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Területi fôépítészek – Kettôs jubileum I. rész
A területi fôépítészi hálózat/rendszer kettôs jubileuma volt 2012-ben. 50 éve, 1962-ben hozta létre az Építésügyi Minisztérium
(ÉM) az elsô területi fôépítészi hálózatot, nyolc (fél évvel késôbb még egy) fôépítészt nevezett ki az ország régióiban város(község)
rendezési és építésügyi feladatokkal felruházva/ellátva. Majd 20 éve, 1992-ben újjáalakult a területi fôépítészi hálózat a Környezet
védelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) égisze alatt – ahová akkor az építésügy tartozott –, nyolc régióval, nyolc fôépítésszel
és területi fôépítészi irodáikkal. Ekkor feladatukat a terület- és településrendezés, az építésügy, az építészet meghatározott része
képezte. Sok hasonlóság, de eltérés is van e két idôponti területi fôépítészi feladatokban, mûködésben, jogi környezetben. Ezt szeret
nénk bemutatni és elemezni. De nem hagyhatók ki ebbôl a volt tanácsi, a mai önkormányzati fôépítészek sem, hiszen az elsô területi
fôépítészek 1968-ig mûködtek, majd felváltotta ôket a megyékben, és az öt megyei városban létrehozott tanácsi fôépítészi hálózat.
Az ÉVM megszûnésekor, a rendszerváltás hajnalán minisztériumi kezdeményezésre megalakult a Fôépítészi Kollégium, vezetôje és
tagjainak egy része képezte az 1992-ben létrehozott területi fôépítészi kart. A Kollégium folyamatosan mûködött, majd 1996-ban
alulról jövô kezdeményezésre Országos Fôépítészi Kollégium (OFK) néven alakult újjá, napjainkra nagy szakmai elismerést vívott
ki magának. Ma már együttesen alkotja a „fôépítészi testületet” a kilenc állami (területi) és a mintegy 325 önkormányzati fôépítész.
Az összefüggések, az egész folyamat megismerése érdekében röviden szólni kell e fôépítészi grémiumokról is. Természetesen
a tanácsi/önkormányzati fôépítészség és az OFK története, részletesebb bemutatása külön írást érdemelne, de az már egy más
történet.

Területi fôépítészek 1962

Törvényi alap, szakmai környezet

Elôzmények röviden

1962-ben szakmánkat részben a II. világháború elôtti jogsza
bályok határozták meg. Erre az idôszakra esett az új Építési tör
vény (új Étv.) elôkészítése, megalkotása, amely 1965. január
1-jén lépett hatályba3.

Hazánkban hagyománya van a fôépítész/fômérnök alkalmazá
sának. Sopronnak 1886-ban Wälder József, Szegednek 1926ban Pálfy-Budinszky Endre volt a fômérnöke, mai értelemben
a fôépítésze, feladataikat, tevékenységüket tekintve. PálfyBudinszky Endre elsôk között ismerte fel hazánkban a városkép
és a városi mûemlék-gondozás jelentôségét. Igen sok személyt
és jó példát lehetne felsorolni, bemutatva az általuk létrehozott
értékeket, eredményeket.
Sok településünk mai kedvezô arculatának kialakulását/kiala
kítását köszönheti – többek között – egykori fôépítészének/építé
szének/fômérnökének.
A területi fôépítészi tevékenység elôzményének tekinthetô
az ÉM 1958-1962 között mûködtetett „területi felelôs” rend
szere, akik a szakma megbecsült és neves szakemberei voltak,
néhányan közülük a késôbb kinevezett területi fôépítészek
lettek.
Az elsô területi fôépítészt 1957-ben nevezték ki a Balaton
tervszerû fejlesztése érdekében. Farkas Tibor1 megbízást ka
pott 2 a Balaton környéki fôépítészi feladatok hites mérnökként
való ellátására Lux László ÉM miniszterhelyestôl, egyetértésben
a Kormány Titkárságának Tanácsszervek Osztályával és az igaz
ságügyi miniszterrel.
A „hites mérnöki jogosítvány” hatósági jogkört biztosított,
körpecsét használatát írta elô, fellebbezési jogkörrel, fegyelmi
hatósága az építésügyi miniszter volt. A fôépítésznek minden
engedélyezési kérdésben véleményt kellett adnia az építésügyi
hatóságok részére. Munkáját Budapest, Balatonfüred, Siófok,
Keszthely székhelyekrôl látta el.
Ötéves mûködése során sok fôépítészi szakvéleményt adott
ki, továbbá egy tárca nélküli bizottság felügyelete mellett
mûvezette a Balaton-környék Központi Fejlesztési Programja
alapján megvalósuló fejlesztéseket. A Balaton környéki területi
fôépítész munkája igen eredményes volt. 1962-ig újabb területi
fôépítész nem kapott kinevezést, megbízást.
1
2
3
4
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Az 1962-ben építésüggyel kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályok, amelyek az új Étv. hatályba lépéséig
voltak érvényben (kivéve *):
−− a városrendezésrôl és az építésügyrôl szóló 1937. évi
VI. törvénycikk
−− az építésügyi, városrendezési és közmunkaügyi igaz
gatás szabályozásáról szóló 1946. évi XXIV. tv.
−− a Fôvárosi Közmunkák Tanácsának és a Fôvárosi
Pénzalapnak megszüntetésérôl, valamint a városren
dezési ügyek intézésérôl szóló 1948. évi XLIV. tv.
−− az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. tv. *
−− a múzeumokról és mûemlékekrôl szóló 1949. évi 13.
törvényerejû rendelet
−− a város- és községrendezés szabályozásáról szóló
1955. évi 36. tvr.
−− az Országos Építésügyi Szabályzat (OÉSZ) 1960. évi
kiadása I.–V. kötet *

A magyar városrendezés törvényes alapját4 az 1937. évi VI. tv.
képzete az új Étv. életbe lépéséig. A 1937. évi VI. tv. a városren
dezés, telekrendezés, építésügy területeket szabályozta, szûkebb
területre terjedt ki, mint az új Étv., amely a „területrendezés”
címszó alatt foglalta össze a városrendezésre, a telekalakításra
vonatkozó szabályokat, de foglakozott a falurendezéssel, a regi
onális rendezéssel és más aktuális szabályozással is. Az új Étv.
tartalmazta az építésügyi igazgatást, valamint az állami szervek

Farkas Tibor munkásságát az Építésügyi Szemle 2011. évi száma mutatta be
az 1957. évi IV. tv. 20. §-ának /1/bek. felhatalmazás alapján
Az építésügyrôl szóló 1964. évi III. törvény
Dr. Preisich Gábor: A magyar városrendezés törvényes alapjai – Építésügyi Szemle 1968. 2. sz. [43-47.o]
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nek, a társadalmi szervezeteknek, a szövetkezeteknek, más jogi
személyeknek és az állampolgároknak az építésüggyel kapcso
latos alapvetô jogait és kötelezettségeit. Része volt a tervezés, a
kivitelezés, a mûemlékvédelem is.
További fontos szabályozás volt ekkor az OÉSZ, amelynek kü
lönösen az I. kötete volt a területi fôépítészek számára fontos.
A város- és községrendezéssel kapcsolatos eljárási szabályok ré
szeként nemcsak a területrendezési tervek és tartozékaik, hanem
a területrendezési tervek végrehajtása is szabályozásra került.
A hatvanas években az ÉM/ÉVM és egyéb állami tervezô válla
latok állami megrendelésre készítették a nagypaneles lakótelepek
és intézményeik, az ipari és egyéb létesítmények terveit. Ekkor
évente 50 – 60 ezer lakás épült, a városrésznyi, telepszerû lakóte
lepek nagy része akkor létesült, a kiszolgáló/ellátó közmûvekkel,
alapfokú intézményekkel együtt. Az Országos Tervhivatal a beru
házási vállalatok útján, az ÉM/ÉVM kivitelezô cégekkel valósítot
ta meg a telepszerû lakótelepeket. Természetesen kisebb szám
ban magán építkezések is voltak, szövetkezeti és OTP társasházak,
valamint családi és hétvégi házak épültek. Ebben a tervutasításos
rendszerben, amikor az egyes tervfeladatokhoz központilag ren
delték hozzá a szükségesnek ítélt erôforrásokat, három- és ötéves
tervek, 15 éves lakásépítési programok alapján valósult meg min
den. Az állami kontrollra, koordinációra, ellenôrzésre nagy szük
ség volt, hiszen az állam maga volt az építtetô.

Létrehozás, hatáskör, feladat
A Balaton környéki fôépítészként mûködô Farkas Tibor tevékeny
sége, intézkedései elôre mutatóak, látványosak, érzékelhetôek
voltak, folyóiratokban is publikálta a Balaton fejlesztésének, ren
dezésének eredményeit. Ez a fôépítész mellett az ÉVM és a VÁTI
megfelelô szakembergárdájának, a kölcsönös és jó együttmûkö
désnek is volt köszönhetô. A hatvanas évek az elsô regionális ter
vek, a nagyszámú városrendezési tervek készítésének idôszaka
volt. Ezen elôképek hatására minisztériumi elôkészítéssel 1962ben fontos elhatározás született, létre kell hozni az egész országra
vonatkozóan regionális illetôséggel a területi fôépítészi hálózatot.
Dr. Trautmann Rezsô építésügyi miniszter a város- (község-)
rendezés követelményeinek egységes érvényre juttatása, vala
mint az építésügyi hatóságok engedélyezési tevékenységének
elôsegítése céljából ÉM rendelettel5 területi fôépítészi hálózatot
hozott létre 1962. július 10-én, felügyeletüket a létrehozó építés
ügyi miniszter látta el.
A területi fôépítészek mûködésük során – a balatoni területi
fôépítész példája alapján – az „ÉM területi fôépítész” bélyegzô
használatára voltak jogosultak. A területi fôépítész feladatait az
ÉM rendelet részletesen taglalta. A fôépítész az építésügyi ható
ságok és más szervek részére szakvéleményt adott és ténymeg
állapításokat tett a városrendezéssel és az építésügyi hatósági
engedélyek kiadásával kapcsolatos kérdésekben, különösen a
rendezési tervek készítésével, egyeztetésével és végrehajtásával,
a beruházások gazdasági-mûszaki tervezésével és hatósági en
gedélyezésével, továbbá a városrendezési szempontból jelentôs
magánépítkezések hatósági engedélyezésével kapcsolatos ál
lamigazgatási ügyekben. Ekkor a jogszabályok alapján általános
rendezési tervek (ÁRT), összevont rendezési tervek (ÖRT), rész
letes rendezési tervek (RRT) és beépítési tervek készültek város
rendezési tervként.
Különösen nagy jelentôsége volt a beruházót irányító hatóság,
ill. a beruházó részére adott fôépítészi városrendezési szakvéle
ménynek. A területi fôépítész az építésügyi hatóság részére hiva
5
6

A Balaton-parti községek fejlesztési programja megvalósításának szervezeti és
pénzügyi vázlata (Forrás: Bosznay Anna – Farkas Tibor a Balatoni Központi
Fejlesztési Program jelentôsége a területfejlesztés elôkészítésében –
Építésügyi Szemle 1971/2.szám)

talból is adhatott szakvéleményt minden városrendezési szem
pontból jelentôs építésügyi igazgatási ügyben, Budapestre
vonatkozóan külön szabályozás volt.

Az elsô területi fôépítészek és az illetékességi területek
Az ÉM Város- és Községrendezési Fôosztály helyettes vezetôje,
Juhász Miklós a 4/1962. sz. ÉM közlemény szerint6 1962. júliusá
ban nyolc régióra nyolc területi fôépítészt nevezett ki, majd 1963
februárjában a kilencedik területi fôépítész is megkapta a megbí
zást. Budapestre nem vonatkozott a szabályozás, oda nem ne
veztek ki területi fôépítészt.
A területi fôépítészek székhelye ekkor Budapesten az ÉM Vá
rosépítési Tervezô Vállalatnál volt, a Balaton-környéken Siófo
kon és Balatonfüreden állandó fôépítészi kirendeltség mûködött.
Érdekes és tanulságos lenne életpályájukat részletesen megis
merni, azonban ezen írás keretei között – terjedelmi okokból –
ez nem lehetséges. Álljon itt néhány konkrétum – a teljesség igé
nye nélkül – az elôször kinevezett területi fôépítészekrôl, akik
mindannyian saját szakterületük kimagasló és megbecsült szak
emberei, építészei, városrendezôi voltak.
Bakonyi Dezsô okl. építészmérnök – Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megyék, továbbá Szeged megyei jogú város területi
fôépítésze.
A városrendezéssel kötelezte el magát, a LAKÓTERV, majd
VÁTI tervezôként és ÉM/ÉVM fômérnökként, vezetôként egy

2/1962. (VII. 10.) ÉM számú rendelet a területi fôépítészekrôl
a területi fôépítészekrôl a szóló 2/1962. (VII. 10.) ÉM számú rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján.
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aránt. Az 1945 után meginduló városrendezési tervezésben ki
vette részét, készített ÁRT-ket, RRT-ket, beépítési terveket. A vá
rosrendezés keretein belül a szakágazatokkal sokat foglalkozott,
kidolgozta a városrendezés zöldterületi metodikáját, a VÁTI
zöldterületi szakosztályát is vezette.
Farkas Tibor okl. építészmérnök – a Balaton-környék és a Duna
kanyar területi fôépítésze.
A jogszabály a Balaton-környékhez tartozó 59 települést és a Du
nakanyarhoz tartozó 64 települést és 2 településrészt felsorolta.
Az elsô területi fôépítészek közül egyedül Farkas Tibor él, eb
ben az évben tölti be a 90. évét. A Mohács-szigetre készült regi
onális és részletes rendezési terv készítéséért 1956-ban Ybl
Miklós-díjat kapott. Szakmailag egyedülállót alkotott a Balaton
regionális tervével, amelyért 1965-ben az UIA a tervet nemzet
közi ABERCROMBIE díjjal jutalmazta.
Hermány Géza okl. építészmérnök – Borsod-Abaúj-Zemplén és
Heves megyék, továbbá Miskolc megyei jogú város területi
fôépítésze.
100 éves korában platinadiplomát kapott, elsôként az építész
mérnökök közül. A Fôvárosi Közmunkák Tanácsa, majd az ÉM
munkatársaként gazdag építészeti és városrendezési tapasztala
tai alapján kapcsolódott be a szervezett építésügyi igazgatás fel
adatainak megoldásába, az akkor még formálódó szakterület
operatív felügyeletébe és irányításába. Majd a VÁTI tudományos
kutatója volt.
Kisléghi Nagy István okl. építészmérnök – Gyôr-Sopron és Vas
megyék területi fôépítésze.
A VÁTI Település Tudományi Kutatási Irodájának „nagy öreg
jei” közé tartozott Korompay György, Preisich Gábor és Perczel
Károly kollégájaként. Az ott folyó önképzés és sajátos mûhely
munka urbanisztikai, területi- és városkutatási, környezetvédel
mi ismeretekkel szolgált másoknak is. Sokoldalúan mûvelt, kul
turált szakember volt.
Kismarthy-Lechner Gyula okl. építészmérnök – Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár és Szolnok megyék, továbbá Debrecen me
gyei jogú város területi fôépítésze.
2006-ban elsôként kapta meg a Palóczi Antal-díjat „A tele
püléstervezés területén tervezôként, oktatóként, területi fô
építészként kifejtett kiemelkedô és sokoldalú tevékenységéért,
több mint ötven éves munkássága során Budapest és az ország
fejlesztését meghatározó városrendezési tervek készítéséért,
„mesterként” több építész generáció felelôsen gondolkodó
településtervezôvé neveléséért, valamint a szakmai szervezetek
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alapításában, munkájában megnyilvánuló önzetlen szerepvállalásáért.”
Papp Imre okl. építészmérnök – Fejér – és a Balaton-környék ki
vételével – Veszprém megyék területi fôépítésze.
Az építészet, a városrendezés, a mûemlékvédelem kiváló mû
velôje volt, valamint a VÁTI egyik létrehozójaként és fômérnö
keként, a városrendezés új módszereinek aktív harcosaként, a
Városképek – Mûemlékek könyvsorozat elindítója, szerkesztôje.
és részbeni szerzôjeként is fontos szerepet töltött be. A városren
dezési szakma, hivatás „nagy öregje”-ként tartották számon, aki
hivatásának élenjáró, példaadó, kiemelkedô mûvelôjeként, épí
tészként és igazgatási emberként egyaránt, sokaknak tanítómes
tere volt.
Schmidl Ferenc okl. építészmérnök – a Dunakanyar kivételével
– Pest, Komárom és Nógrád megyék területi fôépítésze.
Vérbeli városesztéta volt, Székesfehérvár több évtizedes szé
pítése az ô nevéhez is fûzôdik, a város kiemelkedôen fejlôdô
idôszakának, az 1930-40 es éveknek meghatározó építész egyé
nisége volt, sok (köz)épületet ô tervezett. 1940-ben összeállította
Székesfehérvár városfejlesztési tervét, amely a korszerû város
rendezési elvek és a realitás iránti érzék jegyében készült. A vá
ros fôépítészeként és építési osztályvezetôjeként is sokat tett vá
rosáért. .
Kotsis Iván meghívására 10 éven át intézeti tanár volt a Buda
pesti Mûszaki Egyetemen, lakó és ipari épülettervezést oktatott,
majd a LAKÓTERV és BUVÁTI építész tervezôje.
A Dunakanyar Intézô Bizottságnak alapító tagja volt.
1977-ben megkapta az Ybl Miklós-díj I. fokozatát „Több évti
zedes magas színvonalú építészeti, városfejlesztési és oktató te
vékenységéért, sokoldalú életmûvének elismeréseképpen”.
Virágh Pál okl. építészmérnök – Baranya és Tolna megyék, to
vábbá Pécs megyei jogú város területi fôépítésze.
A CIAM/CIRPAC csoport tagja, a modern magyar építészet je
les alkotója, villák, családi házak tervezôje volt. Részt vett a
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Szekszárd, a megmentett Augusz ház (htfp:www.panoramio.com/photo/4079341)

CIAM 1929-i frankfurti kongresszusán, Molnár Farkassal és má
sokkal. Hazatérésük után alakult meg a CIAM magyar csoportja,
a CIRPAC Molnár Farkas és Fischer József vezetésével. Jelen
tôsebb épületei: Kanyó-villa (Balatonrendes), Villák Budapesten,
Bp. Harangvirág utca 5. Szendy Károly háza, Kispesti volt Royal
mozi (lebontották), Kôbányai Kis-Pongrác lakótelep egyes lakó
épületei, Szeged Béke épület. A Bp., Hegyvidék Billitz-ház
mûemléki védelem alatt áll.

Dr. Korbonits Dezsőné, Somogyi Márta Ybl díjas építész,
városrendező a VÁTI ny. műteremvezetője így idézi fel a
Virágh Pál területi főépítésszel való közös munkát:
Ötven évre visszaemlékezve Virágh Pál építész mint Tolna
megye területi fôépítésze jelentôs szerepet vállalt Szek
szárd város városközpontjának alakításában.1964-ben a
városi mûvelôdési ház elhelyezése miatt vita volt a dön
téshozó megyei vezetôk és a fôépítész között. Virágh Pál
határozottan fellépett, a már megtervezett (tervezô Tillay
Ernô) mûvelôdési ház Garay téri elhelyezése, illetve az
Augusz-ház lebontása ellen. Javaslatára több beépítési ta
nulmány készült a mûvelôdési ház elhelyezésére. A város
központ részletes rendezési tervét akkor készítettem a
VÁTI-ban. Így annak keretében gyorsan el lehetett készíte
ni és személyes konzultáció során megvitatni a négy elhe
lyezési tanulmányt, melybôl a végén egy ötödik megoldás
született A mûvelôdési ház ma a városközponton be
lül, méreteinek megfelelô helyre került és a Augusz-ház,
mint mûemlék épület is megmaradt.

Peregi Tamás okl. építészmérnök késôbb, 1963. február 27-én
kapta meg területi fôépítészi kinevezését7 Zala és – a Balatonkörnyék kivételével – Somogy megyére.
A VÁTI mûterem vezetôje volt, városrendezési tervek készítô
jeként tartja a szakma számon. Különösen sokat tervezett So
mogy megyében, ô készítette – többek között – Kaposvár ÁRT-t,
az ÉNY-i alközpont RRT-t és Szabadidô Központ RRt-t. Különö
sen kényes feladat volt az 1970-ben készített (dr. Horváth Ernôné
társtervezô) Kaposvár Városközpont RRT, amelynél a tervezôk a
település jellegét meghatározó hangulati elemeket, építészeti,
városképi értékeket felismerték, a tervben megôrizték, továbbá
megtalálták a szükséges beavatkozás mértékét és helyes arányát.
Az elôször kinevezett területi fôépítészek történetéhez hozzá
tartozik az is, hogy 1965-ben, amikor már az 1964. évi III. építé
7
8
9

Budapest, József Attila lakótelep –Csengettyû utca (http:/egykor.hu/images/
previ3ew2/budapest-csengettyu-utca-jozsef-attila-lakotelep.jpg)

si törvény és a 30/1964. (XII. 2.) Korm. sz. végrehajtási rendelete
hatályban volt, több területi fôépítészt felmentettek (Bakonyi
Dezsô, Kismarthy-Lechner Gyula), vagy más területre neveztek
ki (Kisléghy Nagy István). A megváltozott illetékességi területek
nek is megfelelôen kinevezést kapott Fátay Tamás (Gyôr szék
hellyel), Pongrácz Pál8 (Debrecen), Szimán Károly (Budapest), dr.
Weiner Tibor (Dunaújváros).
Ugyanekkor lényeges fordulat volt a területi fôépítész-helyettesek
megbízása9. Így kinevezést kapott kijelöléses alapon: Balla Tibor
(késôbb a Dunakanyar területi fôépítésze lett), Beszédes Kornél,
Bosznay Anna, Czigler Endre, Dénesi Ödön, Fóti Ágoston,

Budapest, József Attila lakótelep –Ifjúmunkás utca (http:/egykor.hu/images/2010/
original/ijfumunkas-utca-jozsef-attila-lakotelep.jpg)

10/1963. sz. ÉM közlemény – 1963. február 27.
Pongrácz Pál munkásságát az Építésügyi Szemle ezen száma mutatja be.
12/1965. ÉM sz. közlemény.
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Munkamódszer, partnerek, kapcsolatok

Debrecen, Új élet park

Heckenast Péter (késôbb BAZ és Heves megyék, Miskolc mj. vá
ros területi fôépítésze lett), Maróthy Gyôzô.10
A területi fôépítész-helyettes – a területi fôépítésszel történt
megegyezés alapján – állandó jelleggel ellátta a fôépítész felada
tainak meghatározott részét, valamint akadályoztatása esetén
ideiglenes jelleggel helyettesítette a fôépítészt. Elgondolkodtató,
hogy ez a „fôépítésszel történt megegyezés alapján” munkamegosztási elv ma hogyan tudna mûködni, amikor szinte min
denre van szabály/jogszabály.
1966-ban újabb felmentések és kinevezések történtek11, az új
területi fôépítészek Dénesi Ödön, Heckenast Péter, Szmetana
György, az új helyettesek Kalocsai István, Vinkovits István, s elsô
alkalommal neveztek ki Bottyán Gyula személyében okl. mér
nököt és nem okl. építészmérnököt.
1968-ban már Pongrácz Pál az ÉVM Területrendezési Fô
osztály vezetôje, volt területi fôépítész írt alá – miniszterhelyet
tesi felhatalmazással – egy területi fôépítészi felmentést.
Természetesen mindenki nem sorolható fel, aki 1962-1968 kö
zött területi fôépítész és helyettes volt, valamint az illetékességi
területek is sokszor változtak. 1968-ban, az elsô területi fôépí
tészi rendszer/hálózat kvázi „megszûnésekor”, átalakulásakor ki
lenc régióra osztva mûködtek a területi fôépítészek.

Pécs, Kertváros (http://www.topfoto.hu/?id=ertekelid=26278
10
11
12
13

16

Maróthy Gyôzô kitüntetése – ÖNKORKÉP 2002. október
7/1966. sz. ÉVM közlemény 1966.február 15.
Laár Árpád életútját az Építésügyi Szemle bemutatta
8/1966. ÉM közlemény a közmûkoordinálási és ipari építési fômérnökökrôl
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Az 1962-ben kinevezett elsô területi fôépítészek munkájukat
szoros együttmûködésben végezték az ÉM/ÉVM Városrendezési
Osztály fômérnökeivel/területi felelôseivel. Ez azt jelentette,
hogy minden területi fôépítésznek illetékességi területének meg
felelôen volt egy-egy minisztériumi partnere, területi fômérnöke,
így Juhász Miklós – egyben osztályvezetô, fôosztályvezetôhelyettes – Galambos Ferenc, Gyôri István, Kiss Dénes,
Komoróczy Lajos, Laár Árpád12, Ráth György.
Meghatározó személy volt Juhász Miklós, aki kiválóan végzett
városrendezési munkája eredményeképpen került az ÉM-be
1948-ban. Országos tervpályázatokon is bizonyította tehetségét.
A város- és községrendezés terén kifejtett kimagasló szervezô és
irányító munkájáért 1958-tól kezdve az ÉM/ÉVM a mindenkori
városrendezési, településfejlesztési fôosztályok fôosztályvezetôhelyettese volt (az 1970-es nagy ÉVM balesetig).
A még élô minisztériumi területi fômérnökök visszaemlékezé
sei szerint a területi felelôsök és a területi fôépítészek szoros
együttmûködése soha nem tapasztalt eredményre volt képes,
nem elhanyagolható ebben a miniszter és a fôosztály támogatá
sa sem.
A partnerségben az elsô vonalban Kismarthy-Lechner Gyula
területi fôépítész és Laár Árpád területi felelôs, a hátországban
Juhász Miklós fôosztályvezetô-helyettes és Szabó János, a mi
niszter elsô helyettese állt.
A gyalogos belvárosok kialakításának korszaka volt ez, ahol si
került közösen ma is látható eredményeket elérniük. De a lakó
telepek parkolási méretezése is napirenden szerepelt ekkor, hi
szen a nagypaneles korszak volt ez az idôszak. Ebben csak
részeredmény született, mert a nemzetközi tapasztalatok alapján
az ÉVM szakemberei, beleértve a területi fôépítészt is 10 fô/gk.
méretezést javasoltak, míg az Országos Tervhivatal (OT) 20 la
kás/gk. méretezést fogadott el, valósított meg. De az ötszintes la
kóépületek felvonóival kapcsolatban sem született jó megoldás.
Javasolták a szakemberek a felvonók helyének kihagyását, ha
már nem épülhetnek meg a beruházás részeként, azonban erre
sem volt lehetôség, az OT nem támogatta.
A területi fôépítészek és a minisztériumi területi felelôsök kö
zös munkamódszere szerint több napot az adott területen töltöt
tek, majd Budapesten dolgozták fel a helyszínen tapasztaltakat,
anyagokat. A helyszínen a minisztériumi kollégával együtt a te
rületi fôépítész konfrontálódott a tanácsi pártbizottsági vezetôk
kel, a magánépíttetôkkel.
A területi fôépítészeknek természetesen nemcsak az ÉVM-en,
a VÁTI-n belül voltak szakmai partnereik. A hatvanas évek a
nagy közmû- és ipari beruházások ideje volt, s ezt felismerve az
ÉVM három fôosztálya13 1966. január 1-jétôl közmû-koordinálási
és ipari építési fômérnöki hálózatot hozott létre a területi fôépí
tészeknek megfelelô területi beosztásban, kilenc régióban. A fô
mérnökök saját szakterületüket érintô kérdésekben a területi
fôépítész helyetteseként járhattak el. Ezzel az ÉM az egyes tele
püléseken belüli beruházások koordinációját biztosította a
megyei, mj. városi koordinációs bizottságokban, továbbá a beru
házások területfelhasználási engedélyezési eljárás szakvélemé
nyezését tette megalapozottabbá.
A kinevezett kilenc közmû-koordinálási fômérnök székhelye az ÉM MÉLYÉPTERV, ill. az ÉM VÁTI, míg a kilenc ipari épí
tési fômérnöké az ÉM Ipari és Mezôgazdasági Tervezô Vállalat
volt.

F Ő é p í t ész e k – é p í t ész e t

Az 1962-1968 közötti idôszak eredményei
Szilágyi Lajos ÉVM miniszterhelyettes 1976-ban megjelent tanul
mányában14 így értékelte az 1962-ben létrejött területi fôépítészi
hálózatot: „...A fôépítészek jelentôs szerepet viseltek a területi
koordináció kialakításában, majd az egyes megyei koordinációs
bizottságokban. ..... A fôépítészek jól együttmûködtek a tanácsi
vezetôkkel, a mûszaki-gazdasági feladatokkal megbízott munka
társakkal. A tanácsok nagyra értékelték és támogatták ténykedé
süket. A tanácsok önállóságának növelésével az ÉM fôépítészi
feladatokat a tanácsokhoz szervezett fôépítészek vették át.”
A területi fôépítészek munkájának talán legfontosabb eredmé
nye, hogy a területfejlesztésben, településfejlesztésben mûködé
sük alatt nagy hibák nem történtek. Döntô szerepük volt az épí
tési területek kiválasztásában – vagyis mi hol és hogyan épüljön
–, hogy „a dolgok a helyükre kerültek”. A területi fôépítészek
hozzájárultak ahhoz – együttmûködésben a tanácsokkal, a beru
házókkal, az Országos Tervhivatallal, a pártbizottságokkal –
hogy a helyszínen körültekintô, szakmailag megalapozott dönté
sek születtek.
A területi fôépítészek munkájának eredményéhez hozzájárul
tak azok a kedvezô körülmények is, hogy „minden együtt volt”,
vagyis az ÉVM területi felelôsei/fômérnökei, a VÁTI tervezôi (az
összes szakággal együtt) és maguk a fôépítészek, s mindhárom
grémium szakmai felügyeletét az ÉVM látta el. Ez volt a siker
egyik titka.
A területi fôépítészek tevékenységérôl alig jelent meg híradás,
szakmai cikk. Farkas Tibor balatoni fôépítész szinte a kivétel, aki
többször is beszámolt fôépítészi munkájáról. Farkas Tibor és
Csorba Zoltán (építész munkatárs) „A Balaton-környék építési
rendje” címû cikkükben15 a következôt írták (kivonat):

„Határozott eredményt mutathatunk fel a rendezési tervek
mûvezetése területén, azonban a kisebb – magánjellegû –
épületek színvonala alig emelkedett. Szükségesnek tartjuk
a helyzet elemzését, mert a további munkákhoz jelentôs
segítségre van szükségünk.
A rendezési tervek mûvezetése
Ma már elértük, hogy
1. a területekkel helyesen tudunk gazdálkodni..................
2. A településeket e tervek alapján lehet rendezni...............
3. A tömbök beépítését a szabályzatban meghatározott
üdülôhelyi övezetek szerint rendezni tudjuk.......
4. A legnagyobb eredményünknek tekintjük azonban,
hogy az építésrendészet tekintélye megnôtt, ....”

Az 50 éve létrehozott és 1962-1968 között mûködött területi
fôépítészek munkájának eredményei ma is láthatók, ha nem is
tudjuk, hogy nekik is köszönhetjük épített környezetünk egyes
alkotásait, elhelyezését, legyen az épület, épületegyüttes, tele
pülésrész, település.
Folytatás a következô lapszámban.
Zábránszkyné Pap Klára
okl. építészmérnök,
okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök
(Források: Lechner Lajos Tudásközpont: Városépítés, Magyar Építô
mûvészet, Építésügyi Szemle, Építésügyi Értesítô, jogszabályok, ÉTK.
Kft.: Építésügyi Évkönyvek, Az építésügyi tárca szakirányításának törté
nete 1944–1989, ÉTK-kiadvány, Bp.2009., A magyar tervezôirodák tör
ténete, ÉTK-kiadvány. Bp., 2001, fôszerkesztô Schéry Gábor., stb.)

14 A tanácsrendszer negyedszázada (Budapest, 1976.) Szilágyi Lajos: A tanácsok város és község fejlesztési munkája c. tanulmánya [360-381.o.]
15 Városépítés/Magyar Építômûvészet................................................
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