 
hogy a településrendezéssel és építésüggyel szorosabb kap-

csolatba léptek volna. Csak zárójeles megjegyzés lehet, hogy 
a sűrű névváltozás micsoda zavart nemzettudatról árulko-
dik, hiszen ugyanazt a feladatot egyszer nemzeti, majd 
ma gyar, végül országos intézmény látja el, jelezve, milyen 
szégyenlősen mondjuk ki, hogy valami nemzeti vagy pláne 
magyar, s inkább visszatérünk a semleges országos szóhoz.

Eközben a településrendezés és az építésügy csak egy 
évig pihent a BM-ben, hogy ezután látszólag új, önálló 
életre keljen. 2004-ben ugyanis megalakult az Országos 
Lakás- és Építésügyi Hivatal, becenevén OLÉH. A szakma 
üdvrivalgással fogadta ezt az intézményesülést, hiszen úgy 
tűnt, hosszú évek után az építésügynek önálló kormány-
zati gazdája lesz. Csak azt nem vették észre a szakmai szer-
vezetek illetékesei, hogy a hivatal vezetője már nem lévén 
miniszteri rangban, nincs is jelen a kormányban, vagy leg-
alábbis nem kellő súllyal, így a település és építésügy kor-
mányzati súlya a mélypontra szállt. Az sem igen segített az 
ügyön, hogy a tárca nélküli miniszter alá rendelt hivatalból 
idővel kormányhivatal lett.

2006-ban a régi-új kormányzat nagyrészt személyi 
okokból létrehozta az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériumot, ahol terület- és településfejlesztés és -ren-
dezés, valamint az építésügy négyéves különélés után újra 
egymásra lelt. A végre újra kimondható rövidítéssel rendel-
kező új minisztériumot csak éppen kezdte megszokni a 
szakmai közélet, amikor is a koalíciós válság miatt újabb 
személycserék következtek be a kormányban, így ügyünk 
megint besoroltatott egy újabb minisztériumba a Nemzeti 
Fejlesztéspolitikai és Gazdasági Minisztériumba.

Az elmúlt 20 év vázlatos történetéből is látszik, hogy 
város és vidékének ügye átlagosan alig valamivel töltött 
többet egy helyen két évnél, s így állandó vándorúton volt 
a minisztériumok és országos hatáskörű hivatalok között. 
ÉVM-ből a KÖHÉM-be, KHVM-ből a KTM-be, KTM-
ből az FVM-be, FVM-ből a MEH-be ill. a BM-be, a 
BM-ből az OLÉH-ba, majd mindkettőből az ÖTM-be, s 
végül az ÖTM-ből az NFGM-be. Magyarra lefordítva ez 
azt jelenti, hogy város és vidéke ügye volt már építésügy, 
közlekedésügy, környezetvédelem, földművelésügy, kan-
celláriahivatali kérdés és belügy, lakásügy, önkormányzati 
majd végül gazdaságfejlesztési ügy.

Ez a tragikomikus hazátlanság két dolgot jelez: az egyik 
az, hogy az egész ügy nem fontos, mert ide-oda lehet ten-
ni, lehet éppen bárminek a függeléke, és kíváncsian várhat-
juk, hogy a következő kormányban melyik minisztérium-
ba kerül. Annyi bizonyos, hogy a számba jöhető miniszté-
riumok közül már többen volt, mint ahol nem, hiszen a 
külügybe, hadügybe vagy pénzügybe mégsem kerülhet. 

Vagy éppen az a helyzet, hogy a dolog túlságosan is fontos, 
de ahhoz fűződik érdek, hogy ne legyen a fontosságának 
megfelelő politikai súlya, mert még rend találna lenni és 
nem lehetne a zavarosban halászni oly könnyedén. 

A másik dolog, amit jelez az, hogy ide-oda lehet tenni, 
hogy tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mit is jelent, 
hová is tartozik ez az ügy. Mi is ez a bigyó, ami lehet város-
fejlesztés, infrastruktúra, környezetvédelem, földművelés, 
belügy, lakásügy, önkormányzatiság vagy éppen gazdaság-
politika.

Ez a bigyó az életünk, azaz az életünk keretét alkotó 
épített és természeti környezet.

Komollyá ezt a vándorhelyzetet az teszi, hogy éppen 
ugyanebben az időszakban, amikor a szakterület gazdája 
ilyen gyakran változott, akkor zúdult rá az ország települé-
seire a piacgazdaságra való átmenet összes nehézsége és 
újszerűsége. Ekkor privatizálták a lakásállomány szinte 
egészét, ekkor ment tönkre és szerveződött újjá a volt szo-
cialista nagyipar, ekkor oszlottak fel, illetve kerültek priva-
tizálásra a nagyüzemi mezőgazdasági egységei, ekkor zú-
dultak rá az országra a bevásárlóközpontok, logisztikai és 
raktárbázisok élmény- és lakóparkok. Összefoglalva ekkor 
történtek meg azok a változások, amelyek a környezet át-
alakítására a legnagyobb hatással voltak. Az építésügy kor-
mányzati szinten gyenge mivolta ezeknek a változásoknak 
a mederben tartását nehezítette meg. Vagyis itt merül fel 
az az elhessegethetetlen gondolat, hogy talán nem is vélet-
len ez az alulkezeltség, talán igen nagy érdekek fűződtek 
ahhoz, hogy ne legyen erős építésügy. 

Az építésügy közvetlen környezetünket érintő sorsa 
azonban nemcsak kormányzati szinten dől el, hanem az 
egyes településeken, kistérségekben. Ezért vessünk egy 
pillantást a kormányzati szint után az önkormányzati 
szintre, a helyi vagy települési szintre. A korábban említett 
Építési Törvény lakonikusan fogalmazza meg az önkormány-
zat szakmai feladatait város és vidékével kapcsolatban: Az 
önkormányzat településfejlesztéssel és -rendezéssel kapcsolatos 
döntéseit az önkormányzat hivatalában dolgozó főépítész 
készíti elő. Tehát a főépítész tulajdonképpeni feladata a te-
lepülések jövőjének tervezése, terveztetése, és nem annyira 
az egyedi épületek tervezése vagy engedélyezése. A főépítész 
megnevezés hagyománytiszteletből maradt meg, igazi neve 
városépítési igazgató vagy tanácsnok lenne. Azt is mond-
hatnánk, a jó értelemben vett településmérnök, akiknek az 
oktatása végre megindult Magyarországon.

Magyarországon 3200 település van, és ezek közül hoz-
závetőlegesen 200-ban dolgozik főépítész, és még 100-ban 
van nem főállású főépítész tanácsadó. Majdnem 3000 te-
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egymásra lelt. A végre újra kimondható rövidítéssel rendel-
kező új minisztériumot csak éppen kezdte megszokni a 
szakmai közélet, amikor is a koalíciós válság miatt újabb 
személycserék következtek be a kormányban, így ügyünk 
megint besoroltatott egy újabb minisztériumba a Nemzeti 
Fejlesztéspolitikai és Gazdasági Minisztériumba.

Az elmúlt 20 év vázlatos történetéből is látszik, hogy 
város és vidékének ügye átlagosan alig valamivel töltött 
többet egy helyen két évnél, s így állandó vándorúton volt 
a minisztériumok és országos hatáskörű hivatalok között. 
ÉVM-ből a KÖHÉM-be, KHVM-ből a KTM-be, KTM-
ből az FVM-be, FVM-ből a MEH-be ill. a BM-be, a 
BM-ből az OLÉH-ba, majd mindkettőből az ÖTM-be, s 
végül az ÖTM-ből az NFGM-be. Magyarra lefordítva ez 
azt jelenti, hogy város és vidéke ügye volt már építésügy, 
közlekedésügy, környezetvédelem, földművelésügy, kan-
celláriahivatali kérdés és belügy, lakásügy, önkormányzati 
majd végül gazdaságfejlesztési ügy.

Ez a tragikomikus hazátlanság két dolgot jelez: az egyik 
az, hogy az egész ügy nem fontos, mert ide-oda lehet ten-
ni, lehet éppen bárminek a függeléke, és kíváncsian várhat-
juk, hogy a következő kormányban melyik minisztérium-
ba kerül. Annyi bizonyos, hogy a számba jöhető miniszté-
riumok közül már többen volt, mint ahol nem, hiszen a 
külügybe, hadügybe vagy pénzügybe mégsem kerülhet. 

Vagy éppen az a helyzet, hogy a dolog túlságosan is fontos, 
de ahhoz fűződik érdek, hogy ne legyen a fontosságának 
megfelelő politikai súlya, mert még rend találna lenni és 
nem lehetne a zavarosban halászni oly könnyedén. 

A másik dolog, amit jelez az, hogy ide-oda lehet tenni, 
hogy tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mit is jelent, 
hová is tartozik ez az ügy. Mi is ez a bigyó, ami lehet város-
fejlesztés, infrastruktúra, környezetvédelem, földművelés, 
belügy, lakásügy, önkormányzatiság vagy éppen gazdaság-
politika.

Ez a bigyó az életünk, azaz az életünk keretét alkotó 
épített és természeti környezet.

Komollyá ezt a vándorhelyzetet az teszi, hogy éppen 
ugyanebben az időszakban, amikor a szakterület gazdája 
ilyen gyakran változott, akkor zúdult rá az ország települé-
seire a piacgazdaságra való átmenet összes nehézsége és 
újszerűsége. Ekkor privatizálták a lakásállomány szinte 
egészét, ekkor ment tönkre és szerveződött újjá a volt szo-
cialista nagyipar, ekkor oszlottak fel, illetve kerültek priva-
tizálásra a nagyüzemi mezőgazdasági egységei, ekkor zú-
dultak rá az országra a bevásárlóközpontok, logisztikai és 
raktárbázisok élmény- és lakóparkok. Összefoglalva ekkor 
történtek meg azok a változások, amelyek a környezet át-
alakítására a legnagyobb hatással voltak. Az építésügy kor-
mányzati szinten gyenge mivolta ezeknek a változásoknak 
a mederben tartását nehezítette meg. Vagyis itt merül fel 
az az elhessegethetetlen gondolat, hogy talán nem is vélet-
len ez az alulkezeltség, talán igen nagy érdekek fűződtek 
ahhoz, hogy ne legyen erős építésügy. 

Az építésügy közvetlen környezetünket érintő sorsa 
azonban nemcsak kormányzati szinten dől el, hanem az 
egyes településeken, kistérségekben. Ezért vessünk egy 
pillantást a kormányzati szint után az önkormányzati 
szintre, a helyi vagy települési szintre. A korábban említett 
Építési Törvény lakonikusan fogalmazza meg az önkormány-
zat szakmai feladatait város és vidékével kapcsolatban: Az 
önkormányzat településfejlesztéssel és -rendezéssel kapcsolatos 
döntéseit az önkormányzat hivatalában dolgozó főépítész 
készíti elő. Tehát a főépítész tulajdonképpeni feladata a te-
lepülések jövőjének tervezése, terveztetése, és nem annyira 
az egyedi épületek tervezése vagy engedélyezése. A főépítész 
megnevezés hagyománytiszteletből maradt meg, igazi neve 
városépítési igazgató vagy tanácsnok lenne. Azt is mond-
hatnánk, a jó értelemben vett településmérnök, akiknek az 
oktatása végre megindult Magyarországon.

Magyarországon 3200 település van, és ezek közül hoz-
závetőlegesen 200-ban dolgozik főépítész, és még 100-ban 
van nem főállású főépítész tanácsadó. Majdnem 3000 te-
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lepülésen nincs. Persze jól tudjuk, hogy a nagyobb lélekszá-
mú településeken van és népességarányosan nézve a la kos-
ságnak legalább kb. 40 %-a él olyan területen, ahol főépítész 
dolgozik. Csak az a kérdés, hogy a főépítész vagy majdan 
településmérnök milyen szakmai súllyal rendelkezik a helyi 
döntéshozatalban. Sajnos egyre inkább a politikai akaratot 
kénytelen kiszolgálni. Irodájában kevés munkatársa van, 
annyira futja erejéből, hogy megbízást ad településtervek 
készítésére és az elkészült munkát a politikai testület elé 
terjeszti.

Ha alaposabban megnézzük az ügyet, és kicsit körül is 
nézünk Európa tőlünk nyugatra eső részében, azt láthatjuk, 
hogy a nagyvárosokban a főépítész vagy városrendezési 
osztályvezető keze alatt 250-300 főnél kevesebb nem dolgo-
zik. Tőlünk nyugatra nem is értik azt a kérdést, hogy kik 
készítik a város terveit, mert magától értetődik, hogy ezt 
csak a városi alkalmazásban álló településmérnökök, építé-
szek és közlekedés- és közműtervezők készíthetik. Tudják 
ugyanis, hogy a közérdek képviselete csak úgy valósulhat 
meg, ha a közösség szabja meg az érdekek határait. 

Nem úgy, mint nálunk, ahol az ingatlanfejlesztők fi-
nanszírozzák a látszólag önkormányzati megbízásból, le-
szorított áron, magántervező cégeknél készülő terveket. Az 
egyre szokásosabbá váló megoldás ugyanis az, hogy az ön-
kormányzatok nemcsak nem működtetnek tervező részle-
get, hanem a szigorúan önkormányzati feladatként jelent-
kező településtervezés finanszírozását a fejlesztőkkel, befek-
tetőkkel finanszíroztatják. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
gazdasági érdek szinte áttétel nélkül jelenik meg a telepü-
lésrendezési tervekben. A finanszírozó fejlesztőnek kiszolgál-
tatott várostervező azt rajzolja le, amit a „megbízója” diktál, 
és ezzel bezárul a kör. A településtervezés közérdekű felada-
ta magán- és csoportérdekek kiszolgálójává válik. A tervek 
jóváhagyását – bár a választott politikai testület feladata – 
pedig a gazdasági és politikai szereplők háttéralkuinak so-
kasága biztosítja. A háttéralkukra pedig a politikai pártok-
nak is „szüksége” van, hiszen hogyan finanszíroznák kü-
lönben saját újraválasztásukat. Ennek szükségességéről a 
politikai szereplők többsége meg van győződve, hiszen azt, 
hogy ő a döntéshozatalban ott legyen, közérdeknek tekin-
ti. Ezért a településfejlesztésért és -rendezésért felelős főépí-
tész már közvetlenül a gazdasági és politikai érdekek 
mentén történő döntések puszta végrehajtójává válik, ahe-
lyett hogy valóban az önkormányzat főépítésze lenne.

Ebben az ördögi körben formálódik az a bizonyos 
„bigyó” (az életünk, a világban elfoglalt helyünk, amit az 
országos vagy kormányzati politika nem tud vagy nem akar 

a helyére tenni, a helyi politika pedig saját közvetlen poli-
tikai-gazdasági érdekének rendel alá. Így rendelődik min-
denünk a gazdasági érdekek alá, így hatja át életünk minden 
szféráját a legprimitívebb profithajszolás. Így születnek meg 
a tájromboló óriásplakátok a legszebb tájainkon átvezető 
utak mentén, így épülnek a legolcsóbb anyagokból felna-
gyított, cipősdoboz formájú épületek, így kényszerülnek 
autós bevásárlásra a városszéli bevásárlóközpontokba a 
városlakók, így épülnek el a vízpartok a Balaton mentén 
vagy a zöldterületek a városszéleken és így sűrűsödnek be 
mértéktelenül a belső városrészek. 

Amit most elmondok nem gyászbeszéd, hanem éppen 
a jövőre vonatkozik. Reményeink szerint egyszer megálla-
podik szakmánk kormányzati szintű képviselete. Ha ez 
kellő súllyal rendelkezik, megkövetelheti az önkormányza-
ti szférától is a szakmaiságot. Ekkor lehet, majd ha nem is 
minden településnek főépítésze, de minden városnak és 
vidékének főépítészi irodája, ahol településmérnökök, táj-
építészek, építészek és infrastruktúra tervezők sokasága 
dolgozza ki a közérdekű települési és területi terveket. Az 
ingatlanfejlesztők saját településmérnököket fognak alkal-
mazni, hogy vitába szállhassanak az önkormányzat terve-
zőivel és a vitát majd a kormányzati vagy területi főépítész 
hivatalában dolgozó településmérnökök döntik el. 

Ehhez az szükséges, hogy a környezetalakítás kiszabadul-
jon a gazdaság és a korrupció fogságából, elfoglalja méltó 
helyét az országos és a helyi politikában, legyen önálló épí-
tésügyi-városfejlesztési és lakásügyi minisztérium. A te le-
püléstervezésnek kellő szakmai súlya legyen a helyi önkor-
mányzatoknál, területi és települési terveket csak az önkor-
mányzatok, illetve önkormányzati többségi tulajdonban 
lévő tervező intézetek készíthessenek. A tájépítészet, az 
építészet és a közterület tervezés legfontosabb feladatait 
országos vagy nemzetközi tervpályázatokon kiválasztott 
tervezők végezzék, ne lehessen közpénzt is felhasználó be-
ruházást tervpályázat nélkül megvalósítani. 

A környezetalakításban valójában a közérdek érvénye-
süljön. Ez pedig nemcsak elvont jogi kategória, hanem 
húsba vágó valóság. Az élhető és esztétikus helyek megte-
remtése ugyanis az egyik legfontosabb közérdek, hiszen az 
emberhez méltó környezet felemeli a lelket és ezáltal az 
emberi együttélést is jobbá teszi. A környezet nemcsak 
anyagi erőforrás.

(Fenti előadás a Duna Charta 
és az Élőlénc Magyarországért 

Vagyonleltár-konferenciáján hangzott el 
2008. októberében)

Erhardt Gábor
A HEGYALJAI KULTÚRTÁJ ŐRZŐI  

Tokaj-Hegyalján dolgozó építészekként számtalanszor ütkö-
zünk a kérdésbe: ki felelős ezért a tájért, annak épített öröksé-
géért? Ki idézi elő a változásokat és milyen eszközökkel? Ezek  re 
a kérdésekre keressük, kicsit leltárszerűen a választ, né hány 
példán keresztül mutatva be a jelenlegi állapot visszásságait.
 
A felsorolást a legnagyobb szervezeti egységgel, az Európai 
Unióval kell kezdeni, amely átláthatatlanul sok úton-mó-
don szól bele Tokaj-Hegyalja életébe a tokaji név haszná-
latától, az élelmiszer egészségügyi előírások és jogszabályok 
kereteinek meghatározásán át a művelhető szőlőterületek 
kiterjedésének limitálásáig. Az épített örökség védelméért 
közvetlen EU-s pénzforrást eddig egyetlen egyszer sikerült 
felhasználni, a néhány éve lezárult Összefogással Tokaj-
Hegyalja Világörökségéért projekt keretében. Tizennyolc 
kisebb-nagyobb projekt valósult meg egy erre a célra, a 
települések önkormányzatai által alapított egyesület és egy 
budapesti közvetítő cég felügyelete alatt, összesen két 
milliárd forintból. Talán nem szükséges hangsúlyoznunk, 
hogy ennél jóval többre lenne szüksége a régiónak, ha 
komolyan gondolja a világörökségi ranghoz méltó arculat 
elérését.

A teljes projekt több évig tartott, amiből tervezésre 
körülbelül három hét állt rendelkezésünkre. Rohamtem-
póban készült vázlattervek alapján kellett meghatároznunk 
az adott pénzkerethez rendelhető műszaki tartalmat, a két 
évvel később felépített épületekre. Természetesen a pályáz-
ható tételekből az építészeti tervezés mindig kimaradt, így 
a tervezés rezsiköltségen folyt (annyi mindig előteremtődött 
valahonnan), sőt a kiviteli terveket a kivitelezőkkel rendel-
tették meg, ami meglehetősen furcsa szituációt eredménye-
zett. Európa boldogabb felén kimondottan büntetik a 
megrendelő érdekérvényesítő képességének korlátozását.

A pénzből önkormányzati tulajdonú épületek épültek 
vagy kerültek felújításra. Ezeket az önkormányzatoknak 
öt évig kell nonprofit módon működtetniük, ami a telepü-
lések forráshiányos állapota miatt inkább teher, mint öröm. 
A lebonyolítás átgondolatlansága, a sietség miatt nem tu-
dott mindenki életképes projektekkel előállni, így a meg-
valósult építmények kihasználtsága, néhány kivételtől el-
tekintve, kérdéses. A projekt elemei között van a szerencsi 
Világörökség Kapuzat, a mádi Szilvásfürdő rekonstrukció-
ja, a sárospataki vár nyugati tornyának rekonstrukciója és 
még számos kisebb önkormányzati épület (csónakház, 
tájház, kulturális központ, stb.)

Az EU tagság talán legfontosabb hatása – nem csak a 
borvidéken – a fejlesztési pénzekért való pályázás rendsze-
re, amely négy éves tagságunk után mostanra kezd intéz-
ményesülni, bár a gyermekbetegségeknek se szeri, se száma. 
Könnyű volna mindezt az EU nyakába varrni, ám a ne-
hézségek jelentős részét a helyi testületek működésének 
kiforratlansága, a felkészülési idő rövidsége okozza.

Ez azonban már átvezet a második legnagyobb szerep-
lő, az állam szerepének tárgyalására, hiszen a pályázatok 
konkrét céljait és feltételrendszerét a kormány fogalmazza 
meg, ami a helyiek igényeitől és képességeitől néha igen 
messze áll. A fent említett pályázatlebonyolítói, szervezeti 
hiányosságok természetesen itt is megemlíthetők, ugyan-
akkor a pályázatokkal leginkább az időbeli bizonytalanság 
miatt van gond. Előfordul, hogy az évek óta ígért pályázat 
egyszer csak megjelenik és egy hónapig van nyitva, azaz 
ennyi idő áll rendelkezésre, mondjuk egy ezer négyzetmé-
teres borászat megtervezésére, a hatóság által előírt, szinte 
használhatatlan rendszerű költségvetési kiírás elkészítteté-
sére, a (több száz oldalas) pályázati dokumentáció össze-
állítására. A borászat és a borturizmus jelenleg a Földmű-
velési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozik, 
amelynek pályázati módszerét, ha megszeretni még nem 
is tudtuk, már kezdjük kiismerni. Az a lényeg, hogy bár 
elég vázlattervi szintű rajzokat beadni, azokhoz tételes 
költségvetési kiírást kell mellékelni, mégpedig az MVH 
által összeállított normagyűjtemény saját cikkszámaival és 
áraival. Ha valamely tétel nem szerepel e normagyűjte-
ményben, akkor arra csupán két árajánlatot kell beszerez-
ni (ezek száma egy épület esetében több tucatra tehető). 
Arról nem is beszélve, hogy ki az, aki vázlatterv alapján 
tételes gépészeti, vagy közmű-költségvetést képes írni? Ezért 
van az építész, hogy ezt rezsi költségen kiszámolja. Terve-
zésről szó sincs, az egy este lezajlik, a lényeg a lóvé.

A legnehezebb feladat a rejtett aknák felismerése és 
kikerülése. Például a borászatban nem lehet kóstolóterem, 
mert az nem a termeléshez, hanem a vendéglátáshoz tarto-
zik (azaz a kettes helyett a hármas támogatási tengelyhez). 
Nosza, akkor hívjuk borvizsgáló helyiségnek. És akkor nem 
is hazudtunk nagyot. A példa kiragadott, a sor szinte a 
végtelenségig folytatható. Ja, és a pályázatnak majd’ fél év 
elteltével még semmilyen eredménye nem publikus.

A borrégió életében, fejlesztésében az állam a támoga-
tás mellett a szabályozás eszközével is aktívan részt vesz. Az 
építési jogszabályok visszáságainak tárgyalására e cikk ke-
retei messze nem elegendőek, csak annyit említ ünk, hogy 
a tervezés folyamatát alapvetően befolyásoló jogszabályok 
jószerivel félévente változnak, nem feltétlenül jó irányban.


