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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 

Nagy érdeklődéssel kísért, jelentős nemzetközi szakmai konferenciának adott otthont 
a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara május 19-én. 
 
Óriási siker volt az operatív városfejlesztés bevált európai és hazai eszköztárát 
bemutató konferencia. Magyar, horvát és francia résztvevőkkel megtelt a Műszaki 
Kar 200 fős előadóterme. 
 
A rendezvény a Városfejlesztés Zrt kezdeményezésének és szakmai előkészítő, 
szervező munkájának köszönhetően került megrendezésre a PTE PMMK és a 
Magyarországi Francia Nagykövetség, valamint a Francia Intézet között kialakított 
együttműködésnek köszönhetően, a MUT Tolnai-Baranyai területi csoportjának 
segítségével. 
 
A magyar EU-elnökség időszakára szervezett építészeti és urbanisztikai 
rendezvényekhez kapcsolódó civil szakmai kezdeményezésként európai 
együttműködéssel megszervezett szakmai program megvalósításában partner volt a 
MTA PAB és a DDÉK is. 
 
A konferencia kiemelt előadója Michel Rousset főépítész és vezető urbanista, a 
párizsi Politikatudományi Intézet – a Science Po, az „urbanisztika európai 
Harvardjának” – professzora, a városfejlesztési képzés egyik vezetője, három 
évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező gyakorló városrendező-városfejlesztő 
volt. 
 
A konferencián sor került egy pódiumbeszélgetésre is, Bernard Boclé, 
Magyarországon élő városfejlesztési szakember és Aczél Gábor, a Magyar 
Urbanisztikai Társaság elnöke részvételével a 20 éve működő magyarországi francia 
operatív városfejlesztésről és a fejlett európai minta alapján létrehozott első magyar 
városfejlesztő társaság, a SEM IX megalakításáról. A pódiumbeszélgetésen részt 
vett Gegesy Ferenc volt ferencvárosi polgármester is, a IX. kerületi városfejlesztő 
társaság megalapítója. 
 
Amint Francois Laquieze köszöntőjében és Bajnai László záró gondolataiban 
kiemelte, a konferencia abba a jól működő, összehangolt operatív városfejlesztési 
módszertanba és eszköztárba – jogi, szabályozási, szervezeti és finanszírozási 
eszközök körébe – nyújtott bepillantást, amellyel a mai Franciaország kiépült az 
elmúlt hat évtized folyamán, és amelynek legújabb eszközei a néhány hete zárult 
nagy sikerű Grand Pari(s) kiállításon bemutatott stratégiai tervek megvalósításának 
gyors elindítását is lehetővé teszik, és a Magyarországon bevált módszertan és 
eszköztár kialakításához is mintaként szolgáltak. 
 
A pécsi nemzetközi konferencia lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők hiteles 
szakmai forrásból, külföldi utazás nélkül jussanak átfogó ismeretekhez a bevált 
nyugat-európai városfejlesztési gyakorlat működéséről, és az ehhez illeszkedő bevált 
magyarországi eszköztár kialakulásáról. 
 



A konferencián nagy számban jelentek meg építész urbanisták, főépítészek,  
városfejlesztő társaságok vezetői, pénzügyi és műszaki menedzserei,  regionális 
fejlesztési ügynökségek szakemberei, önkormányzati városfejlesztő szakértők, akik 
számára különösen érdekes volt, hiszen e szakembereknek megkerülhetetlen 
szerepük van az épített városi szövet alakítására irányuló életképes városfejlesztési 
akciók előkészítésében és megvalósításában.  
 
A konferencia sikere, a hatalmas érdeklődés bebizonyította, hogy az építészek, 
urbanisták, városfejlesztő társaságok, önkormányzati városfejlesztési szakemberek 
élénk érdeklődést táplálnak a közszféra által kézben tartható, életképes 
városfejlesztési projektek előkészítésének és megvalósításának fejlett eszközei és 
műhelytitkai iránt. Sokan szeretnék jobban megismerni és elsajátítani azt a bevált 
eszköztárat, amely lehetővé teszi kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható 
gazdálkodáson alapuló önkormányzati városfejlesztési projektek megvalósulását.  
 
Záró gondolataiban Bajnai László kiemelte, hogy a közjót szolgáló operatív 
városfejlesztési ismeretek terjesztésében fontos mérföldkövet jelent a pécsi 
konferencia, amelynek fényében látható az is, hogy az operatív városfejlesztés egy 
rendkívül összetett rendszer, amelynek a közösség szempontjából hatékony 
működtetéséhez elengedhetetlen a szakemberek képzése, a rendes egyetemi 
oktatás és a posztgraduális felsőfokú programok keretében egyaránt.  
 
Ezért a konferencia szakmai szervezésében együttműködő partnerek kifejezésre 
juttatták azt a szándékukat, hogy nemzetközi együttműködésük keretében 
előrelépjenek az operatív városfejlesztés egyetemi oktatásának kialakítása 
érdekében. 
 
Bajnai László záró gondolataiban megállapította, hogy Pécs városa, a Pécsi 
Tudományegyetem és a PTE Pollack Mihály Műszaki Kara – ahol közel 50 éve folyik 
műszaki, ezen belül építészmérnöki, építőművészeti képzés, és 2011-ben 20 éves a 
településmérnöki képzés – valamint az egyetem további karai, kitűnő terepet 
biztosítanak az urbanisztika és az operatív városfejlesztés egyetemi oktatásának 
fejlesztéséhez 



A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 

09.00-09.30 Résztvevők érkezése és regisztráció 
09.30-10.00 Köszöntők 

Dr. Bachmann Bálint, dékán 
           Dr. Zeller Gyula, rektorhelyettes 
           Dr. Páva Zsolt, polgármester 

Szőcs Géza kulturális államtitkár üdvözlő levele 
           François Laquièze, Budapesti Francia Intézet igazgatója 

A délelőtti program moderátora Dr Hübner Mátyás prof. habil. DLA 
10.00-11.00 A városfejlesztés eszközeinek típusai és szereplőinek rendszere, 

különös tekintettel az operatív városfejlesztés két fajtájára a 
parcellázásra és az akcióterületek összehangolt fejlesztésére 
(ZAC) - előadó: Michel Rousset, a Science Po professzora, az 
ottani urbanisztikai képzés egyik felelőse 

11.00-11.30 Kávészünet 
11.30-12.30 A városfejlesztés folyamatban lévő reformja, új adózási 

rendszere és a folyamatban lévő vita a projekt alapú 
városfejlesztésről (felidézve a nagy korszakokat, amelyek az 
elmúlt 40 év során meghatározták a francia városfejlesztést) - 
előadó: Michel Rousset, a Science Po professzora, az ottani 
urbanisztikai képzés egyik felelőse 

12.30-14.00 Ebédszünet 
A délutáni program moderátora Berkecz Balázs a MUT Tolna-Baranyai területi 
csoportjának vezetője 
14.00-14.15  Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár nevében Klakler Judit 

vezető főtanácsos köszöntötte a résztvevőket 
14.15-15.00 Egy 20 éve működő magyarországi operatív városfejlesztés, a 

budapesti SEM IX Városfejlesztő Zrt születése és fejlődése.  
Pódiumbeszélgetés a társaságot létrehozó partnerek 
együttműködéséről - a tanácsadó, a poltikius és az építész-
urbanista szemszögéből  - Bernard Boclé Magyarországon 
dolgozó francia építész-urbanistával, Gegesy Ferenccel, aki 20 
évig volt Budapest IX. kerületének polgármestere és Aczél 
Gábor Ybl-díjas építésszel, a MUT elnökével, a SEM IX 
Városfejlesztő első vezérigazgatójával, a Városfejlesztés Zrt 
igazgatóságának elnökével  

15.00-15.30 A franciaországi operatív városfejlesztés néhány mai példája 
magyar szemmel – előadó: Bede István DLA, egyetemi docens 

15.30-16.30 Sikerek-Kudarcok-Tapasztalatok – Gondolatok a pécsi 
városfejlesztési projektekről  

  A „Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése” című, a 
Regionális Operatív Program támogatásával megvalósított 
történeti városközpont-rehabilitációs projekt bemutatása - 
előadó: Dr. Szabó Éva egyetemi docens, a projekt műszaki 
menedzsere 

  Egy infrastrukturális nagyprojekt városfejlesztési hatásai – 
előadó: Dr. Kovács Katalin, Pécs MJ. Város Önkormányzata, az 
ISPA projekt vezetője 



  Városfejlesztési nagyprojektek tervezése a pécsi EKF példáján – 
előadó: Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár, Ybl-díjas építész, az 
EKF program építész koordinátora, a MUT alelnöke 

16.30-16.45 Konklúziók és perspektívák – Bajnai László, a Városfejlesztés 
Zrt. vezérigazgatójának záró gondolatai 
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BAJNAI LÁSZLÓ ZÁRÓ GONDOLATAI 
Szerkesztett változat 

 
 
 
A közszféra aktív szerepvállalása nélkülözhetetlen a városfejlesztési elképzelések 
megvalósításában.  
 
A közszféra tudja mozgósítani a szükséges eszközöket az élhető városi környezet 
megteremtése céljából a városi szövet átalakítása érdekében. Ez a komplex 
tevékenység, a városfejlesztési akciók pénzügyileg is kiegyensúlyozott, átlátható és 
fenntartható tervezése és végrehajtása nálunk még újdonságnak  számít. Korábban 
mindenki azt várta, hogy a piac mindent megold, ma az európai uniós támogatásoktól 
várják ugyanezt.  
 
Az akcióterületi fejlesztések tervezésében a legnagyobb kihívás a megfelelő 
egyensúly megtalálása a köz- és magánszféra tevékenységei között, hogy együtt 
építsük a várost, mert ebben mindkét szereplői kör nélkülözhetetlen. Ebben a 
kontextusban fontos megértetni azt a szerepet, amelyet a közszféra játszik a városi 
szövet átalakítására irányuló aktív szerepvállalásával és beavatkozásaival, vagyis az 
operatív városfejlesztéssel. A konferencia ennek a szerepnek a megértését kívánta 
elősegíteni. 
 
A városfejlesztést a közszférának kell kézben tartani.  
 
Ha létezik egy jól működő rendszer a közszféra városfejlesztési elképzeléseinek 
operatív városfejlesztési szintű megtervezésére és a tervek megvalósítására az nem 
csak az önkormányzatok és az állam szempontjából előnyös, hanem az 
urbanisztikával foglalkozó szakemberek számára is.  
 
A közjót szolgáló operatív városfejlesztési ismeretek terjesztésében fontos 
mérföldkövet jelent a pécsi konferencia, amelynek fényében látható az is, hogy az 
operatív városfejlesztés egy rendkívül összetett rendszer, amelynek a közösség 
szempontjából hatékony működtetéséhez elengedhetetlen a szakemberek képzése, 
a rendes egyetemi oktatás és a posztgraduális felsőfokú programok keretében 
egyaránt.  
 
A nemzetközi konferencia Bajnai László előkészítő tanulmányának következtetését 
megerősítve rávilágított: annak érdekében, hogy a közszféra el tudja látni feladatát, 
és a közösség szempontjából kedvező eredménnyel tudja kézben tartani a 
városfejlesztés folyamatát, a következő évek fontos feladata az operatív 
városfejlesztés ismeretanyagát átadó egyetemi alap- és mesterképzés, valamint a 
posztgraduális képzés fejlesztése. 
 
  



BAJNAI LÁSZLÓ: 
 

AZ OPERATÍV ÉS A SZABÁLYOZÓ JELLEGŰ 
VÁROSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON 

ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY A KONFERENCIA SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE 
ÉRDEKÉBEN A FRANCIA PARTNEREK TÁJÉKOZTATÁSÁRA 

A francia változatból magyarra fordította: Bajnai László 
Budapest, 2011. 02. 24. 

 

 
Magyarországon, Franciaországhoz hasonlóan, kétfajta városfejlesztési és 
városrendezési folyamat biztosítja a városi szövet új vagy megújult darabjainak 
létrehozását : az operatív és szabályozó jellegű városfejlesztés.  
 
A SZABÁLYOZÓ JELLEGŰ VÁROSFEJLESZTÉS 
 
A szabályozó jellegű városfejlesztés nagy múltra tekint vissza 
Magyarországon.  
 
Az első jelentős korszak az 1870-1948 közötti időszak volt, amikor végbement a 
főváros és a vidék urbanizációja. 
Ez a fejlődés töretlenül folytatódott a kommunista rezsim alatt is, 1948-1990 között. 
A jogállam és a demokrácia újjászületése tette lehetővé a mai városfejelsztési 
gyakorlat és jogszabályozás kialakulását 1990-től. 
 
A magyar településfejlesztés és településrendezés jelenlegi két legfontosabb 
törvénye 
 

 az 1990. évi önkormányzati törvény és 
 az 1997. évi építési törvény (Étv). 

 
Az említett törvények szerint az operatív és a szabályozó jellegű városfejlesztés 
az önkormányzatok feladata.  
Ezek a törvények különböző fajta városrendezési tervek - stratégiai, szabályozó vagy 
operatív -, kidolgozása és elfogadása terén szabályoznak. Az államnak csak a 
következő eszközök állnak ehhez rendelkezésre:  
 

 a tervek jogi vizsgálata, abból a szempontból, hogy a városrendezési tervek 
jogszabályellenesek-e;  

 területrendezési tervek vizsgálata, a városrendezési tervek a területrendezési 
tervekbe való illeszkedése szempontjából;  

 állami és európai uniós támogatások biztosítása, megszabva azok 
igénybevételének feltételeit.  

 
Az önkormányzatok operatív és szabályozó jellegű városfejlesztési, városrendezési 
tevékenységének összhangban kell lennie a magasabb szintű területrendezési 
tervekkel, amelyek célja az országos és a térségi érdekek összehangolása és 



érvényesítése. E tervek a következők: az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési tervek.  
 
A szabályozó jellegű városfejlesztés kötelező előírásait és egyben az operatív 
városfejlesztés szabályozási kereteit jelenleg az alábbi két hierarchikusan egymásra 
épülő tervfajta határozza meg: 
 

 a településszerkezeti terv,  
 a szabályozási terv, amely a helyi építési szabályzat melléklete (egy jogi 

szöveg, a szabályzat írott formája, amely tartalmazza a városrendezési és 
építési szabályok leírását). 

 
 
A településszerkezeti terv 
 
A településszerkezeti terv rendeltetés szerinti területfelhasználási zónákat jelöl ki, 
valamint meghatározza a fő tevékenységek fajtáját. Tartalmazza a 
területfelhasználási tervet és a település fejlesztési koncepciójában foglalt döntések 
következtében hosszútávon (15-20 év) tervezett, elérni kívánt területfelhasználást és 
infrastruktúra-hálózatokat jelenít meg, amely meghatározza a település szerkezetét. 
A településszerkezeti terv tartalmazza a területfelhasználásra kiható környezeti 
tényezőket (alábányászottságot, talajszennyezettséget, árvíz-, belvíz, erózió és 
csúszásveszélyt, földrengés-veszélyeztetettséget, stb.), továbbá a védett területeket. 
A településszerkezeti tervet mindig a település egész közigazgatási területére 
vonatkozóan kell elkészíteni. A településszerkezeti tervet aktualizálni kell legalább 
tízévenként egyszer. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat kidolgozása a 
településszerkezeti terven alapszik. 
 
A településszerkezeti tervben kell meghatározni: 
 

 a bel- és külterületeket, 
 a beépítésre szánt, illetve a beépítésre nem szánt területeket, azok 

tagozódását (területfelhasználási egységek), 
 a település szerkezetét meghatározó műszaki infrastrutúra-hálózatokat 

(főútvonalakat, gyüjtőutakat, közüzem közmű-gerincvezetékeket, hírközlő 
hálózat fő elemeit), 

 a települési szintű és a városrész szintű közparkokat, 
 a terv léptékében ábrázolható védett és az e tervvel védelemre tervezett és 

védő területeket, 
 rehabilitációra kijelölt, valamint a funkciójában megváltoztatásra szánt 

területeket. 
 
A településszerkezeti tervet a településfejlesztési koncepció alapozza meg. A 
településfejlesztési koncepció helyi településpolitikai dokumentum, amely a település 
jövőképét fogalmazza meg, és a településrendezés további eszközeinek 
kidolgozását is megalapozza. Rendszerbe foglalja a település közigazgatási 
területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket, és elősegíti ezek 
összehangolt megvalósulását. A koncepcióra építhetők a fejlesztési programok is. 
Olyan dokumentum a településfejlesztési koncepció, amely átfogóan, 
összefüggéseiben tárgyalja és határozza meg a település fejlődésének alapvető 



lehetőségeit és irányait. Nem csak egyes konkrét esetekre, helyszínekre, ügyekre 
vonatkozik, sőt nem is jó, ha ilyen részletekbe bocsátkozik, mert ez a rendezési 
tervek, illetve a szabályzat feladata. Kidolgozásában a természeti-művi adottságok 
mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító 
intézményi rendszernek van döntő szerepe. 
 
A településfejlesztési koncepciót az önkormányzat képviselő-testülete határozattal 
állapítja meg, ezért annak következménye az állampolgárokra nézve nincsen, csak 
magára a képviselő-testületre. 
 
A településfejlesztési koncepció tartalma jogilag nincs szabályozva.  
 
A településfejlesztési koncepció nem egy operatív dokumentum, koncepcionális 
jellegű, amely hosszú távra határozza meg a városszerkezeti terv fő alapvonalait.  
 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 
 
A helyi építési szabályzat az építésre vonatkozó előírásokat tartalmazza, amelyet a 
képviselő-testület rendelettel állapít meg. A jogszabályi normaszövegben nehezen 
körülírható előírásokat jeleníti meg a tervrajzon a rendelet mellékletét képező 
szabályozási terv.  
 

 A szabályozási terv a település közigazgatási területére vagy külön-külön 
annak egyes – legalább telektömb nagyságú – területrészeire készülhet. 

 Szabályozási tervet kell készíteni minden esetben: 
- az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területekre, 

illetőleg 
- a természeti adottság, a településszerkezet, az építés, az építészeti 

örökség vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő 
területekre, valamint 

- minden más olyan esetben, amikor azt az építés helyi rendjének 
biztosítása egyébként szükségessé teszi. 

 A szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban 
kell lennie, eltérés szükségessége esetén a településszerkezeti tervet 
előzetesen módosítani kell. 

 A szabályozási tervet a szükséges vízszintes, magassági és egyéb adatokat 
tartalmazó olyan méretarányú térképen kell ábrázolni, hogy annak előírásai az 
egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelműen 
értelmezhetőek legyenek. 

 A szabályozási tervnek tartalmaznia kell: 
- a bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonallal), 
- a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetőleg az 

azokon belüli egyes területrészek lehatárolását, 
- az egyes területrészeken belül a közterületek és az egyéb területek 

elkülönítését, 
- a közterületeken belül a különböző célokat szolgáló területeket (közút, 

köztér, közpark stb.) 
- a közterületnek nem minősülő területeken belül a telkek, építési telkek, 

területek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírásokat, 



- az egyes területrészeken belül a védett és a védelemre tervezett, 
valamint a védő területeket, továbbá építményeket, 

- az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő 
elemeit, 

- A sajátos jogintézmények alkalmazásával érintett területrészek 
lehatárolását. 

 A helyi építési szabályzatot és a hozzá tartozó szabályozási tervet együtt kell 
alkalmazni. 

 
A városrendezési, valamint a rendezési tervek szakmai, tartalmi követelményeit az 
Építési törvény egyik végrehajtási rendelete, a Kormány 253/1997 számú rendelete 
határozza meg, amely az országos településrendezési és építési követelményekről 
szól (OTÉK). Az OTÉK több fejezetből és hét mellékletből áll. A városrendezést a I. 
„Általános rendelkezések”, a II. „Településrendezési követelmények” és a III. fejezet 
előírásai érintik. Az I. fejezet határozza meg a településszerkezeti terv, a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv kötelezően elkészítendő alátámasztó szakági 
munkarészeit. Az OTÉK II. fejezete meghatározza azokat a területfelhasználási 
lehetőségeket, amelyek segítségével kell az önkormányzatoknak a település 
közigazgatási területének felhasználását a szükségleteinek megfelelően 
megterveznie. A területek alapvetően két csoportba sorolhatók, így lehetnek 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek. Ezen belül az elsődleges 
rendeltetésüknek megfelelően a beépítésre szánt területek lehetnek lakó-, vegyes-, 
gazdasági-, üdülő- és különleges területek. A beépítésre nem szánt területek pedig 
közlekedési és közmű-elhelyezési-, hírközlési, zöld-, erdő-, mezőgazdasági-, 
vízgazdálkodási, természetközeli- és különleges beépítésre nem szánt területekbe 
sorolhatók. Az azonos szerepű területek azonos területfelhasználási kategóriába kell 
sorolni. 
 
Az OTÉK az egyes területfelhasználási kategóriákon belül megnevezi azt is, hogy 
milyen építmények, milyen feltételekkel helyezhetők el azokon. A beépítésre szánt 
területek esetében külön táblázat foglalja össze, hogy melyek az építési használat, 
beépíthetőség megengedett felső határértékei (szintterületsűrűség, beépítettség, 
építménymagasság, legkisebb zöldfelület). 
 
A területfelhasználási egységeket közterületekre és egyéb területekre, továbbá ún. 
építési övezetekre (beépítésre szánt területeknél), illetve övezetekre (beépítésre nem 
szánt területeknél) kell tagolni. A meghatározható övezetek száma tetszőleges. A 
települési adottságokhoz és igényekhez, illetve a feladatokhoz kell igazítani a 
számukat, valamint a hozzájuk rendelt előírásokat, szem előtt tartva az 
alkalmazhatóság követelményét is. Az OTÉK csak az építési övezetek és övezetek 
minimálisan szükséges tartalmát írja elő, tehát az is bővíthető, ha szükséges. 
 
A III. fejezet az építmények elhelyezésének általános és konkrét előírásairól szól. Így 
pl. a telkek beépítési feltételeiről, az egyes beépítési módokról, az elő-, az oldal és a 
hátsókert előírásairól, az épületek közötti legkisebb távolságokról, a védőterületekről, 
a közterületekről, a járművek elhelyezéséről, a közműellátásról. 
 
Lényeges még a 111. §, amely megadja a lehetőséget az önkormányzatok számára, 
hogy az OTÉK egyes előírásaitól eltérően szabályozzanak. A II. és a III. fejezetben 



meghatározott követelményeknél szigorúbbakat az önkormányzat bármikor 
megállapíthat a helyi építési szabályzatban. 
 
Az OTÉK alapján az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek 
építési övezeteire vonatkozóan meg kell határozni legalább: 
 

 a kialakítható legkisebb telekterület méretét, 
 a beépítési módot (a telken az épület elhelyezkedését), 
 a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét (az épületek által 

elfoglalható terület nagysága), 
 a megengedett legnagyobb építménymagasságot, 
 a beépítés feltételének megszabott közművesítettség mértékét, 
 a zöldfelület legkisebb mértékét, 
 a megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi,  

környezetterhelési határértékeket, 
 a terepszint alatti építményeket. 

 
Az építési övezetekre, övezetekre vonatkozóan meg lehet határozni: 
 

 a felhasználás kizárólagosságát, illetőleg korlátozását, 
 a helyi sajátosságok megőrzése vagy kialakítása érdekében a telkek 

legkisebb szélességi és mélységi méretét, a legkisebb építménymagaságot, 
az építészeti karakter jellemzőit, 

 a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik kialakítására vonatkozó egyéb 
előírásokat, 

 a legfelső építményszint magasságát. 
 
A helyi építési szabályzatot a hozzá tartozó szabályozási tervvel a képviselő-testület 
rendelettel állapítja meg, ennek megfelelően előírásai már a településen mindenkire 
nézve kötelező.  
 
A városrendezési terveket megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezők 
készíthetik. Tervezési jogosultságot különböző feltételekkel építészmérnökök, 
építőmérnökök, táj- és kertépítészek, településmérnökök kaphatnak. Szervezeti 
kereteit tekintve a városrendezési tervek készítése történhet a polgármesteri 
hivatalokban és köztulajdonban vagy magántulajdonban lévő pályázatíró irodákban. 
 
Ha megpróbáljuk röviden összefoglalni azt itt leírtakat, akkor azt mondhatnánk, 
hogy a szabályozó jellegű városfejlesztés jelentős és folytonos szakmai múlttal 
rendelkezik.  
 
Azonban meg kell említeni néhány  problémát, amelyek a következők: 
 

 stratégiai tervezési problémák, gazdaságszociológiai és fejlődési 
szempontból, illetve ennek kihatása a városszerkezeti terv rugalmasságára 
vagy merevségére ; 

 
 A városrendezési tervek tartalma az ütemezés szempontjából ;  

 



 A városfejlesztés és városrendezés megtervezésének irányítása és 
harmonizációja a települések és városok között.   

 
A szép eredmények ellenére sokkal több probléma van az operatív városfejlesztés 
terén. 

 
OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS 
 
Az operatív városfejlesztés csak úgy, mint a szabályozó jellegű városfejlesztés 
jelentős múltra tekint vissza. A különbség, hogy az operatív városfejelsztés tradíciói 
nem olyan élők és folytonosak, mint a szabályozó jellegű városfejlesztéséi. Az 1948-
1990 közötti időszaknak nyilvánvalóan sokkal nagyobb törést okozott az operatív 
városfejlesztés módszereiben és eszköztárában, mint a szabályozó jellegű 
városfejlesztésében. 
 
Rövid történelmi panoráma:  
  

 Az új erődített városok létrehozásának első jelentős korszaka a XIII. század 
második fele volt, a tatárjárás után. Ekkor építették meg politikai akaratból, 
rövid idő alatt Budát (a mai várnegyed elődjét). 

 A modern urbanisztika időszakában az operatív városfejlesztés nagy korszaka 
az 1870-1948 közötti periódus volt: 

- 1870-1914: Budapest modern világvárosként történő kiépítése, a Pesti 
oldalon nagyjából homogén módon a nagykörutat kívülről övező sávig 
és a Városligetig, 2 új Duna-híddal; a vidéki nagyvárosok mai 
szerkezetének kialakítása. 

- Új városrészek kiépítése Pesten és Budán, 2 új Duna-híd építésének 
elindítása, a háború utáni újjáépítés első szakasza. 

 1948-1990: A budapesti városfejlesztési munkákat irányító Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának megszüntetésével és a kommunista rezsim 
berendezkedésével négy évtizedre megszűntek az operatív jellegű 
városfejlesztés jogállami eszközei és módszerei. 

 1990-ben újjászületett a jogállam és a demokrácia, az operatív jellegű 
városfejlesztés területén egy csapásra megszűntek vagy alkalmazhatatlanná 
váltak a kommunista rezsim eszközei és módszerei, az 1870-1948 közötti 
eszköztár és módszerek visszaállítására pedig lehetetlen lett volna az 
időközben gyökeresen megváltozott társadalmi, gazdasági, kulturális és 
politikai viszonyok miatt. 

 
Az operatív városfejlesztés terén az alapvető felelősségek és komptetenciák jogilag 
szabályozva vannak Magyarországon (önkormányzati törvény és építési törvény, 
amint azt bemutattuk a szabályozó városfejlesztés esetében). Azonban ezek a 
törvények semmiféle rendelkezést nem rögzítettek – és a jogszabályok azóta sem 
rögzítenek – az operatív városfejlesztés piacgazdasági körülmények között 
alkalmazható módszertanára és eszköztárára vonatkozóan. Mindeközben 1990-2000 
között a politikát és a közgondolkodást csakúgy mint a szakmai társadalom 
gondolkozását és magatartását az a nézet uralta az operatív városfejlesztés terén is, 
hogy a piac mindenható és mindent megold: az önkormányzatoknak elég 
városrendezési terveket készíteniük, a befektetők pedig megvalósítják azokat. Ezt az 
általános szemléletet az változtatta meg, hogy 2004-ben Magyarország csatlakozott 



az Európai Unióhoz, és ezzel párhuzamosan már az előző évtől – 2003-tól – kezdve 
az EU jelentős összegű vissza nem térítendő támogatásokat biztosított 
magyarországi városfejlesztési akciók megvalósításához, és kommunikációjában is 
kifejezésre juttatta, hogy a városfejlesztést és a városrehabilitációt a közszféra 
ügyének tekinti. Jelentős összegű EU és magyar állami pénzek ráfordítása 
támogatásként helyi városfejlesztési akciók finanszírozására nem következhetett 
volna be, ha az EU gépezete nem talál 2003-ban Magyarországon egy jól 
használható operatív városfejlesztési módszertant és eszköztárat, amely az 
ultraliberális kontextus ellenére létrejött, és nagyvárosi valamint kisvárosi 
körülmények között egyaránt lehetővé tette – támogató törvényi háttér és állami 
fejlesztési pénzintézeti háttér hiányában is – életképes városfejlesztési akciók 
megvalósítását városi önkormányzatok számára. Az említett bevált módszertan és 
eszköztár kialakulása a Budapest IX. kerület Önkormányzata és a Caisse des Dépôts 
együttműködésével 1992-ben létrehozott SEM IX Városfejlesztő társaság 
létrehozásával és városfejlesztő tevékenységével indult el.  
 
A városi szövet fizikai átalakítása mellett a SEM IX és a Városfejlesztés Zrt 
szakemberei az ezredfordulóra elvégezték azt a munkát, ami ahhoz volt szükséges, 
hogy a ZAC-ok megvalósítása során a SEM-ek által használt, törvényekkel és állami 
fejlesztési intézményekkel támogatott, franciaországi módszertannak és 
eszköztárnak a Magyarországi jogi, szabályozási, gazdasági környezetben, támogató 
törvények és intézmények nélkül, a terepen alkalmazható változatát kialakítsák és 
elfogadtassák. 
 
Ezzel párhuzamosan a SEM IX a 73 hektáros 20 ezer lakosú ferencvárosi 
akcióterület 1/3-át teljes mélységében megújította 2003-ra, amiből már számos 
eredmény jól látható volt 1997-ben, amikor hatásukra a Caisse des Dépôts fejlesztési 
holdingja a SEM IX égisze alatt működő szakemberekkel létrehozta a SCET Hongrie-
t, jelenlegi nevén Városfejlesztés Zrt-t. 
 
A SCET Hongrie 1999-ben létrehozta az ország első vidéki városfejlesztő társaságát 
egy megyeszékhelyen, Zalaegerszegen, majd 2001-ben az első kisvárosit, szintén a 
Nyugat-Dunántúli Régióban, Mosonmagyaróváron. Mindkét városfejlesztő társaság 
milliárdos léptékű városfejlesztési akciókat valósított meg az EU-csatlakozás 
időszakában, a SCET Hongrie által készített városfejlesztési akciótervek alapján. 
 
Az említett helyi eredmények alapján a Városfejlesztés Zrt és a SEM IX által 
kialakított módszertan és eszköztár 2003-tól kezdve fokozatosan, egyre jobban 
beépült a városrehabilitációs támogatások felhasználására vonatkozó szakpolitikai 
útmutatók rendszerébe. A folyamat legutóbbi alkalmazása az NFGM 2009-ben 
publikált, „Városfejlesztési kézikönyv” című szakpolitikai útmutatója, amelynek a 
városfejlesztési akciótervekről és városfejlesztő társaságokról szóló fejezetei a 
Városfejlesztés Zrt által a fent vázolt folyamat során kifejlesztett módszertant és 
eszköztárat rögzítik és javasolják alkalmazásra.  
 
Az említett módszertan és eszköztár lényege: 
 

 Az önkormányzat a városfejlesztési akcióterületre komplex városfejlesztési 
akciótervet készít a közszféra és a magánszféra strukturált 



együttműködésének szellemében, amelyben meghatározza, összefüggő 
rendszerben 

- a közszféra városfejlesztési műveleteit és ezek kiadásait, 
- a magánszféra építési lehetőségeit, amelyeket a közszféra állít elő és 

értékesít az ingatlanfejlesztő vállalkozások számára, a belőlük 
realizálható közvetlen önkormányzati városfejlesztési bevétellel együtt, 

- a városfejlesztési akció időtartamát és ütemezését. 
 A végrehajtás  alapjául szolgáló városfejlesztési akciótervet, valamint annak 

éves terveit és a végrehajtás éves beszámolóit az önkormányzat 
képviselőtestülete hagyja jóvá. 

 Az önkormányzat városfejlesztő társaságot hoz létre a városfejlesztési akció 
valamint a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában szereplő további 
városfejlesztési akciók megvalósítására. 

 A városfejlesztő társaság részletes szerződést köt az önkormányzattal a 
jóváhagyott városfejlesztési akció megvalósítására. 

 A társaság és az önkormányzat szerződése rögzíti, hogy a társaság az 
önkormányzat nevében és számlájára valósítja meg a városfejlesztési 
akciótervet, és meghatározza az önkormányzati ellenőrzés és beszámolás 
rendjét valamint az adott akcióra jellemző részletes tervezési és 
megvalósítási feladatokat. 

 
Közbeszerzési okok miatt jelenleg a 100%-os önkormányzati tulajdoni forma a 
jellemző, bár a hatékonyság és a szakszerűség szempontjából a vegyes tulajdonú 
társaságok gyakorlata ehhez képest számos előnyt mutat (SEM IX). A társaság és az 
önkormányzat együttműködésének jogi formája a franciaországi „mandat” esetére 
hasonlít  legjobban. A koncesszió a városfejlesztés terén nem létezik 
Magyarországon a jogi szabályozásban. A „mandat” sem létezik a jogi szabályozás 
szintjén, külön kategóriaként viszont a konkrét konstrukció nagyon jól lemodellezhető 
a polgári jog rendelkezésére álló eszköztárával. 
 
Az EU támogatásai 2003 óta három periódusban történtek. A pályázati útmutatókban 
már az első periódusban (2003) beépült a városfejlesztési akciótervek módszertana, 
ami folytatódott a második periódusban (2004-2006). A harmadik periódusban (2007-
2010) a pályázati útmutatók hangsúlyozottan ajánlották, bizonyos esetekben 
kötelezővé tették városfejlesztő társaságok létrehozását a támogatott városfejlesztési 
akciók megvalósításának menedzselésére.  
 
Országos szinten az első periódusban kb. 25 milliárd Ft-ot, a másodikban kb. 50 
milliárd Ft-ot, a harmadikban több mint 100 milliárd Ft-ot (ez utóbbi összegről nincs 
adat) fordított az EU és a magyar állam támogatásként önkormányzati 
városfejlesztési projektek megvalósítására.  
 
A harmadik támogatási periódus hatására több mint 50 helyi városfejlesztő társaság 
jött létre (nincs pontos adat), amelyeket még átlagosan legalább 6 évig működtetni 
kell, miközben a támogatott projektek 1-2 éven belül befejeződnek. 
 
A városfejlesztő társaságokat nem csak a támogatott projektek megvalósítására 
kellett létrehozni. Az is a feladatuk, hogy azokat a további városfejlesztési akciókat 
megvalósítsák, amelyek a városok integrált városfejlesztési stratégiáiban (IVS) 
szerepelnek. 



 
Az IVS egy új tervfajta, amit 2007-ben, a Lipcsei Charta alapján vezetett be a 
Kormány. Az IVS-t az építési törvény úgy definiálja, hogy középtávra (7-8 év) szóló, 
megvalósítás orientált fejlesztési dokumentum. Az IVS tehát a 15-20 év távlatra 
szóló, koncepcionális jellegű fejlesztési koncepcióval szemben operatív jellegű 
városfejlesztési stratégiát fogalmaz meg. A település fejlesztési koncepció tartalmát 
semmilyen jogszabály nem határozza meg, az IVS tartalmi előírásait viszont rögzíti a 
már említett, 2009. évi Városfejlesztési Kézikönyv. 
 
A fő problémák 
 

 Míg a szabályozó városfejlesztés gyakorlására, tervezésére töretlenül folyik a 
szakemberek képzése a XX. század első fele óta, 1990 óta 6 felsőoktatási 
intézményben, az operatív városfejlesztés szakterületén semmilyen felsőfokú 
vagy posztgraduális képzés nincs jelenleg sem. 

 Az említett hatalmas összegeket kezelő magyarországi EU-s hatóságok és 
közreműködő szervezetek káderei sem rendelkeznek semmilyen 
képzettséggel ezen a szakterületen, általában még a szabályozó 
városfejlesztés területén sem, gyakran eleve más irányú a képzettségük. 

 Az EU támogatásait kezelő irányító hatósági rendszer bonyolultsága és 
sajátos státusza miatt a szakpolitika fent említett útmutatásai az előző 
kormány idején nem mentek át minden területen és teljes egészében a 
pályázati rendszer és az EU-s projektek végrehajtásának gyakorlatába, a 
szakpolitikai útmutatás egyes elemeinek átvétele szelektíven történt. 

 A fentiek miatt az EU támogatásainak felhasználása a városfejlesztés 
területén nem elég hatékony, rendszerhibákkal küszködik, és nem 
eredményezi azt a hozadékot, ami szakmailag megalapozottabb irányítás 
esetén elérhető lenne. 

 
Következtetés 
 
A fenti problémák és hatásaik hosszabb távú kiküszöbölése szempontjából 
alapvető jelentőségű a bevált hazai módszertan és eszköztár valamint a 
mintájául szolgáló – sokkal fejlettebb és gazdagabb – francia gyakorlat 
megismertetése a szakmai felsőfokú oktatásban és a posztgraduális egyetemi 
képzésben is. 
 
 
 
 
 
 


