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A 2016-os év az új családi házak engedélyezési eljárásának egyszerűsítésének és a családi otthon kedvez-

mény támogatási rendszer kiépítésének köszönhetően a lakásépítésben eddig soha nem látott átalakulást 

hoz. Mi az építész felelőssége és hatásköre a családi ház és a többlakásos lakóépület építésében ma? Mit 

tehetnek a települések épített környezetük minőségének javításáért? Mit tehet érte egy település főépíté-

sze? Mi a helyzet a bérlakásokkal, az energiahatékonysággal? Lesz-e a hosszú csökkenő tendencia után ug-

rásszerűen fejlődő lakásépítés?  

- 2016-tól kormányhatározat rendelkezik az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről. 

- Gyorsított engedélyezési eljárással lehet nekikezdeni egy átlagos családi ház építéséhez.  

- Ötödére csökkent a lakásépítés forgalmi adója. 

- Akár húszmilliós támogatással juthatnak lakáshoz fiatalok. 

- Közel tizenkétmilliárd forint a társasházak energetikai felújítását támogató program. 

- Az év végéig Nemzeti Mintaterv-katalógust kell kidolgoznia a szakmának. 

Pódiumbeszélgetésre1 hívjuk a szakmai szervezetek képviselőit, szakértőket, oktatókat és építész tervezőket: 

A Családi Otthonteremtési Kedvezményről, az építés engedélyezéséről és az építészeti minőségről; Az Ott-

hon melege programról, az energiahatékony és a hagyományokon alapuló építészetről. Kiállításon2 mutatjuk 

be a mintatervek történetét, mai javaslatait egy egyetemi kutatás részeként, valamint jelentőségét egy régió 

arculatának alakításában. Bemutatásra kerül a jövőre vizionált, budapesti lakhatási formákat feltáró kutatási 

anyag a REPLAN és a lakást tárgyaló ODOO II. is. Látható a BME építészhallgatóinak legújabb családiház mun-

kái tervekkel és makettekkel. 

Nemcsak tájékoztatás és helyzetfelmérés várható, de vélemények ütköztetése is. A programban partnerünk 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar  Lakóépülettervezési Tanszéke. 

 

A pódiumbeszélgetések:  

1.rész A Családi Otthonteremtési Kedvezményről, az építés engedélyezéséről és az építészeti mi-

nőségről 

Füleky Zsolt a Miniszterelnökség, építészetért és építésügyért felelős helyettes államtitkára,  

Perényi Tamás DLA tanszékvezető egyetemi docens, BME Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési Tanszék, 

Turi Attila, Budakalász város főépítésze, a Magyar Építész Kamara alelnöke a Magyar Művészeti  Akadémia 

tagja, Horváth András a Dél-Dunántúli Építész Kamara elnöke, Paks város főépítésze, Csider László ingatlan-

szakértő, a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt.  Ingatlangazdálkodó Divíziójának vezetője, moderátor: Borsos 

András építész (MÉSZ) 

2. rész Az Otthon melege programról, az energiahatékony és a hagyományokon alapuló építé-

szetről 

dr. Makai Martina a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és ki-

emelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára (felkérés alatt), dr. Reith András Phd építész a Ma-

gyar Környezettudatos Építés Egyesület korábbi elnöke, Lőrinczi Zsuzsa építész, műemlékvédelmi szakmér-

nök, Patartics Zorán építész, publicista, Huszti István építész-statikus, moderátor: Tóth Balázs építész (ÉMI) 

                                                           
1 ÉPÍTÉSZ CENTRUM, 2016. április 9. (szombat) 13 óra-pódiumbeszélgetés 
2 Az „ A ” pavilonban a vásár teljes idején 60 m2-en - kiállítás 
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