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BEVEZETŐ 

Az Országos Főépítészi Kollégium 1996-ban, Vác város főépítésze 
kezdeményezésére tartotta meg első konferenciáját. Azóta minden évben más 
városban, eltérő témát választva tartja meg konferenciáit, a települések 
ajánlatai alapján. Az eddigi konferenciák témái sokfélék voltak, mégis 
felfedezhető a közös alapgondolat: a főépítész munkájában a település saját 
arcának, saját fejlődési lehetőségeinek, saját forrásai hasznosításának 
felismerése a település önazonos és önálló életben maradását jelenti. 
Erre a gondolatra támaszkodik a XIX. konferencia kiválasztott témája is: 

TELEPÜLÉS – TERMÉSZET – EMBER. A település termelő, árutermelő, 

energiatermelő, önpusztító életmódja egyre nagyobb mértékben ütközik a 
természet termést hozó, életet fakasztó életmódjával. Vannak-e eszközeink 
arra, hogy ezt az ütközést elkerüljük, az életmódokat egymás mellé, egymás 
felé irányítsuk? Mi az ember, a szakember szerepe, felelőssége ebben az egész 
folyamatban? A konferencia előadóival és a résztvevőkkel az alábbi kérdésekre 
keresünk választ: 

• milyen lehet a környezettudatos, önfenntartó, gazdaságosan 
üzemeltethető település? 

• hogyan illeszthetők az energiatermelők a tájba, a településképbe? 

• mit tehet a főépítész a település környezettudatos alakításáért? 

A konferencia helyszíne, SZENTGOTTHÁRD élő példát mutat arra, hogy a 

település természeti kapcsolatainak megtartása mellett hogyan valósítható 
meg az energiaforrások fejlesztése.  
A több mint 800 éves múltra visszatekintő település életét már a történelmi 
időkben is a javakkal való ésszerű gazdálkodás vezérelte. Miért építettek a 
cisztercita barátok egyemeletes apátsági épületet egy méter vastag falakból, a 
folyosóról fűthető kályhákkal? Miért folytattak kiterjedt gazdálkodást saját 
feldolgozással? Hogyan alakulhatott ki oly sok féle különleges iparág: óragyár, 
selyemgyár, szalag és paszomány gyár, dohánygyár, kaszagyár. Hogyan oldotta 
meg a város a közvilágítást már a XX. század legelején? Hogyan hasznosítja 
napjainkban a termálkút meleg vizét? 
A város megpályázta az „Energiatakarékos város” címet, melyet elsőként nyert 
el a magyar települések között a nemzetközi mezőnyben. Terveik között 
szerepel a Rába duzzasztóművének szomszédságában, a víz energiáját 
hasznosító elektromos energia termelő mini erőmű létrehozása, tovább 
folytatva ezzel az elődeik által megkezdett környezettudatos fejlesztések 
sorát.  
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 

1.NAP 
2014. augusztus 27. 
 

11.00 regisztráció 
 

a konferencia helyszínén: Színház 

12.00 ebéd Színház Aula 
 

14.00 ELSŐ KÖSZÖNTÉS 
 

Huszár Gábor, Szentgotthárd város 
polgármestere 
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi 
Kollégium elnöke 
Sáros László György DLA, a Magyar 
Építőművészek Szövetségének elnöke 
Körmendy Imre, a Magyar Urbanisztikai 
Társaság elnöke 
 

14.10 szomszéd országokból 
főépítészek 
bemutatkozása  
 

Recek ROBERT, Lendva főépítésze 
proj. Mag. Peter GABRIJELČIČ, Ptuj főépítésze 

14.20 szponzorok előadásai  
 

14.20: VARINEX Informatikai Zrt 
14.30: Ajtó Nagyk. Vállalat Kft, SOLARLUX 
14.40: Antiqua Pavilonok 
14.50: Energocell 
15.00: CREATON Hungary Kft 
15.10: Mixtura Kft 

16.00 KIRÁNDULÁS busszal kirándulás az Őrségbe: veleméri templom, 
Magyarszombatfa, Vadászmúzeum, 
Pityerszer Skanzen, Pálinkakóstolás 
Szalafőn a Batha portán, Őriszentpéter  
 

 vacsora 
 

Bognár Étterem, Őriszentpéter 
klasszikus vadétel dödöllével, valamint 
alternatívaként baromfi vagy vegetáriánus 
vacsora 

22.00 visszaérkezés 
Szentgotthárdra 

 



3 

 

2.NAP 
201. augusztus 28. 
 

8.00 regisztráció a konferencia helyszínén: Színház  
 

9.00 PLENÁRIS ÜLÉS 
Himnusz 
köszöntő 
megnyitó 
 

Huszár Gábor, Szentgotthárd város 
polgármestere 
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi 
Kollégium elnöke 
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért 
felelős államtitkár 
 

9.30 előadás 1 
 

Huszár Gábor Szentgotthárd város 
polgármestere 
Hogyan lettünk energiaváros?  
 

10.00 előadás 2 
 

Czeiner Gábor Szentgotthárd város 
főépítésze 
A város bemutatása légifotókkal 

10.15 kávészünet Színház Aula 
 

10.45 előadás 3 Beszéljünk reálisan a kistelepüléseken 
gazdaságosan hasznosítható megújuló 
energiahordozókról 
Hanczár Emőke, vezető tervező 
gépészmérnök, városépítési-
városgazdasági szakmérnök,  
 

11.30 előadás 4 Integrált tervezés – elmosódó határok  
Dr. Reith András, építészmérnök 
klímadesign tervező, ABUD ügyvezető ig. 
Magyar Környezettudatos Építés 
Egyesülete leköszönő elnöke 
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12.15 főszponzor 
előadása 1 

CompArt Stúdió Kft 
Komplex térinformatikai alapú 
várostervezési, városirányítási megoldások - 
Virtuális Főépítészi és Építésügyi 
Tájékoztatási Iroda 
Cservenák Róbert - Szélpál Melinda 
GIS rendszermérnökök 
 

12.25 főszponzor 
előadása 2 

Eurocell Tapolca Kft 
Az innovatív technológia: Habüveg 
 
 

12.40 DÍJÁTADÁS 
Főépítészi Életmű Díj 
Év Főépítésze Díj 
 

a díjakat átadja: 
Huszár Gábor, Szentgotthárd város 
polgármestere 
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi 
Kollégium elnöke 
Czeiner Gábor Szentgotthárd város 
főépítésze 
 

13.15 ebéd Színház Aula 

 sajtótájékoztató külön meghívó szerint 
 

14.30 KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
 

A város nevezetességei, fotókiállítás a 
színház aulájában 
 

15.00 SZEKCIÓÜLÉSEK 
1. Városháza, 
Refektórium 
 
 
 
 
 
 
 

 
Műhelybeszélgetés az előadások 
témáiban – Kérdések az előadókhoz 
Fernezelyi Gergely, OFK elnökségének tagja 
Hanczár Emőke, vezető tervező 
gépészmérnök, városépítési-
városgazdasági szakmérnök, 
Dr. Reith András, építészmérnök, 
klímadesign tervező, ABUD ügyvezető ig. 
Magyar Környezettudatos Építés 
Egyesülete leköszönő elnöke 
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 2. Városháza 
Robert Leeb terem 
 
 

Energiahatékonyságot növelő programok 
támogatása EU forrásból 
L. Balogh Krisztina, OFK elnökségének tagja 
Lunk Tamás, építészmérnök 
 

 3. Színház nagyterem 
 

Energiatudatos településfejlesztés – út az 
autonóm település felé 
Pengő Julianna, OFK elnökségének tagja 
Papp Zoltán Tamás, MUT Főépítészi 
tagozatának elnöke 
 

17.00 BELVÁROSI SÉTA 
több helyszínről 
indulva  
 

vezetik: 
Ciszterci apátság (városháza), Czeiner 
Gábor főépítész, 
Kaszagyár, Szép Renáta önk. szóvivő, 
Múzeum, Csuk Ferenc helytörténész 

20.00 POLGÁRMESTERI FOGADÁS 
„Szengotthárdi 
medencés parti” 

St.Gotthard Spa & Wellness 
vacsora éjszakai fürdőzési lehetőséggel 
Az est folyamán Temes Zsolt a Bécsi 
Operaház tagja énekel, zongorán kíséri 
Csukly Gergely a Szentgotthárdi Zeneiskola 
igazgatója. 
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3.NAP 
2014 augusztus 29. 
 

9.00 MUNKAÉRTEKEZLET 
 

OFK elnökség beszámolója: 
FŐÉPÍTÉSZEK-AKTUALITÁSOK-JÖVŐKÉP, 
Főépítészek Alapítvány beszámolója, 
szekcióvezetők beszámolója 
 

 VÁNDORZÁSZLÓ ÁTADÁSA 
 

átadják: 
Huszár Gábor, Szentgotthárd város 
polgármestere 
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi 
Kollégium elnöke 
Czeiner Gábor Szentgotthárd város 
főépítésze 
átveszik: 
XX. országos főépítészi konferencia 
vendéglátó városának képviselői 
 

11.00 kávészünet 
 

Színház Aula 
 

11.30 
-16.00 
 

A PROGRAM: 
 

KIRÁNDULÁS busszal 
Hármashatárkő, Felsőszölnök (pár száz 
méter sétával a busztól) 
 
Ausztria: Németújvár (Güssing), (Batthyány 
vár, bio fűtőmű, napkollektor telep) 
állomásokkal 
 

 B PROGRAM: OPEL GYÁRLÁTOGATÁS 
 

   
   
   
  A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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ELŐADÁSOK, SZEKCIÓK TÉMÁI: 

Beszéljünk reálisan a kistelepüléseken gazdaságosan hasznosítható megújuló 
energiahordozókról 
Hanczár Emőke, vezető tervező, gépészmérnök, városépítési-városgazdasági 
szakmérnök 
 
Az urbanizációs folyamatok következtében egyre nő a városlakók száma, a 
községek küzdenek a lakónépességük csökkenésével. A városodás és 
városiasodás folyamatának így a vesztesei a községek, amelyek elöregedési 
folyamatának a fékezéséért, a község fenntartásáért a község főépítésze, vagy 
megbízott főépítésze, vagy tanácsadója is felelős.  
 
A községek fenntarthatóságának alakításában az energiaellátásnak is 
meghatározó szerepe van. A csökkenő népességszámú településeken a 
megmaradó elöregedő lakosság számára az automatikus üzemvitelű hőellátás 
lehetősége alapfeltétel, miközben a fenntartási költségek vállalásának 
képessége korlátozott. A klímaváltozás hatására megjelenő hűtési igény is 
újszerű a községek életében, amelynek kezelésére is az energiaellátás 
keretében kell megoldást adni.  
 
A községek népességmegtartása, környezeti állapotának javítása, a 
termelőképesség biztosítása érdekében kielégítendő komfort igény egyre 
kevésbé tartható fenn, annak kielégítéséhez szükséges energiaköltségek miatt. 
Az így növekvő költség-terhelés a települések fenntartható fejlődési 
folyamatának fékezőjévé vált. A fékező hatás elérte közvetlenül a lakosságot, a 
vállalkozásokat, az önkormányzatokat, a termelés valamennyi ágazatát 
egyaránt. E negatív spirál megállítása társadalmi-gazdasági feladattá vált. 
Ezért megoldást kell keresni - a komfortszint és a termelőképesség 
csökkentése valamint a település környezeti állapotának romlása nélkül - az 
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a település 
népességének megtartását, a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő. 
Az energiaellátás költségeinek csökkentése, a fenntarthatóság, a környezeti 
állapot javítása olyan energiahordozó szerkezet kialakításával érhető el, 
amelyben a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energiahordozók mellé 
a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú szerepet kaphatnak. A 
megújuló energiahordozók hasznosításához szükséges beruházás 
költségigényes, de megtérülhet a kedvezőbb üzemeltetés költségeinek és 
környezetjavító hatásának következtében. 
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Meg kell keresni azokat a megújuló energiahordozókat, amelyek az adott 
település számára megtérülő beruházással hasznosíthatók és hozzájárulnak a 
település gazdaságosabb, a település fejlődési lehetőségét segítő 
energiaellátás kialakításához. 
 
Integrált tervezés – elmosódó határok  
Dr. Reith András, építészmérnök, klímadesign tervező, ABUD ügyvezető 
igazgatója, Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete leköszönő elnöke 
 
A világ népessége az elmúlt évtizedekben gyorsuló ütemben növekedett. 
2009-re ennek a népességnek több mint fele városokban élt és az 
előrejelzések szerint az arány 2050-re 68,7%-ra nő. A becslések szerint a világ 
teljes primerenergia felhasználásának a 67%-áért és a CO2 kibocsátás 71%-
áért szintén a városok felelnek. Magyarországon az urbanizáció mértéke jóval 
a világátlag felett van és eléri a 70%-ot. A trend hazánkban is emelkedő és a 
települési lakosság arányát 2050-re 81,9%-ra prognosztizálják. 
 
Ez a rövid példa is jól mutatja, hogy az épített környezett alakításával 
foglalkozó szakaemberek szerepe fontos és a jövőben egyre fontosabbá válik. 
A települési főépítészek szerepe ezen résztvevők közül is kiemelkedő. A rájuk 
háruló feladat szép, de egyben óriási felelősséggel is jár a jövőnk 
szempontjából. Az elmúlt évtizedekben az elvégzendő feladatok száma 
jelentősen nőtt. A figyelembe veendő szempontok száma folyamatosan nő. 
Az előadás a globális összefüggésekből indulva mutat be olyan gyakorlati 
tapasztalatokat, tervezési segédeszközöket, melyek a mindennapi 
döntésekben segíthet. Kiderül, hogy mára hosszútávon is hatékony 
megoldásokhoz nem elegendő az ágazati szemlélet, hanem integrált módon 
gondolkozva és dolgozva kell a fő irányokat és a fejlesztéseket alakítani. Ezzel 
azonban együtt jár a szakterületi határok önkéntelen elmosódása, 
megszűnése. 
 
1. szekció: a fenti előadások témáiban műhelybeszélgetés az előadókkal 
Városháza, Refektórium 
Fernezelyi Gergely, OFK elnökségének tagja 
Hanczár Emőke, vezető tervező 
gépészmérnök, városépítési-városgazdasági szakmérnök, 
Dr. Reith András, építészmérnök, klímadesign tervező, ABUD ügyvezető ig. 
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete leköszönő elnöke 
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2. szekció: 
Energiahatékonyságot növelő programok támogatása EU forrásból 
Városháza, Robert Leeb terem 
L. Balogh Krisztina, OFK elnökségének tagja 
Lunk Tamás, építészmérnök 
 
A most induló EU finanszírozási időszakban számos lehetőség nyílik az 
energiahatékonyságot növelő programok támogatására. 
Ezek a programok számos lehetőséget biztosítanak az önkormányzatoknak, 
azonban legalább ennyi kihívás elé állítják a főépítészeket is! 
Egyrészt építész végzettségünkkel tisztában kell lennünk energetikai 
rendszereknek működési elvével, ismernünk kell azok hatékonyságát, 
lényegét; másrészt az energiahatékonyságot növelő beruházásokat úgy kell 
irányítsuk, hogy azok illeszkedjenek a településképbe, a város karakteréhez – 
gondoljunk az utólagos hőszigetelésekre, kültéri egységekre, napelemekre stb. 
Mindezek mellett a helyi építési szabályrendeleteket úgy kell alakítanunk, 
hogy lehetőség legyen ezen beruházások megvalósítására, ugyan akkor benne 
legyenek azok a fékek, amik a településkép védelmét biztosíthatják. 
 
Lunk Tamás építészmérnök, terület- és településfejlesztési szakmérnök több 
programidőszakra kiterjedő, húsz éves hazai és nemzetközi tapasztalattal 
rendelkezik az Európai Unió terület- és településfejlesztési célú 
támogatásainak felhasználása – tervezés, lebonyolítása és értékelése – terén. 
Egyik szerzője az első Integrált Városfejlesztési Stratégiák készítését segítő 
kézikönyvnek, maga is számos IVS készítésében vett részt vezető szakértőként. 
Jelenleg is aktívan közreműködik a 2014 – 20 időszak fejlesztési programjainak 
előkészítésében, elsődlegesen a területi és települési önkormányzatokat 
érintő fejlesztések megalapozása és stratégiai tervezése területén: 
tanácsadóként részt vesz nemzeti szintű programozási munkákban, megyei 
jogú városok Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak megtervezésében és a 
megyei szinten zajló területi programozási folyamatokban egyaránt. 
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3. szekció: 
Energiatudatos településfejlesztés – út az autonóm település felé 
Színház nagyterem 
Pengő Julianna, OFK elnökségének tagja 
Papp Zoltán Tamás, MUT Főépítészi tagozatának elnöke  
 
A szekcióülés bevezető részében tervezőket, kutatókat szólaltatunk meg, akik 
a MUT Tudásközpont keretei között már több éve aktívan foglalkoznak az 
energiatudatos településfejlesztés témájával: 
1. SPECIAL – felkészítő program várostervezőknek az energiatudatos 
városfejlesztéshez  
2. A települési szintű energiatervezés (SEAP – Fenntartható Energia Akcióterv),   
3. Városkommunikáció az energiatudatos településfejlesztésben – a 
Városkommunikációs Mesterkurzus ’14 tapasztalatai 
Felkért hozzászólóként az energiatudatos fejlesztésben már eredményt elért 
települések képviselőit (polgármester, főépítész, városgazdálkodási 
szakember) kérünk fel arra, hogy röviden mondják el a tapasztalataikat. A 
települési szintű energetika gazdasági – pénzügyi vonzatainak elemzéséről is 
szeretnénk említést tenni. 
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FŐÉPÍTÉSZEK-AKTUALITÁSOK-JÖVŐKÉP 

Tájékoztatás az Országos Főépítészi Kollégium tevékenységéről 
Salamin Ferenc elnök 
 
Az Országos Főépítészi Kollégium idén ünnepli megalakulásának 25 éves 
évfordulóját. A szervezet mindig képes volt a megújulásra és egyre nagyobb 
rangot vívott ki magának a szakmai közéleti, döntéshozatali folyamatokban. Az 
elmúlt egy évben elindult belső szervezeti megújulási folyamat, valamint az 
építészet –remélhetőleg– megfelelőbb helyre és pozícióba kerülése az 
államigazgatáson belül a Kollégium megerősödését és fejlődését 
eredményezheti, ha élünk a lehetőségekkel és időtálló, de egyben aktualizált 
stratégiát tudunk megfogalmazni. Ez a beszámoló azért is született, hogy 
közösen tudjunk gondolkodni a főépítészek jövőjéről. 
 
Átalakulás 
2013-ban a XVIII. Főépítészi Konferencia elfogadta az elnökség és a Stratégiai 
Munkacsoport javaslatait a szervezet megújítására. Ennek főbb elemei a 
következők voltak: 

• A tisztújítás során tíz tagú elnökséget kell választani, amelyben 1-1 fővel 
képviselik magukat a megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi kerületi, a 
szakértő (nyugdíjas) és az állami főépítészek, öt fővel pedig a települési 
főépítészek szakmai csoportja. 

• A szervezet megújítása során hivatalos szervezetté alakuljon át a 
Kollégium. 

A Kollégium új elnökségét a Konferencia már a fentiek alapján választotta 
meg, az új elnökség legfontosabb feladata pedig a szervezet megújítása, 
átalakítása volt. A vizsgálódások során a legalkalmasabb szervezeti formának 
az egyesület bizonyult (az Alapítvány megtartása és kuratóriumának 
megújítása mellett), s az alapos megfogalmazás és többszöri egyeztetés után 
2014 tavaszán az alapszabályt beadtuk. A bíróság hosszadalmas eljárása során 
az egyesület jogerős bejegyzését 2014 augusztusában kaptuk meg. 
Az újjáalakult szervezetben a főépítészek nagyobb aktivitására van szükség és 

egyben lehetőség. Az egyesület akkor tud működni, akkor tudja koncepciónkat 

hatékonyan képviselni, ha minél több főépítész belép a szervezetbe, és aktívan 

közreműködik munkájában. Az egyesület működésére és tagságára már nem 

csak a belső szabályok és az alapszabály vonatkozik, hanem a törvények és 

rendeletek is. A szervezet működésében és döntéseiben hivatalosan az 



12 

egyesület tagsága tud részt venni, de továbbra is fontos marad az összes 

főépítész összefogása, tájékoztatása és véleménye. 

A jövő legfontosabb feladatai a főépítészek építészetpolitikai koncepciójának 

megfogalmazása, munkacsoportok megalakítása, az egyesület szervezeti 

rendszerének, területi csoportok hálózatának létrehozása, a honlapunk 

átalakítása, a főépítészi tevékenység bemutatása döntéshozók, 

polgármesterek részére. 

(Az egyesület neve: Magyar Főépítészek – Országos Főépítészi Kollégium – 

Egyesület, alapszabálya, a nyilvántartásba vételi végzés és a belépési adatlap a 

honlapunkon elérhető: www.foepiteszek.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alakuló ülés, 2014. május 13. Építészek Háza 



13 

Építészetpolitika 
Az elnökség mellett megalakult az építészetpolitikai munkacsoport, tagjai 

Sersliné Kócsi Margit elnökségi tag, Zsigmond László elnökségi póttag, Salamin 

Ferenc elnök. Az új építészeti helyettes államtitkárság létrejötte kapcsán 

fontosnak éreztük a főépítészi rendszer működésével kapcsolatos koncepciónk 

mielőbbi megfogalmazását, hogy a szükséges időben letehessük azt az új 

vezetés asztalára. Felkértük a főépítészeket, hogy javaslataikat, gondolataikat 

küldjék meg (természetesen ezt továbbra is várjuk), ezekből néhány 

jelzésszerű kivonat: 

• A főépítészi rendszer feladata az épített kultúra, építészeti tradíciók 
megőrzésének biztosítása.  

• A főépítészi rendszer országos fedettségű kell legyen.  

• Főépítész kinevezése az OFK és a kamara támogatása, képzettség, 
gyakorlat és vizsga alapján lehet.  

• A főépítész az engedélyeztetési rendszerben szakhatósági jogkörrel bírjon. 

• A főépítész a nem engedélyköteles építésekben tanácsadó szerepet és 
döntéshozó jogkört kapjon. 

• A jelen valójában egy pillanat és a jövőt csak a múltra támaszkodva tudjuk 
elképzelni. 

• Nem hiszek a jogszabályok és a valóságtól, az emberektől eltávolodó 
bürokrácia jelenlegi halmazában. 

• Ceruzával, skiccpausszal, érthető jogszabályokkal és helyszíni jelenléttel 
lehet hitelesen dolgozni. 

• Rugalmas, település nagyságtól függő településrendezési rendszer 
kidolgozása lenne a cél. 

• Az építési jogszabályok állandó változtatása nehezíti és lassítja az 
ügymenetet, és rengeteg fölösleges és bonyolult elemből épül fel. Ezáltal 
személyes felelősség cserélődik le a személytelen bürokráciára. 

• Hiányzik az építészet és területfejlesztés önálló és megfelelő rangú állami 
szakmai irányítása. 

• A főépítészi hálózat országosan hiányos, pedig a településrendezési, 
településkép-védelmi és helyi értékvédelmi feladatokat építész híján nem 
lehet ellátni. 

• A településrendezési 314/2012 rendelet előírásainak maradéktalan 
alkalmazása szinte megoldhatatlan, a szabályok továbbra is túl bonyolultak 
és túlbürokratizáltak. 
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• Az ITS hasznosságát és létjogosultságát a gyakorlat nem igazolta vissza. A 
több száz oldalas stratégiák és koncepciók gyakran áttekinthetetlenek, a 
laikus döntéshozók egy kukkot sem értenek belőlük. 

• Szükséges a településképet érintő építéseket (pl. homlokzatok átalakítása, 
színezése, reklámok) újra építési engedélyhez kötni. 

• Az épített örökség védelme, a települések identitása, a nemzet jövője 
szempontjából különös jelentősége van a műemlékeknél nagyságrendileg 
nagyobb számú helyi építészeti érték védelmének.  

• Az építési törvényben fel kellene hatalmazni a főépítészt arra, hogy egyes 
településképi ügyekben dönthessen. 

• Ki védi a főépítészeket? Az OFK egyedi személyi ügyekkel nem foglalkozik, 
nincs emberi "értékvédelem", illetve érdekvédelem. 

• A településképi véleményezés, a tervtanács folyamatos konfliktus lehet a 
polgármesternek. Vállalja inkább a főépítész egy személyben a saját, illetve 
a tervtanácsa véleményét. 

• Az építési engedélyezés megváltoztatása nélkül nem lehet eredményes a 
településképi véleményezés. A tervtől eltérő, nem építési engedély köteles 
változtatásokat jelenleg nem kell véleményezni. 

• Folyamatosan frissített, gazdag képanyaggal illusztrált weboldallal kellene 
bemutatni a jó példákat. A honlap nem csupán információforrás, hanem a 
főépítészi tevékenység akkumulátora is lehetne. 

• Az OFK vegyen részt a vizsgáztatás, képzés, érdekvédelem, ellenőrzés, etikai 
kontroll feladataiban. 

• Általánossá kellene tenni a főépítész tervezési lehetőségét, nagy társadalmi 
és szakmai kontroll mellett. 

• Érdekelt legyen a település a főépítész alkalmazásában (pl. uniós 
pályázaton csak így vehet részt). 

• A központi költségvetés támogassa, ill. biztosítsa a főépítészek 
alkalmazását. 

• Kellenének a végzettségi papírgyűjtés helyett műhelyek, szakmai 
közösségek: térségi főépítész klubok, de nem e-úton, hanem hús-vér-pia 
formában. 

• Hol a helye a Főépítészi Kollégiumnak? Mi szükséges: ráncfelvarrás, vagy 
restart! 

• A település gazdáinak, vezetőinek, társadalmi törekvéseinek egyik fontos 
szakmai segítője, támasza a főépítész. Feladata konzultatív, építő és kreatív 
szolgálat a közösség érdekében. 
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• Országos támogatási pályázatok csak az OFK ajánlása birtokában legyenek 
kiírhatók – pl. alternatív energiaforrások, hőszigetelés. Most támogatás 
keretében, korszerűsítés címén döbbenetes településkép és arculatvesztés, 
környezetrombolás történik (műanyag ablakok, homlokzati szigetelések, 
stb.). 

• A főépítész szerepe ne érjen véget a településrendezési eszközöknél, legyen 
lehetősége tervezni is. 

• Az elmúlt években az építésügyre vonatkozó törvények sokszor 
megváltoztak. A rendeletek nincsenek összhangban egymással, korlátozott 
pl. a műemlékeknél a főépítész településképi véleményezése. 

• A településrendezésnél a rendszer hibája a normatív szabályozás, melynek 
ellensúlyozására a tervtanácsok és a településképi véleményezés adhatna 
lehetőséget. 

• Az építészeti minőség biztosításának elengedhetetlen eleme a tervtanácsi 
rendszer. Minden településnek kelljen benyújtania a területére érkező 
terveket egy tervtanácshoz. (és legyen másodfok is) 

• A tervek véleményezése egyszerre történjen, ne legyen különböző vélemény 
a főépítész, az örökségvédelem, a területi tervtanács hármassága esetén. 

• A közbeszerzési törvény nem teszi lehetővé a tervező rugalmas és 
differenciált kiválasztását. Erre a tervpályázati rendszer mellett a megbízó 
és a tervező bizalmi megállapodása is megfelelő módszer legyen. 

Az előzőkből is láthatók az elkészítendő koncepció, a rövid és hosszú távú 
stratégia fontosabb elemei. A településrendezési és hatósági rendszer legyen 
sokkal egyszerűbb, a település adottságaihoz igazodó, a főépítész az építészeti 
kultúra helyi őre és ezért legyen nagyobb szava, döntési joga a település 
építészeti kérdéseiben, lényegesen kevesebb bürokrácia és egyszerűbb 
rendeletek, valamint személyes felelősség és döntések szükségesek. A 
főépítészi szervezet erősebb részvétele lenne szükséges a képzésben, 
vizsgáztatásban, érdekképviseletben. 
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Kiállítás  

2014-ben, Ybl Miklós születésének 200. évfordulóján -az építészet évében-, 

nagyszabású építészeti kiállítás nyílt május végén a Műcsarnokban. A kiállítás 

neve: I. Építészeti Nemzeti Szalon - 100% Kreativitás. A kiállítás szervezője, 

finanszírozója a Magyar Művészeti Akadémia, lebonyolítója a Műcsarnok, 

kurátora: Szegő György.  

Nagy eredmény, hogy az építészetet az MMA révén a művészetek közt kezdik 

nyilvántartani, és hogy erre a bemutatkozásra a Főépítészi Kollégiumot is 

meghívták, s rajta keresztül a főépítészek településformáló tevékenységét is 

elismerik. Mivel ez egy építészeti kiállítás a nagyközönség részére, a kiállítás 

ezen része a főépítészek tevékenységét a település fejlődésén, rendbetételén 

keresztül mutatja be.  

Alább a tablóknál megjelenő rövid ismertetőt (falszöveget) olvashatják, a 

kiállítás anyaga megtekinthető a következő linken is (később a foepiteszek.hu 

honlapon): http://mucsarnok.nemkf.com/export_re.html 

 
FŐÉPÍTÉSZ KONCEPCIÓK 
„… ha valaki elmegy valahova főépítésznek, akkor nem az a feladata, hogy majd ő 

megmondja, hogy milyen a szép ház, meg hogyan kell a régi házaknak a 

homlokzataira visszatenni a díszeket, meg hogy hogyan kell szép közvilágítást 

csinálni…, hanem az, hogy hogyan lehet elkezdeni egy olyan életet egy 

településen, amely majd ki fogja termelni és magával hozza természetes 

hozadékát: egy értelmesebb és méltóságosabb életet. Tehát a főépítésznek nem 

elsősorban az a feladata, hogy megmondja, mi a szép ház és ezért vitatkozzon 

nála képzetlenebb vagy tájékozatlanabb emberekkel, hanem hogy olyan döntés-

előkészítő munkát végezzen a településeken a polgármesteri hivatalok mellett 

vagy azokon belül, ami lehetővé teszi azt, hogy az emberek a bennük szunnyadó 

vágynak megfelelően magasabb rendű életet tudjanak élni.”  (Makovecz Imre) 

 
Az önkormányzatok településük szebbé tételéhez, fejlesztéséhez szakmai 
segítségként építész tanácsadót, un. Főépítészt alkalmazhatnak. 
A főépítész az építéssel kapcsolatos helyi ügyek gazdája, foglalkozik az 
örökségvédelem, a helyi építési szabályok, az utcakép és településrendezés 
kérdéseivel, a parkok és utcák felújításával, építészeti tervek és fejlesztési 
elképzelések véleményezésével. Tanácsaival, javaslataival segíti a 
polgármestert és a képviselőtestületet, a polgárok és a tervezők 
meggyőzésével, egyes esetekben saját épületeinek példamutatásával 
támogatja az épített környezet magas színvonalú alakítását. 
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Az építés nem csak az építési szabályok összessége, nem csak üzleti 
vállalkozás, hanem maga az építészet, mely a művészeti ágak egyike, egész 
életünket meghatározó tárgyi környezet, s legfőképpen az egész emberi és a 
magyar kultúra része. 
A mai világban, amikor életünket az üzleti szemlélet és az egyre bonyolultabb 
jogszabályok kívánják uralni, a főépítészek az építészeti kultúrát képviselik a 
településeken, az építés szellemi, művészi oldalát kívánják érvényre juttatni a 
település polgárai, a tervezők és a befektetők között. 
Ahol főépítészt alkalmaznak, ott elismerik az építész szakmát, a helyi örökség 
és környezetkultúra meghatározó szerepét. Ezek a települések szebbek, 
rendezettebbek, érződik rajtuk az építészeti figyelem, a jó gazda szemlélet, és 
az ott élők „magasabb rendű élete”. Az épített környezet formálásában sikeres 
főépítészeket és településeket mutatja be a kiállítás ezen része. 
 

 

 

 
Kiállítás, Műcsarnok 
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Együttműködés 

A Kollégium és az elnökség részt vesz a 2012 október 25-i építészeti 

együttműködési nyilatkozatot Miskolcon aláírók megbeszélésein a MÉSZ 

szervezésében és székházában, ahol az építész szervezetek egyeztetik 

véleményüket, álláspontjukat, eseményeiket (aláírók: Magyar Építőművészek 

Szövetsége, Magyar Építész Kamara, Országos Főépítész, Magyar Urbanisztikai 

Társaság, Magyar Művészeti Akadémia, Széchenyi Irodalmi és Művészeti 

Akadémia Építész Tagozata, Országos Főépítészi Kollégium, Falufejlesztési 

Társaság).  

Történtek ezen kívül egyeztetések a Kamara elnökségével, a MUT vezetőivel, a 

Falufejlesztési Társaság elnökével, az Országos Főépítésszel, a Megyei Jogú 

Városok Szövetsége főépítészeivel és egyéb szervezetekkel külön is, 

amelyeken a főépítészi tevékenység ismertetése, szerepének lehetséges 

erősítése és kiterjesztése szerepelt. 

Fontosnak tartja a Kollégium, hogy az építész szakma egységesen jelenjen meg 

a közéletben, azonos koncepciót képviseljen az építészet és a 

környezetkultúra témájában a társadalom és a döntéshozók felé. 

 

Delegáltak 

A Főépítészi Kollégium évek óta delegál tagokat a főépítészi vizsga-

bizottságokba, az OÉTT (Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács) 

egyeztetéseire, valamint az építészeti díj bizottságokba. Az új elnökség kérte a 

delegáltakat, hogy számoljanak be tapasztalataikról. 

 

A Főépítészi Vizsgabizottságokkal kapcsolatban a visszajelzések alapvetően 

pozitívak voltak (országosan 34 delegáltunk volt), de többen túl részletesnek 

tartották a jogszabályok ismeretének igényét, valamint hiányolták a különös 

részből az alaposabb építészeti tervértékelést, opponálást, és ennek 

komolyabb figyelembe vételét a számonkérésnél, értékelésnél. 

Kivonatos részletek a beérkezett beszámolókból: 

• A vizsgákat megfelelőnek találta, volt alkalom, hogy nem engedtek át 
vizsgázót. 

• A vizsgák jól szervezettek, a vizsgázók között sajnos nagyszámú az 
alkalmatlan, nem csak a tárgyi tudás, hanem a hozzáállás is gyenge. 
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• Fontosnak tartja a valóban szakmagyakorló főépítészek jelenlétét a 
vizsgabizottságban. A vizsga, amin részt vett megfelelő volt és szívesen 
vállalja a továbbiakban is. 

• Többször is részt vett, egyszer kellett buktatni. A vizsgázók is hasznosnak 
tartották a vizsgákat. 

 

Egy részletesebb beszámoló és javaslat a közelmúltból (részletek, Turi Attila) 
A megjelent 2 vizsgázó a 6 fős vizsgabizottság előtt adott számot 
felkészültségéről, melyet a plénum megfelelőnek talált az érvényes 
vizsgaszabályzat szerint. A vizsgázók építész képzettségük okán a települési 
rendezési tervek kapcsán mutatták be szakmai felkészültségüket, így nem 
derült ki például, hogy egy épületterv, egy befektetői beépítési javaslat 
kapcsán milyen szempontokat tart fontosnak a jelölt. Felvetődik a kérdés:  

• Mi a főépítész szerepe a különböző területeken (kistelepülés, kisváros, 
kistérség, járás, megyei jogú város, megye, főváros, területi egység, 
ország)? 

• Milyen képességek szükségesek ennek ellátásához? 

• Mi a döntési és felelősségi szintje a főépítésznek? 

• Milyen típusú állandó képzési (oktatás, információcsere, tájékoztató) 
formával lehet elősegíteni a rendszer minőségi, hatékony társadalmi 
működését? 

• Milyen módszerrel képes a szervezet biztosítani a minőségi szakember 
ellátást, csökkenteni a kontraszelekciót, megakadályozni a „szemétdomb-
királyság” kialakulását, támogatni tagjait a társadalmi folyamatok –
sokszor viharos– eseményeiben? 

Minden vizsga felszínes: az alapvető készségeket, a legkülső réteget kérheti 
számon. Lemérhető a tananyag elsajátításának mélysége, a törvények és 
rendeletek sűrűjében való tájékozódó képesség, de a legfontosabb nem: a 
rátermettség.  
A vizsga rendszer megítélésem szerint átalakulásra szorul, ennek törvényi 
hátterével együtt. 

• A vizsgát előzze meg kötelező tanfolyam, képzés, cca. 20 óra… 

• Kapjon nagyobb hangsúlyt a főépítészi hivatás mélyebb emberi, 
képességbeli fele... 

• Egy országos főépítészi rendszerben a visszacsatolás útját ki kell építeni… 
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Az OÉTT-ben való részvételről negatív a delegáltak véleménye (10 delegáltunk 

volt), nem tartják eredményesnek, a határidők a véleményezésre irreálisan 

rövidek, formális az egész folyamat. Közülük senki nem vállalná a 

továbbiakban ezt a munkát, a jövőben csak akkor érdemes részt venni benne, 

ha a munkamódszer megújul, a valós véleményezés és beleszólás lehetősége 

megteremtődik. 

Kivonatos részletek a beérkezett beszámolókból: 

• Nem tartja jó fórumnak, csak kipipálja a minisztérium az egyeztetést, 
rövidek a határidők, szervezetlen és légből kapott az egész, nem akar a 
továbbiakban részt venni. 

• Problémának tartja, hogy nem csak szakmai, de kodifikációs javaslatot is 
vár a minisztérium. 

 
 
 
 
 

Felújított borház és kúriák, Mád, Erdőbénye 
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Konferenciák 

Az elmúlt év folyamán több konferencián és egyéb fórumon képviseltük a 

főépítészi tevékenységet, a főépítészek eredményeit (alább néhányat 

kiemelve). 

2014. január. Tokaj-Hegyaljai kultúrtáj épített öröksége és értékvédelme, 

ismeretátadás (Bernáth Mihály, Erhardt Gábor, Olajos Csaba, Radványi 

György, Salamin Ferenc, Szunyogh László): 

A négy délután, négy helyszínen szakmabelieknek, laikusoknak, helyi 

lakosoknak tartott előadások a helyi épített és táji értékek tudatosítását, az 

értékek megmentésének, felújításának módszerét, a megvalósult 

rekonstrukciók ismertetését tartalmazták, valamint értékes és felújított 

épületek helyszíni megtekintését, elemzését. 

 

2014. március 1. Nemzetközi Kőkonferencia, Pilisvörösvár (Salamin Ferenc): 

A Kőfaragók Ipartestülete által tartott konferencia délutáni programján 

„Főépítészek szerepe az épített kultúra védelmében” c. előadásban a Tokaj-

hegyaljai hagyományos tufa kőanyag felhasználásának bemutatására került 

sor, mely a régi épületek felújításánál és új épületeknél is alkalmazható, és 

lehetőséget ad a kézműves kőfaragó tudás újbóli alkalmazására, terjesztésére 

is. 

2014. május 8-9. Európai Borvidékek Régióinak Szövetsége éves közgyűlése 

(Tiffán Zsolt, Salamin Ferenc) 

A Baranya Megyei küldöttség felkérésére a közgyűlés délelőtti bevezető 

előadása a magyar borvidéki épített örökség, helyi karakter közelmúltbeli 

helyzetét, a felújítások, értékmentések példáin keresztül a helyi érték 

megőrzését, a regionális jelleg erősítését mutatta be, példát adva a magyar 

kultúra mai megmentőinek, megteremtőinek munkáiból. 

 

2014. május 15. Urbanisztika Ma és Holnap, MUT Konferencia, Bp. (Kerekes 

György, Ongjerth Richárd, Salamin Géza, Salamin Ferenc): 

A délutáni kerekasztal beszélgetés témája a hagyományos és alternatív 

várostervezés, urbanisztika, valamint a szakmai alapú és a támogatás alapú 

településfejlesztés ellentéte, kapcsolata volt. A főépítészek oldaláról az 

ésszerű mértékű szabályozással és településrendezéssel együtt lévő 
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személyesség, egyedi, alkalomra és helyszínre szabott döntés lehetőségének 

igénye fogalmazódott meg. 

 

2014. május 23. Terv és Pályázat Konferencia, Magyar Nemzeti Vidék Hálózat, 

Tapolca (Bodonyi Csaba, Krizsán András, Salamin Ferenc, Turi Attila) 

A délutáni II. szekció beszélgetésében és vetítésén a téma a helyi 

értékvédelem, a megmentendő értékes épületek és környezet, a Makovecz 

Imre szerinti „lehetett volna” világának valóságba ültetése volt a téma, a 

Tokaj-hegyaljai épített örökség rendbetételének példáin keresztül bemutatva. 

 

2014. június 30-július 4.  47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező 

Tábor, Szombathely:  A turizmus szerepe az ország életében és fejlődésében  

A Főépítészi Fórum témája „Eger – a város és a turizmus” volt. Rátkai Attila 

főépítész bemutatta a város elért eredményeit, a köztereket. Véleménye 

szerint a közterületek használatánál az alulról építkező közösségek kezelhetik 

az egyik turisztikailag kedvezőtlen mellékhatást, a rendezetlen kitelepülések 

és a túlzott reklámok problematikáját. Erre a kérdésre részmegoldást ad csak 

az elmúlt években bevezetett településképi véleményezési eljárás. (moderátor 

Zábránszkyné Pap Klára) 

 

 

 

 

 

 

   
Konferenciák, MUT, Kőfaragók 
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NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUM ÉS ÁTALAKULÁS 

ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM - MAGYAR FŐÉPÍTÉSZEK EGYESÜLETE 
1 

Huszonöt évi  "római klubként" való működés után - a főépítészek  nagykőrösi 

konferencián adott felhatalmazásából - egyesületet alakított az Országos 

Főépítészi Kollégium (Kollégium) Elnöksége Magyar Főépítészek Egyesülete 

(Egyesület) néven. Ennél méltóbb ünneplés nem is képzelhető el. A Kollégium 

1989. április 13-i létrejöttekor ugyan még tanácsi rendszer volt, de az 

önkormányzati törvény előkészületei már folytak. Az alakuláskor mintegy 140 

főépítész működött az országban, ma több mint 300 főépítész tevékenykedik. 

A célok a 25 év alatt átalakultak, megújultak, kiteljesedtek, szélesebb skálán 

mozognak. A Kollégium tanácsadó, véleményező, javaslattevő szervezeteként 

működött, a főépítészek szakmai érdekképviseletét látta el, eredményei 

önmagukért beszélnek. Az Egyesület a főépítészek munkájának hatékonyabbá 

tétele, eredményességük növelése érdekében az összefogást és közös 

munkálkodást tűzte ki célul elsősorban. A negyed század alatt 4 elnöke, 3 

elnökhelyettese, mintegy 100 tagja, 3 titkára volt a Kollégium Elnökségének2. 

 

1989 – a Főépítészi Kollégium létrehozása, megalakulása 

Az első Főépítészi Kollégium 1989. április 13-án, a dr. Baráth Etele vezette 

tanácsi főépítészek számára tartott országos értekezleten alakult meg. A 

Kollégium a főépítészeket képviselő véleményező szervezetként jött létre, 

„menedzser” szemléletű munkájának lényege volt (ma is az), hogy nagy 

hangsúlyt helyezett a főépítészi tevékenység köztudatba illesztésére és 

érdekérvényesítésére és a főépítészek tájékoztatására. Ez a fórum fogadta el 

és véglegesítette a Kollégium induló 11 fős személyi összetételét, elnöke dr. 

Tóth Zoltán volt.  

 

                                                           
1
 Kivonat az Építésügyi Szemlében 2014-ben megjelenő azonos című cikkből a kiadó 

ÉTK Kft. hozzájárulásával. 
2
 Az alakuláskor a(z Országos) Főépítészi Kollégium a főépítészek képviselőiből álló 

vezető grémiumot jelentette, majd 2009-től a teljes főépítészi testületet, amelynek 
Elnöksége a vezető grémium.  
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1993-1996 -  csendes időszak, műhelymunka folyt.  

A Főépítészi Statútum Bizottság kidolgozta a Főépítészi Statútumot, amely az 

alapját képezte az önkormányzati főépítészi rendelet szövegének.   

 

1996 – az újjáalakulás és az első konferencia - az új Építési törvény 

Vác polgármestere és főépítésze kezdeményezésére 1996. augusztus 21-23. 

között Vácott megrendezésre került az I. Országos Főépítészi Konferencia, 

amely életre hívta az Kollégiumot, megválasztotta annak tagjait, elnöke 

Virányi István, Kaposvár megyei jogú város főépítésze, elnökhelyettese dr. 

Aczél Péter, Budavár (I. kerület) főépítésze lett. 

Ebben az időszakban a Kollégium legfontosabb dolga az új Étv. tervezet 

előzetes véleményezése volt, a Parlament szakmai bizottsági ülésein a 

Kollégium szakértőként vett részt, 14 módosító indítványából 12 elfogadásra 

került.  

 

2007 – új elnök és elnökhelyettes, munkacsoportok a hatékony működés 

érdekében 

A Kollégium elnöke állami főépítésszé történő kinevezése miatt lemondott, 

továbbá az elnökhelyettes is lemondott, így kollégiumi választásra került sor a 

Pápa városában megrendezett konferencián. Az elnök Philipp Frigyes, Vác 

város főépítésze, az elnökhelyettes Dr. Sersliné Kócsi Margit lett.  

A Kollégiumra új kihívások vártak: az addigi biztos (minisztériumi) háttér 

megszűnt, az önállóság minden addigi előnye mellett megjelentek a 

nehézségek (a létezés alapfeltételeinek biztosítása, titkár, stb). A Kollégium 

nagy lendülettel fogott hozzá az új feladatoknak.  

2007-ben, a pápai konferencia döntése alapján a Kollégium előkészítette a 

Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány (Alapítvány) 

létrehozását. 2007. december 27-én a Magyar Urbanisztikai Társaság 

székházában 12 főépítészi életmű díjban, ill. év főépítésze díjban részesült 

alapító, valamint 13 társ-alapító főépítész létrehozta az Alapítványt, 

megválasztotta kuratóriumát, a kuratórium elnöke 2014-ig Csohány Klára 

egykori állami főépítész volt. 
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A 2009. évi konferencia jóváhagyta a Kollégium Alapszabályát, majd a 

Kollégium Elnöksége a hatékonyabb működés érdekében munkacsoportokat 

hozott létre. 

A BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék és a Kollégium szervezésében 

elindult az önkormányzati főépítész szakmérnök képzés, a végzett 

szakmérnökök száma immáron 26 fő. 

 

2013 Őrségváltás - újjáalakulás - egyesület  

Nagykőrösön, a XVIII. Országos Főépítészi Konferencián a Főépítészi Testület - 

az ország önkormányzati és állami főépítészei (beleértve a korábban e 

tisztségeket/hivatást betöltőket is) titkos szavazással megválasztották a 

Kollégium Elnöksége új tagjait és póttagjait. Majd az új Elnökség első ülésén, 

szeptember 17-én titkos szavazással megválasztotta a Kollégium elnökének 

Salamin Ferencet, Szerencs város és Zebegény község főépítészét, 

elnökhelyettesének L. Balogh Krisztinát, Kaposvár m. j. város főépítészét. A 

Konferencia Philipp Frigyest a Kollégium tiszteletbeli elnökének3 választotta. 

 

Az Egyesület megalakulásával ismét egy új korszak kezdődik a 25 éves 

Kollégium, immár Egyesület - a főépítészek életében.  

 

Közreadta: Zábránszkyné Pap Klára  

a Kollégium 20 éven át volt titkára 

 

 

                                                           
3
 Dr. Tóth Zoltán és Virányi István volt kollégiumi elnököket már előzőleg tiszteletbeli 

elnöknek választották.    
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AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ELNÖKSÉGE ÉS PÓTTAGJAI 

2013-2016 

ELNÖK SALAMIN 
FERENC 

Szerencs város és Zebegény község főépítésze 
+36 30 914 9728 salamin.ferenc@gmail.com 

ALELNÖK L. BALOGH 
KRISZTINA 

Kaposvár megyei jogú város főépítésze 
+36 30 989 6100 foepitesz@kaposvar.hu 

TAGOK   

Megyei 
főépítész 

PENGŐ 
JULIANNA 

Komárom-Esztergom megye főépítésze 
+36 34 517 119,  +36 30 382 1176, 
pengo.julianna@kemoh.hu 

Megyei j. 
városi 
főépítész 

ALELNÖK  

Fővárosi 
kerületi 
főépítész 

FERNEZELYI 
GERGELY DLA 

Bp. VIII. ker. Józsefváros főépítésze 
+36 20 236 8007 
FernezelyiG@jozsefvaros.hu 

Települési 
főépítészek 

BÉRES 
ISTVÁN 

Gyula és Mezőkovácsháza városok főépítésze 
+36 30 382 5946 
beres@gyula.hu, beresistvan61@t-online.hu 

 KÁLMÁN 
KINGA 

Pilisvörösvár város főépítésze 
+36 30 228 0264 foepitesz@pilisvorosvar.hu 

 TÉNYI 
ANDRÁS 

Nagykőrös város főépítésze 
+36 53 550 306 
foepitesz@nagykoros.hu, tenyi68@gmail.com 

 TURI 
ATTILA 

Budakalász város főépítésze 
+36 30 242 7104, info@turi-arch.hu 

Szakértő 
főépítész 

BODONYI 
CSABA DLA 

Tokaj város volt főépítésze 
+36 30 205 6453 bodep@t-online.hu 

Állami 
főépítész 
 

DR. SERSLINÉ 
KÓCSI MARGIT 

Budapest állami főépítésze 
+36 1 485 6945, +36 20 224 2237 
kocsi.margit@bfkh.hu 

Tiszteletbeli 
örökös tag 

ZÁBRÁNSZKYNÉ 
PAP KLÁRA 

+36 20 326 9694 
papklara@t-email.hu 

TISZTELETBELI 
ELNÖKÖK 

PHILIPP 
FRIGYES 

+36 30 991 1079 
philipp.frigyes@nagymaroscsoport.hu 

 DR. TÓTH 
ZOLTÁN 

+36 30 500 5277 
t.z.terv@gmail.com 

 VIRÁNYI 
ISTVÁN 

+ 36 30 263 0159 
lorincz.viranyi@t-online.hu 

TITKÁR NÉMETH 
ÁGNES 

foepiteszek@foepiteszek.hu 
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PÓTTAGOK   

Megyei 
főépítész 

SZABÓNÉ 
PÁNYI 
ZSUZSANNA 

Pest megye főépítésze 
+36 20 936 9607 
panyiz@pestmegye.hu, panyi@t-online.h 

Megyei j. 
városi 
főépítész 

RÁTKAI 
ATTILA 

Eger megyei jogú város főépítésze  
+36 20 571 0195, ratkai.attila@ph.eger.hu 
ratkaiattila.eger@gmail.com 

Fővárosi 
kerületi 
főépítész 

BARTA 
FERENC 

Bp. XIV. ker. Zugló főépítésze 
+36 70 623 9552 
barta@zuglo.hu 

Települési 
főépítészek 
(erősorrendben) 

JENEY 
LAJOS DLA 

elhunyt 2014. augusztus 18-án 

 CSERNYUS 
LŐRINC 

Csenger város és Závod község főépítésze 
+36 30 510 0041 csernyuslorinc@t-online.hu 

 ZSIGMOND 
LÁSZLÓ 

Mátészalka, Rácalmás és Veresegyház városok 
főépítésze   
+36 30 950 3404 zsigmond@kvadrum.hu 

 DR. FARKAS 
GÁBOR DLA 

Cegléd és Dabas városok főépítésze  
+36 30 953 3987 f.iroda@externet.hu 

 KÉRI 
KATALIN 

Paloznak, Balatonakali, Balatonudvari községek 
és Berhida város főépítésze 
+36 70 703 0320 archi.epitesz@gmail.com 

Szakértő 
főépítész 

SCHREFFEL 
JÁNOS 

Bp. XI. Újbuda ny. főépítésze 
+36 30 655 3019 schreffel@t-online.hu 
schreffel.janos@gmail.com 

Állami 
főépítész 
 

 póttag nincs 
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A FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ 2014. 
 
A Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítványnak az Országos 
Főépítészi Konferenciák kiadványaiban megszokott egyéves beszámolója 
helyett idén – főleg a kuratóriumban történő személyi változások miatt – az 
Alapítvány teljes eddigi tevékenységének áttekintését készítettük el. 
 
1. A FŐÉPÍTÉSZEK ALAPÍTVÁNY LÉTREJÖTTE, A KEZDETI ÉVEK 
A Főépítészek Alapítványt 12 alapító és 14 társalapító 2007. november 27-én 
hozta létre, 320.000,- alapító tőkével. A kuratóriumi tagokat három évre 
választották meg az alapítók. A kuratóriumi elnök Csohány Klára, a kuratóriumi 
tagok Kiss Lajos, Olajos Csaba, dr. Tóth Zoltán és Virányi István voltak. A 
Főépítészek Alapítvány bírósági bejegyzése 2008. június 9-én vált jogerőssé, 
ekkor kezdhette meg a tényleges működést. 
Az Alapítványt első három évében a Saint Gobain cégcsoport támogatta. 
Ebben az időszakban magánszemélyektől is érkezett támogatás az Alapítvány 
számlájára.  
Nyeste László kistérségi főépítész működési területén 2010-ben Gomba és 
Gyömrő, 2011-ben Monor városa támogatta az Alapítványt lakos-számának 
megfelelő forint összeggel. Nagyobb összegű vagyongyarapodást 
minisztériumi pályázatokkal és megbízásokkal sikerült elérni. 
2010 novemberében átalakult a Kuratórium. Az elnök továbbra is Csohány 
Klára, a két tag Kiss Lajos és Zábránszkyné Pap Klára lett. 
 
2. A FŐÉPÍTÉSZEK ALAPÍTVÁNY MÁSODIK HÁROMÉVES (2011- 2013) MŰKÖDÉSE  
Az első három év alapozta meg a második három év kiegyensúlyozott, de az 
első három év fejlődését folytatni nem tudó működését. A második három 
évben az Alapítvány vagyona 2 millió Ft alá 2013-ig nem került, de a vagyont 
nem sikerült tovább növelni. A minisztériumi támogatások lehetősége 
megszűnt, megbízásokhoz nem jutott az Alapítvány. A megkötött támogatási 
szerződéseken kívül nem kapott támogatásokat sem magánszemélyektől, sem 
önkormányzatoktól. Elindult az adók 1%-ának felajánlási lehetősége, ami 
igazán nagy eredménnyel eddig nem járt. 
Az ESRI Magyarországgal és a VELUX-szal jött létre egy-egy hároméves 
támogatási szerződés, ez biztosította az Alapítvány működését.  
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Bár tényleges pénzügyi gondja az Alapítványnak nem volt, a kuratórium 
megállapította, hogy a két szervezet (a Kollégium Elnöksége és az Alapítvány) 
feladatai, a létrehozott infrastruktúra, a főépítészek szervezeteinek 
elismertsége és súlya dinamikusabb működést, valódi titkárságot, lényegesen 
több bevételt igényelne. A létrehozott honlap működtetése nehézkes, 
tartalmának folyamatos karbantartása, aktualizálása nem megoldott, 
ideiglenesen létrehozott arculata elmarad a főépítészek által elvárható 
színvonaltól. Működésének második két évében a kuratórium igyekezett 
ezekre a problémákra megoldást találni. 
2012. április 2-án elhunyt Nyeste László, a Monori kistérség főépítésze, aki a 
Főépítészek Alapítvány mozgatórugója volt. Korai halála a személyes 
veszteségen túl az Alapítvány működésében is komoly hiányt okozott.  
A Főépítészek Alapítvány, egyben a Kollégium titkári teendőit ellátó Gera 
Orsolya a 2013-as, Nagykőrösön rendezett konferencia után nem vállalta 
tovább a feladatot. 
 
NÉHÁNY SZÁMADAT A HÁROMÉVES (2011- 2013) MŰKÖDÉSRŐL  
Az Alapszabály szerint a Kuratórium évente legalább egy alkalommal tart ülést, 
de a megoldandó feladatok miatt minden évben több ülésre volt szükség. A 
három évben 13 ülésén 38 határozatot hozott.  
A bevételek megoszlása az első és a második három évben:  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Az 1 %-okokból befolyt bevételek:   
 
 
 
3. A KÖZHASZNÚSÁG ÚJBÓLI MEGKÉRÉSE A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK ALAPJÁN  
A Főépítészek Alapítvány közhasznúsági jogállásának további megtartása, az új 
szabályoknak megfelelő közhasznú minősítés megszerzése ügyében Körmendy 
János, az alapítói jogok gyakorlója kérelmet adott be a Budapest Környéki 
Törvényszékhez 2014. május 30-án, az elbírálás folyamatban van.  

2011.: 118.705,-Ft 
2012.: 105.403,-Ft 
2013.: 67.693,-Ft 

2011-2013

szponzorok

támogatása
pályázat

minisztériumi

támogatás
1%

2008 - 2010

szponzorok

támogatása
minisztériumi

támogatás
megbízások

magánszemélye

k támogatása
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A Főépítészek Alapítvány tevékenysége, működése megfelel az új jogszabály 
szerinti közhasznúságnak, így minden esély megvan arra, hogy ezt továbbra is 
megkapja a Főépítészek Alapítvány. 
 
4. BEJEGYZÉS ALATT AZ ÚJ KURATÓRIUM, AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSUL   
Az előző kuratórium tagjainak hároméves megbízatásának lejártával 
Körmendy János alapító, az alapítók képviselője élve az Alapító Okirat szerinti 
jogával, tudomásul véve Csohány Klára és Kiss Lajos lemondását, határozattal 
kijelölte az új kurátorokat: Horváth Zoltánt, Lantos Pétert, Zábránszkyné Pap 
Klárát. A kijelölt kurátorok elfogadták a jelölést, majd Lantos Pétert 
megválasztották a kuratórium elnökének.   
A jogszabályok változása következtében az Alapító Okirat átdolgozása is 
szükségessé vált, mely elkészült, az alapítók azt jóváhagyták. Ennek részeként 
az alapítók képviseletükre kijelölték dr. Sersliné Kócsi Margit alapítót is. Az 
alapítók két képviselője – Körmendy János és dr. Sersliné Kócsi Margit -  
egyidejűleg teljes körűen önállóan gyakorolják e jogukat, egymással 
egyetértésben.    
Az új Kuratórium összetétele, valamint az Alapító Okirat módosítása a 
változást bejegyző végzéssel fog hatályosulni.  
A Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány Alapító 
Okirata, benne az Alapítvány céljaival és feladataival, a kuratórium összes 
döntése, az Alapítvány minden évi közhasznúsági beszámolója, jelentése a 
www.foepiteszek.hu honlapon megtalálható. 
 
Budapest, 2014. július 20. 
 

Amennyiben egyetért céljainkkal és segíteni kívánja munkánkat, 
befizetését várjuk a 11735005-20535528 számlaszámra, valamint kérjük, 
ajánlja fel adója 1 %-át 
a Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítványnak! 
Adószám: 18723634-1-13 
Támogatását előre is köszönjük! 

 
 

Csohány Klára 
a Főépítészek az épített és természeti környezetért 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke 
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A XIX. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA RÉSZTVEVŐI, ELŐADÓI, 

SZERVEZŐI 

 

Aba Lehel főépítész Szentendre Város Önkormányzata 

Ágó Mátyás főépítész Érd MJV Önkormányzat 

Altdorfer Csaba építész Maglód Város Önkormányzata 

Angyalné 
Wilwerger Józsa 

főépítész Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Babos István városi főépítész Balatonlelle Város Önkormányzata 

BALAŽEK Anton 
Mag. 

polgármester Lendva, Szlovénia 

Balogh Tünde településtervező építészmérnök, Új-Lépték Bt. 

Barkóczi Zsolt ügyvezető Lechner Lajos Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 

Barta Ferenc főépítész Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzata 

Berencz Ibolya főépítész Budapest Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzata 

Berényi Mária főépítész Vecsés Város Önkormányzata 

Béres István főépítész Gyula Város Önkormányzata 

Bernáth Csaba   

Bernáth Mihály hivatalvezető 
állami főépítész 

BAZ. Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal 

Bertáné Tarjányi 
Judit 

főépítész Göd Város Önkormányzata 

Bogdán László főépítész Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Bokor Katalin projektmunkatárs Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 

Bolberitz Henrik főépítész Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Polgármesteri Hivatal 

Bolfán Istvánné ügyintéző Biatorbágy Polgármesteri Hivatal 
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Borsodiné Gláser 
Krisztina 

építéshatósági 
osztályvezető 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

Bujdosó Judit főépítész Tihany, Csopak, Örvényes 
Önkormányzata 

ČELAN Štefan polgármester Ptuj, Szlovénia 

Czeiner Gábor főépítész Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

Csányi Katalin I. fokú jegyzői 
építéshatóság 
vezetője 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Csenger Zalán 
Annamária 

főépítész Törökbálint Város Önkormányzata 

Cservenák Róbert GIS 
rendszermérnök 

Varinex Informatikai Zrt. 

Csima László műszaki referens Százhalombattai Polgármesteri 
Hivatal 

Csonka Zoltán építésügyi hatóság 
vezető 

Enying Város Polgármesteri Hivatal 

Dankó Bettina kulturális 
munkatárs 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Deák-Varga 
Dénes 

városi főépítész Nagykanizsa MJ Város Polgármesteri 
Hivatala 

Décsy László építész  

Dömők Csilla marketing 
asszisztens 

Jáde-Trade Kft. 

Fabacsovics 
Zoltán 

megyei főépítész Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal 

Fakász Tamás állami főépítész Fejér Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Iroda 

Farkas Gábor Dr. főépítész Cegléd és Dabas Város 
Önkormányzata 

Farkas Renáta főépítész K-Arc Építésziroda Bt. 

Fernezelyi 
Gergely 

főépítész Bp. VIII. ker. Józsefváros  

Földi Zoltán Attila ügyvezető igazgató, 
vezető tervező 

TRILIT Építészeti és Konstrukciós 
Iroda Kft. 
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Füleky Zsolt építészeti és 
építésügyi 
helyettes 
államtitkár 

Miniszterelnökség Stratégiai 
Államtitkársága 

Gábor István településrendező 
tervező 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Gábor László Dr. Önkormányzati és 
Térségi Erőforrások 
vezető  

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

GABRIJELČIČ 
Peter proj. Mag. 

építész Ptuj, Szlovénia 

Gera Orsolya titkár Pest Megyei Építész Kamara 

Gömöri Beatrix Önkormányzati 
Tervtanácsi titkár 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Gyárfás Henriett GY-M-S megyei 
főépítész 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzati Hivatal 

Gyulai István irodavezető-
helyettes 

Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hajba Károly megyei főépítész Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzati Hivatal 

Hajnóczi Péter elnök Magyar Építész Kamara 

Hanczár Emőke gépészmérnök, 
városrendezési 
szakmérnök 

KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

Hapszné 
Tarcsafalvi Eszter 

főépítész Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 

Hathy Zsuzsanna tervtanács szakmai 
titkár 

Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 

Herr Teréz főépítész Polgármesteri Hivatal Szekszárd 

Hoór Kálmán   

Horváth Gábor főépítész Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 

Horváth Gáborné ügyvezető TÉR XXI Ingatlanfejlesztő, Építészeti 
és Formatervező Kft. 

Horváth Szabolcs főépítészi referens Baranya Megyei Kormányhivatal 

Huszár Gábor  polgármester Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 
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ifj. Horváth János állami főépítész Somogy Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal 

Igari Antal megyei főépítész Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 

János Ágnes építészmérnök Capitellum Kft. 

Kálmán Kinga főépítész Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Karsádi György főépítész Hévíz Város Önkormányzata 

Kassai Szoó 
Dominika 

főépítészi 
asszisztens 

Budakalász Város Polgármesteri 
Hivatal 

Keresztes Sándor ny. állami főépítész Győr 

Kéri Katalin Ilona főépítész Paloznak, Balatonudvari, 
Balatonakali, Berhida 
Önkormányzata 

Király Noémi főépítész Leányfalu Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

Kiss Éva elnök Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Kiss István főépítész Gyál Polgármesteri Hivatal 

Kiss Zsolt főépítész Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 

Kitley Tibor főépítész Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata 

Kmetykó János főépítész Doboz Község Önkormányzata 

Kovács Zoltán ügyvezető Jáde-Trade Kft. 

Kováts Ákos főépítész Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Körmendi Judit főépítész Tahitótfalu Önkormányzata 

Körmendy Imre elnök Magyar Urbanisztikai Társaság 

Kurenkov 
Vjacseszláv 

termékigazgató Lechner Lajos Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 

Kutnyánszky 
László 

főépítész Szombathely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 

L. Balogh 
Krisztina 

főépítész Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Lantos Péter főépítész Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 

Lészay Kornélia előadó Pest Megyei Építész Kamara 
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Lőrincz Piroska településtervező Virányi Építész Stúdió Kft. 

Lukáts István állami főépítész Baranya Megyei Kormányhivatal 

Lunk Tamás építészmérnök Vital Pro Vezetési Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. 

Mák Zoltán ügyvezető Environ-Energie Kft. 

Marsalné Kovács 
Judit 

állami főépítész Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Iroda 

Mártonffy István főépítész Budaörsi Polgármesteri Hivatal 

Mártonffy Miklós 
Barna 

főépítész Budapest Főváros XVIII. kerület 
Polgármesteri Hivatal 

Mátéffy Anna    

Matus István főépítész Budapest Főváros VI. kerület 
Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 

Mészáros János megyei főépítész Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzati Hivatal 

Mezei László főépítész Várpalotai Polgármesteri Hivatal 

Mihályi Júlia építéshatósági 
előadó 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal 

Mozsár Ágnes főépítész Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Müller Ferenc 
Prof. Dr. 

főépítész Fót Város Önkormányzata 

Nagy Attila Dr. ny. orvos, 
városvédő 

Debreceni Városvédő Egyesület 

Nagy Éva építéshatósági 
csoportvezető 

Komáromi Polgármesteri Hivatal 

Nagyhaju Attila településrendező 
tervező 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Németh Ágnes építész 
ügyintéző/Országos 
Főépítészi 
Kollégium Titkár 

Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 

Németh Balázs főépítész Zánka és Nivegy-völgyi települések 

Oláh M. Zoltán főépítész Százhalombatta Város 
Önkormányzata  

Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 
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Öveges László főépítész Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Paksi Adrienn kommunikációs 
munkatárs 

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 

Papp Zoltán 
Tamás 

főépítész Tapolca Város Önkormányzata 

Passa Gábor főépítész Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 

Patkó Dávid 
Levente 

településtervező Urbanitas Kft. 

Pengő Julianna megyei főépítész Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzati Hivatal 

Pergő Margit polgármester Berhida Város Önkormányzata 

Philipp Frigyes főépítész Hatvan Város Önkormányzata 

Polinszky Tibor 
Gyula Dr. 

mb. főépítész Budapest XXI. Kerület Csepel 
Polgármesteri Hivatal 

R. Takács Eszter vezető tervező Pro Arch. Építész Stúdió 

Radványi György 
DLA 

főépítész, 
nyugalmazott c. 
egyetemi tanár 

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri 
Hivatala, 
Füzér Község Önkormányzata 

Rápli Pál főépítész Körmend Város Önkormányzata 

Reith András Dr. építészmérnök, 
klímadesign 
tervező 

ABUD Mérnökiroda 

ROBERT Recek építész Lendva, Szlovénia 

Rostás László főépítész Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Rózsa Gyöngyvér főépítész Albertirsa Város Önkormányzata 

Rumi Imre főépítész Budafok-Tétény Budapest XXII. 
kerület Önkormányzat 

Rüll Tamás főépítész Visegrád Város Önkormányzata 

Salamin Ferenc elnök 
főépítész 

Országos Főépítészi Kollégium 
Szerencs Város Önkormányzata 

Sáros László DLA elnök Magyar Építőművészek Szövetsége 

Schindler-Kormos 
Eleonóra 

területfejlesztési és 
– rendezési referens 

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 

Schreffel János nyug. főépítész Bp. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 
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Sersliné Kócsi 
Margit dr. 

állami főépítész Budapest Főváros Kormányhivatala 

Siklósi József főépítész Komárom Város Önkormányzata 

Soltész Jánosné településtervező PROVINCIA Kft. 

Stipkovits Tamás osztályvezető Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Sulyok Balázs Ede megyei főépítész Tolna Megyei Önkormányzat 
Hivatala 

Szabó Alexandra irodavezető Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 

Szabó Anita főépítészi referens Baranya Megyei Kormányhivatal 

Szabó Gábor főépítészi 
asszisztens 

Bp. Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polg. 
Hiv. 

Szabó Gyöngyvér projektkoordinátor Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 

Szabó Zsolt  fejlesztés- és 
klímapolitikáért 
felelős államtitkár 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Szabóné Pányi 
Zsuzsanna 

megyei főépítész Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 

Szarvas Péter főépítész Ungvár 

Székely Nóra főépítészi referens Fejér Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Iroda 

Szélpál Melinda GIS rendszermérnök Varinex Informatikai Zrt. 

Szép Renáta titkársági ügyintéző Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

Szerdahelyi-
Németh Klára 

városfejlesztési 
munkatárs 

Bp. Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Sziki Gyula osztályvezető Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 

Szőcs Géza Miniszterelnöki 
Hivatal Kulturális 
Főtanácsadója 

Miniszterelnöki Hivatal 

Szűcs Balázs főépítész Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 
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Talmácsi István főépítész Mórahalom Városi Önkormányzat 

Tényi András főépítész Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 

Tóth Ferenc építésügyi és 
örökségvédelmi 
hivatalvezető 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Tóth Miklós főépítész Budapest XVI. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal 

Turi Attila főépítész Budakalász Város Polgármesteri 
Hivatal 

Vári Attila településrendezési 
ügyintéző, vezető 
településtervező 

Budaörsi Polgármesteri Hivatal 

Végh Csaba hivatalvezető Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal 

Virányi István főépítész Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Vojnits Csaba 
Ferenc 

településtervező Urbanitas Kft. 

Winkler Gábor 
Dr. 

főépítész Pápa Város Önkormányzata 

Zábránszkyné 
Pap Klára 

tiszteletbeli örökös 
tag 

Országos Főépítészi Kollégium 
Elnöksége 

Zsigmond László főépítész Veresegyház Város Önkormányzata 
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KORÁBBI FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIÁK HELYSZÍNEI ÉS TÉMÁI 

A Kollégium a Főépítészi Statútum Bizottsága ötlete alapján 1996-ban, Vác 
város főépítésze kezdeményezésére tartotta meg első konferenciáját. Azóta 
minden évben más városban, eltérő témát választva tartja meg konferenciáit, 
a települések erkölcsi/szakmai/anyagi ajánlatai alapján.  
 
 

I. A főépítészi tevékenység tartalma 1996. Vác 

II. Főépítész – fejlesztés – rendezés 1997. Debrecen 

III. A változások képe – 
a képek változása 

1998. Győr 

IV. Építészet – örökség – arculat 1999. Tokaj 

V. Településeink múltja, jelene, jövője 
a régiók Európájában 

2000. Nagykanizsa 

VI. A vonzó település – 
településmarketing és főépítészek 

2001. Gyula 

VII. A távlatok és a mindennapok 2002. Pécs 

VIII. Az agglomeráció – 
térségi folyamatok hatása a 
települések életére 

2003. Érd 

IX. Településközpontok megújítása – 
főterek, főutcák revitalizációja 

2004. Sümeg 

X. Település a tájban – 
táj a településben 

2005. Pilisszentkereszt –
Dobogókő 

XI. A falu 2006. Túristvándi 

XII. Kapcsolatok – egy malomban 
őrölünk, örülünk, őrülünk 

2007. Pápa 

XIII. Határtalanul 2008. Mosonmagyaróvár 

XIV. A hely öröksége, az örökség helye – 
identitás nélkül nem lehetséges 
harmonikus fejlődés 

2009. Hajdúböszörmény 

XV. Párbeszéd, avagy a kreativitás ereje- 
a kulturális alapú településfejlesztés 

2010. Paks – Györköny 

XVI. Vendégváró vízpartjaink 2011. Balatonfüred 

XVII. Számvetés és jövőkép 2012. Makó 

XVIII. Illeszkedés 2013. Nagykőrös 
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XIX. Település – Természet - Ember 2014. Szentgotthárd 
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TÁMOGATÓK LISTÁJA 

támogatók FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS 

TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT 

ALAPÍTVÁNY 

www.foepiteszek.hu 

 SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
www.szentgotthard.hu 

 

szakmai 
támogatók 

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK 

SZÖVETSÉGE 
www.meszorg.hu 

 

 MAGYAR URBANISZTIKAI 

TÁRSASÁG 
www.mut.hu 

 

 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA www.mek.hu 

 

 MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS 

ÉPÍTÉS EGYESÜLETE 

www.hugbc.hu 

 

főszponzorok COMPART STÚDIÓ KFT 

MINERVA TÉRINFORMATIKA 
www.cas.hu 

 

 EUROCELL TAPOLCA KFT eurocell.tapolcakft@gmail.com 

 

szponzorok AJTÓ NAGYKERESKEDELMI 

VÁLLALAT KFT 
www.solarlux-telikert.hu 

 BATHA-PORTA www.bathaporta.hu 

 CREATON HUNGARY KFT www.creaton.hu 

 ENERGOCELL INNOVATIV KFT innovativ@energocell.hu 

 

 JÁDE-TRADE KFT 
ANITQUA PAVILONOK 

www.pavilonok.hu 

 MIXTURA KFT www.mixtura.hu 

 OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT www.opel.hu 

 VARINEX INFORMATIKAI ZRT. www.varinex.hu 

 VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA vmtek@freemail.hu 
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