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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.
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Külön fejezet lehet a rendezési tervek kérdése. Mint 
tudjuk, minden település megadott határidőig köteles volt 
szabályozási tervet készíttetni. A jogi kötelezettség mellé 
forrást nem rendelt az állam, így amennyire kapkodva, 
legalább annyira olcsón kényszerült a települések többsé-
ge a szabályozási tervet elkészíttetni. A jogszabályban 
szerepel egy kitétel, miszerint a rendezési terv készítésének 
időszakára települési főépítészt kell alkalmazni, vélhetően 
a rendezési terv készítésének felügyelete miatt. Igen ám, 
de mit csinál a megszorult önkormányzat? A rendezési 
tervet készítő építészt bízza meg a főépítészi teendők ide-
iglenes ellátásával. A szabályozási terv minőségére gyakorolt 
hatás könnyen elképzelhető.

Ezzel el is érkeztünk az önkormányzatokhoz, akiknek 
a borvidék rövid és hosszú távú jövőjének alakításához 
szükséges minden lehetőség, eszköz és képesség a kezükben 
kellene legyen. A lehetőségek és eszközök tekintetében a 
fentiek (a forráshiány és a pályázati rendszer sajátosságai) 
miatt a tettre kész önkormányzati vezetők a kezdeménye-
ző, irányító szerepből az űzött, görcsösen megfelelni akaró 
és ügyeskedő szerepébe kényszerülnek. A helyzet minden-
ki számára ismerős.

A képességek kérdése ritkábban kerül szóba. Az ezzel 
kapcsolatos, idegenül hangzó kifejezés azt jelenti, hogy 
például a településsel, szűkebben, annak épített örökségé-
vel, illetve a település szerkezetével kapcsolatos döntéseket 
az ahhoz legmegfelelőbb képességekkel (végzettséggel, 
gyakorlattal és hatáskörrel) rendelkező személy hozza meg. 
A helyi értelmiség szocializációs okokból és kapcsolatrend-
szere kötöttségei miatt nem képes e területen megfelelő 
döntést hozni. (A korrupcióról még nem is beszéltünk.) 

A település felügyeletének egyik legjobb eszköze a fő-
építészi munka, illetve a regionális tervtanács, amely mi-
nőségi ellenpontja lehetne a jogszabályokon nyugvó épí-
tésigazgatási rendszernek. Ezzel szemben jelenleg az épí-
tésigazgatási szerv a település vezetésének alárendeltje, amely 
mindent megtesz, amit fentről kérnek, például egy esetle-
ges befektető terveinek megvalósításáért. Az önkormány-
zat számottevő bevételt remélve, minél hamarabb és minél 
egyszerűbben meg kívánja adni az építési engedélyt, hogy 
a beruházás elindulhasson. Ebben az alapvetően pénzről 
szóló folyamatban a minőségi ellenőrzés hátráltató erőként 
jelentkezik, ami a kiélezett anyagi helyzetben nem kívá-
natos sem az önkormányzatnak, sem a befektetőnek. 

Az épített örökség védelmét szolgálta, hogy 2007. ja-
nuár elsejéig minden tervet az Észak-Magyarországi Terü-
leti Főépítészi Iroda által működtetett világörökségi terv-
tanács elé kellett vinni, ami miskolci gyakorló építészekből 

állt. Tavaly az iroda Miskolcról Egerbe költözött és a tervek 
kötelező zsűriztetése megszűnt. Helyét a megyei építész-
kamara által kezdeményezett tervtanács próbálja átvenni, 
amelyet azonban az érintettek, azaz a települések egyelőre 
nem igazán tekintenek sajátjuknak.

A települések építészeti tervezéshez fűződő viszonyára 
jó példa az egyik Miskolc közeli kisváros, amely meghívá-
sos tervezési árversenyt rendezett oktatási intézményeinek 
korszerűsítésére. Azért használom az árverseny szót, mert 
a közbeszerzési eljárásban az egyedüli szempont a (minél 
alacsonyabb) tervezési díj volt. A munkákat (több ezer 
négyzetméter felméretlen épület felújítási terveinek elké-
szítését döbbenetesen rövid idő alatt) egy néhány embert 
fog lalkoztató környékbeli építész nyerte el a kamarai díj-
szabás töredékéért, ráadásul a munka elvégzéséhez szük-
séges tervezői jogosultság nélkül.

Egy másik, az épített örökséghez kapcsolódó történet 
Szerencsről. A szerencsi cukorgyár állítólag a cukorrépa 
ma gas ára miatt nem tudott gazdaságosan termelni, ezért 
bezárt. Az EU a túltermelés felszámolására hajlandó kárté-
rítést fizetni (feltehetően a gyár tulajdonosának), a gyár 
felszámolása fejében. A felszámolás nem merül ki a gyártó-
sorok leszerelésében és a géppark ócskavastelepre szállításá-
ban, hanem az EU (állítólag) megkívánja, hogy az épülete-
ket is elbontsák, amelyek érthető módon jelentős anyagi 
és történeti értéket képviselnek. És ebben a szürreális 
helyzetben a város vezetése is a területén álló jelentős ingat-
lanvagyon ledózerolását támogatja, sőt sürgeti, mert ha 
nincs EU-s kártérítés, akkor nem kapják meg a gazdák a 
legutóbbi termésük árát. A főépítész és a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal illetékese gyakorlatilag csak a partvona-
lon kívülről szólhat bele a történetbe. Szép új világ. Még-
pedig annak legjobb hiszemű interpretálása.

Ilyen gazdasági körülmények között azon már szinte 
meg sem lepődünk, hogy van olyan település, amely a 
kiutat a világörökségi címtől való megszabadulásban látja, 
mivel az oly sok lehetséges beruházástól fosztotta meg a 
települést. Például nem lehet megépíteni a közeli völgy 
elárasztásával létrejövő villamos erőművet, pedig annak 
építési munkái öt évig ki tudja hány száz embernek adná-
nak kenyérkereseti lehetőséget. Borítékolható, hogy e 
példa ragadós lesz. Például ott, ahol a több száz hektáros 
bányanyitási lehetőségtől esik el a település és a vállalkozó, 
épp a kultúrtájat óvni hivatott világörökségi védelem miatt. 
Pedig ott is tizenhárom (!) személy állítólagos munkahe-
lyéről van szó, mondjuk hatvan évre. Ideális esetben ekko-
ra terület szőlőtermeléssel többször ennyit is eltarthatna. 
De hát a Tokaj-Hegyaljai borvidék világörökségi címe 

egyelőre minimális fellendülést hozott a bortermelés és a 
borturizmus terén. Valamilyen okból a turisztikai attrakció 
témájú észak-magyarországi regionális pályázaton, amely-
ben a borturizmus kiemelt terület volt, a régióból egy 
pályázat sem jutott a második döntési fordulóba. Csak 
említem, hogy a pályázati beadás idén februárban volt, az 
első forduló döntése októberben született meg, a győztesek 
2010-es építkezésre számíthatnak.

Ez a pályázat amúgyis igen emlékezetes volt, mivel jól 
példázta a gombhoz a kabátot elvet. Tudniillik az önkor-
mányzatok (és a vállalkozók) az állandó forráshiány leküz-
désére minden pályázaton indulni szeretnének, még akkor 
is, ha a pályázat témája nem nekik szól. De legalább nyer-
jenek valami pénzt, történjen, épüljön valami a faluban. 
Persze a pályázatok témája véletlenül sincs átfedésben a 
települések igényeivel. Ezen kényszerpályázatok eredmé-
nye az esetek többségében borítékolható.

Az önkormányzatokról elég is ennyi. A közösségi szer-
vezetek felsorolásából csak a civil szféra maradt ki, amit 
saj nos egyszerűen elintézhetünk. Gyakorlatilag a primer 
tiltakozáson kívül nincs számottevő tevékenységre ereje. 
Ennek okát boncolgatni nem e cikk feladata, inkább szo-
ciológusokra vár. Sajnálatos, hogy így van. A lehetőségek, 
eszközök és képességek hiánya itt is döntő fontosságú. 
Pedig egy kultúrtájat nem lehet jogszabályokkal, rendezé-
si tervekkel, építési előírásokkal fenntartani, ápolni. Ki-
művelt emberfők kellenek ide, akik közösséget képesek 
teremteni és alkotni. Ennek nyomai a borvidék eredetvédel-
mi egyesületétől (a Tokaji Bormívelők Társaságától) elte-
kintve szinte sehol sem fedethetők fel.

A felsorolás végére maradt a magánszféra, a helyben 
lakók és az itt befektetni szándékozók. Elsőnek említendők 
a helybeliek, akik az épületeiket lakják, használják, tataroz-
gatják (többnyire engedély nélkül), helyi szakikkal, érthe-
tő módon a lehető legolcsóbban. Ebben a helyzetben is az 
építész csak a dol gok „rendes” menetének megakasztója, 
amennyiben ragaszkodik az alapos tervezéshez (felmérés, 
vázlatterv, engedélyezési és kiviteli tervek készítése), illetve 
a kivitelezés kézben tartásához, minőségi felügyeletéhez, 
amivel a falukép járna elsődlegesen és hosszú távon jól.

A faluképet szintén kis mértékben befolyásolják azok, 
akik lakóépületet vesznek itt, mondjuk hétvégi ház céljá-
ra. Velük elvileg kevesebb a gond, mivel ilyet elsősorban 
elkötelezettek, a terület iránt érdeklődők tesznek. Mivel 

nem állandó tartózkodásra veszik e házakat, a felújításnál 
nem a praktikus, lakhatósági követelmények szerepelnek 
az első helyen, hanem az értékek megőrzése. Azonban 
egyre erősebben érzékelhető a környéken a Balaton-felvi-
dék szindróma, miszerint sikk itt házat venni, bebírónak 
lenni, de a szőlőben való tevékenykedés, a környék érté-
keinek értő gondozásából adódó teher vállalása nélkül.

Végezetül itt vannak a borvidék adottságait kihasznál-
ni igyekvő vállalkozók. A nem feltétlenül környékspecifikus 
energiatermelés mellett a bányászat és értelemszerűen a 
borászat, illetve az ahhoz kapcsolódó turizmus teszi ki a 
vállalkozások döntő volumenét. Az energiaszektorral és a 
bányászattal alapvetően a méretek és a fenntarthatóság 
miatt van gond, míg a borturizmusnál a koncepciótlanság 
okozza a legtöbb problémát. Vannak diszponált települé-
sek, amelyekben a fenti vállalkozások szívesen megtelepül-
nek, de nem alakítanak ki szerves kapcsolatot a hellyel. 
Használják a hely nevét, de annak történetétől gyökeresen 
eltérő kultúrát hoznak ide. A turizmusban például a well-
ness- és konferenciaturizmust, ami finoman szólva is ide gen 
a borvidék adottságaitól, léptékétől, különösen a legérzé-
kenyebb és leginkább védendő településközpontoktól. 
Különösen ártalmas, hogy marketing szempontok miatt 
ezeken a helyeken önálló arculatot igyekeznek teremteni. 
Ez törvényszerűen megjelenik az építészeti formavilágban 
is és a környezetből kirívó megjelenést eredményez. Azaz 
éppen az egyik legfontosabb vonzerő, az egységes telepü-
léskép szenved sérelmet.

Szerencsére a borászatban és az ahhoz kapcsolódó 
turizmusban számos jó példa születik, elsősorban kis lép-
tékben. Kézműves borászatok épülnek néhány vendégszo-
bával, az esetek többségében egy-egy ismert, biztosítéknak 
tekinthető gazdához kapcsolódóan. Ez jó, mert szerethető 
és a településképbe illeszthető. Ám a néhány jeles borásza-
ton kívül szükség lenne a borvidék identitását bemutató 
egyéb szereplőkre is (gasztronómia, kézművesség stb.). Egy-
szóval egy szerves régiós felépítettségre, amely éltethetné 
a borvidéket. A jogszabályok és a mennyiségi szempontok 
helyett a minőségre törekvésre. Az örökség megértésére. 
Nem skanzenbe zárására vagy magunk alá gyűrésére, ha-
nem a csodálatra méltó hegyaljai építési és tájhasználati 
hagyományok értő módon való továbbteremtésére. Ehhez 
azonban az építészek mellett, minden fent említett szerep-
lőnek komoly változásokon kell átmennie.
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Külön fejezet lehet a rendezési tervek kérdése. Mint 
tudjuk, minden település megadott határidőig köteles volt 
szabályozási tervet készíttetni. A jogi kötelezettség mellé 
forrást nem rendelt az állam, így amennyire kapkodva, 
legalább annyira olcsón kényszerült a települések többsé-
ge a szabályozási tervet elkészíttetni. A jogszabályban 
szerepel egy kitétel, miszerint a rendezési terv készítésének 
időszakára települési főépítészt kell alkalmazni, vélhetően 
a rendezési terv készítésének felügyelete miatt. Igen ám, 
de mit csinál a megszorult önkormányzat? A rendezési 
tervet készítő építészt bízza meg a főépítészi teendők ide-
iglenes ellátásával. A szabályozási terv minőségére gyakorolt 
hatás könnyen elképzelhető.

Ezzel el is érkeztünk az önkormányzatokhoz, akiknek 
a borvidék rövid és hosszú távú jövőjének alakításához 
szükséges minden lehetőség, eszköz és képesség a kezükben 
kellene legyen. A lehetőségek és eszközök tekintetében a 
fentiek (a forráshiány és a pályázati rendszer sajátosságai) 
miatt a tettre kész önkormányzati vezetők a kezdeménye-
ző, irányító szerepből az űzött, görcsösen megfelelni akaró 
és ügyeskedő szerepébe kényszerülnek. A helyzet minden-
ki számára ismerős.

A képességek kérdése ritkábban kerül szóba. Az ezzel 
kapcsolatos, idegenül hangzó kifejezés azt jelenti, hogy 
például a településsel, szűkebben, annak épített örökségé-
vel, illetve a település szerkezetével kapcsolatos döntéseket 
az ahhoz legmegfelelőbb képességekkel (végzettséggel, 
gyakorlattal és hatáskörrel) rendelkező személy hozza meg. 
A helyi értelmiség szocializációs okokból és kapcsolatrend-
szere kötöttségei miatt nem képes e területen megfelelő 
döntést hozni. (A korrupcióról még nem is beszéltünk.) 

A település felügyeletének egyik legjobb eszköze a fő-
építészi munka, illetve a regionális tervtanács, amely mi-
nőségi ellenpontja lehetne a jogszabályokon nyugvó épí-
tésigazgatási rendszernek. Ezzel szemben jelenleg az épí-
tésigazgatási szerv a település vezetésének alárendeltje, amely 
mindent megtesz, amit fentről kérnek, például egy esetle-
ges befektető terveinek megvalósításáért. Az önkormány-
zat számottevő bevételt remélve, minél hamarabb és minél 
egyszerűbben meg kívánja adni az építési engedélyt, hogy 
a beruházás elindulhasson. Ebben az alapvetően pénzről 
szóló folyamatban a minőségi ellenőrzés hátráltató erőként 
jelentkezik, ami a kiélezett anyagi helyzetben nem kívá-
natos sem az önkormányzatnak, sem a befektetőnek. 

Az épített örökség védelmét szolgálta, hogy 2007. ja-
nuár elsejéig minden tervet az Észak-Magyarországi Terü-
leti Főépítészi Iroda által működtetett világörökségi terv-
tanács elé kellett vinni, ami miskolci gyakorló építészekből 

állt. Tavaly az iroda Miskolcról Egerbe költözött és a tervek 
kötelező zsűriztetése megszűnt. Helyét a megyei építész-
kamara által kezdeményezett tervtanács próbálja átvenni, 
amelyet azonban az érintettek, azaz a települések egyelőre 
nem igazán tekintenek sajátjuknak.

A települések építészeti tervezéshez fűződő viszonyára 
jó példa az egyik Miskolc közeli kisváros, amely meghívá-
sos tervezési árversenyt rendezett oktatási intézményeinek 
korszerűsítésére. Azért használom az árverseny szót, mert 
a közbeszerzési eljárásban az egyedüli szempont a (minél 
alacsonyabb) tervezési díj volt. A munkákat (több ezer 
négyzetméter felméretlen épület felújítási terveinek elké-
szítését döbbenetesen rövid idő alatt) egy néhány embert 
fog lalkoztató környékbeli építész nyerte el a kamarai díj-
szabás töredékéért, ráadásul a munka elvégzéséhez szük-
séges tervezői jogosultság nélkül.

Egy másik, az épített örökséghez kapcsolódó történet 
Szerencsről. A szerencsi cukorgyár állítólag a cukorrépa 
ma gas ára miatt nem tudott gazdaságosan termelni, ezért 
bezárt. Az EU a túltermelés felszámolására hajlandó kárté-
rítést fizetni (feltehetően a gyár tulajdonosának), a gyár 
felszámolása fejében. A felszámolás nem merül ki a gyártó-
sorok leszerelésében és a géppark ócskavastelepre szállításá-
ban, hanem az EU (állítólag) megkívánja, hogy az épülete-
ket is elbontsák, amelyek érthető módon jelentős anyagi 
és történeti értéket képviselnek. És ebben a szürreális 
helyzetben a város vezetése is a területén álló jelentős ingat-
lanvagyon ledózerolását támogatja, sőt sürgeti, mert ha 
nincs EU-s kártérítés, akkor nem kapják meg a gazdák a 
legutóbbi termésük árát. A főépítész és a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal illetékese gyakorlatilag csak a partvona-
lon kívülről szólhat bele a történetbe. Szép új világ. Még-
pedig annak legjobb hiszemű interpretálása.

Ilyen gazdasági körülmények között azon már szinte 
meg sem lepődünk, hogy van olyan település, amely a 
kiutat a világörökségi címtől való megszabadulásban látja, 
mivel az oly sok lehetséges beruházástól fosztotta meg a 
települést. Például nem lehet megépíteni a közeli völgy 
elárasztásával létrejövő villamos erőművet, pedig annak 
építési munkái öt évig ki tudja hány száz embernek adná-
nak kenyérkereseti lehetőséget. Borítékolható, hogy e 
példa ragadós lesz. Például ott, ahol a több száz hektáros 
bányanyitási lehetőségtől esik el a település és a vállalkozó, 
épp a kultúrtájat óvni hivatott világörökségi védelem miatt. 
Pedig ott is tizenhárom (!) személy állítólagos munkahe-
lyéről van szó, mondjuk hatvan évre. Ideális esetben ekko-
ra terület szőlőtermeléssel többször ennyit is eltarthatna. 
De hát a Tokaj-Hegyaljai borvidék világörökségi címe 

egyelőre minimális fellendülést hozott a bortermelés és a 
borturizmus terén. Valamilyen okból a turisztikai attrakció 
témájú észak-magyarországi regionális pályázaton, amely-
ben a borturizmus kiemelt terület volt, a régióból egy 
pályázat sem jutott a második döntési fordulóba. Csak 
említem, hogy a pályázati beadás idén februárban volt, az 
első forduló döntése októberben született meg, a győztesek 
2010-es építkezésre számíthatnak.

Ez a pályázat amúgyis igen emlékezetes volt, mivel jól 
példázta a gombhoz a kabátot elvet. Tudniillik az önkor-
mányzatok (és a vállalkozók) az állandó forráshiány leküz-
désére minden pályázaton indulni szeretnének, még akkor 
is, ha a pályázat témája nem nekik szól. De legalább nyer-
jenek valami pénzt, történjen, épüljön valami a faluban. 
Persze a pályázatok témája véletlenül sincs átfedésben a 
települések igényeivel. Ezen kényszerpályázatok eredmé-
nye az esetek többségében borítékolható.

Az önkormányzatokról elég is ennyi. A közösségi szer-
vezetek felsorolásából csak a civil szféra maradt ki, amit 
saj nos egyszerűen elintézhetünk. Gyakorlatilag a primer 
tiltakozáson kívül nincs számottevő tevékenységre ereje. 
Ennek okát boncolgatni nem e cikk feladata, inkább szo-
ciológusokra vár. Sajnálatos, hogy így van. A lehetőségek, 
eszközök és képességek hiánya itt is döntő fontosságú. 
Pedig egy kultúrtájat nem lehet jogszabályokkal, rendezé-
si tervekkel, építési előírásokkal fenntartani, ápolni. Ki-
művelt emberfők kellenek ide, akik közösséget képesek 
teremteni és alkotni. Ennek nyomai a borvidék eredetvédel-
mi egyesületétől (a Tokaji Bormívelők Társaságától) elte-
kintve szinte sehol sem fedethetők fel.

A felsorolás végére maradt a magánszféra, a helyben 
lakók és az itt befektetni szándékozók. Elsőnek említendők 
a helybeliek, akik az épületeiket lakják, használják, tataroz-
gatják (többnyire engedély nélkül), helyi szakikkal, érthe-
tő módon a lehető legolcsóbban. Ebben a helyzetben is az 
építész csak a dol gok „rendes” menetének megakasztója, 
amennyiben ragaszkodik az alapos tervezéshez (felmérés, 
vázlatterv, engedélyezési és kiviteli tervek készítése), illetve 
a kivitelezés kézben tartásához, minőségi felügyeletéhez, 
amivel a falukép járna elsődlegesen és hosszú távon jól.

A faluképet szintén kis mértékben befolyásolják azok, 
akik lakóépületet vesznek itt, mondjuk hétvégi ház céljá-
ra. Velük elvileg kevesebb a gond, mivel ilyet elsősorban 
elkötelezettek, a terület iránt érdeklődők tesznek. Mivel 

nem állandó tartózkodásra veszik e házakat, a felújításnál 
nem a praktikus, lakhatósági követelmények szerepelnek 
az első helyen, hanem az értékek megőrzése. Azonban 
egyre erősebben érzékelhető a környéken a Balaton-felvi-
dék szindróma, miszerint sikk itt házat venni, bebírónak 
lenni, de a szőlőben való tevékenykedés, a környék érté-
keinek értő gondozásából adódó teher vállalása nélkül.

Végezetül itt vannak a borvidék adottságait kihasznál-
ni igyekvő vállalkozók. A nem feltétlenül környékspecifikus 
energiatermelés mellett a bányászat és értelemszerűen a 
borászat, illetve az ahhoz kapcsolódó turizmus teszi ki a 
vállalkozások döntő volumenét. Az energiaszektorral és a 
bányászattal alapvetően a méretek és a fenntarthatóság 
miatt van gond, míg a borturizmusnál a koncepciótlanság 
okozza a legtöbb problémát. Vannak diszponált települé-
sek, amelyekben a fenti vállalkozások szívesen megtelepül-
nek, de nem alakítanak ki szerves kapcsolatot a hellyel. 
Használják a hely nevét, de annak történetétől gyökeresen 
eltérő kultúrát hoznak ide. A turizmusban például a well-
ness- és konferenciaturizmust, ami finoman szólva is ide gen 
a borvidék adottságaitól, léptékétől, különösen a legérzé-
kenyebb és leginkább védendő településközpontoktól. 
Különösen ártalmas, hogy marketing szempontok miatt 
ezeken a helyeken önálló arculatot igyekeznek teremteni. 
Ez törvényszerűen megjelenik az építészeti formavilágban 
is és a környezetből kirívó megjelenést eredményez. Azaz 
éppen az egyik legfontosabb vonzerő, az egységes telepü-
léskép szenved sérelmet.

Szerencsére a borászatban és az ahhoz kapcsolódó 
turizmusban számos jó példa születik, elsősorban kis lép-
tékben. Kézműves borászatok épülnek néhány vendégszo-
bával, az esetek többségében egy-egy ismert, biztosítéknak 
tekinthető gazdához kapcsolódóan. Ez jó, mert szerethető 
és a településképbe illeszthető. Ám a néhány jeles borásza-
ton kívül szükség lenne a borvidék identitását bemutató 
egyéb szereplőkre is (gasztronómia, kézművesség stb.). Egy-
szóval egy szerves régiós felépítettségre, amely éltethetné 
a borvidéket. A jogszabályok és a mennyiségi szempontok 
helyett a minőségre törekvésre. Az örökség megértésére. 
Nem skanzenbe zárására vagy magunk alá gyűrésére, ha-
nem a csodálatra méltó hegyaljai építési és tájhasználati 
hagyományok értő módon való továbbteremtésére. Ehhez 
azonban az építészek mellett, minden fent említett szerep-
lőnek komoly változásokon kell átmennie.


