
II. A 30 év lényeges tudományos eredményei az Építészeti Tudományos 

Bizottság területéről 
 

 

Az építészet az ember egyik legősibb csúcstechnológiája. Földünk nagy részén, ma is nap mint 

nap védenünk kell magunkat a külvilág hatásaitól. Az őskorban eleink barlangokban húzódtak 

meg, kőből, fából építettek hegyekre, vizekre, hogy biztonságban éljenek. Ki vitatná, hogy ma 

is fontosabb kérdés, hogy megvéd-e hajlékunk a természet vagy embertársaink szándékos vagy 

szándék nélküli pusztító támadásaitól, a hidegtől, a melegtől, a szélvihartól, a rossz levegőtől, 

vagy a járványoktól, mint hogy milyen autónk, számítógépünk vagy mobiltelefonunk van? Ki 

vitatná azt a tényt, hogy a méltó emberi hajlék szükségletének kérdését globálisan nem tudtuk 

megoldani, helyette újabb, egyre nyugtalanítóbb környezeti ártalmakat hoztunk létre? E 

természetformáló munkánkat itt Európában, a görög archi-tekton, (azaz: vezető építész mester), 

kifejezés nyomán, két és fél évezrede architektúrának, magyar szóval építészetnek hívjuk. A jól 

megépített hajlék, a jó építészet mindig emberi összefogás eredménye, a biztonság, a nyugalom, 

a bizalom, a bizakodás, a büszkeség, a szeretet, az öröm érzésével tölti el az egyént és a 

közösséget, boldogulásának legfontosabb feltétele. Talán e közös érzésünk forrását nevezhetjük 

szépnek. Ez az ősi tevékenységünk mindig nagyon összetett tudást igényelt, évezredeken át 

tartalmazta a természetet kutató és formáló tapasztalatainkat, módszereinket, eredményéiben a 

jó és a szép sohasem állt szemben egymással. 

A Magyar Tudományos Akadémia kutató hálózatának keretében az építészeti tudományok 

szakterületén nem működik akadémiai fenntartású kutatóintézet, ezen a tudományterületen a 

kutatások szinte kizárólag az egyetemek szűk eszköz-, finanszírozási- és szellemi bázisán 

zajlanak. Az MTA Építészeti Tudományos Bizottságán belül a munka három Állandó 

Bizottságban folyik, amelyek szakterületei meghatározzák a tudományterület felosztását is: 

- Építéstudományi Állandó Bizottság,  

- Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottság,  

- Településtudományi Állandó Bizottság.  

Az elmúlt harminc év eredményeit az egyes Állandó Bizottságok szakterületi felosztása alapján 

ismertetjük. 

 

1. Építéstudományi Állandó Bizottság 

 

Az Építéstudományi Állandó Bizottság az építészeti alkotómunkához kötődő műszaki 

tudományokat és kutatómunkát fogja össze. E területen jellemzően alkalmazott kutatások 

folynak, emellett fontosak a kiemelkedő műszaki alkotások is, melyek fémjelzik a korszak 

mérnöki teljesítményeit. Ez a szerteágazó terület magában foglalja többek között az 

épületszerkezeteket, az épületenergetikát, a komfortelméletet, az épületakusztikát és a 

színelméletet. A témakör jelentős műhelyei a BME Épületszerkezettani, Épületenergetikai és 

Épületgépészeti, Építőanyagok és Magasépítés, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 

Tanszékei; a Debreceni Egyetem Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszéke, a 

Széchenyi István Egyetem Építészeti és Épületszerkezettani Tanszéke, a Pécsi 

Tudományegyetem Épületszerkezetek-Energiadesign, valamint Épületgépész- és 

Létesítménymérnöki Tanszékei.  

1.1.Épületszerkezetek  

Az épületszerkezetek területén a csapadékvíz- és a talajnedvesség elleni szigetelések, a 

hőszigetelések, az üvegezett szerkezetek és a nyílászárók területén folytatott egyetemi 



kutatások és fejlesztések az időszak eredményei. Ezek alapján születhettek meg azok a szakmai 

kiadványok, alkalmazástechnikai útmutatók, szakkönyvek [ÉSZ1-ÉSZ2], amelyek 

biztosították a hazai tervezők és a kivitelezők számára mindazokat az információkat, amelyek 

a kilencvenes években forradalmian változó szerkezetek és megoldások alkalmazásához 

szükségesek voltak. Az épületszerkezeti tervezés elméleti megalapozása jelentette az első lépést 

a számítógéppel segített optimalizált épületszerkezeti tervezés fejlesztése felé. Az utóbbi 

évtized kutatásai alapján a matematikai modelleken alapuló szimulációk segítségével az 

épületszerkezetekben zajló hő- és páratechnikai folyamatok időben és a korábbinál sokkal 

pontosabban modellezhetők, méretezhetők; ami belátható időn belül a szerkezetek pontosabb, 

optimalizált tervezésének eszközévé válhat [ÉSZ3]. 

1.2. Épületenergetika 

Az épületenergetika területén a hazai kutatók nemzetközi kapcsolataik révén több Európai Unió 

által finanszírozott kutatási projektben vettek részt. A nemzetközi trendeket követve ez a terület 

nagyon megerősödött az utóbbi években [EN1-15]. Kidolgozták az energiatakarékos épületek 

építésének kereteit biztosító szabályozás-rendszer megalkotásához szükséges műszaki hátteret, 

az épületenergetikai követelményrendszert, a közel nulla energiaigényű épületek definícióját, 

az ezeket megalapozó randomizált épületmodellezés módszert és a hazai épülettipológiát – ezek 

alapján elkészült a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia. Ennek eredményeként az országban 

ma létesülő épületek környezeti terhelése jóval kisebb, mint a rendszerváltás előttieké; kisebb 

energiafogyasztásuk révén az ország fosszilis energiafelhasználása és -szükséglete is 

folyamatosan és jelentősen csökken. A Debreceni Egyetemen felépült egy többszintes, 

variábilis demonstrációs épület, amelyben integrált épületgépészeti rendszerek monitoringja 

folyik.  

Érdemes kiemelni a hazai panelos lakóépület-állománnyal (összességében mintegy 

400.000 lakás, azaz az ország lakásállományának közel egytizede) kapcsolatos kutatásokat, 

melyek elméleti szinten megalapozták az értéknövelő felújítást és azon műszaki intézkedések 

széles tárházát, amelyek a felújítások gyakorlati megvalósításhoz szükségesek [P1-2]. A 

világon először Dunaújvárosban 2005-ben valósult meg passzívház technológián alapuló 

panelépület felújítás a Solanova projekt keretében.  

 

A Solanova projekt keretében felújított panelépület 

 

 

 



1.3. Komfortelmélet  

Az épületek belső tereinek komfortja az ott tartózkodó emberek közérzetét jelentősen 

befolyásolja, a munkavégzés hatékonyságát és minőségét is meghatározza, továbbá az 

egészségi állapotra és az épület energiafelhasználására is hatással van. 1994-ben Budapesten 

rendezték a Healthy Buildings nemzetközi konferenciát, és azóta is számos magas szintű 

publikáció született a témában [K1-13]. A kutatómunka bázisai a BME Macskásy Komfort- és 

klímatechnikai Laboratóriuma , illetve a Belső Környezet Minősége laboratórium a Debreceni 

Egyetemen. A labormérések mellett helyszíni mérésekkel vizsgálják például irodaépületek 

klímarendszerei működésének és a belsőépítészeti anyagok megválasztásának hatását a 

levegőminőségre. Nemzetközi szinten először bizonyították a változó irányú megfúvás hőérzeti 

hatását és az abban rejlő energia-megtakarítási lehetőséget. 

1.4. Épületakusztika  

Az épületakusztikai jellegű tervezés és kutatás az 1990-es évektől egyre fontosabbá vált. 

Megjelentek a nagy hanggátlású falazóelemek, a hatékony lépéshang szigetelő lemezek, a jó 

hangszigetelő képességű üvegek és nyílászárók, szárazépítési technológiák, álmennyezetek. 

1998-ban akkreditálták a BME Épületszerkezeti és Épületgépészeti Intézet keretei között 

működő laboratóriumot, mely aktívan közreműködött a szerkezetfejlesztésben, 

alkalmazástechnikai anyagok kidolgozásában és feltáró, elemző jellegű vizsgálatokban 

egyaránt. A korábbi ökölszabály alapú, tapasztalati tervezést fokozatosan felváltották a 

szabványos méretezési módszerek, melyek segítették a hangszigetelési és zajvédelmi 

követelményeket teljesítő szerkezeti megoldások kifejlesztését [A1]. 

1.5. Színelmélet  

A művészethez és az építészethez is kötődő színelméletben is jelentős eredmények születtek, 

melyek közül kiemelkedik a Coloroid színrendszer kidolgozása. A harmónia színkülönbségeire 

épülő érzet szerinti színrendszer segítségével, mely az esztétikai egyenletességeket jól közelíti, 

bármely színrendszer, színszabvány, színgyűjtemény, színatlasz, színregiszter bármely színe 

egyértelműen meghatározható. Tudományos alkalmazásával olyan terek hozhatók létre, 

amelyek nemcsak megfelelő színharmóniájúak, hanem a színek révén információt is 

közvetítetnek. A színelmélet gyakorlati alkalmazásának kiemelkedő példái az épületszínezési 

tervek, a Budapesti 3-as metró állomásainak tervei, az 1996-ra tervezett budapesti Expo 

színdinamikai koncepciója, illetve egyes budapesti kerületek egységes színkoncepciója. A 

Coloroid színrendszer nemzetközi szinten is igen jelentős visszhangot váltott ki, az ezt 

összefoglaló könyvet számos országban sok nyelven kiadták [SZ1], valamint több szabadalom 

és publikáció tárgya volt a színharmónia elmélet, a színpreferencia rendszer és a színdinamika 

elmélet [SZ2-5]. A színrendszert és az erre épülő környezettervezési módszert számos 

nemzetközi egyetemen oktatják és szabvány is készült belőle.  



 

 

A Coloroid színtér A budapesti 3-as metró színinformációs 

rendszere 

 

1.6. Építőanyagok  

Az építőanyagokkal kapcsolatos kutatások közül fontos kiemelni a betonnal kapcsolatos 

kutatásokat, ezen belül is különösen az újrahasznosított adalékanyagos betonokkal, és a 

könnyűbetonokkal kapcsolatos eredményeket [ÉA1]. Mindezek legfontosabb haszna, hogy 

megteremtették az elméleti alapokat a takarékosabb betonfelhasználáshoz, az új típusú betonok 

építőipari alkalmazásához, valamint a kültéri betonok hosszabb élettartamának biztosításához, 

ami nemzetgazdasági szintű gazdasági előnyökben jelentkezik. Ezen túlmenően említést 

érdemelnek a természetes anyagokkal kapcsolatos eredmények, a szabadtéri falfelületek 

biológiai korróziójával, valamint a történeti vakolatokkal foglalkozó kutatások [ÉA2]. 

 

2. Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottság 

 

Az építészettörténet, az építészetelmélet és a műemlékvédelem kutatási és alkalmazási területei 

az építészetet szolgáló technikai, történeti emberi tudást és tapasztalatot hivatottak értelmezni 

azért, hogy a jelen és a jövő természeti és épített környezete élhető legyen az ember számára. 

2.1.Építészettörténet 

A történeti épületkutatás területén megjelent a digitális technológiák vizsgálata és alkalmazása, 

a lézer scanner műszerek által rögzített pontfelhő redukálása három dimenziós geometriai térré, 

majd annak konvertálása konkrét építészeti térré, a történeti adatok összevetésével. Új irányt 

mutat a határoló felületek alakhű rögzítése, roncsolásmentes kutatás infra- és 

röntgenműszerekkel, folyamatos együttműködés a diagnosztikai, régészeti, művészettörténeti 

és restaurátori kutatással. (ET1-3) 



 

Esztergomi vár, Fehér Torony alakhű felmérése és rekonstrukciós tervei, 2019. 

Az időszak jelentős eredménye összefoglaló magyar építészettörténet létrehozása, 

magyar és angol (ET4) nyelven, az MTA II. osztályával együttműködve. Ennek keretében a 

magyar építészettörténet tematikus és monografikus feldolgozása folytatódott az új kutatási 

eredmények tükrében. Ugyanígy tovább folyt a huszadik századi magyar és modern építészet 

kutatása és közzététele, nemzetközi kapcsolatainak és kiemelkedő egyetemes értékének 

dokumentálásával. Reprezentatív tematikus, épület- és életmű-nagymonográfiák születtek. 

(ET5-17)  

A mindenkori épített környezet formáit az adott helyen érvényesülő természeti 

adottságok meghatározták. A történeti építészeti struktúrák meghatározóira vonatkozó kutatás 

célja volt, hogy a design, a kert- és tájépítészet-történeti kutatással együttműködve az épített 

környezet struktúrái és az azokat meghatározó természeti adottságok közötti kapcsolatot 

bemutassa, ezzel a fenntartható épített emberi környezet építésének technológiáit 

meghatározza, és azokat elkülönítse a rövid távú, környezetromboló technológiai és gazdasági 

érdekektől. (ET18) Az építészettörténet oktatási anyagának egyetemi tankönyvekben való 

feldolgozása is tovább folytatódott. (ET19-20) 

2.2. Építészetelméleti kutatások 

Az építészeti tér analitikus elméletének jellemzőire vonatkozó kutatások folytak, a kísérleti 

pszichológia, a kognitív pszichológia, az etológia, a kulturális antropológia és az emlékezet 

kutatás eredményei alapján. (EE1) Az építészeti tér történeti reflexiói változásainak 

megismerését célzó kutatások, a filozófiai és történettudományok kutatási eredményeinek 

tükrében folytatódtak. Ennek keretébe tartozik a történeti térstruktúrák reprezentatív 

monografikus elemzése. (EE2)  

További ilyen kutatás az építészet, mint átfogó környezeti technológia elméleti 

vizsgálata: annak helye és szerepe a modern technológiai világképben, ezen belül az épített 

környezet alakításában közreműködő technológiák hasznos és káros hatásainak azonosítása, 

valamint a történeti és a kortárs építészet kapcsolata, és az építészet felelőssége. (EE3-5) 

Aktuális kutatási téma a történeti és a kortárs szakrális épületek jellemzőinek elemzése, 

megismerése is. (EE6) Az építészetelmélet történetére vonatkozó és a historiográfiai kutatások 

témái megjelentek a gyakorlatban a MOME és a BME oktatásában. (EE7-10) 

 

 



2.3. Műemlékvédelmi témájú kutatások 

A múltban épített emberi környezet szerepének, értékének, hasznosításának, használatának és 

fenntartásának vizsgálata, kutatása tovább folytatódott. Gazdasági, szociális identitás- és 

habitus kutatás is jellemezte, továbbá a műemlékek hatásának vizsgálata a társadalmi 

együttműködésre, az emberi hatékonyságra és jólétre. 

A nemzeti műemlékvédelem országos intézményének felszámolása felmérhetetlen 

nemzeti károkat okozó következményeinek azonosítása, dokumentálása is megtörtént. A 

tudományos alapokon álló, nemzetközileg versenyképes, független szaktudásra épített magyar 

műemlékvédelem intézményének rehabilitálása a nemzetközi tudományos innovációs potenciál 

követelményeinek megfelelően zajlik. (MV1) Továbbépítés és újraépítés témakörében a 

konzerválás, restaurálás és rekonstrukció elméleti és gyakorlati kérdéseinek, vitáinak kutatása 

folyik. Vissza lehet-e építeni a múltat? (MV2-3) Műemlék épületek tudományos igényű 

konzerválása, felújítása történik interdiszciplináris szemlélettel a gyakorlatban. Ennek 

bizonyítékai kiemelkedő műemléképületek példái, amelyek rekonstrukciójának tervezésében 

és megvalósításában a bizottság tagjai is részt vettek. (MV4-9) 

       

Budapest, Sándor-palota rekonstrukciója, 2000-2002. 

Pálos-karmelita kolostor rekonstrukciója, Sopronbánfalva, 2011. 

A budapesti Zeneakadémia rekonstrukciója. 2013. 

 

3. Településtudományi Állandó Bizottság 

 

A Településtudományi Állandó Bizottságban több diszciplína is jelen van, a bizottság 

összetételéből adódóan is holisztikus szemléletre törekedve [U1-U3]. Az elmúlt évtizedekben 

a vezetésben és a tagságában is egymástól eltérő szakmai hátterű kutatók követték egymást; 

volt olyan időszak, amikor 8 különböző tudományág is képviseltette magát.   

A Bizottság 1955. évi állásfoglalása definiálta a névadó ”település/településtudomány” 

fogalmat, mely meghatározást jó ideig többé-kevésbé egyfajta axiómaként kezeltek az érintett 

tudományágak. A különböző diszciplinák szemlélete, eszköztára, munkamódszerei, elméletei 

közelítettek és egyben kölcsönösen hatottak egymásra. 

2005-ben a Belügyminisztérium megbízásából, kifejezetten a településtudományhoz köthető 

tendenciák és elvárások értékelésének céljából készült kutatási jelentés [U3] az alábbiak szerint 

foglalta össze a fontosabb tematikai blokkokat:  

 társadalmi (demográfia, szociológia, pszichológia, társadalomföldrajz, 

városantropológia stb.);  

 gazdasági (közgazdaságtan, gazdaságföldrajz, ingatlanfejlesztés stb.);  



 regionális (regionális gazdaságtan, regionális földrajz stb);  

 környezeti (ökológia, agrárgazdaságtan, környezetvédelem különböző 

tudományterületei stb.)  

 műszaki (építéstudomány, mérnöki tudományok, infrastruktúra stb.);  

 kulturális-művészeti (építészettudomány, építészet, tájépítészet, városépítészet stb.)  

 informatikai (…). 

A kutatási jelentés megfogalmazott néhány jövőbeni főbb irányt és megatrendet is. Ezek 

közül a globalizáció és a lokalitás kérdése, a hálózatok szerepe a hierarchiákkal szemben, a kis 

szervezetek és egységek térnyerése, a környezeti szempontok fokozódó érvényesülése ma is 

aktuális témák, amelyek a bizottság tagjainak újabb kutatásaihoz is köthetők [U14]. A jelentés 

kiemelte, hogy a települések kapcsolatrendszere, belső téri jellemzőinek változásai és 

törvényszerűségei olyan új szemléletű történeti és társadalomtudományi kutatásokat 

igényelnek, melyekre a Bizottság által is képviselt interdiszciplinaritás révén a 

településtudomány összetett látásmódja és eszközhasználata kiválóan alkalmas.  

A hagyományos értelemben vett városépítészeti kutatások általában komplex kulturális-

környezeti tartalommal készültek, de sokszor alapvetően építészeti, gyakran városesztétikai 

szemlélet alapján. A gyakran szubjektív vagy érzelmi alapú városelemzések mellett egyre 

jobban domináltak a pragmatikus, egzakt, a mérhetőségen és normativitáson alapuló 

vizsgálatok (statisztikai adatok lineáris elemzése, kérdőívezés, mélyinterjú, terepbejárás, 

matematikai és térinformatikai modellezés, szociológiai tesztek, tartalomelemzés).  

A térbeliség különböző léptékű helyzeteire, problémáira fókuszáló munkák között a 

magyarországi városhálózat legjellemzőbb aspektusainak, a városok hierarchiájának, a 

városoknak a vidék ellátásában játszott szerepének a kutatásai, a térségi folyamatok elemzése 

[U4-U10] éppúgy jelen voltak, mint a települési forma (településszerkezet, alaprajz, tagoltság, 

morfológia stb.) alapján történő értékelések [U11-U13].   

A morfológiai kutatások sokrétegűségét mutatja, hogy a történetiség és a fenntarthatósági 

szempontok szerinti elemzés kritériumainak is megfelelnek, de integrálódhatnak nagyobb, 

átfogóbb, összegző művekbe is. Ugyanakkor a kistérségi viszonyban lévő települések 

topográfiai adottságait, térbeli viszonyát, várostestbeni alaktani változásainak jellemzőit 

elemezve a téma túlmutat a települési léptéken, és geográfiai kutatásokhoz is erősen kötődik 

[U6].  
A kert- és tájépítészet elmúlt évtizedekben kitáguló tárgyköre is jelentős átfedésbe került az 

építészettel, városépítészettel a közterületek kialakításának kapcsán [U14-U16]. A környezetben és a 

környezetalakításban felértékelődött a természeti formák és elemek (topográfia, földfelszín, 

vízrajz, növényzet stb.) szerepe, a helyhez, kontextushoz kötődő formálás és szemlélet, illetve 

társadalmilag is kiemelkedően fontossá vált a városépítészeti beavatkozások ökológiai 

megközelítése [U17-U21].  

A jellemzően az időbeliség, az idő dimenzió alapján tematizálható kutatások közül a hazai 

városépítés történeti múltjának feltárása kiemelt szerepet kapott [U22, U23], fókuszában az 

érték- és kulturális örökségvédelem szempontjaival [U24-U26], valamint a gazdasági, 

társadalmi folyamatokra gyakorolt hosszú távú hatások elemzésével [U27-U30].  

Az államszocialista korszak folyamatainak és ezek későbbi következményeinek kutatása 

számos tudományág találkozási területe. [U31-U35], A volt szocialista iparvárosok komplex 

településsé válásának során előkerülő problémák, az örökölt illetve újonnan létrehozott 

lakásállomány kapcsán a lakhatással kapcsolatos tendenciák, a lakótelepek térbeli-társadalmi 

szerkezete, a lakóhelyi szegregáció, mind a településtudomány átfogó témakörébe tartozó, 

sokszor azonban több szakmai irányából érkezők közös kutatási területe [U36-U40].  

A múltbeli folyamatok elemzése, a jelenlegi tendenciák értékelése mellett a jövőkutatás is 

a Bizottság egyik kiemelt feladata [U1-U2, U41-U42]. A fenntarthatósági elv értelmezése és 

alkalmazása a településfejlesztésben és -rendezésben, a területhasználat és beépítés 



sűrűségének a fenntarthatósággal való összefüggései is a jövőtervezés egyik, a 

településtudomány körébe tartozó lényegi aspektusa [U43, U44].  

A településtudományhoz tartozó, fent csak utalásszerűen leírt szerteágazó témák kutatása 

mellett a Bizottság számos tagja kiemelkedő építészetelméleti tevékenységet folytat, ill. 

folytatott [U45-U58]. Többen aktív részvételt vállaltak a terület- és településfejlesztésekhez és 

rendezésekhez kapcsolódóan [U60-U62], valamint a városfejlesztő és rendező politika jogi-

szabályozási eszköztárának kidolgozásában is [U63-U67]. A jelenleg is alkalmazott – többször 

módosított – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló Országos Településrendezési 

és Építési Követelmények megalkotását több kutatás készítette elő, ugyancsak bizottsági 

építésztagok közreműködésével [U12], a Bizottsági tájépítészek pedig a tájvédelmi szabályozás 

elméleti megalapozásában működtek közre [U19].  
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