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Be ve ze tés
2011-ben em lé kez tünk meg ar ról, hogy ha tá lyon kí vül he lyez ték az
állam  szo cia liz mus kor sza ká ban el fo ga dott, az épí té szet tel, to váb bá az
épí tett örök ség gel, azaz a mû em lék épü le tek vé del mé vel kap cso la tos
jog szabályo kat. 1998. ja nuár 1-jé tôl új jog sza bá lyi kör nye zet ben élünk,
még ak kor is, ha a mû em lé ki sza bá lyo zás 2001-ben új kön tös be bújt,
s azóta is, bár több mó do sí tás sal ter hel ten, de éli im má ron év ti zed nyi
min den nap jait.
Az épí té szet el sô sor ban mû vé sze ti és mér nö ki te vé keny ség, amely

nyomot hagy az egyes te le pü lé sek tár sa dal mán. Épü le tein ket vagy szeret -
jük, vagy át koz zuk a ter ve zôt, az épít te tôt, az en ge dé lye zô ha tó sá got:
ho gyan ve te med he tett ar ra, hogy tönk re te gye élet te rün ket. Ám a már
ál ló épü le tek kel együtt kell él nünk. Bár a jog sze rint egyet len épü let hez
sem sza bad hoz zá nyúl ni épí té si en ge dély, va la mint a ter ve zô (szer zô) ki -
fe je zett en ge dé lye hiá nyá ban, né mely épü let még ar ra is szá mít hat, hogy
to váb bi, kü lön le ges vé de lem ben ré sze sül.
Ez ter mé sze te sen nem min dig volt így. A ti zen ki len ce dik szá zad köze -

péig min den te le pü lés ma ga dön töt te el, hogy mennyi te ret en ged pol -
gá rai épí tô ked vé nek.1 A kiegye zés után jött el a köz pon ti tör vény ho zás
pri má tu sá nak ide je, és az 1870-es évek ele jén meg is szü let tek az el sô
köz pon ti ren del ke zé sek, ame lyek a tör vény ha tó sá gok (me gyék, tör vény -
ha tó sá gi jo gú vá ro sok), va la mint a hely ha tó sá gok (köz sé gek, ki sebb,

1 SE E REI NER Im re: A te rü let fej lesz tés és a te rü let ren de zés. In: DEM CSIK Ta más: Ma gyar köz igaz ga tá si anyagi
jog. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 2006. 58.
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úgy ne ve zett ren de zett ta ná csú, 1929-tôl me gyei vá ro sok) ha tás kö ré be
utal ta az el sô fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi felada to kat.2

Ál ta lá nos épí tés ügyi sza bá lyo zás 1937 és 1965 kö zött
A köz pon ti épí tés ügyi sza bá lyo kat csu pán 1937-ben rög zí tet te a VI. tör -
vény cikk.3Miu tán ez a jog sza bály ki fe je zet ten szak mai ala pon állt, s nélkü -
löz te a po li ti kai ha tá ro sat, túlél te az 1945–1948-as vál to zá so kat, il let ve a
párt ál la mi dik ta tú ra leg ke mé nyebb évei ben is nyu god tan le he tett al kalmazni.
A tör vény há rom nagy rész re osz lott: az el sô rész a vá ros ren de zést, a

má so dik a te lek felosz tás, a te lek ha tár-ren de zés, a te lek átala kí tás mû sza -
ki-jo gi kér dés kö rét, va la mint a tu laj don jo got erô sen kor lá to zó, de szük -
sé ges ki sa já tí tás kér dés kö rét tár gyal ta, a har ma dik nagy egy ség pe dig az
épí tés ügyi ha tó sá gok ról ren del ke zett ki me rí tôen, to vább konk re ti zál ta
az ad dig is fennál ló ha tó sá gi hie rar chiát.4

Vá ros ren de zés
Kez det ben a te le pü lé sek sza ba don ala kí tot ták ki ut ca há ló za tu kat, s ez
a tûz ol tás vagy a köz le ke dés kap csán a ké sôb biek ben ko moly gon dot
oko zott. Az ipa ro so dás ko rá ban, ami kor a vá ro sok is fej lôd ni kezd tek,
nagy prob lé mát je len tett a szin te kö zép ko ri jel le gû ut ca há ló zat átala kí -
tá sa. A na gyobb vá ro sok sza bály ren de le tek ben igye kez tek ren det te rem -
te ni, akár kü lön bi zott ság felál lí tá sá val is, de a vá ros szö vet be va ló dur -
va beavat ko zás ra, há zak bon tá sá ra és szé les utak vagy te rek nyi tá sá ra
csak na gyon ke vés he lyen vál lal koz tak. A hu sza dik szá zad kö ze pén vi -
szont már orszá gos üggyé vált, hogy a vá ro sok ut ca há ló za ta, épü le tei -
nek mi nô sé ge meg fe le lô le gyen. A tör vény er re ga ran ciát nyúj tott.5 Min -
den vá ros nak ki kellett ala kí ta nia a vá ros fej lesz té si ter vét. En nek kap csán
kel lett meg ha tá roz nia a vá ro sias kiala kí tás ra szánt te rü le tet, és el kel -
lett vé gez tet nie an nak víz szin tes és ma gas sá gi fel mé ré sét. A leg több vá -
ros nak tud niil lik még precíz fel mé ré se és tér ké pe sem volt. A fel mé rés

2 SZA LAI Éva: A te rü let fej lesz té si igaz ga tás és az épí tés ügy alap jai. In: FI CZE RE La jos–FOR GÁCS Im re: Ma gyar
köz igaz ga tá si jog. Kü lö nös rész. Osi ris, Bu da pest, 2006. 220–221.

3 1937. évi VI. tör vény cikk a vá ros ren de zés rôl és az épí tés ügy rôl. 1–29. §§.
4 ELE KES And rás né: A te le pü lés ren de zés he lye, sze re pe, je len tô sé ge az épí tés ügyi igaz ga tás ban. In: I. Építés -
 ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. Bu da pest, 1983. 322–323.

5 SZA LAI Éva: i. m. 222.; SE E REI NER Im re: A te rü let fej lesz tés és a te rü let ren de zés. I. m. 43., 58.
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alap ján meg kel lett ál la pí ta ni az ál ta lá nos és rész le tes ren de zé si ter vet,
be ve zet ni a te lek nyil ván tar tást.6

Az ál ta lá nos ren de zé si terv ben legalább 1:5000 mé ret ará nyú tér kép,
va la mint mû sza ki leírás alap ján ki kel lett je löl ni a vá ro sias kiala kí tás ra
szánt te rü let beépí tett, il le tô leg beépít he tô ré szeit, és meg kel lett ha tározni,
hogy a te rü let egyes ré szein mi lyen (zárt so rú, sza ba don ál ló, elô ker tes
vagy más rend sze rû) épít ke zés kö te le zô. Ezen felül ki kel lett jelöl ni a váro -
sias kiala kí tás ra szánt te rü let nek azo kat a ré szeit is, ame lye ket a vá ros
az utak, a köz ker tek, fü ves te rek, vas utak, to váb bá a nagy kiter je dé sû,
za jos, bû zös, tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes és más el kü lö ní ten dô üze mek,
vé gül a gyógy- és üdü lô he lyek, sport te rü le tek és kiál lí tá si te rü le tek vagy
egyéb na gyobb köz cé lú in téz mé nyek és be ren de zé sek el he lye zé sé re rendelt.
A rész le tes ren de zé si terv ben legalább 1:1000 mé ret ará nyú tér kép alap -

ján a beépí tett, il le tô leg beépí tés re ki je lölt te rü let re vo nat ko zóan meg
kel lett ha tá roz ni az utak szint jét, emel ke dé si vi szo nyait és ta go zá sát, az
épü le tek épí té si vo na lát, az épü let ma gas sá got, az épí té si tel kek mé re teit,
a tel kek beépí té si mód ját, a köz mû há ló zat el he lye zé sét és a vá ros ren de -
zés szem pont já ból je len tôs egyéb lé nye ges kö rül mé nye ket.
Te kin tet tel ar ra, hogy Ma gyaror szá gon 1855 óta lé te zett ál la mi te lek -

köny vi nyil ván tar tás,7 a vá ro sok te lek nyil ván tar tá sa csu pán tá jé koz tató
jel le gû volt. A nyil ván tar tás ban fel kell tün tet ni az ál ta lá nos ren de zés
alá vont te rü le ten lé vô min den te lek for gal mi ér té két, va la mint min den
olyan köz igaz ga tá si ter mé sze tû jo got és kö te le zett sé get, ame lyek nyilván -
tartását az ipar ügyi mi nisz ter a belügy mi nisz ter rel egyetér tés ben el ren -
del te. A fenti mun ká la tok ra a te le pü lé sek hat évet kap tak, ki vé ve a rész -
le tes ren de zési ter vet, ame lyet az ál ta lá nos ren de zé si terv ha tály ba lé pé se
után kel lett el ké szí te ni (a már beépí tett te rü le tek re vo nat ko zó részt pedig
két éven belül).
A vá ro sias kiala kí tás ra szánt te rü le tet, to váb bá az ál ta lá nos és rész le -

tes ren de zé si ter vet Bu da pest re és kör nyé ké re vo nat ko zóan a Fô vá ro si
Köz mun kák Ta ná csa, a töb bi vá ros ese té ben pe dig a he lyi nép kép vi se -
le ti szerv (nagy vá ro saink ban a tör vény ha tó sá gi bi zott ság, ki sebb vá ro -
sok ban pe dig a kép vi se lô-tes tü let) ál la pí tot ta meg. A Fô vá ro si Köz mun -
kák Ta ná csa a vá ro sias kiala kí tás ra szánt te rü let megál la pí tá sa, va la mint
az ál ta lá nos ren de zé si terv el ké szí té se elôtt kö te les volt meg hall gat ni az
il le tô vá ros vagy köz ség tör vény ha tó sá gi bi zott sá gát, il le tô leg kép vi se -

6 KO VÁCS Fe renc: A ta ná csok épí tés ügyi mû sza ki nyil ván tar tá sá nak rend sze re, fej lesz té si le he tô sé gei.
In:Magyar köz igaz ga tá si anya gi jog. I. m. 422.

7 ME ZEY Bar na (szerk.): Ma gyar al kot mány tör té net. Osi ris, Bu da pest, 1995. 338.



Völ gye si Le ven te | A ma gyaror szá gi épí té si jog és épí tett örök ség vé del me 87

lô-tes tü le tét, a rész le tes ren de zé si terv megál la pí tá sa elôtt pe dig az il le -
tô vá ros pol gár mes te rét, il le tô leg köz ség nél a kép vi se lô-tes tü le tet.
A vá ro sias kiala kí tás ra szánt te rü let rôl, va la mint az ál ta lá nos ren dezési

terv rôl ho zott ha tá ro za tot az ipar ügyi mi nisz ter a belügy mi nisz ter rel
egyetért ve hagy ta jó vá. A rész le tes ren de zé si terv vi szont mi nisz te ri jóvá -
ha gyást már nem igé nyelt. A ren de zé si ter vek nek te kin tet tel kel lett lenniük
a szom szé dos vagy egyéb ként ér de kelt más vá ros ren de zé sé nek a tervére.
Ter mé sze te sen az ol va só ban fel me rül het a kér dés: mek ko ra te rü let szá -

mí tott Bu da pest kör nyé ké nek. Ezt nem ál la pí tot ta meg a tör vény, hanem
a belügy mi nisz ter re bíz ta, aki nek vi szont elô ze te sen ki kel lett kér nie az
ipar ügyi mi nisz ter vé le mé nyét. Az is a belügy mi nisz ter re tar to zott, hogy
megál la pít sa, mi kor tól kell meg kez de ni a te lek nyil ván tar tás ve ze té sét.
Köz ér dek re hi vat koz va az ipar ügyi mi nisz ter, a belügy mi nisz ter rel

együtt a ren de zé si terv meg vál toz ta tá sá ra, va la mely köz mû egész ter vé -
nek be mu ta tá sá ra kö te lez het te a vá rost. Az ál ta lá nos ren de zés re terv pá -
lyá za tot ren del he tett el, s rész le te sen sza bá lyoz hat ta a fel mé ré sek el vég -
zé sét, a ren de zé si terv el ké szí té sét, va la mint a te lek nyil ván tar tás ve ze té sét.
A belügy mi nisz ter és az ipar ügyi mi nisz ter más kér dé sek ben is ko moly
jo go sít vá nyo kat ka pott, hogy ér vé nye sít hes sék a cent ra li zá ció el vét, ame -
lyet csak az adott vá ros anya gi kö rül mé nyei kor lá toz hat tak.
A he lyi tes tü le tek, il let ve a mi nisz te rek mel lett legalább ennyi re fontos

az el já ró ha tó sá gok, az ön kor mány za ti épí tés ügyi hi va ta li struk tú ra át -
te kin té se.
Bu da pes ten el sô fo kon a pol gár mes ter, il le tô leg a hoz zá utalt ügyekben

a ke rü le ti elöl já ró; a vá ro sok ban a pol gár mes ter; kis- és nagy köz sé gekben
a já rá si fô szol ga bí ró ne vé ben jár tak el az épí tés üggyel fog lal ko zó hivatal -
no kok. Má sod fo kon a fel leb be zé se ket Bu da pes ten és kör nyé kén a Fôvá -
ro si Köz mun kák Ta ná csa;8 a töb bi tör vény ha tó sá gi jo gú vá rosban a
köz  igaz ga tá si bi zott ság épí tés ügyi al bi zott sá ga; me gyei vá ro sok ban, va -
la mint a kis- és nagy köz sé gek ben az alis pán bí rál ta el. A má sod fo kú ha -
tó ságok ha tá ro za ta el len a belügy mi nisz ter nél le he tett fe lül vizs gá la ti ké -
re lem mel élni.
A Fô vá ro si Köz mun kák Ta ná csa a Bu da pest kör nyé ké re vo nat ko zó

ügyek ben a Pest-Pi lis-Solt-Kis kun vár me gye tör vény ha tó sá gi bi zott sá ga
ál tal vá lasz tott és ki lenc tag gal kiegé szí tett ta nács ban ha tá ro zott. Tanács -
ko zá si jog gal je len le he tett a vár me gyei ál lam épí té sze ti hi va tal ve ze tô je,

8 PO LI TZER Ta más né: A vá ros épí tés tör té ne té ben az épí tés ügyi igaz ga tás sze re pe és fej lô dé se Ma gyarorszá -
gon. In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 393.
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va la mint az ér de kelt me gyei vá ro sok kép vi se lô-tes tü le tei ál tal ki je lölt
egy-egy vá ro si tiszt vi se lô.
Az 1876 óta mû kö dô köz igaz ga tá si bi zott sá gok9 most lét re ho zott épí -

tés ügyi al bi zott sá gai az el nö kön kí vül négy tag ból áll tak. Tag jai: a tisz -
ti fô ügyész, az ál lam épí té sze ti hi va tal fô nö ke és a köz igaz ga tá si bi zott -
ság ke be lé bôl vá lasz tott két tag.
A Fô vá ro si Köz mun kák Ta ná csa ál tal megál la pí tott vá ros ren de zé si

ter vet és épí tés ügyi sza bály za tot jog or vos lat szem pont já ból a köz igaz -
ga tás kö ré ben ho zott ha tá ro zat nak kel lett te kin te ni. Az épí tés ügyi sza -
bály zat hoz, to váb bá a tör vénnyel sza bá lyo zott ügyek ben al ko tott sza -
bály ren de le tek hez a belügy mi nisz ter nek az ipar ügyi mi nisz ter rel
egyetér tôen megadott jó vá ha gyá sa volt szük sé ges. Me gyei vá ros sza -
bály ren de le tét a tör vény ha tó sá gi kis gyû lés vé le mé nyé vel együtt kel lett
jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni.
A tör vény le he tô vé tet te a tu laj don jog kor lá to zá sát is, de csak olyan

mér ték ben, hogy min den te lek tu laj do no sa vagy bir to ko sa kö te les volt
el tûr ni, hogy a tel kén a ren de zé si terv el ké szí té sé hez szük sé ges mun kát
el vé gez zék, a szük sé ges be ren de zést ott tart sák, de a vá ros az oko zott
kárt kö te les volt meg té rí te ni. Az ál ta lá nos és rész le tes ren de zés alap jául
szol gá ló fel mé ré si ada tok ról, tér ké pek rôl és leírá sok ról, to váb bá a te -
lek nyil ván tar tás ról bár ki rész le ges má so la tot, il le tô leg ki vo na tot kér he -
tett, te hát az ada tok nyil vá no sak vol tak.
A tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tôen, il let ve a ren del ke zés re ál ló sza -

bá lyo zá si idô le tel te után utat, va la mint köz mû há ló za tot lé te sí te ni, bô -
ví te ni, sza bá lyoz ni, to váb bá épí té si tel ket ala kí ta ni és épít kez ni, s ál ta -
lá ban bár mely mû vet vagy be ren de zést lé te sí te ni csakis a vá ros ren de zé si
terv nek meg fe le lôen le he tett.10

Azt, hogy a vá ros ren de zé si terv vég re haj tá sa mi lyen ütem ben zaj lott
le, a vá ro si költ ség ve tés ha tá roz ta meg. Így egy gyen ge pén zü gyi év ben
a terv az íróasz talfiók ban ma radt, a vá ros atyák ál tal megál mo dott ter -
vek bôl nem va ló sult meg sem mi, a vá ro si szé pí té se nem ha ladt. Azért,
hogy a ter vek bôl mégis meg va ló sul has son va la mi, a mi nisz ter nek jo ga
volt a költ ség ve tés ke ret szá main be lül in téz ked ni an nak ér de ké ben, hogy
a vá ros inf ra struk tu rá lis fej lô dé se ne tor pan jon meg.11

19 1876. évi VI. tör vény cikk.
10 LO YDL Ta más: A vá ros- és köz ség ren de zé si ter ve zés ha zai fej lô dé se. In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon feren -
cia. I. m. 156–157.

11 KÖR NER Zsu zsa–NAGY Már ta: A vá ros ren de zé si sza bá lyo zá sok tör té ne te Ma gyaror szá gon. Mû egye te mi
Kiadó, Bu da pest, 2004. 113–118.
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Te lek ala kí tás
A vá ros nak a beépí tés re ki je lölt te rü le tén te lek felosz tá sá hoz az épí tés -
ügyi ha tó ság en ge dé lyé re volt szük ség. Szá munk ra ez azért na gyon ér -
de kes, mert a vá ros beépí tés re ki je lölt te rü le tén kí vül – ideért ve a vá ro -
sias kiala kí tás ra ki nem je lölt te rü le tet is – te lek felosz tás hoz csak ak kor
volt szük sé ges ha tó sá gi en ge dély, ha a felosz tás kö vet kez té ben nyolc -
száz négy szög öl nél ki sebb te lek ke let ke zett. Ilyen eset ben a ha tó ság meg -
ta gad hat ta az en ge délyt. Ma ef fé le li be ra li zá ció el kép zel he tet len.
Már a mo dern idô ket mu tat ta, hogy a felosz tás ra szánt te lek tu laj do -

no sa a ha tó ság ren del ke zé se sze rint kö te les volt ki ve zet ni a tel ké re a vá -
ro si út- és köz mû há ló za tot, to váb bá tel két utak kal és a vá ros ban meg -
le vô köz mû vek kel a szük sé ges mér ték ben el lát ni, il le tô leg en nek költ sé gét
vi sel ni. A tu laj do nos ér de keit és a tu laj don sza bad sá gát véd te, hogy a
felosz tás ra szánt te lek ha tá rán lé te sí te ni vagy sza bá lyoz ni kí vánt út cél -
já ra a tu laj do nos csak az út fél szé les sé gé nek meg fe le lô te rü le tet volt kö -
te les átad ni, az út és a köz mû vek lé te sí té sé nek költ sé gét pe dig fe le rész -
ben kel lett vi sel nie. A felosz tás ra szánt te lek út cél já ra fel hasz nált ré széért,
ha az a te lek egy har ma dát nem ha lad ta meg, va la mint az em lí tett cél ra
fel hasz nált te rü le ten lé vô épü le tért és egye be kért nem járt kár ta la ní tás.
A tu laj do nos az ilyen épü le tet és egyéb ré sze ket le bon tat hat ta és el vi het -
te. Ha a ha tó ság a tu laj do nost a te lek egy har ma dá nál na gyobb rész
átadá sá ra kö te lez te, a több le tért kár ta la ní tás járt. Az egy har mad rész
szá mí tá sá nál a te lek ere de ti te rü le tét kel lett ala pul ven ni.
A felosz tás ra szánt te lek nek köz cél ra igény be vett ré sze, az igény be -

vé tel el ren de lé sé nek jog erô re emel ke dé se kor, ki sa já tí tá si el já rás nél kül
köz te rü let té vált. A te lek köny vi be jegy zést akár a vá ros, akár a te lek tulaj -
do nos a te lek köny vi ér de kel tek hoz zá já ru lá sa nél kül kér het te. A kártala -
ní tást a te lek felosz tás elôt ti ér té ké nek meg fe le lôen kel lett megál la pí tani.
Rész le te sen sza bá lyoz ták a ha tár ren de zést is. Ha egy más sal köz vetlenül

szom szé dos tel kek kö zül egyet vagy töb bet az alak ja miatt nem le he tett
a sza bá lyok nak meg fe le lôen beépí te ni, te lek ha tár-ren de zés kö vet ke zett.
Az új kö zös ha tárt bár me lyik ér de kelt te lek tu laj do nos ké rel mé re – köz -
ér dek bôl ilyen ké re lem nél kül is – az épí tés ügyi ha tó ság ál la pí totta meg.
Az új kö zös ha tárt úgy kel lett meg von ni, hogy le he tô leg meg fe lel jen az
ér de kelt te lek tu laj do no sok kí ván sá gá nak. Az új ha tár megál la pí tá sáig a
tel kek re nem le he tett épí té si en ge délyt ad ni. Ma gán jo gi ele mek eb ben az
eset ben is meg je len tek. Az, aki nek a tel ke a ha tár ren de zés foly tán
a szomszéd te lek bôl gya ra po dott, a szom széd te lek tu laj do no sát volt
köte les kártala ní ta ni. A kár ta la ní tás össze ge, va la mint a ha tár ren de zéssel
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kap cso la tos egyéb ma gán jo gi igény tár gyá ban megegye zés hiá nyá ban
a te lek köny vi ha tó ság dön tött. A te lek köny vi ha tó ság az épí tés ügyi ható -
ság nak az új ha tárt megál la pí tó ha tá ro za ta alap ján ren del het te el a telek -
köny vi bejegy zést. Ez a ren del ke zés egyér tel mûen mu tat ja, hogy a ti zen -
ki len ce dik század má so dik fe lé nek li be rá lis tu laj don po li ti ká ja már a
múl té. A közérdek do mi nan ciá ja már a hu sza dik szá za dot mu tat ja, ahol
a tu laj don sza bad ság szent sé gét és sért he tet len sé gét a jog sok eset ben ru -
gal ma san ke ze li.
Ha a vá ros beépí tés re ki je lölt ré szén va la mely te lek cso port az egyes

tel kek fek vé se, alak ja vagy kis ter je del me miatt nem volt al kal mas a sza -
bá lyok nak meg fe le lô beépí tés re, le he tô ség volt a te lek átala kí tás ra. Szük -
ség ese tén beépí tés re al kal mas tel ket is el já rás alá le he tett von ni. Az ér -
de kel tek ké rel mé re csak ak kor le he tett te lek átala kí tá si el já rást in dí ta ni,
ha tel kük szá ma és nagy sá ga sze rint több ség ben vol tak, és az átala kí tás
nem el len ke zett köz ér dek kel. Egyéb ként köz ér dek bôl az ér de kel tek ké -
rel me nél kül is el já rást le he tett in dí ta ni.
Mint hogy itt a tu laj don jog erôs kor lá to zá sá ról volt szó, a tör vény a

dön tést a ha tó sá gi ügy in té zô he lyett a he lyi leg ma ga sabb szin tû kol lek -
tív dön tés ho zó szerv re ru ház hat ta. A te lek átala kí tá si el já rás megin dí tá -
sá ról tör vény ha tó sá gi jo gú vá ros ban a tör vény ha tó sá gi bi zott ság, megyei
vá ros ban a kép vi se lô-tes tü let ha tá ro zott. A ha tá ro zat ban az átala kí tás -
ra szánt tel ke ket és köz te rü le te ket pon to san meg kel lett je löl ni. In do -
kolt eset ben az ere de ti leg ki je lölt te rü let nél na gyobb te rü let re is ki ter -
jeszt het ték, il let ve ki sebb re kor lá toz hat ták az átala kí tást.
A te lek átala kí tás ter vé rôl, a te rü let ér té ke lé sé rôl – a fel sôbb ha tá ro zat

bir to ká ban – az épí tés ügyi ha tó ság ha tá ro zott, és eb be szak ér tô ket is be -
von ha tott. Az el já rás megin dí tá sa után az átala kí tan dó te rü le ten nem volt
sza bad olyan vál toz ta tást vé gez ni, amely a te lek ál la gát meg vál toz tat ta
vagy az átala kí tás vég re haj tá sát egyéb ok ból meg ne he zí tet te volna. Azt,
hogy az eset leg meg kez dett épít ke zés mennyi ben foly tat ha tó, a ható ság
ál la pí tot ta meg. A te lek tu laj do no sá nak vagy bir to ko sá nak el kellett tûr -
nie tel kén a te lek átala kí tás ér de ké ben szük sé ges fel mé rést és ki tû zést.
Az oko zott kárt az ér de kel tek ké rel mé re in dí tott el já rás ban a ké rel mezôk,
az ér de kel tek ké rel me nél kül in dí tott el já rás ban pe dig a vá ros té rí tet te meg.
A te lek átala kí tás ter vé ben az új tel ke ket és köz te rü le te ket a vá ros ren -

de zé si terv fi gye lem be vé te lé vel kel lett megál la pí ta ni. Az új tel ke ket úgy
kel lett kiosz ta ni, hogy min den ki le he tô leg azt a tel ket kap ja, amely egé -
szen vagy na gyobb rész ben az övé volt, és hogy a ko ráb bi te lek tu laj do -
no sok kö zül mi nél ke ve seb ben ma rad ja nak új te lek nél kül. A te lek nek
az a ré sze, ame lyen épü let volt, csak a ko ráb bi tu laj do nos be leegye zésével
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volt más nak jut tat ha tó. Aki na gyobb ér té kû tel ket ka pott, kö te les volt
a kü lön bö zet össze gét a vá ros pénz tá rá ba be fi zet ni. An nak, aki ki sebb
ér té kû tel ket ka pott vagy egyál ta lá ban nem ka pott, a kü lön bö zet összegét
a vá ros pénz tá rá ból kár ta la ní tás ként ki kel lett fi zet ni. Ar ra vi szont senki
sem szer zett jo got, hogy a te lek átala kí tás foly tán ne ki jut ta tott telket
visszauta sít sa, s he lyet te pénz be li kár ta la ní tást kö ve tel jen. Ha a te lek -
átala kí tás foly tán va la mely épü let új tu laj do nos nak ju tott, ô kö te les volt
kár ta la ní ta ni a ko ráb bi tu laj do nost. Ha a te lek átala kí tás miatt va la mely
épü le tet le kel lett bon ta ni, az épü let tu laj do no sát – ér de kel tek ké rel mé -
re el ren delt te lek átala kí tás ese tén – a ké rel me zôk, il let ve – ké re lem nél -
kül el ren delt te lek átala kí tás ese tén – a vá ros volt kö te les kár ta la ní ta ni.
Az épí tett örök ség megóvá sa szem pont já ból na gyon fon tos, hogy a vál -

toz ta tá sok nál óva to san avat koz za nak be. Ki sa já tít ha tó volt az olyan te -
lek, amely a vá ros ren de zés ter ve sze rint út lé te sí té sé hez, bô ví té sé hez, ille -
tô leg sza bá lyo zá sá hoz volt szük sé ges; vagy amely nek beépí té se ké sôbb
jó vá ha gyott vá ros ren de zé si terv nek vagy ké sôbb ha tály ba lé pett épí té si
sza bály nak már nem fe lelt meg; to váb bá amely a vá ros ren de zés ter vének
vég re haj tá sá hoz vagy ál ta lá ban a vá ros kép elô nyö sebb ala kí tá sá hoz,
avagy a vá ros ter mé sze tes fej lô dé sét gát ló aka dály el há rí tá sá hoz volt
szük sé ges. Ugyanúgy a vá ros ki sa já tít hat ta az olyan te rü le tet, amely bár -
mely köz mû üze mi te le pé hez, há ló za tá hoz vagy köz cé lú épü let vagy beren -
de zés lé te sí té sé hez, il le tô leg bô ví té sé hez szük sé ges volt; vagy amely ipari,
mû em lé ki, hon vé del mi vé dô te rü let ként szol gált, il let ve gyógy- vagy üdülô -
hely lé te sí té sé hez, il le tô leg bô ví té sé hez vált szük sé ges sé. A ki sa já tí tás le -
foly ta tá sá hoz sok eset ben az il le té kes mi nisz ter hoz zá já ru lá sa is kel lett.
Na gyon ér de kes az a ren del ke zés, amely sze rint az épí tés ügyi ha tó ság

ki sa já tí tá si el já rás nél kül is el ren del het te az olyan épü let ré szek le bontását,
amely nek csu pán dí szí tés re szol gál tak: tor nyot stb. – a vá ros kép elô nyö -
sebb ala kí tá sa cél já ból. Ilyen ese tek ben – mi vel a mû tárgy nak nem volt
hasz ná la ti ér té ke – a le bon tá sáért nem járt kár té rí tés. A le bon tás nak,
va la mint az épü le ten emiatt szük sé ges átala kí tás nak a költ sé ge a vá rost
ter hel te. A le bon tás ból nyert épí tô anyag az em lí tett átala kí tás hoz fel -
hasz nál ha tó volt, a fel nem hasz nált ré sze az épü let tu laj do no sé ma radt.
Ha va la me lyik ipar te lep nagy ki ter je dé sé nél, za jos, bû zös, tûz- vagy

rob ba nás ve szé lyes üze mé nél fog va, vagy köz ér dek miatt ki fo gás alá esô
egyéb ok ból lé nye ge sen aka dá lyoz ta a vá ros ren de zé si terv vég re haj tá -
sát, az ipar ügyi mi nisz ter ki sa já tí tá si jo got en ge dé lyez he tett a vá ros nak
a te lep át he lye zé sé hez szük sé ges te lek és épü let te kin te té ben. Ha az ilyen
te le pet az el he lye zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok el le né re és ha tó sá gi en ge -
dély nél kül lé te sí tet ték, az ipar ügyi mi nisz ter a te lep kár ta la ní tás nél küli
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meg szün te té sét vagy át he lye zé sét ren del het te el. Ugyanígy a ser tés te le -
pek fel szá mo lá sa is meg kez dô dött az olyan he lye ken, ame lyek az e célra
ki je lölt te rü le ten kí vül fe küd tek.
Olyan úton, ame lyen zárt so rú épít ke zés lett a kö te le zô, az elô ker tet

ki sa já tí tá si el já rás nél kül az út te rü le té hez le he tett csa tol ni, ha ezt az út
for gal ma szük sé ges sé tet te. Az elô kert igény be vé te lét Bu da pes ten és kör -
nyé kén a Fô vá ro si Köz mun kák Ta ná csa, más tör vény ha tó sá gi jo gú vá -
ros ban a tör vény ha tó sá gi bi zott ság, me gyei vá ros ban a kép vi se lô-tes tü -
let ren del het te el. Az elô kert bon tá sát és az emiatt szük sé ges átala kí tást
a vá ros vé gez tet te el, a bon tá si anyag a te lek tu laj do no sé ma radt.
Kis- és nagy köz ség ben a vár me gye sza bály ren de le tét kel lett al kal mazni

a te lek átala kí tá si ügyek ben, az 1937. évi tör vény nek meg fe le lôen. Mint -
hogy a köz sé gek ke vés bé vol tak te he tô sek, a belügy mi nisz ter fel men tést
ad ha tott egyes tör vé nyi ren del ke zé sek vég re haj tá sa alól.

Egye di épí tés ügyi sza bá lyok
A tör vény utol só har ma da az épí tés ügyi sza bá lyok kal fog lal ko zott. Ez
legalább olyannyi ra fon tos volt, mint az elô zô fe je ze tek: az ugyanis, hogy
az or szá gos és a he lyi ren del ke zé sek is me re té ben a ter ve zô és az épít tetô
min de nütt egy sé ges ha tó sá gi jog gya kor lat tal ta lál koz ha tott, a jog biz -
ton sá got szol gál ta.
Épü let épí té sé hez és hasz ná lat ba vé te lé hez az épí tés ügyi ha tó ság en ge -

dé lyé re volt szük ség. A ha tó ság csak olyan épí tés re ad ha tott en ge délyt,
amely nek be mu ta tott ter ve az épí tés ren dé szet sza bá lyai nak, vá ros ren -
de zé si terv alá esô te rü le ten pe dig a vá ros ren de zé si terv nek is meg fe lelt.
Beépí tés re ki nem je lölt te rü le ten csak középü le tet és olyan épü le tet lehe -
tett épí te ni, amely az il le tô te rü let ren del te té sé nek meg fe lelt. Az épí té si
en ge dély ben az épí tést köz ér dek bôl meg ha tá ro zott fel té te lek hez le he tett
köt ni, sôt a ké sôb bi átala kí tás kö te le zett sé gét is meg le he tett ál la pí ta ni.
Ha az épí tés a vá ros ren de zé si terv vel el len ke zett, avagy a ter ve zett ren -
de zés vég re haj tá sát ké sôbb meg drá gít hat ta, il le tô leg más ként meg ne he -
zí tet te vol na, az épí tés re kért en ge délyt meg kel lett ta gad ni vagy az enge -
dély ben meg kel lett ál la pí ta ni a ké sôb bi átala kí tás kö te le zett sé gét.
Ha va la mely épü let már az épí té se kor sem fe lelt meg a ha tály ban volt

sza bá lyok nak és az épí tés re adott ha tó sá gi en ge dély nek, a ha tó ság el -
ren del te az átala kí tá sát. Ha nem le he tett meg fe le lôen átala kí ta ni, a köz -
ér dek sú lyo sabb ve szé lyez te té se ese tén le le he tett bon tat ni. A ha tó ság
csak az épü let hasz ná lat ba vé te lé re adott ha tó sá gi en ge dély jog erô re emel -
ke dé sé tôl szá mí tott öt év alatt, amennyi ben pe dig az épü le tet ha tó sá gi
en ge dély nél kül vet ték hasz ná lat ba, csak a hasz ná lat ba vé tel tôl szá mított
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tíz év alatt in téz ked he tett. Ha va la mely épü let ál la po ta a vá ros ké pet ron -
tot ta, a ha tó ság az épü let ta ta ro zá sát is el ren del het te. Ezen ha tó sá gi kö -
te le zé sek vég re haj tá sá nak költ sé ge az épü let tu laj do no sát ter hel te.
Az épí tés nél az út nak a vá ros ren de zé si terv sze rint megál la pí tott szintjéhez

kel lett al kal maz kod ni. Ha az út tény le ges szint je nem fe lelt meg a városren -
de zé si terv sze rint megál la pí tott szint nek, az épí tés ügyi ha tó ság megenged -
het te az épí tést, de ez nem állt az épít te tô ér de ké ben, mert az ilyen épület
tu laj do no sa az út meg fe le lô szint re he lye zé se kor kö te les volt a sa ját költ -
sé gén el vé gez ni az épü le ten emiatt szük sé ges átala kí tást. Az er re vo nat -
ko zó ha tá ro zat jog erô re emel ke dé sé tôl szá mí tott egy éven belül az épü -
let tu laj do no sa a vá ros tól, il le tô leg a köz ség tôl költ ség té rí tést kö ve tel he tett.
Épí té si en ge délyt csak an nak le he tett kiad ni, aki iga zol ta, hogy tu laj -

don jo gá nál fog va vagy más jog cí men épí te ni jo go sult a tel ken. Az építé -
si en ge dély kiadá sát meg kel lett ta gad ni, ha nyil ván va ló volt, hogy a
szán dé kolt épí tés más nak a jo gát sér ti. Az épí tés ügyi ha tó ság a ma gán -
jog sé rel me cí mén emelt ki fo gás kö vet kez té ben meg ta gad hat ta az építési
en ge dély kiadá sát, ha az épí tés a ki fo gást te vô fél nek hely re hoz ha tat lan
kárt oko zott vol na. Az épí té si en ge dély kiadá sát ak kor is meg kel lett
tagad ni, ha elô re meg le he tett ál la pí ta ni, hogy az épü let vagy be ren de -
zés lé te sí té se, il le tô leg fenn tar tá sa ti los át ha tást idéz elô a má sik te lekre.
Ti los volt kü lö nö sen víz, gôz, füst, ko rom, hô, bûz, zaj, ráz kód ta tás vagy
más ha son ló dol gok út ján a szom széd te lek re olyan át ha tást gya ko rolni,
amely a he lyi vi szo nyok és az il le tô ren del te té se sze rint kö zön sé ges nek
tar tott mér té ket meg ha lad ta, és a te lek nek azon a he lyen szo ká sos hasz -
ná la tát je len tô sen kor lá toz ta.
A ha tó ság az épí té si en ge dély fel té te leit ki lá tást vé dô szol ga lom vagy

más ha son ló ter mé sze tû jo go sít vány hiá nyá ban is le he tô ség sze rint ak -
ként ál la pí tot ta meg, hogy az épü let a má sik te lek tôl a ki lá tást, a nap -
sü tést és a sza bad le ve gôt ne von ja el túl zot tan.
A tör vény azt is elôír ta, hogy a tel ket nem sza bad úgy mé lyí te ni, hogy

a szom széd tel ke vagy épü le te en nek kö vet kez té ben a szük sé ges föld tá -
masz té kot el ve szít se, ha csak a mé lyí tést vég zô más fé le meg tá masz tásról
kel lôen nem gon dos ko dik. Ha az a ve szély fe nye ge tett, hogy va la mely
épü let össze dôl vagy ré szei a szom széd te lek re es nek és azt meg ron gál -
ják, en nek a te lek nek tu laj do no sa a ve szély el há rí tá sá ra szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te lét kö ve tel het te at tól, aki a be kö vet ke zô ká rért fe le lôs
lett vol na. Ha épí te ni, vagy meg lé vô épü le tet ta ta roz ni, átala kí ta ni vagy
le bon ta ni csak úgy le he tett, hogy a szom szé dos te lek re vagy a te lek fölé
áll vá nyo kat he lyez tek, az épí tô anya got ezen a tel ken át vit ték vagy a
telken le rak ták, vagy a tel ken át jár tak, a szom széd kár té rí tés el le né ben
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mindeze ket tûr ni volt kö te les, de csak ak kor, ha a kár té rí tés re elô ze te -
sen biz to sí té kot ka pott. Eze ket a sza bá lyok az 1960-ban ha tály ba lé pett
Pol gá ri Tör vény könyv be is átül tet ték.12

A to váb bi rész let sza bá lyo kat a tör vény nem tar tal maz ta, ha nem fel -
ha tal ma zást adott, hogy mi nisz te ri ren de le tek kel sza bá lyoz zák azo kat.

Bün te tô- és egyéb ren del ke zé sek
Kü lön ér de kes ség, hogy a te lek tu laj do no sok fej lesz té si hoz zá já ru lás fize -
té sé re vol tak kö te lez he tôk. Gya kor la ti lag nem a sze mély, ha nem a te lek
vi sel te a ter het, így a min den ko ri tu laj do nost ter hel te a be fi ze té si kö te -
le zett ség. En nek jo ga lap ja, hogy a te le pü lés rész fej lett sé gé nek ará nyá -
ban a te lek ér té ke is fo lya ma to san emel ke dik, ami nem a tu laj do nos ér -
de me, ha nem a kö zös sé gé. A kö zös sé gi ered mé nyek él ve ze te mel lett te hát
an nak ter hei hez is hoz zá kel lett já rul ni.
A tör vény vi szont elôír ta a te le pü lé sek nek, hogy min den be vé telt, ami

az épí tés ügyi igaz ga tás ke re té ben ke rült a vá ros hoz, ki zá ró lag az épí tés -
ügy te rü le tén le het fel hasz nál ni.
A tör vény bün te tô ren del ke zé se ket is tar tal ma zott. Ki há gást kö ve tett

el és pénz bün te tés sel volt bün te ten dô az, aki ha tó sá gi en ge dély hez kö -
tött te lek felosz tást vagy épít ke zést en ge dély nél kül vég zett, vagy már
felépült épü le tet en ge dély nél kül vett hasz ná lat ba, eset leg a te lek felosz -
tá si, az épí té si vagy a hasz ná la ti en ge dély ren del ke zé seit nem tar tot ta
be. Ha a ki há gást em be ri tar tóz ko dás ra is hasz nált épü let tel kap cso lat -
ban kö vet ték el, az il le tô ket két hó na pig ter jed he tô el zá rás sal kel lett bün -
tet ni. Füg get le nül at tól, hogy az épít te tô fe le lôs volt-e a ki há gá sért, az
épí tés ügyi ha tó ság rend bün te tés ként az in gat lan ér té ké nek egy ti zed ré -
széig ter jed he tô pénz bír sá got szab ha tott ki rá, ha az épít ke zést en ge dély
nél kül vagy az en ge dély tôl el té rô mó don vé gez ték, s eb bôl az épít te tô
va gyo ni elôny höz ju tott. A pénz bír sá got köz adók mód já ra kel lett be -
haj ta ni, és az a vá rost (kis- vagy nagy köz sé get), Bu da pes ten és kör nyé -
kén a fô vá ro si pénz ala pot il let te meg.

Má so dik pe rió dus (1964–1997)
Az 1937-es tör vény csu pán 1964-ben ke rült ki a ha tá lyos jog sza bá lyok
kö zül, és hosszú idô re, 1998-ig az épí tés ügy rôl szó ló 1964. évi II I. tör -

12 1959. évi IV. tör vény a Pol gá ri Tör vény könyv rôl. 100–106. §§.
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vény vet te át az egyed ural mat.13 Olyannyi ra, hogy in teg rál ta még a mû -
em lé ki sza bá lyo zást is. Ter mé sze te sen fel me rül a kér dés: ha szak mai ala -
pon állt az 1937-es tör vény, miért kel lett le cse rél ni. Az in dok igen egy -
sze rû. Amit csak le he tett, átemel tek a ré gi tör vény bôl, ám de a tu laj do no si
vi szo nyok ra di ká lis meg vál to zá sa, a ma gán tu laj don vissza szo rí tá sa, az
ál la mi sze rep vál la lás és be ru há zá sok túl sú lya oly mér ték ben meg vál toz -
tat ta az épü le tek be ru há zá si, ter ve zé si, en ge dé lyez te té si és ki vi te le zé si
kö rül mé nyeit, hogy azok már új tör vény meg szü le té sét in do kol ták. A ma -
gán -é pí té szi ro dák he lyét át vet ték az ál la mi ter ve zô iro dák, ugyanígy a
be ru há zó is sok eset ben a ma gyar ál lam volt, az en ge dé lye ket a ta ná -
csok mint ál lam igaz ga tá si szer vek ál lí tot ták ki, s a ki vi te le zés ben is csu -
pán az ál la mi épí tô ipa ri vál la la tok jö het tek szó ba. Ko mo lyabb ma gán -
vál lal ko zás – a ki si pa ron kí vül – ele ve ki zárt volt, ideo ló giai okok ból
gya kor la ti lag fo gal mi le he tet len ség nek szá mí tott.
Ma gán sze mé lyek nem sze rez het tek na gyobb in gat lan va gyont, a „ma -

gán tu laj don” fo gal mát ül döz ték, ideo ló giai szem pont ból ká ros nak val -
lot ták. He lyet te a „sze mé lyi tu laj don” ki fe je zést hasz nál ták, amely a
mar xis ta fel fo gás szem pont já ból sem le ges nek szá mí tott. A sze mé lyi tu -
laj don vi szont ele ve ki zárt na gyobb in gat lan tu laj dont vagy -hasz ná la -
tot. Aki mégis több let in gat lan hoz ju tott, pél dául örök lés út ján, kény te -
len volt elad ni vagy elaján dé koz ni azt.14

Az el já rá si ren det, va la mint az el já ró ha tó sá gok rend sze rét nem kel -
lett kü lö nö seb ben átala kí ta ni. Az vi szont ér zé ke nyen érin tet te a te le pü -
lé se ket, hogy a ta nács tör vény15 meg szün tet te az ön kor mány za ti sá got; a
vá ro sok és a köz sé gek ugyanúgy a köz pon ti irá nyí tás ré szei let tek, mint
a hie rar chia al só fo kán le vô más szer vek.16 Az ön kor mány za tok el tün -
te té sé vel így az al só fo kú nép kép vi se le ti rend szert szá mol ták fel, a la kos -
ság köz vet ve vagy köz vet len mó don már nem le he tett ré sze se la kó kör -
nye ze te ala kí tá sá nak. A ta ná csi vá lasz tá sok mö gött nem állt va ló sá gos
vá lasz tó jo gi sza bad ság. Mindez ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy ne
szü let het tek vol na jó épü le tek vagy ne lett vol na vá ros fej lesz tés, csu pán

13 SZA LAI Éva: A te rü let fej lesz té si igaz ga tás és az épí tés ügy alap jai. In: FI CZE RE La jos–FOR GÁCS Im re: Ma gyar
köz igaz ga tá si jog. Kü lö nös rész. I. m. 223.; MA DA RÁSZ Gab riel la: Az épí tett kör nye zet ala kí tá sa és vé delme.
In: PET RIK Fe renc: Az épí tés ügy ké zi köny ve. HVG-O rac, Bu da pest, 1998. 10.

14 VÖ RÖS Jó zsef–KAR SAI Jó zsef: A la kás épí tés (-vá sár lás), -felújí tás és -kor sze rû sí tés, va la mint a te lek gaz -
dál ko dás pén zü gyi sza bá lyai. Bu da pest, 1985. 9–17.; 31/1971 (X.5.) Korm. sz. ren de let, 32/1971 (X.5.)
Korm. sz. ren de let, 25/1971 (X.5.) ÉVM–IM sz. ren de let, 26/1971 (X.5.) ÉVM–IM sz. ren de let.

15 1950. évi I. tör vény a ta ná csok ról.
16 BA LOGH Bé la: Te le pü lés po li ti ka, te le pü lés fej lesz tés felada tai a párt és igaz ga tá si szer vek gya kor la tá ban.

In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 27.
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azt kí ván tam nyo ma té ko sí ta ni, hogy al kot mány jo gi szem pont ból a kor -
szak ag gá lyos nak mond ha tó. A po li ti ka egyes te le pü lé sek fej lô dé sét ko -
mo lyan vissza is vet het te. Gon dol ha tunk akár Esz ter gom ese té re is, amely
– mert prí má si szék hely volt – bün te tés bôl el vesz tet te me gye szék he lyi
rang ját, sôt még já rá si szék he lyi stá tus ra sem tar tot ták mél tó nak. Ezt a
vá ros a mai na pig nem tud ta tel jes ség gel ki he ver ni.17

Fur csa egyéb ként, hogy a jog for rá si hie rar chia nem ér vé nye sült úgy,
aho gyan az el vár ha tó lett vol na a né pi de mok rá ciá ban. Így az épí té si
tör vényt nem ön ma gá ban kell szem lél ni, hi szen sok fon tos ren del ke zés
ren de le tek ben, te hát ala cso nyabb szin tû jog sza bá lyok ban ta lál ha tó meg.
Ren de let ha tá roz ta meg az el já ró ha tó sá go kat, a ki szab ha tó sza bály sér -
té si szank ció kat, vagy a kü lön bö zô sza bá lyo zá si ter vek el ké szí té sé re vo -
nat ko zó fel ha tal ma zást. Ez ma nap ság már el kép zel he tet len ha tás kö ri
túl lé pés nek és jog sza bály sér tés nek szá mí ta na a vég re haj tó ha ta lom ré -
szé rôl. En nél még meg döb ben tôbb, hogy fon tos kér dé se ket akár az úgy -
ne ve zett ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze ként szá mon tar tott ha tá ro -
zat is el dönt he tett.18

Az új épí té si tör vény egy sé ge sen és át fo góan sza bá lyoz ta az épí tés ügyi
igaz ga tást, így a te rü let ren de zést, az épü le tek, a mû tár gyak és más épít -
mé nyek megépí té sé re, hasz ná la tá ra, ál lag megóvá sá ra, felújí tá sá ra, hely -
reál lí tá sá ra, átala kí tá sá ra, bô ví té sé re és le bon tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat, az épí tés ter ve zést, az épít mé nyek ki vi te le zé sé vel kap cso la tos
épí tô ipa ri te vé keny sé get, az épí tés ügy kö ré be tar to zó ku ta tás és kí sér le -
te zés cél ki tû zé seit, a szo cia liz mus ra oly jel lem zô épí tés ügyi ár sza bá lyo -
zás el veit, az épí tés ügyi szab vá nyo sí tás fel té te leit. Ki ter jedt a tör vény a
mû em lék vé de lem re, va la mint a bel te rü le ti fá sí tás ra és par ko sí tás ra, to -
váb bá a köz te rü le tek hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ra is.

Te rü let ren de zés
Az új tör vény – kö vet ve az 1937-es sza bá lyo zás rend sze rét – elô ször a
te rü let ren de zés sel fog lal ko zott. Az or szág meg ha tá ro zott te rü let ré szeire
re gio ná lis ter ve ket kel lett ké szí te ni a terv sze rû te rü let fel hasz ná lás, az
észsze rû te le pü lés há ló zat, to váb bá a fôbb épít mé nyek tér be li össze han -
go lá sa cél já ból.19 A re gio ná lis ter ve ket min den szin ten fi gye lem be kellett
ven ni a to váb bi ter ve zés nél. A re gio ná lis ter ve zés, va la mint a re gio ná lis

17 MIND SZENTY Jó zsef: Esz ter gom, a prí má sok vá ro sa.Mind szenty Ala pít vány, Bu da pest, [é. n.] 126.
18 Ezt elô ször egy sé ge sen a kor szak vé gén, az 1987. évi XI. tv. 46–48. § sza bá lyoz za.
19 LÁ NYI Lász ló: Gra vi tá ciós mo dell fel hasz ná lá sa az or szá gos re gio ná lis ter ve zés ben. In: I. Épí tés ügyi Igazga -
tá si Kon fe ren cia. I. m. 117–125.
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ter vek jó vá ha gyá sá nak és al kal ma zá sá nak rend sze rét a mi nisz ter ta nács
(kor mány) ál la pí tot ta meg.
A vá ro sok és a köz sé gek ren de zé si ter vei nek el ké szí té se elôtt meg kellett

fo gal maz ni a vá ros, il le tô leg a köz ség ren de zé si prog ram ját, ame lyet
a to váb bi en ge dé lye zé sek nél fi gye lem be kel lett ven ni. A vá ro sok és a
köz sé gek terv sze rû fej lesz té se cél já ból ál ta lá nos ren de zé si ter vet,20 va la -
mint – a szük ség let nek meg fe le lôen, fo ko za to san – rész le tes ren de zé si
ter ve ket kel lett ké szí te ni.21 A tu laj do no sok (ke ze lôk, hasz ná lók) el len -
szol gál ta tás nél kül kö te le sek vol tak el tûr ni, hogy az in gat la nu kon el vé -
gez zék a ren de zé si terv el ké szí té sé hez szük sé ges mun ká la to kat, és az eh -
hez szük sé ges be ren de zést ott tart sák. Az oko zott kárt a pol gá ri jog
sza bá lyai sze rint meg kel lett té rí te ni. Ezek a sza bá lyok szin te szó sze rint
az 1937-es tör vény mon da tai.22

A ren de zé si ter ve ket a nép gaz da sá gi ter vek el ké szí té se és vég re haj -
tása so rán fi gye lem be kel lett ven ni. A te le pü lé sek te rü le tét fel hasz nálni,
építési tel ke ket ala kí ta ni és beépí te ni, út- és egyéb köz le ke dé si, to vábbá
köz mû há ló za tot s ál ta lá ban bár mely épít ményt lé te sí te ni, va la mint
ilyen cé lok ra épí tés ügyi ha tó sá gi en ge délyt ad ni csak a ren de zé si tervek -
nek meg fe le lôen volt sza bad. Ha va la mely ter ve zett te rü let fel hasz nálás
a még jó vá nem ha gyott ren de zé si terv vel el len ke zett vagy a ter ve zett
ren dezés vég re haj tá sát lé nye ge sen költ sé ge seb bé tet te, il let ve más ként
meg nehezí tet te vol na, az épí tés ügyi ha tó ság kö te les volt meg ta gad ni
vagy feltételek hez köt ni az en ge délyt. Az en ge dély ben – kár ta la ní tá si
igény ki zá rá sá val – ké sôb bi átala kí tás vagy le bon tás kö te le zett sé gét is
elô le he tett ír ni.23

A ren de zé si terv jó vá ha gyá sá ra jo go sult ha tó ság megál la pít hat ta a tulaj -
don jog gya kor lá sá nak a terv vég re haj tá sa cél já ból szük sé ges kor lá to zá -
sait. Eze ket a tu laj don jo gi kor lá to zá so kat a ha tó ság meg ke re sé se alapján
a te lek könyv be be kel lett je gyez ni, bár a be jegy zés el ma ra dá sa a korláto -
zá sok ha tá lyát nem érin tet te.
A vá ros és köz ség ren de zé si ter vei nek el ké szí té sét a vá ro si, il let ve

községi vég re haj tó bi zott ság ha tá roz ta el. Az épí tés ügyi mi nisz ter fon -

20 VIN CZE Ist ván: Az ál ta lá nos ren de zé si ter vek al kal ma zá sá nak né hány alap ve tô nek ítélt kér dé se. In: I. Építés -
 ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 244–253. Az ál ta lá nos ren de zé si terv el ké szí té sé nek ha tár ide je: 1970.
de cem ber 31. 2001/1965 (I. 16.) Korm. ha tá ro zat.

21 GYÔ RI Ist ván–PE RÉ NYI Éva: Sza bá lyo zá si elôírá sok a te rü let ren de zé si ter vek ké szí té sé hez. Bu da pest, 1984.
7.; STAD LER Jó zsef: A te rü let ren de zé si ter ve zés ha té kony sá ga az épí tés-i gaz ga tá si mun ká ban. In: I. Építés -
 ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 216–225.

22 1937. évi VI. tc. 3. § (4) be kez dés.
23 1937. évi VI. tc.19.§ (5) be kez dés áteme lé se.
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tos nép gaz da sá gi ér dek bôl ese ten ként ha tár idôt szab ha tott a terv el ké -
szí té sé re vagy a meg le vô ren de zé si terv to vább fej lesz té sé re, il le tô leg mó -
do sí tására.
Az ál ta lá nos ren de zé si ter vet a fô vá ros és a me gyei jo gú vá ro sok

tekinte té ben a mi nisz ter ta nács, já rá si jo gú vá ro sok nál a me gyei ta nács,
községek nél a já rá si ta nács hagy ta jó vá. Já rá si jo gú vá ros és köz ség egy -
sze rû sí tett ál ta lá nos ren de zé si ter vét a vá ro si, il le tô leg a köz sé gi ta nács
hagy ta jóvá.
A rész le tes ren de zé si ter vet vá ro si és köz sé gi te kin tet ben a já rá si ta -

nács vég re haj tó bi zott sá ga, az épí tés ügyi sza bály zat ban meg ha tá ro zott
ki sebb je len tô sé gû rész le tes ren de zé si ter ve ket pe dig az épí tés ügyi ha tó -
ság hagy ta jó vá.24 A ren de zé si ter ve ket jó vá ha gyás elôtt az ér de kelt ál -
lam igaz ga tá si szer vek kel egyez tet ni kel lett, majd köz szem lé re kel lett ten -
ni, is mer tet ni az ér de kel tek kel, s en nek so rán az ér de kel tek a ren de zé si
ter vek re ész re vé te le ket te het tek.25

Te lek ala kí tás
Épí té si tel ket csak az épí tés ügyi sza bály za totmegál la pí tó ren de let rendel -
ke zé sei és az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye, ha tá ro za ta sze rint volt szabad
ala kí ta ni. Az el já rás megin dí tá sát az épí tés ügyi ha tó ság meg ke re sése
alap ján a te lek könyv be be kel lett je gyez ni. Meg kel lett ta gad ni az en ge -
délyt, ha a mun ká la tok kö vet kez té ben a te rü let ren del te té sé nek és a tele -
pü lés ér de kei nek meg nem fe le lô te le pü lés vagy beépí tés ke let ke zett volna.
Ha a te lek ala kí tást ál la mi szerv, tár sa dal mi szer ve zet vagy szö vet ke -

zet kí ván ta vég re haj ta ni, az épí tés ügyi ha tó ság a szer vet utak és köz mû -
vek lé te sí té sé re vagy költ sé gei nek vi se lé sé re kö te lez het te. Az 1937-es tör -
vény ezt még ma gán sze mé lyek re is ki ter jesz tet te.26

Az épí tés ügyi ha tó ság te lek ala kí tást hi va tal ból is el ren del he tett, ha azt
megala po zott épí té si szán dé kok in do kol ták, és ha az ala kí tan dó tel ke -
ket el le he tett lát ni a ren de zé si ter vek és az épí tés ügyi sza bály zat ren del -
ke zé sei sze rint szük sé ges utak kal és köz mû vek kel.27 A tör vény ki mond -
ta, hogy az épí tés ügyi ha tó ság nak a te lek ala kí tás ügyé ben ho zott
ha tá ro za tát bí ró ság elôtt nem le he tett meg tá mad ni. A Köz igaz ga tá si Bí -
ró sá got az ál lam szo cia lis ta rend szer 1949-ben meg szün tet te, így az ál -

24 LÁSZ LÓ Lász ló: A kü lön bö zô szin tû te rü let ren de zé si ter vek sze re pe az épí tés ügyi igaz ga tás ban. In: I. Építés -
 ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 126–134.; LO YDL Ta más: I. m. 158.

25 30/1964 (XI I.2.) Korm. ren de let (Vhr.) 4–5. §§.
26 1937. évi VI. tc. 5. § (3) be kez dés.
27 MOL NÁR Mik lós: Az in gat la nok ra vo nat ko zó tu laj don jog ál lam igaz ga tá si kor lá to zá sa. ÁSZI, Bu da pest,

1989. 16–22.
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lam igaz ga tá si szer vek el le ni jog or vos lat mi ni má lis ra zsu go ro dott, ami
az úgy ne ve zett ál lam pol gá ri jo go kat erô sen kor lá toz ta.28

Ha az ala kí tás foly tán a te lek te rü le te csök kent, a tu laj do nost a te lek -
ré szért kár ta la ní ta ni kel lett; ha a te lek te rü le te nö ve ke dett, a tu laj do nos
kö te les volt a te lek rész ér té két meg fi zet ni. Az ala kí tás so rán a te lek nek
azt a ré szét, ame lyen épü let állt, csak a tu laj do nos be leegye zé sé vel le he -
tett más nak ad ni, kár ta la ní tás sal. Ha a te lek ala kí tás miatt va la mely épü -
le tet vagy épü let részt le kel lett bon ta ni, az épü let tu laj do no sát ugyan -
csak kár ta la ní ta ni kel lett.29

Új elem ként ke rült be a tör vény be – a szo cia lis ta el vek nek meg fe le -
lôen – a te lek ala kí tá si és az épí té si ti la lom. A ren de zé si terv jó vá ha gyá -
sá ra jo go sult ha tó ság a terv vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa cél já ból a te le -
pü lés meg ha tá ro zott te rü let ré szei re te lek ala kí tá si, il le tô leg épí té si ti lal mat
ren del he tett el; fon tos nép gaz da sá gi ér dek bôl, meg ha tá ro zott ese tek ben,
ezt az épí tés ügyi ha tó ság is el ren del het te. Ez utób bi már kel lôen gu mi -
sza bály, sok visszaélés re, jog kor lá to zás ra adott le he tô sé get. Így volt ez
an nak el le né re, hogy a tör vény dek la rált: a te lek ala kí tá si, il le tô leg épí -
té si ti lal mat a fel tét le nül szük sé ges mér ték re és idô tar tam ra kel lett kor -
lá toz ni. Az in gat lan tu laj do no sa, ke ze lô je, hasz ná ló ja az in gat lant a jog -
sza bá lyok ke re tei kö zött a ti la lom fennál lá sa alatt is bir to kol hat ta,
hasz nál hat ta és az zal ren del kez he tett. A ti la lom miatt kár ta la ní tás nem
járt. Mél tá nyos in téz ke dés volt vi szont, hogy ha az in gat lan tu laj do no -
sa emiatt nem tud ta meg va ló sí ta ni la kó ház-é pí té si szán dé kát, ki sa já tí -
tá si el já rás nél kül beépít he tô cse re tel ket ka pott, fel té ve, hogy a tu laj do -
nos vagy egye nes ági ro ko na a la kó ház épí tés re kö te le zett sé get vál lalt.
Szin tén új sza bály volt, hogy a te le pü lés kül te rü le tén nem sza bad ál -

lan dó la kás, köz in téz mény vagy nya ra ló cél já ra al kal mas épü le tet épí -
te ni. Bár itt az épí tés ügyi sza bály zat megál la pít ha tott ki vé te le ket, a kül -
te rü le ti he lye ken új tel ke ket sem volt sza bad kiala kí ta ni.30

Vé dô te rü le tek kel vi szont az új tör vény ben is ta lál ko zunk. Ilye ne ket
kel lett lé te sí te ni, ha az üze mek stb. ká ro sít hat ták a kör nye ze tet, vagy ha
ma gu kat az üze me ket és épít mé nyei ket kel lett meg vé de ni a kör nye zet
ká ros ha tá sai tól. A vé dô te rü le te ken is el ren del he tô volt te lek ala kí tá si,
il le tô leg épí té si ti la lom.

28 1949 évi II. tör vény a Köz igaz ga tá si Bí ró ság meg szün te té sé rôl.
29 1937. évi VI. tc. 9. § be kez dé sei nek áteme lé se.
30 DU NAY Re zsô: Te rü let ren de zé si ter vek ké szí té se köz te rü le tek re, zárt ker tek re Veszp rém me gyé ben. In:
I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 30.
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Ha a rész le tes ren de zé si terv sze rint a te le pü lés bel te rü le tén vagy beépít -

he tô kül te rü le tén köz út lé te sí té sé hez, bô ví té sé hez vagy sza bá lyo zá sá hoz
te rü let re volt szük ség, az épí tés ügyi ha tó ság az ott lé vô te lek köz út cél -
já ra szük sé ges ré szét – ki sa já tí tá si el já rás nél kül – igény be ve het te, és
köz te rü let ként le je gyez tet het te, a rész le tes ren de zé si terv sze rint fe les le -
ges sé vált köz te rü le tet pe dig a te lek hez hoz zá je gyez tet het te. A te lekkönyvi
le- vagy hoz zá jegy zés hez a te lek köny vi ér de kel tek hoz zá já ru lá sa nem
volt szük sé ges. Az épí tés ügyi ha tó ság nak ezt el ren de lô ha tá ro za tát bí -
ró ság elôtt nem le he tett meg tá mad ni.31

Ha a te lek nek a köz út cél já ra szük sé ges ré szén épü let vagy épü let rész
állt, ki sa já tí tá si el já rást kel lett le foly tat ni. (Csak ak kor nem, ha az igény -
be vé tel re az ér de kel tek ké rel mé re in dí tott te lek ala kí tá si el já rás sal kap -
cso lat ban ke rült sor.) A te lek igény be vett ré széért nem járt kár ta la ní -
tás, ha az a te lek te rü le té nek egy ötö dét nem ha lad ta meg. Az egy ötö döt
meg ha la dó több let te rü le tért kár ta la ní tás járt, ám az egy ötöd ki szá mí tá -
sá nál azt a te rü le tet is fi gye lem be kel lett ven ni, ame lyet a te lek bôl közút
cél já ra kár ta la ní tás nél kül tíz év nél nem ré geb ben vet tek igény be. Ez a
tíz év 1937-es sza bá lyo zás ide jén még har minc esz ten dô volt. Igaz, akkor
a te lek har ma da is el ve he tô volt kár ta la ní tás nél kül.32

Ér de kes az a ren del ke zés: ha a köz út lé te sí té sé hez szük sé ges te rü le tet
tel jes szé les ség ben az új köz út egyik ol da lán fek vô te lek bôl kel lett le ha -
sí ta ni, az így nem érin tett szem köz ti te lek tu laj do no sa kö te les volt az
igény be vett te rü let fe le ér té két be fi zet ni a vá ro si vagy köz sé gi ta nács
vég re haj tó bi zott sá gá nak. A fi ze ten dô összeg azon ban nem ha lad hat ta
meg sa ját tel ke egy ötöd ré szé nek ér té két.
Az inf ra struk tú ra fej lesz té séért a szo cia liz mus ban nem kel lett kö zös -

sé gi hoz zá já ru lást fi zet ni. Vi szont ha a te lek hez a ha tó ság hoz zá jegy zett
köz te rü le tet, az il le tô kö te les volt meg fi zet ni gaz da go dá sát.33

Mû em lék vé de lem
A te le pü lés ren de zés után a kö vet ke zô nagy té ma a mû em lék vé del mi sza -
bá lyo zás volt.
Az 1881. évi mû em lé ki tör vényt az 1949. évi 13. sz. tör vényere jû ren -

de let vál tot ta fel, amely a mû em lé kek rôl és a mú zeu mok ról együt te sen
ren del ke zett. Ez a jog sza bály az 1881-es tör vény kor sze rû sí tett vál to za -

31 MOL NÁR Mik lós: i. m. 51–55., 253–263.
32 1937. évi VI. tc. 15. § (1)-(2) be kez dé sek.
33 NÉ METH Lász ló: Se géd let az in gat lan ke ze lô szer vek gaz da sá gi és pén zü gyi sza bá lyo zó rend sze ré nek alkal -
ma zá sá hoz. Szé kes fe hér vár, 1980. 48.
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ta volt.34 Ki bô ví tet te a mû em lék vé de lem so rán el ren del he tô mun kák kö -
rét, és vé de lem ben ré sze sí tet te a mû em lé kek kör nye ze tét is. Ily mó don
nyil vá ní tot tak vé det té szá mos mû em lé ket, je len leg is ezek al kot ják a
védett ál lo mány törzs anya gát.
A tör vényere jû ren de let 5. és ezt kö ve tô fe je ze tei (17–23. §.) fog lalkoz -

tak a mû em lé kek kel. Nyil ván tar tá suk ról a 8. fe je zet ben (28. §.) ala pított
Mú zeu mok és Mû em lé kek Or szá gos Köz pont ja (MMOK) gon dos ko -
dott. A nyil ván tar tás el ké szí té sé nek és ve ze té sé nek, va la mint a mû em -
lé kek szám ba vé te lé nek mód ját a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ren -
de let tel sza bá lyoz ta; be je len té si, il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get
is ró ha tott a je len tôs in gat la nok tu laj do no sai ra (bir to ko sai ra).
A mû em lék ké nyil vá ní tás té nyét a Köz pont ké ré sé re a te lek könyv be

is be je gyez tet ték. A mû em lé ki in gat lan ra vo nat ko zó min den te lek könyvi
be jegy zés rôl a Köz pon tot hi va tal ból ér te sí te ni kel lett.
A jog sza bály a Mú zeu mok és Mû em lé kek Or szá gos Köz pont ját a val -

lás- és köz ok ta tá si mi nisz ter felügye le te és a Ma gyar Tu do má nyos Tanács
irá nyí tá sa alá he lyez te. A hi va tal el sô fo kú ha tó ság ként mû kö dött mú -
zeu mi és mû em lé ki ügyek ben, és köz vet le nül érint ke zett más ha tó sá gok -
kal. A hi va tal ve ze tôt a mi nisz ter ja vas la tá ra a Nép köz tár sa ság El nö ki
Ta ná csa, a tiszt vi se lô ket és al kal ma zot ta kat a hi va tal ve ze tô ja vas la tá ra
a mi nisz ter ne vez te ki.
A ren de let 9. fe je ze te (29–30. §.) fel so rol ta a vét ség nek és ki há gás nak

mi nô sí tett ma ga tar tá sok ra ki szab ha tó bün te té se ket. Vét sé get kö ve tett
el és fog ház zal volt bün tet he tô, aki vé dett tár gyat szán dé ko san meg ron -
gált, el pusz tí tott vagy meg sem mi sí tett, il let ve en ge dély nél kül ki vit te az
or szág ból. Ki há gást kö ve tett el és el zá rás sal volt bün tet he tô, aki be je -
len té si vagy adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te, a mû emlék
meg te kin té sét aka dá lyoz ta.
1949-tôl te hát a Mû em lé kek Or szá gos Bi zott sá gát a Mú zeu mok és

Mû em lé kek Or szá gos Köz pont ja vál tot ta fel, amely a mû em lék vé de lem
ha tó sá gi felada tai nak el lá tá sát vég zô szak hi va tal volt.
A tör vényere jû ren de let ér tel mé ben a mû em lé ket és an nak tar to zé kait

ép ség ben és vál to zat lan ál la pot ban fenn kel lett tar ta ni. A fenn tar tás kö -
te le zett sé ge a tu laj do nost, ha pe dig a hasz no sí tás jo gát a ha szon él ve zô
gya ko rol ja, a ha szon él ve zôt ter hel te. A fenn tar tá si kö te le zett ség az épít -

34 HOR LER Mik lós: A mû em lék vé del mi gon do lat kiala ku lá sa Eu ró pá ban. BME Mér nö ki To vább kép zô In té zet,
Bu da pest, 1984. 52.; BO ZÓ KI La jos: Po li ti ka és tu do mány. AMû em lé kek Or szá gos Bi zott sá gá nak megújulása
Ge re vich Ti bor irá nyí tá sa alatt (1934–1945). In: BAR DOLY Ist ván–HA RIS And rea: A ma gyar mû em lék vé delem
kor sza kai. Or szá gos Mû em lék vé del mi Hi va tal, Bu da pest, 1996. 173.
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mény nek épí té sze ti ál la gá ra és tö me gé re, hom lok za tá ra, alap raj zá ra, to -
váb bá az épít mény mû vé szi meg je le né sé nek min den té nye zô jé re (dí szítés,
va ko lat, fes tés, ko ra be li be ren de zé sek stb.) ki ter jedt.
A Köz pont az ép és vál to zat lan fenn tar tás ér de ké ben megóvá si és hely -

reál lí tá si mun ká la tok ra, a mû em lék za var ta lan ha tá sá nak ér vé nye sü lése
ér de ké ben pe dig az elék te le ní tô vagy ide gen ré szek (dí szí tés, át fes tés,
vako lás, hir de tô táb lák) el tá vo lí tá sá ra uta sít hat ta a fenn tar tás ra kö te le -
zett sze mélyt. Ha ez nem tör tént meg, a megál la pí tott ha tár idôn be lül a
Köz pont a fenn tar tás ra kö te le zett sze mély költ sé gé re el vé gez tet het te a
mun ká la to kat. Ro mok es té ben vi szont csak a to váb bi pusz tu lás megaka -
dá lyo zá sá ra irá nyu ló mun ká la to kat le he tett el ren del ni.
Ha va la ki a mû em lé ken épí té si mun ká kat akart vé gez ni – kül sô vagy

bel sô átala kí tást, bô ví tést vagy ja ví tást ter ve zett, felira to kat vagy mû szaki
be ren de zé se ket (an ten na, vil lany osz lop) kí vánt el he lyez ni –, a Köz pont
en ge dé lyét kel lett kér nie. Mû em lék jel le gû épü let re szó ló épí té si vagy más
ha tó sá gi en ge délyt a Köz pont elô ze tes hoz zá já ru lá sa nél kül nem le he tett
kiad ni. A fenn tar tás kö te le zett sé gén felül a Köz pont olyan mun ká la tok
tel je sí té sé re is fel hív hat ta a mû em lék fenn tar tá sá ra kö te le zett sze mélyt,
ame lyek a mû em lék ere de ti jel le gé nek ki fe je zé sé re vagy ha tá so sabb érvénye -
sü lé sé re irá nyul tak. Ha a fenn tar tás ra kö te le zett sze mély az ilyen mun ká -
la tok el vég zé sét meg ta gad ta, a mun ká la to kat a Köz pont az ál lam kincs tár
ter hé re el vé gez tet het te. Az ál lam kincs tár ilyen eset ben a meg lé vô gaz dago -
dás ere jéig a fenn tar tás ra kö te le zett sze mély tôl meg té rí tést kö ve tel he tett.
A za var ta lan bir tok lás el vét ütöt te át az a sza bály, hogy le he tô vé kellett

ten ni a mû em lék meg te kin té sét, bár en nek mód ját úgy kel lett megál la -
pí ta ni, hogy az a tu laj do nost, il le tô leg az in gat lan fe lett ren del ke zés re
jo go sult más sze mélyt az in gat lan ren del te tés sze rû hasz ná la tá ban, vagy
mél tány lást ér dem lô élet vi szo nyai ban ne za var ja, és ne jár jon ká ro so -
dás sal vagy költ ség gel.
A mû em lé ket az ál lam ki sa já tít hat ta, ha a fenn tar tá sá ra kö te le zett sze -

mély mu lasz tás sal vagy a Köz pont tör vé nyes in téz ke dé sei nek meg hiú sí -
tá sá val ve szé lyez tet te a mû em lék ép sé gét.
A mû em lék kel együtt vé de lem ben ré sze sül he tett an nak épí té sze ti és

táj ké pi kör nye ze te, va la mint a tör té ne ti és ré gé sze ti je len tô sé gû föld te -
rü le tei is. A mi nisz ter a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter rel, il let ve az eset leg
il le té kes más mi nisz ter rel egyetér tés ben ál la pí tot ta meg, hogy va la mely
mû em lék kör nye ze tét vagy va la mely föld te rü le tet vé de lem ben kell-e ré -
sze sí te ni, és hogy a vé dett te rü let mi lyen in gat lan ré sze ket ölel jen fel.35

35 MA GYAR Má ria–PÉ TER An na má ria: Az épí té sze ti örök ség vé del me. KJK-Ker szöv, Bu da pest, 2003. 21–23.
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A mû em lék vé de lem kor mány za ti irá nyí tá sá nak ha tás kö re az 1950-es
évek tôl több ször is mó do sult. 1949-ig a mû em lék vé de lem felada tai a
val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ha tás kö ré be tar toz tak. A 2019/6/1953.
MT ha tá ro zat a mû em lék vé de lem irá nyí tá sát az Épí té sze ti Ta nács ra,
majd a 2214/1953. MT ha tá ro zat az Or szá gos Épí tés ügyi Hi va tal ra ru -
ház ta át. Az 10054/1956. kor mány ha tá ro zat tal vi szont a mû em lék vé -
de lem irá nyí tá sa és szak felügye le te az épí tés ügyi mi nisz ter feladat kö re
lett, míg a mû em lé kek kel kap cso la tos kul túr po li ti kai felada to kat az
1045/1957. kor mány ha tá ro zat a mû ve lô dé si tár cá ra bíz ta oly mó don,
hogy a vé det té nyil vá ní tás és tör lés ügyei ben a két mi nisz ter egyetér té -
se volt szük sé ges. Gya kor la ti lag ez ér vé nye sült 1998-ig, mi köz ben a mû -
em lék vé del mi szak igaz ga tá si szerv el ne ve zé se több ször vál to zott. AMú -
zeu mok és Mû em lé kek Or szá gos Köz pont ja 1952-ben meg szûnt, s
megala kult az Or szá gos Mû em lé ki Felügye lô ség (OMF), amely nek ha -
tás kö re is mé tel ten csak az in gat lan örök ség re ter jedt ki.36 Az OMF
felügye le tét az Épí tés ügyi Mi nisz té rium Mû em lé ki Osz tá lya (utóbb fô -
osz tály) lát ta el. Kü lön szerv ként mû kö dött a Bu da pes ti Mû em lék
Felügye lô ség (BMF), amely mû em lék jel le gû épü le tek nél ha tó ság ként,
mû em lé kek nél az OMF hoz zá já ru lá sá val dön tô ha tó ság ként járt el.37

Az 1949. évi tör vényere jû ren de let ben meg fo gal ma zott ala po kat fej -
lesz tet te to vább az 1961-ben meg je lent Or szá gos Épí té si Sza bály zat
(OÉSZ),38 amely nek szer ves ré sze volt a mû em lék vé del mi sza bá lyo zás.
Ek kor je len tek meg a vá ros ren de zés és a mû em lék vé de lem kap cso la tá -
nak máig meg lé vô ele mei, mint pél dául a mû em lé ki kör nye zet rész le tes
meg ha tá ro zá sa, új fo ga lom ként a mû em lé ki je len tô sé gû te rü let be ve ze -
té se és ez zel együtt a mû em lé ki együt te sek vé del mé nek jo gi sza bá lyo zá -
sa, va la mint a mû em lé kek nek és vé dett együt te sek nek a vá ros ren de zé si
ter vek be va ló beépí té se.
Az épí tés ügy rôl szó ló 1964. évi II I. tör vény ha tá lyon kí vül he lyez te a

ko ráb bi mû em lék vé del mi ren del ke zé se ket, és az épí tés ügyi igaz ga tás ke -
re tei kö zött ren del ke zett a mû em lék vé del mi felada tok ról. A mû em lék -
vé de lem rész le tes sza bá lyait az 1/1967. (I. 31.) ÉM ren de let ha tá roz ta
meg, amely a mû em lék vé de lem rôl szó ló 1997. évi LIV. tör vény megalko -
tá sáig volt ha tály ban.

36 Az épí tés ügyi mi nisz ter 52/1957. sz. és 63/1957 sz. uta sí tá sa. TA MÁ SI Ju dit: Mû em lék vé de lem tör vé nyi
ke re tek kö zött. Or szá gos Mû em lék vé del mi Hi va tal, Bu da pest, 2001. 124.

37 A Fô vá ro si Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá ga Vá ros ren de zé si és Épí tés ügyi Fô osz tá lyá nak szer ve ze té ben
mûkö dô BMF a 13/1963. ÉM szá mú uta sí tás alap ján mû kö dött. GE RÔ Lász ló: Ma gyar mû em lé ki ABC.
Mûsza ki Könyv kiadó, Bu da pest, 1984. 35–36., 138.

38 5/1961 (II I.9.) ÉM ren de let 157–169. §§.
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Bár a mû em lék vé de lem mel már 1881-tôl tör vény fog lal ko zott, az ál -

la mi mû em lék vé del mi szer ve ze tek (MOB, MMOK) ha té kony sá ga erô -
sen kri ti zál ha tó volt. Csak az 1957-ben megala kí tott Or szá gos Mû em -
lé ki Felügye lô ség ho zott lé nye ges mennyi sé gi és mi nô sé gi vál to zást. Az
OMF- nek két felada tot kel lett el lát nia: egy részt a mû em lé kek kel kap -
cso la to san vég zett mun kák szak felügye le ti, ha tó sá gi teen dôit, más részt
az ope ra tív, gya kor la ti mû em lék vé de lem komp lex és koor di nált meg va -
ló sí tá sát.
Az OMF felügye le ti te vé keny sé ge több ré tû volt. Egyik fô ágát a jog -

sza bá lyok kal kap cso la tos teen dôk ad ták. Ma gyaror szá gon a kö vet kezô
mû em lé ki vé dett sé gi ka te gó riák is me re te sek, ér ték sor sze rint: mû em lék,
mû em lék jel le gû és vá ros ké pi je len tô sé gû in gat lan. A vé dett épü le tek
elsôd le ges je len tô sé ge tör té ne ti sze re pük ben rej lik. Ezért ke rül tek a mû -
em lék jegy zék be olyan épü le tek is, ame lyek nek épí té sze ti-mû vé sze ti ér -
té ke oly kor cse kély, de fon tos tör té nel mi ese mény vagy sze mé lyi ség kap -
cso ló dik hoz zá juk. A mû em lék je len tô sé gû te rü le tek több sé gük ben a
tör té nel mi vá ro sok és ki sebb ran gú te le pü lé sek mag jai. Kör nye ze tük ben
min den mun ka – az épü le ten, a tel ken és a kör nye zô tel ke ken is – ha tó -
sá gi en ge déllyel volt vé gez he tô,39 amíg ez a mû em lék jel le gû épü le tek
ese té ben csak a sa ját te lek re vo nat ko zott.
A mû em lék jegy zék bôl va ló tör lés re vagy új fel vé tel re az Or szá gos Mû -

em lé ki Felügye lô ség tett ja vas la tot. Mû em lék jel le gû épü let ese té ben a
felügye le tét el lá tó ÉVM fô osz tállyal egyez te tett, mû em lék ese té ben ehhez
az épí tés ügyi és vá ros fej lesz té si, il le tô leg a mû ve lô dé si mi nisz ter egyetér -
té se volt szük sé ges. Mû em lé ki épü le te ken a hasz ná lók és a tu laj do nosok
is vé gez het tek mun ká kat – a mû em lé ki ha tó ság jó vá ha gyá sá val. A jóvá -
ha gyás az épí té sze ti terv do ku men tá ció be nyúj tá sa alap ján tör tént, ame -
lyet je len tô ség tel je sebb ese tek ben terv kon zul tá ció, hely szí ni szem le, eset -
leg a szak ha tó ság nál szer ve zett terv ta nács elô zött meg.40

A ma gyar mû em lék vé de lem tár sa dal mi bá zi sát a Ha zafias Nép front
ke re tein be lül szer ve zett mû em lé ki al bi zott sá gok, hon is me re ti kö rök,
vár ba rá ti tár sa sá gok al kot ták. Az al bi zott sá gok el mé le ti ku ta tó munká -
val, kiad vá nyok összeál lí tá sá val és fi nan szí ro zá sá val, fi gye lô szol gá lat
mû köd te té sé vel se gí tet ték a mun kát. A mû em lé kek kul tu rá lis és nép gaz -
da sá gi hasz no sí tá sát a jó mû em lé ki pro pa gan da is elô moz dí tot ta.41

39 JANT NER An tal: A mû em lék vé de lem ága za ti igaz ga tá sa, az Or szá gos Mû em lé ki Felügye lô ség jog ál lá sa.
In: RO MÁN And rás: Mû em lé ki al bi zott sá gok XI I. or szá gos ér te kez le te (XI I. MA OÉ).Nyír egy há za, 1983. 7–9.

40 DER CSÉ NYI Ba lázs: Le gú jabb ko ri épí té sze ti em lé kek fel ku ta tá sa és vé det té nyil vá ní tá sa. Uo. 23–24.
41 MOL NÁR Bé la: Mû em lék vé de lem és tár sa da lom. Uo. 11–13.
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Az OMF te vé keny sé gé nek má sik fô ága a gya kor la ti hely reál lí tó munka
volt, amely ha tó sá gi el lenôr zés alatt or szá go san vég zett te vé keny ség ként
nem zet kö zi leg sza bá lyo zott el vi és me to di kai ala po kon folyt; utób biakat
a Ve len cei Kar ta össze gez te.42

Amíg az eu ró pai jog sza bá lyok a kul tu rá lis, ad dig a ha zai épí té si törvény
az épí tés ügyi igaz ga tás kö ré be so rol ta a mû em lék vé del met. En nek két
oka volt. Egy részt az, hogy a vá ros- és köz ség ren de zés ele ve meg ha tá -
roz ta az egyes mû em lé kek vé del mi le he tô sé geit, hi szen a megóvan dó
épít mé nyek ren de zé si ter vek be il lesz té se nél kül a szán dék nem volt meg -
va ló sít ha tó. Más részt az, hogy a mû em lék vé de lem kap cso lat ban állt az
épí té si en ge dé lye zé si el já rás sal, ugyanis a vé dett épü let épí té si te vé keny -
ség so rán újít ha tó fel, ál lít ha tó hely re. A ré geb bi sza bá lyo zás hoz ké pest
csu pán annyi a vál to zás, hogy most ma gát a mû em lék vé del mi te vé keny -
sé get mi nô sí tet ték az épí tés ügyi igaz ga tás ré szé nek.
Az Or szá gos Mû em lé ki Felügye lô ség jog kö rét a 38/1965. (Ép. Ért. 23.)

ÉM szá mú uta sí tás ál la pí tot ta meg. A mû em lék vé de lem rôl in téz ke dô
1/1967. (I. 31.) ÉM szá mú ren de let a vé de lem sza bá lyait rész le tez te. Az
Épí tés ügyi és Vá ros fej lesz té si Mi nisz té rium (ÉVM) Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tát ha tály ba lép te tô 2/1972. ÉVM szá mú uta sí tás nyo mán
lét re jött a Mû em lé ki Fô osz tály, amely nek felada tait az OMF – ön ál ló
költ ség ve té si szerv ként és jo gi sze mély ként – lát ta el. Így az OMF két
vo na lon dol go zott: az ÉVM Mû em lé ki Fô osz tá lya ként mi nisz té riu mi
sza bá lyo zó, irá nyí tó, koor di ná ló, el lenôr zé si és ha tó sá gi te vé keny sé get,
és az ÉVM szak mai szer ve ze te ként a mû em lék vé de lem szak ha tó sá ga tu -
do má nyos, ha tó sá gi ter ve zé si és ki vi te le zé si te vé keny sé get vég zett.
Az épí tés ügyi mi nisz ter a 38/1965. (Ép. Ért. 23.) ÉM szá mú uta sí tásá -

val meg ha tá roz ta az OMF szer ve ze tét és ha tás kö rét. A hi va talt az igazgató
ve zet te, akit mun ká já ban igaz ga tó he lyet te sek tá mo gat tak. Az igaz ga tó
köz vet le nül irá nyí tot ta a Sze mély ze ti Cso por tot. Az ál ta lá nos igaz ga tó -
he lyet tes köz vet le nül irá nyí tot ta a Be ru há zá si, a Gyûj te mé nyi, a Mû em -
lék-felügye le ti és a Tu do má nyos Osz tályt. A mû sza ki igaz ga tó he lyet tes
irá nyí tá sa alá tar to zott a Ter ve zé si és a Ki vi te le zé si Osz tály. A gaz dasági
igaz ga tó he lyet tes pe dig a Pén zü gyi és Szám vi te li Osz tályt, a Bel sô Igaz -
ga tá si-, és a Mun ka ügyi Cso por tot irá nyí tot ta.
Az OMF a ha tó sá gi te vé keny sé gét a te rü le ti elôadók út ján vé gez te, s

köz vet len kap cso lat ban állt a ta ná csi szer vek kel, az ide gen for gal mi hiva -
ta lok kal, a ter ve zô iro dák kal és a vál la la tok kal.43 Ter ve zé si és ki vi te le -

42 CSÁ SZÁR Lász ló: A mû em lék vé de lem Ma gyaror szá gon. Kép zô mû vé sze ti Kiadó, Bu da pest, 1983. 22–24.
43 VU KOV Kons tan tin: Vá ros re ha bi li tá ció és mû em lék vé de lem. In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 255.
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zé si jo go sult sá gá nak ke re tei kö zött fel tá rá so kat vég zett, hely reál lí tá sok -
nál ter ve zô ként és ki vi te le zô ként, to váb bá a mû em lé kek kel kap cso la tos
kép zô- és ipar mû vé sze ti al ko tá sok ese té ben res tau rá tor ként járt el. Mû -
em lék vé de lem mel kap cso la tos épí tés ter ve zést kiegé szí tô te vé keny sé get
kor lá to zás nél kül, épí tô ipa ri ki vi te le zé si mun kát pe dig mel lék te vé keny -
ség ként olyan kör ben vé gez he tett, amely re szak mai fel ké szült sé ge alap -
ján ké pes volt. Az OMF Gyûj te mé nyi Osz tá lyán be lül mû köd tet te az
Épí té sze ti Mú zeu mot. Kiad ta a Mû em lék vé de lem cí mû, ne gyedéven te
meg je le nô fo lyó ira tot, va la mint meg je len tet te Év köny vét is.
Az 1/1967. (1. 31.) ÉM szá mú ren de let ti zen nyolc cím alatt rész le tez -

te a mû em lék vé de lem kér dé seit. Az OMF a vé det té nyil vá ní tás ról, il let -
ve a meg szün te tés rôl ve ze tett nyil ván tar tá sa alap ján hat éven ként mû -
em lék jegy zé ket adott ki, va la mint in téz ke dett az ak tuá lis stá tus
te lek köny vi be je gyez te té sé rôl. A mû em lék épü let meg je lö lé sé rôl is az
OMF gon dos ko dott. A „Mû em lék” felira tú táb la el he lye zé sét, amely is -
mer tet te az épít mény tör té ne tét, a tu laj do nos nak el kel lett tûr nie, sôt a
táb lát kar ban kel lett tar ta nia.44

Az épü let fenn tar tá sa kap csán az OMF ko moly ha tás kört ka pott:
amennyi ben a vé dett épü let tu laj do no sa az ôt ter he lô fenn tar tá si kö tele -
zett sé get nem tel je sí tet te, az épí tés ügyi ha tó ság el ren del het te a felújí tást
vagy hely reál lí tást. En nek kap csán nem volt jo go sult mér le gel ni az intéz -
ke dés szük sé ges sé gét, ha a mû em lé ki ha tó ság már ál lást fog lalt, s ilyen -
kor kö te les volt ha tó sá gi lé pé se ket ten ni. Ha az is mét lô dô bír sá go lás, il -
let ve a sza bály sér té si el já rás ered mény te len volt, el ren del te a mun ká kat
a kö te le zett költ sé gé re. A la kó épü le tek hely reál lí tá si költ sé geit a ta ná -
csok, az egyéb in gat la nok kal kap cso la tos mun ká la tok költ sé geit az OMF
megelô le gez te. A sze mé lyi tu laj don ban lé vô épü le tek hely reál lí tá sa kor
az ál la mi költ ség ve tés át vál lal ta a ter hek egy ré szét, ha az el ren delt mun -
ká la tok a mû em lék ere de ti jel le gé nek ki fe je zé sé re vagy ha tá so sabb érvé -
nye sü lé sé re irá nyul tak. Ez úgy tör tént, hogy az épít mény ren del te tésszerû
hasz nál ha tó sá gá nak fenn tar tá sá val, il let ve fo ko zá sá val kap cso la tos költ -
sé gek a tu laj do nost ter hel ték, az azon felüli költ sé ge ket az OMF vi selte.
Az OMF hoz zá já ru lá sá hoz kö töt ték az ál la mi tu laj do nú mû em lék

eladá sát, cse ré jét, meg ter he lé sét, ke ze lô jé nek ki je lö lé sét, ke ze lôi jo gá -
nak át ru há zá sát és a tu laj don jog (vagy ke ze lôi jog) gaz da sá gi tár sa ság -
ba vi te lét el ren de lô dön tést. Az OMF- nek kel lett jó vá hagy nia olyan mun -
ká kat, ame lyek en ge dé lye zé se nem az épí tés ügyi, ha nem más (út ügyi,
víz ügyi stb.) ha tó ság jog kö ré be tar to zott, va la mint mû em lé ki je len tô sé -

44 MOL NÁR Mik lós: i. m. 36.
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gû te rü le ten és mû em lé ki kör nye zet ben egye di leg nem vé dett épít mé -
nyek, köz tár gyak, köz üze mi fel sze re lé sek ala kí tá sát, to váb bá zöld fe lü -
le tek lé te sí té sét, el bon tá sát, kül sô felújí tá sát, átala kí tá sát, a mû em lé ki
ér de ket érin tô te rü let fel hasz ná lást, te lek ala kí tást, szol gal mi jog ala pí tá -
sát, a ki sa já tí tást, kö zü le ti el he lye zést, te me tôk kiürí té sét, öt ven év nél
ré geb bi vagy kép zô mû vé sze ti al ko tást ma gá ban fog la ló sír em lék le bon -
tá sát vagy át he lye zé sét, vé dett in gat la non, mû em lé ki je len tô sé gû te rü le -
ten és mû em lé ki kör nye zet ben lé vô fák ki vá gá sát és te le pí té sét.
Meg je lent az a mai na pig élô elv, hogy mû em lé ket le bon ta ni nem le -

het.45 Ha er re mégis szük ség volt pél dául az épü let vég leg össze dôl ni lát -
szott, a vé dett sé get meg szün te tô ha tá ro zat kiadá sa után az OMF en ge -
dé lyez het te a bon tást, elôír va, hogy az épít mény egyes ré szeit épít sék be le
az új épít mény be, vagy az épít mény ér té kes rész le teit he lyez zék mú zeumba.
Az OMF felada ta volt a vé dett épít mé nyek és te rü le tek ha tó sá gi el -

lenôr zé se is. Ez a mû em lé kek ál la po tá nak és hasz ná la tá nak fo lya ma tos
szem mel tar tá sát je len tet te. Az OMF mér le ge lé si jog kö ré ben ho zott ha -
tá ro za to kat csak jog sze rû sé gük szem pont já ból le he tett fe lül vizs gál ni.
A mû em lé ke ket és a ve lük kap cso la tos kép zô- és ipar mû vé sze ti al ko -

tá so kat – mint ha zánk tör té ne ti múlt já nak jel leg ze tes, pó tol ha tat lan ér -
té keit – a tör vény ben sza bá lyo zott ha tó sá gi vé de lem ben kel lett ré sze sí -
te ni, jel le gük meg vál toz ta tá sa nél kül fenn kel lett tar ta ni. A fenn tar tá si
kö te le zett ség ki ter jedt a mû em lék épí té sze ti ál la gá ra, al ka tá ra, hom lok -
za tá ra, tar to zé kai ra. Kül sô vagy bel sô felújí tá si, hely reál lí tá si, átala kí -
tá si, bô ví té si vagy bon tá si mun ká la to kat vé gez ni, va la mint a mû em lék
fel hasz ná lá sá nak mód ját meg vál toz tat ni csak az épí tés ügyi mi nisz ter ál -
tal elôírt mó don és elô ze tes hoz zá já ru lá sá val volt sza bad.46

A tör vény ezen fe je ze te más vé del met is elô írt. A te le pü lé sek te rü letének
gyó gyá szat vagy üdü lés cél já ra al kal mas ré szeit épí tés ügyi vé de lem ben
kel lett ré sze sí te ni. A Ba la tont és kör nyé két, to váb bá a ter mé sze ti adott -
sá gok foly tán össze füg gô, az üdü lés és az ide gen for ga lom szem pont já -
ból je len tôs más te rü le te ket üdü lô te rü le ti egy sé gek ké le he tett nyil vá níta -
ni, és egy sé ges épí tés ügyi vé de lem ben kel lett ré sze sí te ni. Az üdü lô te rü le tet
a re gio ná lis terv ben, il le tô leg a te le pü lés ren de zé si prog ram já ban és ál -
ta lá nos ren de zé si ter vé ben kü lön fel kel lett tün tet ni. Itt csak olyan épít -
ményt volt sza bad épí te ni, amely a hely ren del te té sé nek meg fe lelt, és a
la kos ság, to váb bá az üdü lô te rü le tet igény be ve vô sze mé lyek szük ség le -

45 Uo. 69.
46 SZA BÓ Le ven té né: Tör té nel mi vá ros ré szek megôr zé se, fenn tar tá sa, felújí tá sa az épí tés ügyi igaz ga tás

felada tai kö zött. In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 226–233.
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tei nek kielé gí té sét szol gál ta. Az ál lan dó la kás cél já ra al kal mas épü le tek -
kel beépít he tô la kó te rü le te ket ál ta lá ban el kel lett kü lö ní te ni az üdü lô -
te rü le tek tôl. Ha er re nem volt le he tô ség, az ál lan dó la kás cél já ra al kal -
mas épü let épí té sé nek en ge dé lye zé se so rán kü lön le ges épí té si ki kö té se ket,
hasz ná la tá ra pe dig kor lá to zá so kat le he tett megál la pí ta ni.47

Épí tés ügyi ha tó sá gok
A tör vény IV. fe je ze te az épí tés ügyi ha tó sá gok kal fog lal ko zott. Az épí -
tés ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi felada to kat – ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zett – a ta ná csok vég re haj tó bi zott sá gai nak épí -
tés ügyi szak igaz ga tá si szer vei lát ták el.48 Mun ká juk elô moz dí tá sa cél já -
ból a köz sé gek ben – a ta ná csok ról szó ló jog sza bá lyok nak meg fe le lôen –
épí tés ügyi ál lan dó bi zott sá got (al bi zott sá got) kel lett szer vez ni. Épí tés -
ügyi ál lan dó bi zott sá got a he lyi vi szo nyok fi gye lem be vé te lé vel a vá ro si,
il let ve a vá ro si ke rü le ti ta nács is szer vez he tett.
A ta ná csok vég re haj tó bi zott sá gai épí tés ügyi szak igaz ga tá si szer veinek

ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi felada to kat el sô fo kon köz sé gek ben a járási,
a já rá si jo gú vá ro sok ban a vá ro si, a fô vá ros ban és a me gyei jo gú városok -
ban a ke rü le ti ta nács vég re haj tó bi zott sá gá nak épí tés ügyi osz tá lya lát ta
el. Má sod fo kon a köz sé gek ben és a já rá si jo gú vá ro sok ban a me gyei, a
fô vá ros ban és a me gyei jo gú vá ro sok ban a fô vá ro si, il le tô leg a vá ro si
ta nács vég re haj tó bi zott sá gá nak épí tés ügyi szak igaz ga tá si szer ve járt el.
A me gyei ta nács vég re haj tó bi zott sá ga – az épí tés ügyi mi nisz ter elô -

ze tes hoz zá já ru lá sá val – ál ta lá nos vagy meg ha tá ro zott ügyek re ki ter jedô
el sô fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi jog kör rel ru ház hat ta fel a köz sé gi ta nács
vég re haj tó bi zott sá gá nak szak igaz ga tá si szer vét, ha a köz ség je len tô sége,
fej lett sé ge és lé lek szá ma azt in do kolt tá tet te, és ar ra a ta nács vég re hajtó
bi zott sá gá nak szer ve ze te le he tô sé get nyúj tott. Azok ban az ügyek ben,
ame lyek ben el sô fo kon a köz sé gi ta nács vég re haj tó bi zott sá gá nak építés -
 ügyi szak igaz ga tá si szer ve járt el, a má sod fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi jog -
kört a já rá si ta nács vég re haj tó bi zott sá gá nak épí tés ügyi szak igaz ga tá si
szer ve gya ko rol ta. Mindezek szer ve ze ti felépí té sét és mû kö dé si sza bá -
lyait az épí tés ügyi mi nisz ter ál la pí tot ta meg.
Az épí tés ügyi mi nisz ter a te rü let ren de zés kö ve tel mé nyei nek egy sé ges

ér vény re jut ta tá sa, va la mint az épí tés ügyi ha tó sá gok mun ká já nak elô -

47 FA ZE KAS Sán dor né: A ba la to ni üdü lô kör zet re gio ná lis ren de zé si ter vé nek vég re haj tá sát szer ve zô épí té si
ha tó sá gi te vé keny ség So mogy ban. In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 38–44.

48 MA DA RÁSZ Ti bor: Szak igaz ga tás a vá ro sok ban. Bu da pest, 1972. I. k. 29–33., 139–143., II. k. 26–28.; VÖRÖS

Jó zsef–KAR SAI Jó zsef: i. m. 45.
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se gí té se cél já ból te rü le ti fô épí té sze ket ne vez he tett ki. A te rü le ti fô épí tész
az épí tés ügyi ha tó sá gok és más szer vek ré szé re szak vé le ményt adott, és
tény megál la pí tá so kat tett az épí tés ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zó ügyek -
ben, kü lö nö sen a te rü let ren de zés sel és az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek
kiadá sá val kap cso la tos kér dé sek ben. A te rü le ti fô épí tészt az épí tés ügyi
ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban ér de kelt nek kel lett te kin te ni.49

Egye di épí tés ügyi sza bá lyok
Te rü let fel hasz ná lás hoz, te lek ala kí tás hoz, épít mény megépí té sé hez, hasz -
ná lat ba vé te lé hez, felújí tá sá hoz, hely reál lí tá sá hoz, átala kí tá sá hoz, bô ví -
té sé hez és le bon tá sá hoz, to váb bá gép felál lí tá sá hoz az épí tés ügyi ha tó -
ság en ge dé lye volt szük sé ges. Az épí tés ügyi ha tó ság az épí té si en ge dély hez
kö tött épí té si mun ka, il le tô leg az en ge dély ben meg ha tá ro zott egyes mun -
ka sza ka szok meg kez dé sét – az épí tés ügyi sza bály zat ban vagy más jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben – kez dé si en ge dély hez vagy be je -
len té si kö te le zett ség hez köt het te. Az épí tés ügyi ha tó ság, mint a tör vény
meg szü le té se elôtt is, az en ge dély megadá sát fel té te lek hez köt het te.
Ha va la me lyik egyéb jog sza bály az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lyé nek

megadá sá val kap cso lat ban va la mely ál la mi szerv elô ze tes meg hall ga tá -
sát vagy hoz zá já ru lá sát elôír ta, a ha tá ro zat ho za tal elôtt gon dos kod ni
kel lett az ér de kelt szerv szak vé le mé nyé nek be szer zé sé rôl, és an nak elôírá -
sait az épí tés ügyi ha tó ság ha tá ro za tá ba kel lett fog lal ni.
Épí té si en ge délyt az in gat lan tu laj do no sá nak, ke ze lô jé nek, hasz ná ló já -

nak, to váb bá an nak volt sza bad ad ni, aki a ter ve zett épí té si mun kák el -
vég zé sé hez meg sze rez te az in gat lan nal ren del ke zô sze mély hoz zá já ru lását.
Kö zös tu laj don ban ál ló in gat la non az épí té si jo go sult ság a tu laj do nos -
tár sat csak ak kor il let te meg, ha a ter ve zett épí té si mun kák elvégzésé hez
va la mennyi tu laj do nos társ hoz zá já rult. Ha azon ban a tulaj  do nos társ tar -
tóz ko dá si he lye vagy más kö rül mé nyei miatt ez rend kí vü li ne héz ség gel
vagy szá mot te vô ké se de lem mel járt vol na, az épí tés ügyi ha tó ság be nem
épí tett te lek re ak kor is megad hat ta az en ge délyt, ha ah hoz a tulajdo nos -
tár sak nak a tu laj do ni há nyad sze rint szá mí tott több sé ge hoz zá já rult.
Mint már több eset ben is ta pasz tal tuk, az 1964-es új tör vé nyi sza bá -

lyo zás sok szor nem hat ránk az új don ság ere jé vel. Így volt ez ak kor is,
ami kor elôír ta, hogy az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély megadá sát meg kel -
lett ta gad ni, ha elô re meg le he tett ál la pí ta ni, hogy az épít mény megépí -
té se, il le tô leg fenn tar tá sa víz, gôz, gáz, füst, ko rom, hô, bûz, zaj, rázkód -
ta tás, su gár zás vagy más ok miatt a kör nye zet re olyan ká ros ha tás sal

49 Vhr. 15–17. §.
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járt vol na, amely a he lyi vi szo nyok nak és az érin tett te rü let ren del te té -
sé nek meg fe le lô mér té ket meg ha lad ta, a szom szé dos in gat la nok hasz -
ná la tát szám ba ve he tô en kor lá toz ta vol na, il le tô leg az ál lé kony sá got, az
egész sé get, az élet- vagy köz biz ton sá got ve szé lyez tet te, vagy a köz ér de -
ket egyéb mó don sér tet te vol na.50

A tör vény kö vet ke zô sza ka szá ban is csak az el sô for du lat nyújt új don -
sá got: az épí té si en ge dély fel té te leit úgy kell megál la pí ta ni, hogy az épít -
mény a kor sze rû épí té sze ti kö ve tel mé nyek nek meg fe lel jen. A szom szé -
dos tel ke ken le vô épít mé nyek to vább ra is kap ja nak kel lô tá masz té kot,
vi lá gos sá got, nap fényt és le ve gôt, s az épít mény a szom szé dok ki lá tá sát
le he tô leg ne aka dá lyoz za – hang zik az 1937-bôl is me rôs mon dat. Az
épí tés ügyi ha tó ság az épí té si en ge dély megadá sa so rán kö te les fi gye lem -
be ven ni a te lek kel szom szé dos in gat la nok tu laj do no sai nak, ke ze lôi nek,
hasz ná lói nak jo gos ér de keit.51

Új don ság a tör vény 30. sza ka szá ban, hogy az épít mény ren del te tés -
sze rû hasz ná la tá hoz szük sé ges já ru lé kos épít mé nye ket, te rep ren de zé si,
fá sí tá si, par ko sí tá si mun ká la to kat az épít ménnyel együtt, il le tô leg azt
megelô zôen kel lett meg va ló sí ta ni. Új faj ta épí té si anya go kat, szer ke ze te -
ket, épí té si mó do kat és épí tô ipa ri sze rel vé nye ket is csak ak kor volt sza -
bad al kal maz ni, ha er re az épí tés ügyi mi nisz ter vagy az ál ta la fel jo go sí -
tott ha tó ság, il le tô leg tu do má nyos szerv en ge délyt adott. Az épí tés ügyi
mi nisz ter vi szont el ren del het te egyes épí té si anya gok, szer ke ze tek, épí -
té si mó dok és épí tô ipa ri sze rel vé nyek kö te le zô al kal ma zá sát.
Az épí té si mun kát az en ge dély nek és az ah hoz tar to zó mû sza ki ter -

vek nek és egyéb okira tok nak meg fe le lôen kel lett el vé gez ni. Az épí tés -
ügyi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett mû sza ki terv tôl csak a ha tó ság en ge dé -
lyé vel volt sza bad el tér ni; bár az épí tés ügyi mi nisz ter a ren del ke zés alól
jog sza bály ban ki vé te le ket ál la pít ha tott meg.
A szom szé dos in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja el len szol gál ta tás nélkül

kö te les volt el tûr ni, hogy az épít ke zés el vég zé sé hez szük sé ges mér ték -
ben áll vány za tot he lyez ze nek in gat la ná ra, to váb bá tel kén át jár ja nak,
a szük sé ges mé ré si mun ká la to kat el vé gez zék, az épí tô anya got át vi gyék
vagy lerak ják. Az oko zott kárt a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint meg kel -
lett té rí te ni.
Ha épít ke zés so rán épí té sze ti em lék vagy épít ménnyel kap cso la tos kép -

zô mû vé sze ti al ko tás ke rült elô, a ki vi te le zô kö te les volt azt az épí tés ügyi

50 1937. évi VI. tc. 21. § (2) be kez dés.
51 KESZT HE LYI Pé ter: A te le pü lé si kör nye zet vé del mi szak szol gá lat sa já tos sze re pe az épí tés ügyi igaz ga tásban.

In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m. 520–521.
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ha tó ság hoz ha la dék ta la nul be je len te ni és a le lô he lyet a ha tó ság in téz ke -
dé séig érin tet le nül hagy ni.
Ha az épít ményt a ren del te tés sze rû hasz ná lat ra nem al kal mas mó don

épí tet ték meg, az épí tés ügyi ha tó ság a hasz ná lat ba vé telt meg tilt hat ta,
vagy a hi bák, hiá nyos sá gok meg szün te té sé tôl te het te füg gô vé. Az épít -
ményt csak az épí té si és a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ben meg ha tá ro zott
cél ra volt sza bad hasz nál ni. Az en ge dé lye zett cél tól el té rô hasz ná lat hoz
az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye volt szük sé ges.
Alap elv volt, hogy az in gat lan tu laj do no sa, ke ze lô je, hasz ná ló ja kö te -

les a te lek és az épít mény kar ban tar tá sá ról, il le tô leg fenn tar tá sá ról gon -
dos kod ni, és az épít mény ál la po tát, ál lé kony sá gát a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott mó don és idô sza kon ként fe lül vizs gál ni.
Az épí tés ügyi ha tó ság ak kor ad ha tott en ge délyt az épít mény le bontására,

ha az zal nép gaz da sá gi ér de ket nem sér tett, il let ve ha az épít ményt gazda -
sá gos hely reál lí tás sal vagy átala kí tás sal sem le he tett to vább fenn tar tani.
A ren de zé si ter vek és az épí tés ügyi sza bá lyok meg tar tá sá nak el lenôr -

zé se az épí tés ügyi ha tó ság ha tás kö ré be tar to zott. Az épí tés ügyi ha tó ság
e felada tá nak el lá tá sa so rán el lenôriz te az épí té si mun kák vég zé sét, a
tel kek és az épít mé nyek ál la po tát, ren del te tés sze rû hasz ná la tát és karban -
tar tá sát, a köz te rü le tek hasz ná la tát. Felada ta volt to váb bá az en ge dély
nél kül és az en ge dély tôl el té rô mó don vég zett épí té si mun kák megelô -
zé se, fel ku ta tá sa, il le tô leg megaka dá lyo zá sa. Az épít te tô nek és a ki vi te -
le zô nek tûr nie kel lett, hogy az el lenôr zés re jo go sult szer vek az épí té si
mun ka vég zé sét, il le tô leg a tel ket és az épít ményt el lenôriz zék. Az ellenôr -
zés hez szük sé ges ada to kat, anya go kat, se géd szer ke ze te ket, esz kö zö ket
és mun ka erôt el len szol gál ta tás nél kül kel lett ren del ke zés re bo csá ta ni.52

Ha a ki vi te le zés épí té si en ge dély nél kül vagy az en ge dély tôl el té rô mó -
don, il le tô leg az ál lé kony sá got, az egész sé get, az élet- vagy köz biz tonsá -
got ve szé lyez te tô mó don tör tént, az épí tés ügyi ha tó ság el ren del het te az
épít ke zés meg szün te té sét és az ere de ti ál la pot hely reál lí tá sát, az épí té si
en ge dély nek meg fe le lô mun ka mû ve le tek el vég zé sét, a mû sza ki kö -
vetelmé nyek nek meg nem fe le lô anya gok vagy szer ke ze tek ki cse ré lé sét,
il le tôleg az épít mény rész le ges vagy tel jes átala kí tá sát, le bon tá sát és új -
raépí té sét.
1964-ben már olyan sza bá lyok kal is ta lál koz hat tunk, hogy a ha tó ság

el ren del het te az egy épü let ben le vô va la mennyi üz let he lyi ség hom lok za -

52 BUR GER Mik lós: Ál lam igaz ga tá si jog, kü lö nös rész. Rend ôr tisz ti Fô is ko la, Bu da pest, 1977. 83–87.
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tá nak, to váb bá a ki ra kat szek ré nyek nek, hir de tô be ren de zé sek nek és
felira tok nak egy sé ges ter ve zé sét és ki vi te le zé sét, ha az köz ér dek bôl, kü -
lö nö sen a vá ros kép elô nyö sebb kiala kí tá sa cél já ból szük sé ges nek tûnt.
Ha az épí tés ügyi ha tó ság az épí té si en ge dély nél kül vagy az en ge dély -

tôl el té rô mó don megépí tett épít mény le bon tá sát nem ren del te el, az épít -
mény re meg ha tá ro zott idô re szó ló, vissza vo ná sig ér vé nyes vagy vég leges
fenn ma ra dá si en ge délyt ad ha tott. A meg ha tá ro zott idô el tel te, il le tô leg
az en ge dély vissza vo ná sa után az épít ményt le kel lett vol na bon tat ni. Az
épí tés ügyi ha tó ság az épí té si en ge dély nél kül vagy az en ge dély tôl el té rô
mó don vég zett épít ke zés tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott egy éven be lül,
leg ké sôbb azon ban az épít mény hasz ná lat ba vé te lé tôl szá mí tott tíz éven
be lül in téz ked he tett.53

Épí tés ter ve zé si te vé keny ség
Épí tés ter ve zé si te vé keny sé get – a pol gá ri kor szak tól és a mai gya kor lat -
tól el té rôen – az or szá gos vagy te rü le ti leg il le té kes ál la mi ter ve zô szer -
vek, ter ve zô szö vet ke ze tek, va la mint ter ve zés re jo go sult ál lam pol gá rok
gya ko rol hat tak. Az ál la mi szer vek és a tár sa dal mi szer ve ze tek épít ke zé -
sei vel kap cso la tos mû sza ki ter vek el ké szí té se és a ter ve zôi mû ve ze té si te -
vé keny ség el lá tá sa az ál la mi ter ve zô szer vek felada ta volt. A ma gán szek -
tor szó ba sem jö he tett.
A több ször is mét lô dô, azo nos vagy ha son ló ren del te té sû szer ke ze tek -

re, épít mény ré szek re és épít mé nyek re tí pus ter vet kel lett ké szí te ni. A tí -
pus ter vek al kal ma zá sa ál la mi szer vek épít ke zé sei nél kö te le zô volt; jog -
sza bály más épít te tôk épít ke zé sei nél is el ren del het te a tí pus ter vek kö te le zô
al kal ma zá sát. Ezek a ren del ke zé sek az egy han gú ság irá nyá ba ha tot tak,
a mai na pig fennál ló, sok szor nyo masz tó, fan tá ziát lan és egy for ma, fa -
lansz ter sze rû épü let hal ma zok lét jo go sult sá gát ala poz ták meg.
Ha ál la mi szerv vagy tár sa dal mi szer ve zet volt az épít te tô, ak kor a ter -

ve  zé si mun ka el vég zé sé re az il le té kes ter ve zô vel ter ve zé si szer zô dést,
továb bá ter ve zôi mû ve ze té si szer zô dést is kö te les volt köt ni. Az egész
ter vezési mun ká ra egy ge ne rál ter ve zô vel kel lett szer zô dést köt ni ab ban
az esetben is, ha a ter ve zés hez több ter ve zô köz re mû kö dé se volt szük -
sé ges. A gene rál ter ve zô rész felada tok el vég zé sé re al ter ve zé si szer zô dé -
se ket köt he tett.
A ter ve zô fe lelt a vo nat ko zó jog sza bá lyok, ha tó sá gi elôírá sok és szak -

mai kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té séért, az ál ta la ké szí tett mû sza ki terv és

53 ACZÉL Pé ter: Az épí tés ügyi igaz ga tás ha tó sá gi esz kö zei. In: I. Épí tés ügyi Igaz ga tá si Kon fe ren cia. I. m.
335–352.
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költ ség ve tés he lyes sé géért, gaz da sá gos sá gáért és tel jes sé géért, va la mint
azért, hogy a terv mû sza ki lag és gaz da sá go san ki vi te lez he tô le gyen; fe -
le lôs volt to váb bá a terv esz té ti kai és kor sze rû mû sza ki szín vo na láért és
a szer zô dés bôl ere dô kö te le zett sé gei nek tel je sí té séért. A ter ve zô kö te les
volt fi gye lem mel kí sér ni és ta ná csai val, ész re vé te lei nek meg té te lé vel elô -
moz dí ta ni a ki vi te le zést a mû sza ki terv sze rint. A ge ne rál ter ve zô va la -
mennyi terv és költ ség ve tés össze füg gé séért és egyez te té séért is fe lelt.

Épí tô ipa ri te vé keny ség
Épí tô ipa ri te vé keny sé get az or szá gos vagy te rü le ti il le té kes ség gel szer -
ve zett ál la mi épí tô ipa ri vál la la tok, az épí tô ipa ri szö vet ke ze tek, to váb bá
az ál la mi szer vek, tár sa dal mi szer ve ze tek, il le tô leg szö vet ke ze tek szer -
ve ze té ben mû kö dô épí tô ipa ri rész le gek, va la mint az épí tô ipa ri ki si pa ro -
sok vé gez het tek. Az ál la mi épí tô ipa ri vál la la tok felada ta el sô sor ban az
ál la mi szer vek és a tár sa dal mi szer ve ze tek épí té si igé nyei nek kielé gí té se
volt. Az épí tô ipa ri szö vet ke ze tek és a szö vet ke ze tek épí tô ipa ri rész le gei
fô leg a la kos ság és a szö vet ke ze tek épí té si igé nyeit elé gí tet ték ki, az épí -
tô ipa ri ki si pa ro sok pe dig a la kos sá gi igé nye ket.
A ki vi te le zô fe le lôs volt az épí tô ipa ri te vé keny ség gel kap cso la tos jog -

sza bá lyok, szab vá nyok és egyéb elôírá sok, to váb bá a ha tó sá gi en ge dé -
lyek meg tar tá sáért, va la mint a szer zô dés bôl ere dô kö te le zett sé gei nek
telje sí té séért. A ge ne rál ki vi te le zô az al vál lal ko zói mun kák össze han go -
lá  sáért is fe lelt.

Bün te tô- és egyéb ren del ke zé sek
A tör vény ben sze re pelt még né hány fon tos ki té tel. Így pél dául épí té si en -
ge dély nél kül vagy az en ge dély tôl lé nye ge sen el té rô mó don vég zett épít -
ke zést nem volt sza bad ál la mi ked vez mény ben vagy tá mo ga tás ban ré -
sze sí te ni.
Az épí tés ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi el já rá sok ban az ál -

lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lyait kel lett al kal maz ni.54

Ren de le tek bün tet ték a sza bály sér té se ket. Így pénz bír ság gal volt sújt -
ha tó az, aki va la mely cse lek mé nyé vel a ren de zé si ter vet oly mér ték ben
meg szeg te, hogy ezál tal a ter ve zett ren de zés vég re haj tá sát megaka dá -
lyoz ta vagy lé nye ge sen költ sé ge seb bé tet te. Meg bün tet ték azt, aki építés -
ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te rü let fel hasz ná lást, te lek ala kí tást, épí -
té si vagy bon tá si mun kát vég zett, vagy en ge dély nél kül gé pet ál lí tott fel;

54 1957. évi IV. tör vény.
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ha az ál lé kony sá got, az egész sé get, az élet- vagy köz biz ton sá got köz vet -
le nül ve szé lyez te tô épít ményt (épít mény részt) az épí tés ügyi ha tó ság által
megál la pí tott ha tár idô ben nem bon tot ta le vagy nem ja ví tot ta ki, és a
le bon tá sig, il le tô leg a ki ja ví tá sig nem tet te meg a szük sé ges biz ton sá gi
in téz ke dé se ket. Bün te tés járt mû em lék meg ron gá lá sáért, il le tô leg azért,
ha azon mû em lé ki ha tó sá gi hoz zá já ru lás nél kül vagy a hoz zá já ru lás tól
el té rô mó don vé gez te tett, il le tô leg vég zett mun kát, vagy ha az épít ke zés
so rán elô ke rült épí té sze ti em lé ket vagy épít ménnyel kap cso la tos kép zô -
mû vé sze ti al ko tást az épí tés ügyi ha tó ság nál ha la dék ta la nul be nem je -
len tet te, és a le lô he lyet a ha tó ság in téz ke dé séig nem hagy ta érin tet le nül.
Ki sebb sú lyú sza bály sér tést kö ve tett el az, aki hasz ná lat ba vé te li en ge -

dély nél kül adott vagy vett hasz ná lat ba épít ményt, il le tô leg azt az épí -
tés ügyi ha tó ság en ge dé lye nél kül a meg ha tá ro zott ren del te tés tôl el té rô
cél ra hasz nál ta. Fe lel ni kel lett azért, ha a te lek vagy az épít mény jó kar -
ban tar tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét el mu lasz tot ták, s ez zel az egész -
sé get, a tes ti ép sé get vagy a köz biz ton sá got ve szé lyez tet ték (az épít mény
al ko tó ré sze, tar to zé ka lees he tett, el dôl he tett, il le tô leg csa pa dék-, szenny -
víz vagy egyéb fo lya dék be folyt az épít mény em be ri tar tóz ko dás ra hasz -
nált ré szé be vagy köz te rü let re). Meg bün tet het ték azt is, aki köz te rü le -
tet ha tó sá gi en ge dély nél kül vett igény be vagy az en ge dély tôl el té rôen
hasz nált; új faj ta épí té si anya got, szer ke ze tet, épí té si mó dot vagy épí tô -
ipa ri sze rel vényt ha tó sá gi en ge dély nél kül vagy az en ge dély tôl el té rôen
al kal ma zott.55

Konk lú zió
Az épí tés ügyi sza bá lyo zás ma gán vi sel te az ál lam szo cia lis ta idô szak je -
gyeit. A jog sza bá lyok hie rar chiá ja nem ér vé nye sült, még mi nisz te ri uta -
sí tás ban is ren del kez tek olyan kér dé sek rôl, ame lyek az ál lam pol gá rok,
il let ve az ügy fe lek alap ve tô jo gait érin tet ték. Mégis el mond hat juk, hogy
a sza bá lyo zás ban el sô sor ban a szak mai ság ér vé nye sült, így ezek a jog -
sza bá lyok túlél het ték a rend szer vál to zás éveit. A kor szak sza bá lyait néz -
ve ta gad ha tat lan a túl zott ál la mi sze rep vál la lás ér vé nye sü lé se. Ma már
ag gá lyos nak tar ta nánk, hogy a tu laj do no si, be ru há zói, ki vi te le zôi és en -
ge dé lyez te tôi felada to kat ugyanaz az ál la mi szerv lás sa el. Hiány zott a
kont roll. Ma már a mû em lék vé de lem ben is el kép zel he tet len, hogy a hi -
va tal ter vez zen, ki vi te lez zen és en ge dé lyez ze ön nön ma ga te vé keny sé gét.

55 Vhr. 28. §.
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Bár az épí tés ügy ke vés bé szen ve dett át po li ti zá lást, a jog ál la mi ga ran ciák
kiépí té se az 1990-es évek ben mégis ko moly feladat volt, ame lyet a jog -
sza bály mó do sí tá sok so ra és új jog sza bá lyok szü le té se öve zett. Az érem
má sik ol da la még ma is kí sért ben nün ket, hi szen ha vé gig me gyünk bár -
me lyik ma gyaror szá gi vá ros ut cáin, szem be sül het tünk az épü le tek rossz
ál la gá val és le pusz tult hom lok za tá val, amely az ál la mo sí tás el le né ben
agi tál, hir det ve mind annyiunk szá má ra, hogy az ál lam nál rosszabb tu -
laj do nost ke ve set ta lá lunk.


