
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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és támogatásával több kisközségben megindult a részletes 
település-értékvizsgálat. A Pollack Mihály Építőipari Főis
kola hallgatói elkészítették Libickozma, Somogyderecske és 
Kisbajom helyi értékek védelmén alapuló fejlesztési tervét, 
amely javaslatokat tartalmaz az egyes védendő épületek 
szükséges felújítására, átalakítására.

Létrejött a Somogy megyei Önkormányzatok Terület- 
rendezési Társulása, amely további segítséget nyújt Nagy- 
berény, Mágocs, Karád, Andocs felmérésének folytatásá
hoz. Részletes fejlesztési javaslatokat is tartalmazó tájvé
delmi vizsgálat készült a holládi Bari-hegy körzetéről (Rácz 
Tamásné - Magház BT., és Bárándi Tibor, Fehér István - 
CÉH)

Hozzászólásaikban a megjelent főépítészek (a megyé
ben tizenkét kinevezett főépítész dolgozik, közülük három 
maradt távol) saját tapasztalataikról számoltak be.

Hubay Sándor (Nagyatád): A védendő épületek 
számához képest nagyon kevés a jogszabályban védett. A 
helyi sajtó hetenként mutat be egy-egy értékes épületet a 
lakosságnak, és ismertetésüket különféle helyi emlékekkel 
folytatják.

Bubla Zoltán (Keszthely): 1987-ben készült el a 
városi értékvizsgálat, ennek eredménye egy műemléki 
értékvédelem alá eső terület kijelölésével együtt belekerült 
a részletes rendezési terv előírásai közé. A lakosság és a 
városi vezetés érdeklődése és együttműködési készsége 
lanyhul. Jó példa Vác, ahol az önkormányzat műemlékvé
delmi célokra jelentős összegeket biztosít.

Szabó Tünde: Az épített értékek védelme mellett a 
tájvédelem kérdéseit is szabályozni kellene, és ez egyelőre 
jogilag rendezetlen. Keszthelyen volt a közelmúltban - 
Európában elsőként - egy egyhetes tájvédelmi konferencia, 
ami ezzel a kérdéssel ezzel foglalkozott.

Szilágyi Domokos (KTM-ÉM Dél-dunántúli területi 
főépítészi iroda): A minisztérium is kiemelt fontosságot tu
lajdonít a helyi védelemnek. Felerészt minisztériumi támo
gatással készültek el az említett települési értékvizsgálatok.

Különösen fontos, és nehezen általánosítható feladat a 
sajátos településszerkezet védelme. Az egyes értékeken is 
túlmutató jelentősége van a hagyományosan kialakult utca
rendszer, beépítési rendszer megtartásának; ezt az OÉSZ ál
talános élőírásai nem tudják biztosítani. Az OÉSZ 6. parag
rafus 2. bekezdése lehetővé teszi a helyi építésügyi szabá
lyozás érvényesítését; ezt az egyedi szabályozást az egyes 
rendezési tervekben meg kell határozni.

Az épületek védelménél lényeges annak pontos leírása 
is, hogy mi az, ami védendő. A műemléki szempontokat a 
tulajdon védelmével, a korszerűsítés szempontjaival össz
hangban kell meghatározni a megfelelő tájékoztatás kísére
tében, hogy a védelem eredményes lehessen.

Szabó Tünde: Baranyában népszerűvé vált egy pályá
zat: "legyen szebb a mi falunk". A községek szándéknyilat
kozatot adnak egy önerőből megvalósítandó tervre, melyet - 
ha elvégezték - értékel a zsűri. A jelképes jutalom - 100.000 
forintot osztottunk ki a 33 nyertes között - ellenére sok a 
lelkes érdeklődő.

Virányi István (Kaposvár): Az értékvizsgálatok ugyan 
szép dokumentációk, büszkék lehetünk rájuk, de semmi 
hasznuk, ha nincsenek meg azok az intézményes keretek, 
melyek a szakmai javaslatokat érvényre juttatnák. Sajnos 
elképesztő dolgok történnek: a táj különösen veszélyben 
van. Semmilyen korábbi védelmet, szabályozást nem vesz
nek figyelembe az új parcellázásoknál, és a kárpótlási föl
dek osztásánál. Kudarcba fulladtak az egyeztetési kísérle
tek, mert a kárpótlási hivatal nem fogadja el a tájvédelem

legelemibb szempontjait sem. Mezőgazdasági művelésű te
rületen tizenkét méter széles parcellákat osztogatnak. A 67- 
es út Kaposvárról kivezető szakaszán, ahol tájvédelmi ok
okból építési tilalom van, hogy a Kaposvár számára rekreá
ciós lehetőséget jelentő tó vizének tisztaságát megőrizzük, 
építési telkeket parcelláznak!

Szabó Tünde: Most az erdők felparcellázása követke
zik, és csak miniszteri szintű döntéssel lehet ennek a káros 
következményeit kivédeni.

Stadier József (Kadarkút): A Magyar Urbanisztikai 
Társaság is előterjeszti ezt az aggodalmát a miniszternek.

Benedek Béláné (Igazságügyi Minisztérium, meghí
vott): Ahol a helyi védelemről kell gondoskodni, általában 
nincs pénz. Ugyanakkor nagyon jelentős összegeket fordíta
nak országos szinten épületfelújításokra különféle központi 
szervezetek, de gyakran a megfelelő szakmai háttér hiányá
ban. Az oktatásból teljesen kimarad az épületfelújításra vo
natkozó sokirányú ismeret; erről a frissen végzetteknek 
semmilyen áttekintésük nincs.

Stadier József: A rendezési tervek átdolgozására is 
kevés a pénz, többnyire arra terjednek ki, hogy megszünte
tik a beépítési tilalmakat. Megyei szinten kellene átgondol
ni, hogy az értékvizsgálatot hol, milyen sorrendben érdemes 
elvégezni. Kaposvár zöldterületének védelme biztosított: a 
városi főkertész szakdolgozatot készített a teendőkről, ez 
bekerült a rendezési tervbe. Ugyanakkor megyeszerte sok a 
védendő természeti érték, de kevés a szakember.

Szabó Tünde: Az eddig elkészült településvizsgálatok 
tudatosan kiválasztott községekben történtek. A vizsgálat 
módszere, tárgya azonban nem vehető át automatikusan; ezt 
mindig a helyi feltételek szabják meg.

Szilágyi Domokos: A főépítész fórumnak fel kell hív
nia az első és másodfokú építészeti hatóságok figyelmét 
arra, hogy értékvizsgálatok hiányában se feledkezzenek 
meg a helyi értékek védelméről.

Lffrincz Ferenc (Szárszó, Fonyód): Az értékvédelem
mel kapcsolatos álláspontunkat át kell gondolnunk. Zamár- 
diban például van körülbelül hatvan épület, amelyeket vé
detté lehetne nyilvánítani és mintegy ezer egyéb objektum,. 
Évente rengeteg az átalakítás, az új épület, és ezek olyan 
alacsony színvonalúak, hogy szemétdombként temetik ma
guk alá azt, amire védettként esetleg gondot fordítanának. A 
minőséget általában kell védeni. Ehhez jogi formulák nem 
elegendőek - amit emléknek tekintünk, azt sem a jogi sza
bályozás tette értékessé, hanem az az általános szellemi 
környezet, amely maga is magas színvonalú volt. Ma ennek 
hiányát igyekszünk egy-egy megmaradt objektum védelmé
vel pótolni. Ha a jövőbeni gyarapodás egy községben egész
séges szellemű, magas színvonalú, akkor a védettség rend
szere szükségtelen. Az új építkezések példája sokkal erő
sebb, mint egy-egy régi emléké. Ha azokban nincs szellem, 
akkor a szellemtelenség válik uralkodóvá.

Szólítsuk fel a megye minden kamarai tagját, hogy 
vállalja el egy-egy község főépítészi feladatait, mert van 
pénz, van munka, de leginkább a megfelelő szakmai háttér 
hiányzik. A főépítészi kötelezettségeket is részletesen meg 
kellene fogalmazni. Persze két oldalról kell meglennie az 
igénynek: a polgármestereknek is tudatosítaniuk kell ma
gukban, hogy mit várnak, várhatnak a főépítésztől.

Szabó Tünde: Az egyes községek rendezési tervei ele
ve több községet érintenek, hiszen a határok összeérnek. 
Ilyen esetekben a főépítészek részvételével tervtanácsot tar
tanak, ami segít a területekre vonatkozó jogköri korlátozá
sok feloldásában. A Baranya - Dél-dunántúli terület példáját 
a nyolcból már további három országos körzet átvette.
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Az összejövetel végén az Országépítő kérésére a jelen 
lévő főépítészek helyi tapasztalataikról beszéltek.

Virányi István (Kaposvár): A kérdés úgy hangzott, 
hogy milyen szerepe van a főépítésznek a településkép ala
kulásában. Úgy gondolom, feltétlenül van ilyen szerepe, az
ért főépítész. Hogy ez hogyan működik, az helyenként, al
kalmanként változik, más a fajsúlya. Azt egy cseppet sem 
tartom szerencsésnek, hogy szívességi alapon működik - 
ahogy a területi főépítészi iroda is - sem önkormányzati, 
sem országos jogszabály nem írja elő, mi a főépítész jogál
lása; tevékenységi, felelősségi köre, tehát aki amit magának 
ki tud alakítani, aszerint végzi a dolgát. Én Kaposvárott úgy 
értékelem, hogy az elmúlt tíz évben végül is látható ered
ményei születtek a főépítészi működésnek. Amúgy pesszi
mista vagyok, de azt kérted, hogy a pozitívumokról beszél
jünk. Ennek legszebb példája a sétálóutca, ami egyértelmű
en bizonyította, hogy lehet szakmai eredményeket elérni an
nak ellenére, hogy a lakosság korábban ellenérzéssel fogad
ta a tervet, különösen a külső városrészekben. A szakmá
nak, és nem a főépítésznek, hanem az egész szakmának, be
leértve a városbeli kollégákat és a hivatali apparátust is, 
sikerült közös nevezőre jutnunk, és végigvinni ezt az ügyet, 
aminek eredményeképpen a lakosság véleménye is megvál
tozott. A korábbi vélemények, hogy a pénzt inkább a földes 
utcák burkolására fordítsuk, elcsitultak. Alapvetőnek érzem 
a főépítész tevékenységi körében, hogy olyan kapcsolat- 
rendszert tudjon kialakítani, amelyben a városban élő szak
mabeliek együttműködő partnereivé válnak. A nyolcvanas 
éwek második felétől ez jól megvalósult Kaposvárott: nem
csak az építészek tartoznak ebbe bele, hanem például a köz
művek rekonstrukciójában, vagy a közlekedéssel kapcsola
tos ügyekben érdekeltek is mind együtt tudnak működni. 
Egy személyben, kapcsolatok nélkül reménytelen volna a 
főépítész küzdelme. Az intézményes keretek híján a szak
mának kell ringbe szállnia, és képviselnie azokat az érde
keket, amelyek a főépítész tevékenységét lehetővé teszik.

Hogyan alakult ez a helyzet az utóbbi években?
A rendszerváltást követően az együttműködés nehe

zebbé vált azáltal, hogy új döntéshozók kerültek a város 
vezetésébe, akik - legalábbis a mi esetünkben * nem rendel
keznek megfelelő szakmai koncepcióval. A konkrét dönté
seket a pillanatnyi helyzet motiválja, ami gyakran akadá
lyozza a távolba tekintő megoldásokat. A szakmai érdekek 
esetenként így háttérbe szorulnak. Az is nehezíti a helyze
tet, hogy csökkent a beruházások száma; a munkákért folyó 
küzdelem élessé vált; a kelleténél jobban eluralkodtak a far
kastörvények, s mindez a szakmai kapcsolatok ellen hat, 
Sokszor hiányzik a szakmai érdekek közös képviseletéhez 
szükséges etikai tartás. Jó példa erre a Városháza bővítésé
nek ügye; döbbenetes, hogy a város első házának építése 
hogyan indult, hogy folyik, és mi lesz a vége.

Milyen felügyeleti lehetősége van a főépítésznek az 
építési munkák felett? Hogyan szólhat bele az engedélyezé
sekbe?

A jelentősebb beruházások esetében kialakult az a 
rendszer - nem a hivatal, hanem a szakma oldaláró! - hogy a 
tervező kollégák munkaközi tervekkel jelentkeznek a város- 
központ területén minden feladattal. Miután az Alkotmány- 
bíróság megszüntette a szakmai zsűriket, próbáltuk kimon
dani azt, hogy Kaposvárott egy önkormányzati rendelettel 
továbbra is tartsuk fenn, hiszen nem az eljárásmód esett ki
fogás alá, hanem a végrehajtás körülményei. A hatósági iro
davezetővel közös nevezőre jutottunk, előterjesztésünk 
eljutott a közgyűlésig, és ott a közigazgatási igazgató beje

lentette, hogy erre semmi szükség, s a közgyűlés nem is 
fogadta el. A városképi szempontból jelentősebb területe
ken, kiemelt beruházásoknál kötelező a zsűri, de ez is csak 
a szokásjog alapján működik: ahogy említettem, a kollégák 
megkeresnek, vagy a hatóság, amikor a felelősséget akarja 
megosztani, vagy úgy érzi, hogy olyan súlyú ügyről van 
szó. De ezt nem lehet csak úgy nagyságrendileg meghatá
rozni: a sétálóutcában egy reklám, máshol egy négylakásos 
ház igényli a felügyeletet. A közgyűlés elutasító határozata 
után annyit értünk el, hogy a műszaki bizottságnak van egy 
építészeti albizottsága. A műszaki bizottságban három épí
tész tag van: ők néhány külső, alkalmi szakértő bevonásával 
bizonyos esetekben zsűriként működnek.

Bubla Zoltán (Keszthely - meghívott vendég): Én is 
jó érzésekkel gondolok vissza - Pistához hasonlóan - a 
nyolcvanas évtizedre, Keszthelyen is - különösen a korszak 
derekán - se azelőtt, se azóta nem látott összhang tudott 
kialakulni a különféle szakágak között a rendezési tervtől 
vagy a közműtervezéstől kezdve az épülettervezésig, ható
sági munkáig. Különböző vezetői személycserék, egyebek 
miatt már az évtized végére zavarosabbá vált a helyzet, s 
mára aztán különösen. Pontosan ugyanaz a történet: a rend
szerváltás keretei között bekerült a vezetésbe tízegynéhány 
jóindulatú, tenniakaró ember, aki viszont még soha nem 
látott ilyan munkát; szereztek maguknak egy jegyzőt, aki 
sokfelé dolgozott már, de tanácsot még nem látott életében 
ő se, és a hivatal annyira összezilálódott, hogy alig lehet rá
ismerni, Én '73-ban keveredtem oda, '77-től voltam műszaki 
osztályvezető, és most lettem félig-meddig kegyelemből fő
építész, mert az lett a három osztályból összevont mammut- 
osztály vezetője, aki kevesebbet dolgozott ott, tehát nem 
lehetett ráhúzni, hogy a régi rendszer kiszolgálója. Nagy 
szerencsémre, mert így normálisabb feltételek között dol
gozom, távolabb az aktarágástól. De nem mennek igazán jól 
a dolgok, sok a személycsere, és a mindennapi környezet 
nem kifejezetten alkalmas arra, hogy a munka eredménye
sebb legyen, mint amilyen. Az önkormányzatnak van egy 
úgynevezett városfejlesztési bizottsága, itt is voltak sze
mélycserék: ma van egy építőmérnök tagja. Keszthelyen, 
ahol tudjátok, hány jónevű építész dolgozik, egyetlen szak
ember sincs benne. Bocsánat, legújabban benne van Füzes 
Anti, a Jankovics-féie társaságból.

A mai felállásban a három korábbi osztályból létre
hozott úgynevezett városüzemeltetési osztály látja el egyik 
háromfős csapatával a klasszikus engedélyezési ügyeket. A 
kaposvári példával szemben sikerült elérnünk, hogy képvi
selőtestületi határozattal megerősítve működik egy építésze
ti zsűri, amelyben a hivatalbeliek mellett három építészkol- 
léga képviseli a helyi építésztársadalmat. Kéthetente ülésez
nek, s elsősorban az engedélyezés folyamatát ellenőrzik. 
Természetesen kialakult ennek egy konzultatív szerepe is, A 
védett területekre való tekintettel minden második alkalom
mal jelen van a megyei műemlékes előadó. Miután az 
összevont osztályt terheli, a városfejlesztés ügye is, ők csak 
a kevés önkormányzati pénzből megvalósuló napi ügyeket 
tudják kézben tartani. így rám maradtak a városfejlesztés 
koncepcionális kérdései: ezt a feladatot külsősökkel, szakta
nácsadókkal tudom több-kevesebb sikerrel ellátni.

A legnagyobb eredmény mostanában a keszthelyi gya
logos utca. Ebben a pénztelen világban sikerűit elfogadtatni, 
hogy ötvennégymillióért természetes kövekből, gránit- és 
andezitkockák különböző variációjából készüljön a díszbur
kolat; utcabútorozás, új fasor, új közvilágítás létesüljön 
5.500-6.000 m2 területen. Tavaszra várható ennek a teljes
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befejezése. A városban élő rengeteg jó építész nagyszerű 
háttér és segítség ebben az ügyben. Az együttes erőfeszítés
nek tudható be, hogy az önkormányzatra nagy terhet rovó új 
lakástörvény életbelépésével párhuzamosan a sétálóutca két 
oldalán álló önkormányzati tulajdonú házakat a kezelő kft. 
1994-95-ben kitatarozza. Ennek tervezése már folyik; olya
nok végzik, akik már korábbi munkájukkal is kötődnek a 
belvároshoz. Ének a felújításnak a generálása is az én fela
datom: én viszem a testület elé ezeket a munkákat.

Egyed Zoltán (Zamárdi): Koromnál fogva is csak a 
rendszerváltás óta eltelt időről szólhatok. Idén márciustól 
vagyok főépítész, korábban tervezőként, és az önkormány
zat területi tanácsadó testületének tagjaként dolgoztam Za- 
márdiban. Bár Zamárdi kis település, fejlesztéseit tekintve 
nem érezhető az az építési pangás, ami sok területen jel
lemző az országban. Ezért is fontos a főépítész személye; 
én a sorban harmadik vagyok a faluban. Olyan koordinátor 
szerepét töltöm be, aki megpróbálja a fejlesztéssel kapcso
latos feladatokat kézben tartani. Úgy működik ez - mivel 
nem nagy községről van szó - hogy valamennyi tervet véle
ményeznem kell; a jegyző csak az általam véleményezett 
engedélyt adja ki. A fontosabb döntésekbe bevonjuk a terü
leti tanácsadó testületet: ilyen a részletes, általános rende
zési terv, vagy a nagyobb telekalakítások. A testületben a 
helyi lakosság képviselői, és külső szakértők vannak; taná
csaikat a képviselőtestület figyelembe veszi.

Nyilván rengeteg a külső tervező. Hogyan sikerül a he
lyi szempontokat - ha szükséges - velük szemben érvénye
síteni?

Nehéz, de most alakul ki annak a rendszere - ilyen 
nem volt korábban hogy a tervezés során konzultációkra 
is sor kerüljön, a terveket pedig nagy nyilvánosság előtt mu
tassuk be, hogy a komoly befektetések esetén se merüljön 
fel a megvesztegetés gyanúja.

Az állandó lakosság száma a nyári üdülőkéhez képest 
kicsi. Hogyan lehet így egyáltalán a helyi közvéleményre 
építeni? Van érdekkülönbség is a két csoport között?

A rendezési terv kapcsán jött létre három vagy négy 
üdülőhelyi fórum, és a konkrét ügyben erőteljesen kifejez
ték a véleményűket, ám télen valóban lehetetlen az üdülő
tulajdonosokra számítani, legfeljebb mi adhatunk tájékozta
tást, például az általános rendezési terv miatt várható válto
zásokról. Ebben a rendezési tervben sok olyan elképzelést 
próbáltunk az ottani műszaki kollégákkal együtt megvaló
sítani, ami először megütközést keltett az önérdeket szem 
előtt tartó tulajdonosokban. Végül sikerült kompromisszum
ra jutni, de az a baj, hogy a település vezetőinek nincs pon
tos távlati fejlesztési elképzelése; ebben nagyon magunkra 
vagyunk utalva, és akik ezen komolyan gondolkozunk, még 
nehezen tudjuk szándékainkat megértetni.

Egyed Tibor (Csurgó): Csurgó környéki vagyok, így 
vállaltam el társadalmi munkában a főépítészséget. Úgy 
gondoltam - és ezt szerződésben is rögzítettük - a főépítész
nek az a feladata, hogy véleményt mondjon, gondolatokat 
vessen fel, amivel segíthet a döntéshozatalban. Az én ese
tem olyan, hogy amióta ott vagyok, egyetlen építési enge
délytervet sem láttam. Az építési ügyintézőkkel bármikor 
beszélek: semmi gond, semmi probléma, vagy rá sem érnek. 
Egy év után megkértem a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
beszélgessünk: elmondtam, én hogyan képzeltem el, hogy 
értelme legyen annak, hogy odajárok. Ez a beszélgetés 
azzal fejeződött be, hogy teljesen igazam van, hogy úgy 
kellene csinálni, ahogy elképzelem, de azóta az égvilágon

semmi változás nem történt.
Ha rákérdezek, csak azt mondják, hogy nincsen prob

léma - lehet, hogy sokai erőszakosabbnak kellene lennem.
Nem lehet, hogy amiatt van ez, hogy csak szívességből 

vállaltad el ezt a munkát? Egy Csurgó nagyságú városnak 
nyilván szükége van főépítészre, de akkor ezt a te tekinte- 
lyed érdekében hivatalossá kellene tenni.

Igen, így nincs értelme. Hiába bíztam az ottani ígére
tekben, nem változik a helyzet. A megállapodás úgy szólt, 
hogy a munkámért nem kérek semmit, de ha az önkormány
zatnak valamilyen tervre van szüksége, azzal megbíznak. 
Volt is egy ilyen eset. Kitérőnek még annyit: ott van tizen
egy kilométerre Iharosberény, a szülőfalum; ott egy konkrét 
eset: beszélgettem a polgármesterrel, és mondta, most ter
veztetik át a ravatalozót. Mondtam nekik, ha tehetek jót ve
letek, mutassátok meg azt a tervet, szívesen megnézem. 
Leírtam róla a véleményem, azután semmi. Csak azt láttam 
legközelebb, hogy építik. Mert én azt javasoltam, hogy azt a 
kis pénzt, ami van, tegyék félre, és jövőre egy igazi, oda. U 
ravatalozót csinálhatnak. Pedig a polgármester szakmabéli.

Balázs Lajos (Igal): Onnan kellene kezdenem, hogy 
korábban itt dolgoztam Kaposváron Tündével együtt a Me
gyei Tanácson. Amikor az önkormányzatok létrejöttek, az 
önkormányzati törvény a polgármesterek hatáskörébe utalta 
a településfejlesztést. Az én munkaköröm ezzel megszűnt, s 
akkor keresett meg az igali polgármester, hogy a rendezési 
terveket korszerűsíteni kellene. így kerültem velük kap
csolatba. A rendezési tervet Stadier József kollégámmal kö
zösen csináltuk. Ez még nem is készült el, amikor felaján
lották, hogy heti két alkalommal szaktanácsadóként vegyek 
részt a munkájukban. Ez azt jelentette, hogy a településfej
lesztésből a területendezést és az építészetet kérték tőlem. A 
beruházások gazdasági vonatkozásaival egy másik társaság 
foglalkozik.

Először megpróbáltam feltérképezni, hogy egy 2000- 
2500 lakosú, az ország tizenkét kiemelt fürdőhelye közé 
tartozó község területén milyen problémák vannak. Elég 
pozitív dolgokat tudok elmondani. A rendezési tervet köve
tően azóta elkészítettük a műszaki nyilvántartást - mert ez 
nem volt korábban; vízműfejlesztés, telefonfejlesztés tör
tént, új hulladéklerakóhely készült, és fejlesztették a csator
nahálózatot. A tanácsaimat elfogadják, de ez nemcsak az 
építészetre szorítkozik, hanem az összes műszaki kérdésre 
is. Majdnemhogy a település-üzemeltetési főmérnök fela
datkörét látom el.

A községközpontban a megyei önkormányzat hozzájá
rulásával történik a műemléki templom helyreállítása, a 
környezet rendezése. A Kaposvár-szántódi útnak egy na
gyon erős ívű kanyarulatában fekszik a templom. Ebben az 
esetben olyasmivel foglalkoztam, hogy például megkeres
tem a DEDASZ-t, a közlekedési tárcát; a Műemlékfelügye
lőségen a zöldterület áttervezése miatt tárgyaltam, tehát én 
teljeskörűen képzelem el ennek a központi térnek az átala
kítását, tehát például a templom, főbejáratánál lévő villany- 
oszlopot megpróbáljuk onnan kiszedni, legalább egy szaka
szon kábelen vezetni az áramot. Megfelelő közvilágítást 
létesíteni, zebrákat felfesteni az útra. Mint érdekeséget, 
hadd mondjam el, hogy körülbelül két-három hónappal az
után, hogy már ott dolgoztam, a polgármester asszony meg
kérdezte, hogy miben látom a feladatomat. Én mondtam 
neki, hogy főleg a közterületeken folyó dolgokat kísérem 
figyelemmel, mindazokkal együtt, amiket Feri is említett 
itt: a műemléktől a színezésig, a kerítéstől az előkertek 
kialakításáig. Az mondjuk, nem érdekel, ha valaki olyan
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alaprajzú házban akar lakni, ami éppen hogy az OÉSZ-t 
kielégíti, de azt, hogy milyen az épület formája, színezése, 
előkertje, kerítése, ezekbe már bele kívánok avatkozni, és 
kértem a polgármester asszonyt, hogy egyik nap sétáljunk el 
a községházától a fürdőig úgy, hogy nem a lábunk elé né
zünk, hanem a levegőbe, és mutattam neki, hogy milyen 
pókhálórendszerünk van a telefonvezetékektől kezdve a vil
lanyvezetékekig, stb. Most már odáig eljutottunk, hogy a 
közgyűlés elfogadta azt az elvet, hogy legalább a fejlesztési 
tervek készítésekor próbáljunk olyan alternatívát kidolgoz
ni, ami ezeket megszünteti és kábé les hí.

Lőrincz Ferenc (Szárszó és Fonyód): 1976-ban vállal
tam először települési főépítészi munkát, akkor Virányi 
Pistát megelőzően voltam Kaposvár főépítésze. Azért kez
dem itt, mert akkor már gyakorló tervezőként dolgoztam, és 
állandóan az bosszantott, hogy az építésztől csak azt kérde
zik meg: hogyan? De azt, hogy mit, mikor, miért és hol\ 
ezeket a kérdéseket nem teszik fel. A megbízás megérke
zett, a tervező kellett, hogy választ adjon, de a döntéshez 
nem volt köze; a megbízó egy koncentrált hivatali, politikai 
hatalmi réteg volt - tudjuk, hogy a fejlesztési, beruházási 
kérdésekben hogyan születtek a döntések. Az ilyesfajta 
körülmények rendkívüli módon zavartak, és akkor a 
városházán Stadler Jóska, az akkori városi főmérnök 
segítségével létrehoztuk a főépítészi státuszt, és mondván, 
hogy ez kifejezetten szakmai státusz, mindenféle hatalmi, 
hatósági jogkörtől mentesen - ami egyébként nagy kérdés; 
van, aki úgy érzi, hogy jobb, ha osztályvezető lesz, mert 
akkor jobban tudja érvényesíteni a saját szakmai elveit, 
mert ott van a döntéseknél, ő adja ki az engedélyeket, és 
ezáltal gyakorlatilag a szakmai elveket érvényesíti a 
hatalma révén.

Ez nagyon veszélyes dolog, nem szabad soha elvállal
ni, szerintem az építésznek nem szabad sem hatalmat, sem 
politikai képviseletet felvállalnia, mert abban a pillanatban 
ki van téve azoknak az erőknek, amelyek nem az építésze
tet, nem a szakmát, hanem a hatalmat és a politikát irányít
ják, és ezáltal ő is irányított emberré válik. (Ha valaki szak
emberként belekerül egy képviselői testületbe, akkor na
gyon nehezen tud már szakemberként szavazni, mert szak
mai véleménye bizonyos esetekben ütközhet a politikai ér
dekeltséggel.)

A másik fontos kérdés, hogy azt hiszi a főépítész, ha 
neki hatalma van, akkor a tanácsait sokkal inkább megfo
gadják, vagy ha nem fogadják meg, rákényszerítheti őket. 
Mi van akkor, ha az az ember, aki hatalmat szerez magá
nak, nem tud megfelelni a szakmai elvárásoknak? A 
hatalma révén az ellenkezőjét is érvényesíteni tudja. Én a 
magam részéről messzemenően ellenzem azt, hogy a mi 
szakmánk területén, ahol a szellemnek kellene működnie, a 
toleranciának kellene jelen lennie, tanácsot kellene tudni 
adni, a jó  példának keltene hatnia; akár átmenetileg, akár 
tartósan a hatalom legyen a biztosíték.

Mindezek után azt akarom mondani, hogy ez Kapos
várott egyfajta partizánharc volt, küzdeni kellett, paktumo
kat kötni, megtalálni azokat az erőket - politikai vagy egyéb 
erőket - hogy egyáltalán valmilyen dolognak érvényt lehes
sen szerezni. Én aztán visszakerültem a régi helyemre a ter
vezésbe. Amikor a rendszer megváltozott, akkor azt hittem, 
mostantól kezdve sokkal természetesebben történik majd 
minden. Ha valaki jót akar, vagy szakmailag tudja, hogy mi 
i teendő, akkor nem lesz akadálya annak, hogy dolgozzon. 
Ezzel szemben irgalmatlan erővel itt áll a vállalkozó, itt áll 
a befektetői tőke, és itt áll az a fajta technológia is, amely el

fogja söpörni őrökre azt a dolgot, amelyet mi fontosnak tar
tunk, úgy, hogy még beszéfni sem lesz róla érdemes. Mert 
annak nincs értelme, hogy szégyenlős kislányok meg kis
fiúk módjára emlegessük majd, hogy micsoda magatartás 
az, hogy ilyenek vannak. Ezt baromi keményen és határo
zottan kellene megcsinálni, hogy a magunk dolgait mi ve
gyük kézbe. Tényleg kötelessége lenne mindenkinek, és 
tűzzük ki célul, hogy terítsük le ezt a megyét, hogy minden 
településnek vagy településcsoportnak vagy tájegységnek 
legyen egy főépítésze. Az összes polgármestert fel kell 
szólítani - nem ajánlani, hanem felszólítani hogy ez olyan 
fontos része a tevékenységüknek, amit másképp nem tudnak 
megoldani. Ráadásul ez az utolsó évük ebben a ciklusban, 
most még csinálhatnak valamit

Makovecz Imre nyolc vagy tíz évvel ezelőtt mondta 
Sárospatakon, hogy az építészeknek ez a legfontosabb dol
ga. Azóta Jeney Lajos is mindig ezt ismétli, mások is emle
getik, és mégis alig van, aki ezt komolyan csinálja.

Nem a múltról, hanem a jövőről kelj beszélni. Mint 
főépítész, tudom azt, és azokkal az emberekkel, akikkel 
együtt dolgozunk, látjuk azt, hogy minden jogszabálynak 
megfelel az az épület, vagy telepítési, vagy rendezési terv, 
csak éppen nem szabadna megvalósítani. De nincs olyan ok, 
amivel meg lehetne akadályozni, legfeljebb meg lehet pró
bálni, hogy az ember beszél a tervezővel, és a tervező, ha 
van benne jó ízlés, vagy netán félelem attól, hogy a kama
rából ki fogják rúgni, mert sokan mondják majd, hogy al
kalmatlan erre a munkára, akkor talán veszi a fárdaságot, 
hogy ne csak lerajzolja a beruházó esetleg át sem gondolt 
kívánságainak eleget téve az első ötletet, ami az eszébe jut.

A beszélgetés során Szilágyi Domokos részletesen be
számolt a területi főépítészi iroda működéséről. A Dél-du
nántúli iroda tervtanács-rendszere egyelőre egyedülálló az 
országban, ezért is érdemes hosszabban idézni a beszámo
lóból:

Szilágyi Domokos: A miniszter tavaly ősszel nyolc te
rületi főépítészi irodát hozott létre, decemberben megjelent 
erről egy miniszteri rendelet is, ami jogilag rendezetté tette 
az irodák munkáját. Ezeknek az irodáknak a munkája is 
meghatározott ebben a rendeletben. A miniszter bizonyos 
jogait átadta a főépítészeknek; e jogok közül a munkánk ge
rincét a településrendezési tervek egyeztetés utáni, jóváha
gyás előtti kötelező szakvéleményének elkészítése jelenti. A 
másik ilyen munka a védett területek, természetvédelmi és 
műemléki védettség alatt álló területek, épületek ügyének 
kötelező szakvéleményezése. A harmadik tevékenységünk 
az OÉSZ eseti eltérési engedélyek kiadása. Az első kettőről 
szeretnék beszélni.

A rendelet is utal a területi tervtanácsokra, hogy majd 
egy későbbi időben szabályozza ezek működési rendjét. 
Dél-Dunántúlon a három megyei főépítésszel és a megyei 
jogú városok főépítészeivel egyeztetve Tóth Zoltán területi 
főépítész úgy döntött, hogy elejétől fogva működteti a terv
tanácsokat, amelyek így nem rendezett jogszabály szerint, 
hanem szabad egyezmény alapján működnek. Együttmű
ködési szerződéseket kötött a területi főépítészi iroda a me
gyei közgyűlésekkel, és ilyen módon nyílt lehetőségünk rá, 
hogy a három megyeszékhelyen havonta tervtanácsokat 
tartsunk.

A főépítész munkáját nagyban segíti, ha nemcsak az ő 
véleménye jelenik meg a szakvéleményekben, hanem a 
meghívott zsűritagok együttesen formálják meg az állás
pontjukat. A tervtanácsok tagjai a fentieken kívül az Urba* 
nisztikai Társaság és a Kamara képviselői.
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A tervtanácsi állásfoglalások, szakvélemények alapján 
adja ki az iroda a területi főépítész hivatalos állásfoglalását.

A tervtanácsok elé nemcsak a kötelező ügyek kerül
nek; számos esetben kémek szakmai konzultációt, állásfog
lalást is, melyek lehetővé teszik, hogy az épített környezet 
alakulásánk minőségét is figyelemmel kísérjük, és befolyá
soljuk. Egy-egy munka bírálatához alkalmanként opponen
seket is felkérünk.

A tervtanács ülései nyilvánosak és rendszeresek; bárki 
érdeklődő részt vehet, meghallgathatja ezeket a megbeszé

léseket. A szakmai visszhang túlnyomóan elismerő volt, 
ami elsősorban a létezésének szólt, hogy ismét találkozha
tunk - némi szünet után - ilyen szakmai körben. A kollégák 
örülnek annak, hogy a nagy tervezővállalatok széthullása 
után a szakmán belül egy érdemi találkozási lehetőség jött 
létre. A társadalmi szervezetek, melyek korábban rendsze
res szakmai találkozókat szerveztek, nem adnak lehetőséget 
a konkrét kérdések megvitatására, aminek során általános 
kérdések is napirendre kerülhetnének.

(összeállította Gerle János)

LIBICKOZMA
RÉSZLETEK A KÖRNYEZETTANULMÁNY ÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZÖVEGÉBŐL

El kell hogy mondjak itt egy megható élményt. A pécsi 
urbanisztika szakos főiskolai hallgatókkal nyári felmérési 
gyakorlatot szerveztünk Libickozmán, ebben a már csak alig 
néhány család által lakott aprófaluban Kaposvártól néhány 
kilométerre. A feladat az volt, hogy dolgozzunk ki olyan 
akciókat, amelyekkel a falu fennmaradása biztosítható. Az 
első napon be sem akarták engedni a gyerekeket. A második 
napon már sütemény várt rájuk, a harmadik napon pedig 
kénytelenek voltak háromszor, néhol negyedszer is ebédelni, 
mert mindenhol főztek nekik. Csak egy nap kellett ahhoz, 
hogy feloldódjon több évtized görcse, a bizalmatlanság. A 
búcsúestén - a köz\>ilágítást a telihold szolgáltatta - minden 
ház előtt szerenádot adtak a gyerekek. Felejthetetlen élmény 
volt, ahogy a meggyötört öregecskék lassan kibotorkáltak a 
kapu elé, és sírva arra kérték a diákokat, hogy jöjjenek 
vissza, ha lehet, még idén. Mert a jövő  tavaszt nem biztos, 
hogy megérik. Nem szégyellem, én is elsírtam magam. Azt 
hiszem, jobban nem tudnám érzékeltetni, hogy mit kellene 
hogy jelentsen ma az urbanisztika. Aki ezt nem érti, az ne is 
foglalkozzon vele.

Minden baj, félreértés feszültség végső oka a teljesség 
megbomlása. Márpedig minden, ami változik, fejlődik, ál
landó bomlásban van. Ki képes ebben az állandóan bomló 
és épülő világban a folyton újjászerveződő egészségeket 
nyomon követni? A szaktudományok állandó kísértése, hogy 
saját nézőpontjukat tartják meghatározónak, vagyis a részt 
összetévesztik az egésszel. De egész emberi létünknek is 
tragédiája, hogy ismereteink - Szent Pál szép kifejezésével 
élve - "rész szerint valók". Ha nem is tudjuk maradéktalanul 
megvalósítani, mégis törekednünk kell egyfajta dinamikus 
egész-látásra.Az urbanisztika ebben az értelemben nem 
több, de nem is kevesebb, mint nyitottnak lenni az emberi 
környezet dinamikus egész-látására. Az urbanista pedig 
olyan ember, akinek van becsületes szakmája, de ezt átitatja 
az emberi környezet legkülönbözőbb, egymással kölcsönha
tásban álló problémáival szembeni hivatásszerű nyitottság

... Ma egy fiatal építész azzal hagyja el az egyetemet, 
hogy előbb-utóbb legalább egy foghíjat, de inkább egy nem
zeti színházat fog  tervezni. Az urbanistának sokkal nagyobb 
alázattal, de az összefüggések sokkal biztosabb ismeretével 
kell közelíteni az emberi környezethez. Szerepe inkább a ko
vászhoz hasonlítható, és amit tesz, az inkább szolgálat. Ezt a 
tevékenységet csak elhivatottsággal lehet betölteni.

dr. Meggyesi Tamás

ELŐZMÉNYEK

A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 1991.őszén 
beindult az önálló urbanisztika szakos oktatás. Célja az, 
hogy felsőfokú képesítéssel rendelkező szakembereket bo
csásson az önkormányzatok, a hatóságok és városgazdálko
dási üzemek rendelkezésére. A nyári szakmai gyakorlatot a 
Főiskola elsősorban a falvakban kívánta megszervezni, így 
ez a szándék találkozott Szabó Tünde, Somogy megyei fő
építész ajánlatával, akinek kezdeményezésére az első fel
mérési gyakorlat helyszíne Libickozma lett. A mintegy 20 
hallgató és négy oktató egyhetes munkájának feltételeit a 
Somogy Megyei Közgyűlés, valamint az Országos Műem
lékvédelmi Hivatal biztosította, de segítséget nyújtott a he
lyi önkormányzat, valamint a Somogy TSZ. is. Az elszál
lásolást három lakóházban lehetett megoldani; a "főhadi
szállás" Kelemen Mariann panziójában volt.

A felmérési munka 1992. július 5-11-ig tartott, s ezt 
követően a hallgatók a főiskolán feldolgozták az anyagot. 
Az őszi félév során került sor az anyag véglegesítésére, va
lamint a településfejlesztési javaslatok kidolgozására. A 
mellékelt néhány kézirat tanúskodik arról, hogy a gyerekek
- fiatal koruk ellenére - éretten, hozzáértéssel és empátiával 
voltak képesek foglalkozni a falu sorsával.

ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK:

Libickozma fejlődésénak legnagyobb akadálya, de 
ugyanakkor egyik vonzereje is a viszonylagos elszigetelt
ség, a háborítatlan csend, a még zavartalan természeti kör
nyezet közvetlensége, és az érintetlenség. A rohamosan fo
gyó népesség és az elöregedés ugyanakkor arra hívja fel a 
figyelmet, hogy megfelelő és hatékony településpolitika, 
valamint külső segítség nélkül a falut pusztulás fenyegeti. 
Szerencsére az utóbbi években többen is felfedezték a kör
nyékben rejlő potenciális lehetőségeket. Ennek nyomán te
lepedett le itt és épített panziót Kelemen Mariann, ezért köl
töztek le budapesti művészek és természetbarátok, és ezért 
kerülhetett sor a falu felmérésére is. A helyszíni beszélgeté
sek és vizsgálatok alapján a népesség megtartásának, és a 
falu gazdasági-társadalmi megújulásának a következő lehe
tőségei és feltételei fogalmazódtak meg:

1. A mezőgazdaság és a fold privatizációja révén 
tovább kell erősíteni a gazdálkodást, azon belül is 
elsősorban az állattartás lehetőségeivel lehet 
számolni.
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