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BESZÉLGETÉS LOYDL TAMÁSSAL
A Kós Károly Egyesülés decemberi konferen

ciáján különösen nagy érdeklődést váltott ki Loydl 
Tamásnak, a BM Településfejlesztési és Kommunális 
Főosztálya vezetőjének többórás előadása, pontosab
ban szabad beszélgetés keretében feltett kérdésekre 
adott válaszai. A város- és községrendezés múltjával, 
időszerű kérdéseivel és lehetséges útjaival foglalkozó 
beszélgetés alapvető és általános ismerethiányra hív
ta fe l  a figyelmet, fontosnak véljük a részletes ismer
tetést részben az előadó témavázlata, részben a vele 
folytatott 1994. február 2-i beszélgetés alapján.

Loydl Tamás 1963-ben kezdte el városépítészi gyakor
latát az akkori tanácsi keretek között Budapesten. Még 
módja volt együtt dolgozni azokkal a régi szakemberekkel, 
akik a háború előtti tapasztalataikat, munkamódszereiket, 
szemléletűket alkalmazták mindennapi munkájukban. 1964- 
ben vált törvényben is megfogalmazott formában egyed
uralkodóvá az az új szemlélet, amely máig meghatározza az 
építésügy mai rendszerét, és súlyosan deformálta a közsé
gek és városok képét is. A 60-es évek közepétől Loydl Ta
más a VATI-ban dolgozott tervezőként, a nyolcvanas évek 
elejétől a tudományos osztály kutatójaként. Itt alapozta meg 
elmélyült ismereteit többek közt a hazai építésügy jogtör
ténetéről abban az időben, amikor a kutatási eredmények 
hol nyilvánosság elé kerültek, hol pedig nem. A hivatalos 
szakmai állásponttól eltérő vélemények vagy nem kaptak 
teret, vagy elfojtották azokat.

1987. és 1991. között Afrikában dolgozott, hazatérve a 
Belügyminisztériumban helyezkedett el, minthogy itt látta a 
legtöbb reményt a településfejlesztéssel kapcsolatos új szel
lem hatékony kialakítására és meggyökereztetésére.

Loydl Tamás 1985. januárjában fejezte be "A hazai 
város- és községrendezés történeti fejlődésének főbb szerve
zési jellemzői" című tanulmányát, mely összefoglalja a köz- 
igazgatási szervezetben és jogrendszerben a kiegyezés és az 
1980-as évek között bekövetkezett főbb eseményeket és 
változásokat. Ez a tanulmány már 1985-ben megfogalmazza 
az önkormányzat létrehozásának szükségességét; a város- és 
községfejlesztés feladatait. A két meghatározó jelentőségű 
törvényt (1937. VI. te. a városrendezésről és az építés
ügyről, és az 1964. III. tv. az építésügyről) e tanulmányból 
vett részletek segítségével mutatjuk be:

Az 1890-es években mozgalom indult meg, mely a vá
rosokat közelebb hozta egymáshoz. Bizottság jö tt létre a 
Magyar Városok Szövetségének előkészítésére, mely 1906. 
június 5-én tartott ülésén határozatot hozott a Városok Lap
jának megindítására. A városi törvényhatóságok 1906. au
gusztus 23-án Pozsonyban értekezletet is tartottak. Bárczy 
István székesfővárosi polgármester - aki első zászlóvivője 
volt a városi szervezkedési mozgalomnak - az 1909. május 
21-én megtartott Magyar Városok Országos Kongresszusa 
első ülése előtti évben már megfogalmazta, hogy "A városi 
élet fejlődése olyan fokozott követelményeket támaszt a vá
rosok igazgatásával szemben, hogy csak az összes városok 
szolidáris együttműködésével, a legalaposabb tájékozódás
sal biztosítható a magyar városok jövője"."

(...) A huszas évek elején ismét megélénkültek a városi 
önkormányzati törekvések, de elsősorban a trianoni terület
vesztés sokkhatása miatt csak 1919-ben fogadta el törvény
hozás a közigazgatási rendezésről szóló XXX. tc.-et. A tör
vény szerint a város törvényhatósági bizottsága választott 
tagokból; a szakigazgatás és a társadalmi érdekcsoportok 
képviselőiből, és egyes törvényhatósági tisztviselőkből állt. 
A tagok mintegy harmada a legtöbb adót fizetők sorából, 
kb. harmada az összes választhatók közül került megválasz
tásra, míg a fennmaradó hányad a szakigazgatás, a külön
böző érdekcsoportok képviselői, és a hivatali állásukból ere
dően tagnak számítók soraiból került ki. A jogfolytonossá
got az örökös tagok intézménye biztosította. A törvényható
sági városokban a kisgyűlés intézménye jö tt létre, ezzel 
egyes ügyek gyorsabb és szakszerűbb intézése vált lehetővé. 
A rendezett tanácsú városok régi kívánsága volt, hogy külön 
kell választani a vármegyei és a városi közigazgatás szer
vezetét; a fejlettebb városokat ki kell vonni a vármegyék 
felügyeleti jogköréből.

A törvény alapján a belügyminiszter bizonyos esetek
ben a fejlettebb megyei városokat kivehette a vármegye vá
gyó nfelügye le ti hatósága alól, és közvetlenül a belügymi
niszter felügyelete alá helyezhette. Annak ellenére, hogy a 
városi önkormányzati kiteljesedés fe lé  tett számottevő lépést 

jelentett e törvény, a városoknak ez mégis kevés volt. "Saj
nos, e reform is legnagyobb részt csak a közigazgatás alaki 
részével, az eljárással foglalkozik, ezt iparkodik egyszerű
síteni, ellenben többé-kevésbé mellőzi annak anyagi részét, 
magát a közigazgatási jogot amely pedig a maga komplikált 
szerkezetével és rendezetlenségével, valamint elavult intéz
kedéseivel a legnagyobb mértékben rászorult volna a gyö
keres reformra" - állapította meg Lukács Ödön.

Miközben a városi önállóság ha lassan is, de növeke
dett, biztosítva ezzel a városok fejlesztésének és rendezésé
nek társadalmi-gazdasági kereteit és feltételeit; az igazga
tásban elvált a városrendezési és építésügyi hatósági és a 
középítészeti tevékenység. Az első - építésrendészeti - fela
datkört az önkormányzati szervek látták el a belügyminiszter 
felügyelete alatt, míg a középítészet magasépítészeti állami 
teendőivel az illetékes minisztérium - Kereskedelemügyi, 
Földművelésügyi, Népjóléti - foglalkozott. 1931-ben a ma
gasépítési ügyek koordinálását a kereskedelemügyi, majd 
1936-tól az iparügyi miniszter vette át.

A városok és községek mindinkább sürgették az építés
ügyi, valamint a város- és községszabályozási és rendezési 
szabályok és eljárások kerszerűsítését reformját.

(...) Úttörő munkát végzett Harrer Ferenc és Warga 
László, aki a tűzvész után előkészítette a Gyöngyös város 
újjáépítéséről szóló 1918. évi XII. tc.-et. Ez mintául szolgált 
a későbbi hazai törvényeknek.

(...) A városrendezés területén mérföldkőnek számító 
1937. évi VI. törvénycikk és az utána eltelt hét esztendő to
vábbfejlesztette hazai városrendezésünket.

(...) "A törvényjavaslat lényege az, hogy minden vá
rost határidőn belül általános és részletes rendezési terv 
megállapítására kötelez, a rendezés foganatosítása érdeké
ben megszabja az építési telkek alakításának szabalyait, s a 
szükséges kisajátításokra kielégítő lehetőséget nyújt; azután 
a helyes építkezés szabályainak is megfelelő alapjait rakja
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le, végül gondoskodik a törvény végrehajtásának költsége
iről" - foglalta össze Zubriczky József dr. a törvény lényegét.

A törvény városrendező elődeink munkájának jelentős 
elismerését képezte, amit még csak fokozott az, hogy á kapi
talista Magyarországon jö tt létre abból a célból, hogy a vá
rosi közösség érdekeit védje. A törvény alaposan előkészített 
volt és előretekintő, korszerű szemléletét méltó módon iga
zolja, hogy - bár hazánkban alapvető társadalmi és gazda
sági változások zajlottak le - több, mint negyed századot 
meghaladóan, kismértékű módosítással érvényben volt, és a 
városrendezési munka alapját képezte.

A törvény négy fejezete:
- városrendezés
- telekfelosztás, telekhatárrendezés, telekátalakítás, 

kisajátítás
- építésügy
- vegyes rendelkezések
Az első fejezet a magyar városrendezés keretét szabta 

meg, az elvégzendő teendők: a városfejlesztési terv megálla
pítása, a városias kialakításra szánt területek meghatározá
sa és annak vízszintes és magassági felmérése, az általános 
és részletes rendezési terv megállapítása, és teleknyilvántar
tás vezetése. (...) Az általános és részletes rendezési tervet, 
valamint a városias kialakításra szánt területet Budapestre 
és környékére a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, más tör
vényhatósági jogú városokban a törvényhatósági bizottság, 
megyei városokra és községekre pedig a képviselőtestület 
állapította meg. Az általános rendezési terv és a városias 
kialakításra szánt terület kormányhatósági jóváhagyásra 
szorult.

A törvény második fejezete a telekfelosztás szabályozá
sával meg kívánta akadályozni, hogy telekosztások járható 
utak és közmüvek építése nélkül ne történhessenek. A város 
beépítésre kijelölt területén és az ezen kívüli területen, ha 
800 négyszögölnél kisebb telek keletkezett, minden telekosz
tást hatósági engedélyhez kötöttek, melyet törvényhatósági 
és megyei városokban polgármester, kis- és nagyközségek
ben a járási főszolgabíró adott ki.

(...) A törvény harmadik, az építésügyről szóló fejezete 
a magántulajdont tovább korlátozta a közösség érdekében 
azzal, hogy az építéseket hatósági engedélyhez kötötte, en
nek megadását pedig több feltételhez.

A vegyes rendelkezéseket tartalmazó negyedik fejezet 
számos fontos kérdésben hozott döntést. A törvény biztosí
totta saját megvalósítsának pénzügyi és jogi kereteit. A kö- 
zületek a városrendezési törvény megvalósulásával felmerü
lő kiadások fedezésére külön közszolgáltatásokat szedhettek, 
a telektulajdonosokat, amennyiben telkük rendezési terv alá 
esik a telek értéke arányában a rendezés költségeihez - út
burkolás, közműépítés, stb. - és a fenntartás költségeihez va
ló hozzájárulásra lehetett kötelezni. A törvény a közcélú 
városfejlesztés- és rendezés anyagi hátterének növelésére 
adott lehetőséget, megerősítve az önkormányzati szintű te
lekpolitika pozícióit, de megerősítette a "betterment" (érték
emelkedési járulék), a telekértékesítési és városrendezési 
alap intézményét is. A kényszerítő eszközök sorában a ren
dészeti, fáhágási és különleges bírságolási eljárások szere
peltek.

(...) Az 1937. évi VI. törvény alapján az ország 
városainak rendezését el kell kezdeni; a felméréseket, vizs
gálatokat elvégezni, a városfejlesztési programokat és az 
általános, majd fokozatosan a részletes rendezési terveket 
kidolgozni. Az általános rendezési terveket a törvény hatály
balépésétől számított hat év alatt kellett elkészíteni és

megállapítani. A részletes rendezési terveket az általános 
rendezési terv jóváhagyása után kellett megállapítani, 
éspedig a már beépített területre vonatkozóan két év alatt.

(...) A törvény alapján megindult városrendezői mun
kában a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a székesfővárosi 
közigazgatás járt az élen. A fővárosnak 1940-ben már rész
letesen kidolgozott városfejlesztési programja volt, a város- 
igazgatás, a városfejlesztés irányelveit már megállapította.

(...) Vidéki városaink is - noha a világháborút meg
előző politikai és gazdasági helyzet kedvezőtlen volt - meg
kezdték a törvény végrehajtására irányuló munkát. 
Kiemelkedő szerepet játszott Szeged városa, ahol az árvíz 
utáni újjáépítés megteremtette az újabbkori városrendezés 
alapjait. Dr. Pálfy-Budinszky Endre szegedi városrendezői 
tevékenysége kiemelkedőnek volt mondható. Az általnos 
rendezési tervek övezeti terveinek készítési módszerére a 
szegedi terv szolgált mintául.

(...) Az 1964. évi III. törvény alapvetően az Építésügyi 
Minisztérium és szervezeteinek szempontjait, és kialakult - 
sokszor szövevényes, rendkívül bonyolult ágazati érdekek 
érvényesülését kívánta biztosítani a létező körülményekre 
és feltételekre való tekintettel, mindamellett egyes vonatko
zásokban a 37. évi VI. te.-tői eltelt közel 25 éves tapasztalat 
eredményeit is fe l tudták használni.

(...) A törvény a központosított állami mindenhatóság 
építésügyének totális átfogására törekedett, de ezeket diffe
renciálni volt kénytelen nemcsak a tulajdoni viszonyok, de 
még szervezetek szerint is. A törvény egységesen és átfogóan 
szabályozta "az építésügyi igazgatást, valamint az állami 
szerveknek, a társadalmi szervezeteknek, a szövetkezetek
nek, más jogi személyeknek és az állampolgároknak az 
építésüggyel kapcsolatos alapvető jogait és kötelezettsé
geit."

A törvény az építésügyi igazgatás körébe sorolta töb
bek között "az építés tervezésre vonatkozó tervezési szerző
dés és díjszabás rendszerének megállapítását", de a "kivite
lezés vállalati feltételeinek és az építési szerződés valamint 
az építőipari költségvetés és árvetés rendszerének megálla
pítását", vagy az "építésügy körébe tartozó kutatás és kísér
letezés célkitűzésének megállapítását" továbbá az "ársza
bályozási hatáskör gyakorlását" az "építőipari szerelvények 
tipizálását", de még a "belterületi fásításra és parkosításra ... 
vonatkozó szabályok megállapítását, érvényesítését és al
kalmazásának ellenőrzését" is.

A városrendezés hazai fejlődése szempontjából a tör
vény több új vonást hordozó második fejezete a területren
dezés. 1964-ig hazai városrendezési gyakorlatunk és tör
vényhozásunk a város- és községrendezést ismerte, amely a 
város és község települési, városias kialakításra szánt terü
letének, belterületének épített környezeti alakítására, jobbí
tására terjedt ki. A területrendezésen konkrét műszaki jelle
gű változtatást, mint például földmunkák végzése, stb. - 
értett a szakterület; a területet mint síkbeli fogalom rende
zését másképp nem értelmezte.

A törvény a megelőző két évtized hazai tapasztalatain 
és jogszabályaira támaszkodva a regionális tervek rendsze
rét kodifikálta, mely tervek léptéke az országtól a megyékig, 
valamilyen szempontból összefüggő területegységekre ter
jedhet ki. A törvény a városok és községek rendezési fela
datainak elvégzéséhez rendezési programot, és rendezési 
tervet ismer. Ellentétben a csaknem napjainkig tartó tényle
ges gyakorlattal és ágazati irányítással, hazai törvényalko
tásunk mindig elválasztotta a program és a terv készítését. 
Ennek ellenére a városi és községi - gazdaságilag is - füg
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getlen önkormányzatok hiánya, az erősen központosított 
tervgazdasági struktúra, az ágazati mindenhatósági törekvé
sek és a központosított tervezöszerkezetek érdekei egyértel
műen a program tervbe olvasztását segítették elő.

(...) A tervezés gépezete beindult, és a 60-as évek 
végén, a 70-es évek elején sorra készültek a városok általá
nos rendezési tervei. Alapvető jellemzőjük egy nagyobb táv
lat holisztikus képének felvázolása, a területfelhasználás, 
műszaki létesítmények nagyléptékű statikus állapotterve, 
melyet logikai úton képzett és a megvalósítás ésszerű 
sorrendjét tartalmazó ütemezési javaslat egészített ki. Azért 
is, mivel a tervek társadalmi és gazdasági információbázisa 
korlátozott volt, a települési valóságtól elszakadva egy 
kívánatos - de gyakran sokatígérő - jövőképet ábrázoltak, a 
gyakorlat számos vonatkozásban túlhaladta őket, vagy 
ellentétbe került velük. A városrendezési tervezést; jóváha
gyást számos ágazati jogszabály befolyásolta.

(...) A központi tervezőszervezet csaknem hatszáz főre 
fejlődött fel, nyomdagépei ontották a "városépítési koncep- 
ciókat'1, a regionális és megyei tervezőszervezetek, ha sok
szor óvatosabban is, de a főhatóság által is támogatott köz
ponti tervezésfejlesztési irányt követték. Az Országos Terv
hivatal és az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
között a területfejlesztés vonatkozásában hol erősödő, hol 
halkuló ellentét időközben állandósult, és emellett alig 
lehetett észrevenni, hogy a városok és községek önkormány
zata, annak gazdasági feltételei, gondjai jószerével alig 
jutnak érvényre.

(...) Az újabbkori hazai város- és községrendezés 
történeti fejlődésének főbb szervezési jellemzőinek össze
foglaló értékelése során megállapítható, hogy az eredmé
nyes város- és községrendezési tevékenység feltétele:

- a települések önkormányzata, a demokratikus 
jogokkal élni tudó és azokkal rendelkező lakosság,

- az önkormányzatoknak - az államszervezeten belüli - 
relatív függetlensége, gazdasági és gazdálkodási 
önállósága,

- a város- és községrendezés kompetenciaszférájának a 
települési épített környezetre történő értelmezése

- a tervező' jóváhagyó és végrehajtó szerv, a tanács 
szakmai megerősítése

- az épített környezet rendezése során eltérő érdekek - 
közösségi, csoport, szervezeti, egyéni, stb. - 
artikulálódnak, melyek közötti méltányos egyeztetés 
is a város- és községrendezés feladata, de ennek jogi 
és szervezeti garanciáinak a települési szint felett 
szükséges biztosítása.

A közel egy évtizede írt tanulmányból idézett rövid 
részletek inkább csak felhívják a figyelmet azokra az isme
retekre, amelyek megdöbbentő módon és mértékben hiá
nyoznak a szakmabeliek tudásából. Zárolt, nyilvánosságra 
nem hozott, esetenként cenzúrázott anyagok voltak azok a 
teljesen politikamentes tanulmányok, folyóiratok, vitacik
kek, jogszabályok, amelyek a civil társadalom működését, a 
városok és községek fejlesztését a szakma szemszögéből 
leírták. Ez a különös, mesterséges emlékezethiány tehát 
mélyebb tanulmányokat tesz szükségessé, hogy a folyama
tosság saját szakmai múltunkkal helyreállhasson.

Az elmúlt évtizedekben kialakult három szemléleti 
teher - a centralizáció, a szektorializáció és a tervezés fetisi- 
zálása - még korunkban is jellemzi és sújtja szakterületűn
ket; megszabadulni tőlük csak nehezen tudunk.

A centralizáció azt jelenti, hogy mindig mindent a

központból, felülről vártunk, hogy majd ott megmondják, 
megoldják, hogy a központtól várható a pénz, az ösztönzés, 
a terv, a jóváhagyás, ami nélkül tehetetlenek vagyunk. 
Hogy egy irányba kellett tekintenünk; felfelé, és másokhoz 
csupán annyi közünk volt, hogy ők is felfelé tekintenek.

A szektorializáció felbontotta az életet, annak megfe
lelően, hogy milyen az ágazati struktúra, az ágazatok között 
nem volt koordináció, információcsere, ágazati lobbyk 
szervezték a más érdekeket figyelmen kívül hagyó tevé
kenységet. Az élet szétszabdalása a területünkön nagysze
rűen látható. Építettünk szülőotthonokat, mert szülni csak 
szülőotthonban lehetett, majd a szülőotthonokat nem tudtuk 
semmire sem használni. Az oktatást nem lehetett összehozni 
az egészségüggyel. Az egész problémától nem tudtunk sza
badulni; a pénzügyi rendszerünk jórészt ma is a minisz
tériumi szektorok széttagoltságában működik.

A harmadik a tervezés. A tervezés, mint bálvány. Az 
egész országban mérhetetlen túltervezés folyt. Az elmúlt 
évtizedekben szerves része volt az életünknek, hogy a vál
tozást csak úgy tudtuk elképzelni, hogy az attól bekövet
kezik, ha csinálunk egy tervet. A fejlesztési elképzelések 
során már szinte a fejlődéssel volt egyenértékű, ha megvolt 
a terv. És mindig újabb terv. Ez a mérhetetlen tervezés a 
tervgazdaságból ered. Makroszinten gondolkodtunk, terve
ket csináltunk, és vártuk, hogy minden megváltozik. De ez 
nem nagyon jött be.

Óriási dolognak tartom az önkormányzatot. Mérföld
kőnek, és meghatározónak, hogy létrejöttek, azt, hogy a 
települések, vagyis a községek és városok ... (érdekes, hogy 
a település kifejezés a mi szakmánkban nem volt általá
nosan elterjedt: amikor bedobták a mindennapi szóhaszná
latba, akkor azt sugallta, hogy személyteleníteni, tárgyiasí- 
tani kell a világot, mert a településbe nem értjük bele az 
embert. A város, vagy község az lakóival együtt jelenti azt, 
ami. A régi jogszabály mindig ezeket a szavakat használta. 
Szóval betettük a törvénybe a települést, és ezzel valahogy 
kidobtuk az embert és a társadalmat. A város és a község 
szóban van valami erő, valami helyi közösség, a kisbíró, a 
polgármester.) Szóval megjelentek az önkormányzatok, a 
válaszott képviselők. Amíg nincs saját választott képvise
lete a városnak, községnek, addig csak beszélünk, cselek
mény nincs. Mert az önkormányzat a gazda, a közösségi va
gyon tulajdonosa. Enélkül nem megy a dolog. Az önkor
mányzati törvénnyel beindult a mai társadalomban egy 
olyan folyamat, ami visszafordíthatatlan és meghatározó. 
Ez a folyamat mindent el fog söpörni. Ez az erő szerveze
tileg új, az emberek kényszerűen másként gondolkodnak. Itt 
elkezdenek kialakulni a tényleges közösségek. Persze ahhoz 
idő kell, hogy megalakuljon a helyi tűzoltózenekar, vagy 
más civil szervezetek, de így épül fel, egymást erősítve a 
civil társadalom.

Kitalálják, hogy hogyan kell a semmiből helyrehozni - 
például Hédervár templomát. Ha eddig volt valami, száz 
tanácselnök közül kettő, akkor kiemeltük a rivaldafénybe, 
központi támogatást kapott. De ez most mindenütt beindul, 
és ez csodálatos. Most mi itt a baj mégis, mi a szakma fele
lőssége? Nem tudok egyetérteni azokkal, akik centralizált 
és ágazati formában képzelik el a szakmai támogatást. Már 
mondtam, hogy ez a szemlélet hogy működik.

A mi szakmánknak az a feladata, kötelessége, hogy 
odaálljon ezek mellé a választott testületek mellé, akiknek 
nincs megfelelő felkészültségük. Honnan lenne? Hogy 
várható el, hogy a most polgármesterré megválasztott, 
köztiszteletben álló négygyerekes sebész főorvos ahhoz ért
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sen, amit mi - a magunk szakmájában - harminc éve csiná
lunk? Mi lenne, ha nekem oda kellene állnom a műtőasztal 
mellé?

Az persze baj, hogy a szakértelem is részben ál-szakér- 
telem, de még azzal, ami tényleg van, azzal sem akarunk 
odaállni. Nekünk nem az a dolgunk, hogy politikát csinál
junk, hanem hogy odaál Íjunk a demokratikusan megválasz
tott politikus mellé, és szakmailag azt segítsük, tudniillik a 
dolog csak így működik, és minden szakma így érvényesül. 
Nem az a feladatunk, hogy centralizált vagy decentralizált 
szervezeteket hozzunk létTe, hanem hogy a településekben 
ott legyünk, amikor választ kell adni arra, hogy a vízmű 
teljes kapacitással dolgozzon-e éjjel, vagy ... azokra a szak
mai kérdésekre, amelyekre más nem fog tudni válaszolni.

Lehet, hogy az elmúlt rendszerben ki lehetett jelenteni 
egy kinevezett tanácselnökre, hogy nem áll a helyzet ma
gaslatán, és nem oda való, de egy - mondjuk - 1200 lakosú 
község demokratikusan megválasztott pedagógus polgár- 
mesterére nem nagyon szabad kimondanunk, hogy nem tisz
tességes, nem jót akar, hogy nem képzett Mellé kell állni, 
és nem kritizálni.

A kérdés: odament-e a szakma? Egy konkrét példa: a 
kistelepüléseken sorra épültek új tornatermek, meg iskola
termek. Jeney Lajos csinált egy vizsgálatot, s kimutatta, 
hogy ennyi meg ennyi tornaterem nem jól épült. Tervezési, 
kivitelezési hibával. Mit mondjak én a miniszter úrnak, 
amikor megkérdi, miért van ez így? Ki a felelős? Talán a 
polgármester? Azt a tornatermet valaki megtervezte, és az 
szakember volt. Valaki engedélyezte, valaki megépítette; ez 
nem a szakma? Miért építette a szakma rosszul? Ki kérdezte 
meg azokat, akik részt vettek abban a mondjuk húsz 
százaléknyi, nem szerencsésen épült tornaterem létesítésé
ben, hogy kinek csináltátok ezt? Hát ezt nekünk csináltátok 
rosszul! De miért? Hol van ilyenkor a szakma? Tanácsokat 
adni könnyű! De oda kell állni, és megcsinálni!

Még egy érdekes dolog, ami figyelemreméltó, hogy 
mi, kormányzati szinten a magunk törekvéseivel hogyan 
tudjuk befolyásolni a dolgokat? Egyáltalán: mit tudunk ten
ni? A mozgásterek, ugye, elég szűkösek. Különösen a kiala
kult pénzügyi, adminisztrációs rendszer mellett, vigyázva 
arra, hogy az intézkedéseket ne lehessen megtámadni, kivált 
ilyen átmeneti időben, amelyben most vagyunk.

Én azt tudom elmondani, hogy mi volt a Belügymi
nisztérium szakmai főosztályának a koncepciója. Amikor a 
kérdést feltettük, két markáns dologgal kellett szembenéz
nünk.

Az egyik, hogy hiányzik a középszint az országban. 
Vannak települési önkormányzatok, a megyéknek is vannak 
bizonyos jogosítványaik, de lényegében a területi közép
szint hiányzik. Ezt mindenki tudja, Hogy miért? Egyet szö
gezzünk le: a választott országgyűlés ezt a törvényt 98 %-os 
támogatottsággal fogadta el. Lehet, hogy voltak politikai 
okai, de a lényeg, hogy ez a törvény így fogalmazódott 
meg. Ne mutogassunk egymásra: minden jelentős párt 
elfogadta. A problémák attól még megvannak. Rajtunk az 
elmúlt évtizedek terhe, benne vagyunk az átalakulásban, a 
struktúraváltásban, a tulajdonváltozásban, jelentős a 
munkanélküliség, és mindezzel együtt kíséreljük meg 
fejleszteni a térségeket, a településeket. Hatékonyan 
kíséreljük meg felhasználni a központi - részben ágazati 
alapokra szabdalt - forrásokat, az önkormányzati, a 
vállalkozói és a lakossági erőket a helyszínen, miközben 
nincs középszintű koordináció. Az élet azonban nem áll,

nem állhat meg. A feszültségek általában ott keletkeznek, 
ahol az ellentmondások jelentősebbek; ez az ország keleti 
fele. így szükséges volt valamit elindítani, elkezdődtek a 
Kelet-magyarországi programok, elsőként a legkritikusabb 
térségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kérdés 
szakmai oldalról úgy merült fel: képesek vafgyunk-e olyan 
programot indítani, mely ellensúlyozni tudja a középszint 
hiányát. Úgy vélem, ez elsőként elég jól sikerűit.

Amikor minderről beszámoltam Krakkóban az Európa 
Tanács szakmai kollokviumán, akkor meggyőződtem róla, 
hogy nem is vagyunk olyan ostobák. Mert ebben az egész 
Közép-Kelet-európai régióban senki nem csinált ilyet. Az 
országnak ez a térsége megmozdult, mint amikor az indító 
lökés után a golyó a lejtőn gyorsulni kezd.

Létrejött és erősödik a Kárpátok-Eurorégió, és megin
dultak az öt országra kiterjedő politikai és gazdasági integ
rációs folyamatok

A másik kérdés a főosztályunk előtt az volt, hogy mi a 
hazai településfejlesztés súlypontja, hol lehet és kell ebbe 
kormányzati szinten bekapcsolódni. Úgy tűnt, hogy ez a 
terület az infrastruktúra fejlesztáse. Az első lépés az volt, 
hogy megnéztük: mi prognosztizálható? A GDP meredeken 
ment lefelé, tetszik-nem tetszik, aki ért hozzá, nem mondhat 
mást. Az ipari termelés ment lefelé. Ez történt az albánoktól 
a lengyelekig mindenütt. A mezőgazdaság? Ment lefelé, 
így, ha van egy kis pénz, azt hová célszerű befektetni? 
Valószínűleg nem abba, ami megy lefelé. Mert az elnyel 
mindent. Ha a viszonylag kis pénzemet infrastruktúrára köl
tőm, akkor olyan területre irányítom a fonásokat, ami nem 
a lemenő ágazatba tartozik.

Az volt a meggyőződésünk, hogy ebben a helyzetben 
az országnak ez a jó, és ezért érdemes dolgozni. Mert való
színű volt, hogy ha megvan az infrastruktúra, akkor hama
rabb beindul az ipari fejlődés; anélkül biztos, hogy nem. 
Vagyis nem Tiszapalkonya, Leninváros, Kazincbarcika, ha
nem inkább Fehérgyarmat, vagy Szigetvár kapjon támoga
tást Ahol a húzóágazatot képező kis- és középüzemek bein
dulásához megvannak a feltételek. Az átmenetnek eleve 
megvan az a sajátossága, hogy nő a zavarosban való halá
szás. Az infrastruktúra az, amit nehezen lehet bevinni kft- 
be, nehezen lehet széthordani, megmarad közvagyonként a 
településeken. Nemcsak a műszaki, hanem a szociális 
infrastruktúrát is fejlesztettük, és úgy tűnik, ez volt a jó 
megoldás. Kezdetben nem nagyon hoztuk nyilvánosságra a 
részleteket, mert jó magyar szokás szerint számítani lehetett 
arTa, hogy megfúlják. Mert működnek a különféle érdekek; 
ipari, mezőgazdasági, stb. - sokféle lobby van, és ha az 
ember sikerre akar vinni valamit, főleg átmeneti korban, 
jobb, ha kisebb lármát csinál. Az eredményt érdemes 
megnézni. Most voltam Újfehértón, nemrég lett város. 250 
millióba került a gáz bevezetése, 150 millióba a csatorná
zási program. Lehet mondani, hogy ez jó, hogy erre köl
tünk, vagy hogy nem jó - majd meglátjuk. De ez nem a 
központ csodája. Benne volt az Országgyűlés azzal, hogy 
megszavazta a céltámogatást, benne voltak a kormányzati 
szervek, akik ezt a vonalat tartották fontosnak. Vastagon 
benne voltak az önkormányzatok, meg a lakosság. Az az 
áldozat, mikor egy szabolcsi munkanélküli család befizet
30.000 forintot, hogy közműve legyen! És nemcsak magá
nak hozza ezt az áldozatot, hanem a településnek! Akkor 
bejön az osztrák vállalkozó, mert van energia, ami nélkül 
nem lehet egy kisüzemet beindítani. Ez az elmúlt három év
ben a kisebb települések vonatkozásában nagyon jól bejött.
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Ezeket a folyamatokat kell beindítani, erősíteni, támo
gatni koordinációval, programokkal a különféle bizottságo
kon belül, ágazatok között - benne vagyunk a különféle 
bizottságokban - néha keményen nyilatkozva, néha érvelve, 
hogy ez a folyamat mehessen tovább.

Megpróbáltunk az önkormányzatok segítségére lenni,, 
amennyire erőinkből telik. Beindítottuk a Településfejlesz
tési Füzeteket. Most jelent meg a nyolcadik füzet, amit min
den polgármester megkap. Nem az a lényeg, hogy a cent
rumban mi hangzik el, hanem az, hogy aki ott, a községben 
egy temetőt üzemeltet, annak kell tudnia, hogy mit csinál
jon. Mi az eredmény? Jönnek a levelek, egyházaktól, isko
láktól. Itt van a városszövetségekről szóló kötet. Hát azt ma 
kevesen tudják, ami ebben van. Nem a nulláról indulunk! 
Ez itt a saját múltunk, ez a magyar gyökér. Ezek a dolgok 
valahol mégis benne vannak az emberek agyában. Mert 
amikor előveszed a valamikori Városi Szemlét, azok a 
cikkek mind ide szólnak, erre az országra érvényesek. De a 
régi városrendezési szabályzatok persze ugyanígy.

A füzeteket nem a tervezőknek csináljuk, hanem az 
önkormányzatoknak. Ahol nincs ott a szakmai segítség, ott 
legalább így adjunk választ. De a megoldás a szakma jelen
léte. A települési főépítész. A KTM területi főépítész rend
szerével mi nem értünk egyet, mert ez önmagában egy cent
ralizált hálózat. Az én számomra a főépítész az a települési 
önkormányzat főépítésze. Aki ott van a helyszínen, és ott 
ellátja azokat a műszaki feladatokat, amiket kell. Ennek van 
jogállása, ott van mögötte a választott önkormányzat. Ő le
het az igazi partner. Ha külön ágazati szervezet működik, 
akkor a szakértelem egy részét elvonom az önkormányza

toktól, és a helyi gondokon nehezebb közvetlenül segíteni. 
Az építész menjen bele a problémákba, igaz, hogy az 
kény e lmetl enebb.

Ha idejön tárgyalni mondjuk Heidelberg főépítésze, az 
igen, az Valaki. A szakmát az jelenti, aki maga gyakorolja, 
és Heidelberg főépítésze a Szakember. Az ő véleményére 
adok. Miért kell nekünk az önkormányzati főépítészt le
becsülnünk? Mert soha nem lesz megbecsülve, ha mi ma
gunk nem tartjuk a legtöbbre a szakmán belül. Például 
Kőszeg város főépítésze: hát számomra ez a szakmai csúcs. 
Minden támogatást meg kell adni neki, szerezzen nemzet
közi tapasztalatot, nézze meg, hogy külföldön hogy 
csinálják, és ha jól csinálja otthon, akor kapja meg a legna
gyobb elismerést, akár a minisztérium részéről, hogy kör
nyezete lássa a munkája iránti szakmai megbecsülést és 
tiszteletet!

(összeállította Gerle János)

A Településfejlesztési Füzetek eddigi köteteinek témái:
1. Szállítási fuvardíj megállapítása - 2. Települési 

folyékonyhulladék kezelése - 3. Települési szilárdhulladék 
kezelése - 4. Temetők fenntartási kérdései - 5. Raj és rezgés 
elleni védelem - 6. Levegőtisztaság védelme - 7. Távhőszol
gáltatás - 8. A magyar városszövetségek története

BESZÉLGETÉSEK FŐÉPÍTÉSZEKKEL
1993. november 17-én dr. Szabó Tünde megyei főépí

tész kezdeményezésére összeült - immár többedszer - a So
mogy megyei főépítészi fórum Kaposvárott. A szomszédos 
megyékből is meghívott főépítészekkel kibővített találko
zók a főépítészi tevékenység összehangolását, a tapasztalat- 
cserét, egyes témák részletes megbeszélését teszik lehetővé.

A fenti témának az adott időszerűséget, hogy megje
lent a Módszertani útmutató az építészeti értékek helyi vé
delméről Somogy megyében című kiadvány, amely részletes 
javaslatot tesz az értékvédelem jogi szabályozására. Ugyan
csak 1993. őszén jelent meg a Zala megyei Szentgyörgy- 
völgyön tartott, az építészeti örökség megőrzésével foglal
kozó konferencián elhangzottakat összegző füzet. A véde
tem módszertanának kidolgozása azért sürgetően szükséges, 
mert "... A helyi védelem kimondása, a védelem módjának, 
eszközeinek meghatározása a helyi önkormányzat feladata 
és felelőssége (...) Ezt indokolja, hogy az önkormányzatok 
ismerik legjobban, melyek az igazi megőrzésre méltó építé
szeti, települési és környezeti értékeik. Kezükben van olyan 
alkotmányos eszköz, hogy a településrendezési tervet ők 
készíttethetik el, ők hagyják jóvá; az önkormányzatokról 
szóló törvény a helyi önkormányzat kiemelt feladatai közt 
sorolja fe l  a természetes és az épített környezet védelmét.

Az ott élő emberek ereje és igénye az, ami a helyi érté
kek feltárását és védelmét mozgatni tudja, és ez adhatja az 
önkormányzatoknak a feladatellátás biztosítékát. A helyi 
védelem jelentősége éppen abban áll, hogy a közösség aka

ratát és törekvését fejezi ki, a lokálpatriotizmust és identi
tástudatot erősíti, és ezáltal hat a település fejlődésére. "

A szentgyörgyvölgyi konferencián elfogadott felhívás 
többek között az alábbiakat tartalmazza:
"A részletes települési és építészeti értékvizsgálatok el
készíttetése - az ezek eredményeit felhasználó és érvényesítő 
településrendezási tervek és helyi szabályozási előírások - 
az állami és önkormányzati tulajdonban lévő értékes építé
szeti örökséggel való tudatos és példaadó gazdálkodás - a 
helyi kezdeményezések előmozdítása és támogatása, mind 
olyan eszközök, amelyek lehetőséget biztosítanak az építé
szeti örökség megőrzésére. "

A főépítész fórumot Szabó Tünde vezette be. Elmond
ta, hogy Somogy megyében 540 épület áll országos vagy 
helyi védelem alatt, de további mintegy 4000 épület igé
nyelne az értékeit megőrző gondoskodást. Ezekről részletes 
adatok állnak rendelkezésre. Az értékek megóvását egyedül 
a helyi védettség pontos szabályozásával lehet majd megol
dani, ezért volt szükséges a módszertani útmutató kidolgo
zása (Baranya megyében már évekkel ezelőtt készült ilyen, 
Somogybán pedig a mostani az 1990-es javaslat módosított 
változata), hatósági-szakmai egyeztetése, és valamennyi te
lepülés polgármesteréhez való eljuttatása. Somogy megyé
ben a műemlék-, környezet- és településvédelem szerveze
te, összehangolása hosszú idő óta jól működik; országos 
összehasonlításban egyedülálló.

A Megyei Környezetvédelmi Bizottság szervezésében
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