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SZEMELVÉNYEK A FŐÉPÍTÉSZ KISKÖNYVÉBŐL
A főépítész és az építtető
A főépítész kiválóan és pontosan elmagya
rázza, miért nem lehet az épületet a telken 
az építtető elképzelése szerint felépíteni. 
(Aaazt nem lehet!)

Helytelen kiindulás. A főépítész ismerteti az 
építtetővel, hogy a telken milyen beépítés 
a kívánatos, hogyan helyezze el az épületet, 
melyek azok a szempontok, amelyek az il
leszkedést, az utcakép és a városkép egész
séges alakulását szolgálják.

Ebben az esetben a legjobb stratégia, ha 
a főépítészt a telekvásárlás előtt keresik fel. 
Ez a kulcsa egy hatékony és értelmes együtt
működésnek.

A természetes munkakapcsolat miatt az 
alkalmas telek megvásárlása után az építész 
és az építtető együtt egyeztet a főépítész
szel, ez alapján készülnek a vázlatok, ame
lyeket szükség szerint újra megbeszélnek. 
A kialakított vázlatterv jóváhagyásra kerül, 
további instrukciókkal látják el a tervezés 
folytatásához

Ehhez bizalom, és együttműködési kész
ség kell, valamint szükséges, hogy a főépí
tész a közösséget és a minőséget képvisel
je. A szabályoknak egyszerűeknek, érthető
eknek és értelmeseknek kell lenniük, ez 
esetben természetes lesz az előírások telje
sítése.

Nagyobb beruházások esetén – egy kis 
munkaráfordítás segítségével – mindig kell, 
hogy legyen a tarsolyban kéthárom hely
szín javaslat, ahol a beruházás megvalósít
ható, és rendelkezésre áll a szükséges telek.

A főépítész és az építész
A főépítész kiváló tervelemző, részletes és 
pontos tervbírálatot készít, rávilágít a terv 
hibáira és kéri azok javítását.

Számomra kevés olyan etikát nélkülöző 
do log van, mint kész tervet bírálni. Ha a terv 
készítése nem megy végig az építtetővel 
és az építésszel az előkészítés, együttmű
ködés folyamatán, akkor abba – a tapaszta
lat szerint – nem épül be a településhez 
való illeszkedés szempontja. Jellemzően 
ilyen esetekben nincs is ilyen szándék az 
építész, vagy építtető részéről, akik úgyis 
jobban tudják, és minimális alázat sincs 
bennük a környezet figyelembevételéhez.

Az elérendő cél tehát a telekvásárlásnál 
induló munkakapcsolat. Ennek során 

mindkét félben tudatosulhatnak a figye
lembe veendő értékek, és egy kicsi belátás
sal eredményesebb lehet a közös munka.

Hatékonyabb és hitelesebb az együttmű
ködés, ha hozható a főépítész által tervezett 
épület vagy környezet is, kevesebb vád éri 
a főépítészt az ún. szubjektivitás miatt.

Komolyabb városképi fontosságú terüle
teken az együttműködés elengedhetetlen 
része egy beépítési terv. Ezt a tervet az el
múlt 15 évben száműzték a hivatalos szótár
ból, most újra felbukkant. Egyedül a beépí
tési terv alkalmas arra, hogy a rendezési 
tervet ellenőrizni lehessen. Mit is jelent ez? 
A rendezési terv szabályai általános szem
pontokat tartalmaznak, amelyek a konkrét 
esetek nagy részében nem működnek. A 
helyes szabályok kialakítása beépítési terv 
nélkül lehetetlen.

A főépítész és a szabályozás
A főépítész a szabályozás őre, legjobb isme
rője és alakítója.

Nem lehet megspórolni, hogy a dolgok a 
helyükre kerüljenek. A településrendezés 
eszköz, és nem cél! Egyetlen biztos tulajdon
sága van, hogy folyamatosan változik, és 
változtatni szükséges. Ha a kereteket ehhez 
az alapvetéshez szabnánk, mennyivel 
könnyebb dolgunk lenne! (Igen, több mun
kával.) 

A túlszabályozottság lemerevít, néha 
gúzsba köt. Az elengedett gyeplő miatt 
letérünk az útról és csak követjük a törté
néseket. A szükséges rossz tehát állandó 
munkát és odafigyelést igényel, a kötélen 
való folyamatos egyensúlyozást. Sosem a 
szabályok szó szerinti betartása a cél, ha
nem az egyensúly megteremtése. Némi 
önkorlátozás, és a közösségi igények minél 
pontosabb megfogalmazása küzd folya
matosan a szabadságvággyal.

Ne feledjük, amit a Mester, Makovecz 
Imre mondott: az építészet dolga az eget 
a földdel összekötni.

A főépítész és a polgármester
A főépítész a polgármester szakmai tanács
adója, kidolgozza és végrehajtja a testület, 
és a polgármester által meghatározott 
feladatokat.

A főépítészi munka szolgálat. Lehet vállalni 
hivatali alkalmazásban, vagy tanácsadói 

szerződéssel. A polgármester és a testület 
a közösség felhatalmazásával, választás so
rán kerül hivatalba. Szerencsés esetben a 
szolgálat vezérli őket is. Az együttműködés 
rendjében a magasabb felhatalmazás a 
választott szolgálat. A felelősség viselése is 
ezek szerint alakul.

Ami azonos lehet: a jó gazda szerepe. Ha 
tehát az együttműködés alapja a jó gazda 
által végzett munka, rengeteget lehet ta
nulni belőle, és a viselt felelősség is pontos 
határok mentén körvonalazódik.

Ebben a működési rendben tud a közös
ség szószólókon keresztül véleményt for
málni és felhatalmazásokat adni. Ezek a 
fel hatalmazások vezetnek a minél nagyobb 
szellemi szabadsággal elvégzett munká
hoz. A bizalom és szabadság növekedése 
egyre erősödő felelősséget jelent, tehát jó 
tanítómestere a gazdának.

A főépítész és a közösség
A főépítész szakmai véleményt mond, for
málja a közvéleményt, felhívja a figyelmet 
a környezet értékeire, védi, alakítja, szépíti 
az épített környezetet, a városképet.

A főépítész és a közösség között egy lassan 
alakuló, nehezen megfogalmazható kap
csolat jön létre. A munka hiteléhez biza
lomra van szükség, közben azonban min
denki óvja, védi a kivívott szabadságát.

A közösségi ember is egyszerre szeretne 
„megmondó ember” lenni, ugyanakkor utál
ja az összes „megmondó embert”. (Manap
ság egyre inkább okkal, hiszen az ilyen 
emberek hitelessége csekély…)

A megmondás helyett inkább javasolha
tó a kérdező, valódi érdeklődést mutató 
főépítész, aki ebből merítve épít házakat, 
alakítja a környezetet. A gondolkodásmód
ja és a cselekedetei megismerhetőek, a 
csa ták megvívhatóak. Ilyen főépítészre 
szüksége van a közösségnek. Ezek a közös
ségek jó gazdákat nevelnek.

Az előttünk álló feladat tehát nem cse
kély. Olyan épületeket és városi tereket kell 
építenünk, amelyek az ott élők és vendége
ik örömére szolgálnak, és amelyekre büsz
kék lehetnek. (Mert minden ellenkező hí
resztelés ellenére magunk is olyan világ ban 
szeretünk élni, ahol otthonra lelünk.)

Zsigmond László

Master Architect László Zsigmond 
The Károly Kós Association decided to take 
part in rebuilding the country and revitalize 
the countryside after the change of regime 
in Hungary. A possible way to do that was to 
transcend mere administrative purposes and 
give a Master Architect to the land who will 
act as the GAZDA (host). László Zsigmond has 
filled in this position since the beginning of 
the 90’s in Veresegyház and Rácalmás. Both 
settlements have grown into cities that are 
amongst the most successful in their respec
tive regions. Local urban development plans 
encompassing building plans, structural 
plans, protection of heritage sites, revamping 
of streetscapes, creating local images and 
building communities have received pres
tigious recognition for both cities.

Hogy látja a Nagy Ervin által megfogalma
zott „főépítészt minden településnek” elv 
lehetőségeit? Melyek azok a cölöpök, 
amelyekre támaszkodni tud?

A főépítészekre szükség van, ez kikerülhe
tetlen. Vannak persze olyan települések, 
ahol akár egy évig sem történik semmi, de 
gazdának ott is kell lennie. Kellenek bátor, 
fiatal építészek, akik hajlandók fölvállalni 
ezt a szolgálatot. Ne a hivatali pozíció legyen 
csalogató, és ne a szabályozás mennyiségi 
mutatói határozzák meg a város arcát. Az 
építészetet kell visszaemelni az őt megille
tő helyre. Az élet minősége és az építésze
ti minőség egymást erősítve legyen a te
lepülés motorja. Ehhez meg kell találni az 
alkalmas embereket. Nagyon vigyázni kell, 

hogy a jogi eszközök ne kössék béklyóba 
a megszülető gondolatokat. Egyensúlyt 
teremtve a közösen kiérlelt gondolatok és 
a szabályozások között lesz lehetőség a 
fejlesztéseket megvalósítani. Ugyanígy 
szükséges a gazdasági szereplőkkel együtt
működni. Csak egyenrangú minőségben 
megkötött megállapodásokkal lehet  a 
gazdasági érdekeket a közjó szolgálatába 
állítani. Mindannyiunk elemi érdeke kíván
ja ezt. A város arca a benne zajló élet mi
nőségét jeleníti meg. Az ott lakó emberek 
szabadon szeretnék elgondolni a jövőjüket. 
Az arculat változása csak a közösen kivívott 
egyetértés alapján legyen lehetséges. Mi
nél nagyobb kreativitással vesznek részt az 
emberek a közös munkában, annál barát
ságosabb a kép, ami megjelenik.
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