
működik, így nem szükséges ventilátor haszná-
lata, elektromos energia fogyasztása a megfelelő  
légállapot eléréséhez. A kémény- vagy kürtő-
hatást a gerincen egy irányba túlnyújtott tető 
biztosítja, ennek a működésbeli sajátosságnak 
a következménye a tető formája.

Az épületeket nagyon alacsony költségvetésből 
kellett kihozni, ennek számos anyagválasztási 
hozadéka volt. A területen rendelkezésre álló 
akácfákat hántolás után szerfa szerkezetként a 
diákok építették. Az akác így nagyon olcsó, egy-
ben tartós megoldásként kínálkozott az istálló 
és a disznóól kialakítására. A már említett fólia-
keretek pedig nemcsak gazdaságos megoldást 
nyújtanak a nyílások lezárására, de egyben az 
üvegnél kevésbé balesetveszélyesek, ami fontos 
szempont az állatok miatt.

Az oktatófarm épületét további épületek egészí-
tik ki. Az épülethez szervesen kapcsolódik két 
kifutó, a hozzájuk tartozó juhhodállyal és nö-
vendékszarvasmarha-szállással. Délre egy nagy-
méretű, többfunkciós tároló- és szárítóépület 
készült, amelynek karakterét meghatározza a 
gerinc teljes hosszán végigfutó gerincszellőző. 
Ennek faszerkezete a belső térben egyúttal 
közlekedőként funkcionál. A nádtetővel fedett 
széles ereszes épület teljes egészében átszel-
lőztethető mind kereszt-, mind hosszirányban, 
mind vertikálisan. A keresztirányú szellőzést a 
homlokzati fal 50%-ában megnyitható deszka-
szellőzők biztosítják, a hosszirányú szellőzésről 
a kis- és nagykapuk gondoskodnak. Egy alap-
vetően terménytárolásra szolgáló helyiségben  
különösen fontos a száraz légállapot biztosítá-
sa, amelyet itt teljes egészében energia nélkül, 
gravitációs elven oldott meg a tervező.

A tárolóépület mellett 2003-ban egy istállóval 
egészült ki az együttes. Az istállóépület nyugodt 
tömegformájával és anyaghasználatával simul 
a gazdasági épületek közé. Padlása szénatá-
rolóként funkcionál, a keresztszellőzést áttört 
tégla oromfalak biztosítják. A bütüfalak egyér-
telmű rokonságban állnak az oktatófarm épület  
nyugatra néző hajlított homlokzatával. Annál 
a hajlítás egy tornác helyét jelöli ki, ennél a  
hajlítás gesztusa által egy fedett erkély, széna-
bedobó-nyílás alakul ki, amely egyben a bejárati 
ajtók előtetőjeként is funkcionál. Az oromzati ab-
lakok íves kialakítása szintén egy továbbvitt, jelen 
esetben formális jegy az oktatófarm épületéről.

A mintafarmhoz kapcsolódik a település szélén 
egy gyümölcsös, amelyhez többfunkciós tároló,  
feldolgozóépületek tartoznak. A telken álló 
mindkét épület a telekhatár utcai síkján áll, egy-
mással enyhe szöget zárnak be, ezáltal a belső 
udvar kinyílik a gyümölcsös felé, helyet adva a 
gépeknek, teherautóknak.

Az épületek illeszkednek a falusias beépítés-
hez, az épület kerítéssel egybefalazott fehérre 
meszelt falai egy vonalban futnak. A bal oldali, 
nagy tömegű épület nagy, nyugodt, cserépfedé-
ses, faoromzatos félnyeregtetővel ül a kerítésre, 
akárcsak a vele szemben álló kistestvére. Egy 
parasztház és egy pajta kétsoros beépítésé-
nek mai megfogalmazásával állunk szemben.  
Közvetlenül a kisebb épület mellett fa gyalogos- 
és nagykapu nyílik az utcára. 

Az előzőekben bemutatott tanyák, porták és 
épületek elsődleges közös vonása, hogy kötőd-
nek a gazdálkodáshoz, és szoros kapcsolatban 
állnak a hagyománnyal, működésükben, anyag-
használatukban környezetbarátak és ökologi-
kusak. A bemutatott tanyák olyan életkeretet 
alkotnak, amely befogadja használóik újabb és 
újabb igényeit. A befogadás alapja az udvar,  
ami kulcsfontosságú Reischl munkáiban.
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 �  M o n o r ,  ö k o t a n y a

 �  M e n d e ,  L o v a s t a n y a

Az építészet ismét az őt megillető helyre kerülhet. A Magyar Művészeti Akadémia egyik művészeti 
területeként ismét kimondatott, hogy az építészet a kultúra része, az emberi élet minőségét megha-
tározó egyik művészeti ág. Nem csupán műszaki, jogi és szabályozási kérdések halmaza, nemcsak 
biznisz, hanem az életünket és az összes művészeti ágat magába foglaló épített kulturális környezet.

Az építészet jelenlegi jogi helyzetét jól mutatja Makovecz mesteremnek már a nyolcvanas években  
leírt jelzése: egyre inkább a személytelen intelligencia irányítja az életünket. Ez mára szinte  
totálissá vált, eltávolodott a valóságtól, az emberektől az a jogi és hatósági feltételrendszer, 
amely a hazai építészetet kívánja irányítani. Mezey Gábor történetével szólva: ezek nem hibák, 
hanem eredmények. Ezt a folyamatot kellene megfordítani, a főépítészek által az építészeti  
kultúrát visszavinni az építés folyamatába, személyességgel, a település arcához igazodó egyedi 
szabályokkal, a bürokrácia csökkentésével.

A Műcsarnokban most bezárt I. Építészeti Nemzeti Szalon kiállításán a Magyar Művészeti  
Akadémia vezetése és Szegő György kurátor jóvoltából helyet kapott a főépítészek tevékenysége 
is, egyfajta különös építészeti alkotásként elismerve azt a sziszifuszi munkát, amelyet a főépí-
tészek a települések rendbetételével, a harmonikus épített környezet kialakításával, az emberek 
meggyőzésével, az igényesebb épületek létrejöttének segítésével, az épített értékek megőrzésével 
végeznek. Felhívásunkra közel negyven főépítész jelentkezett, hogy a településén végzett munka  
eredményeit bemutassa. A Műcsarnok apszisában kilenc város jelent meg tablókkal, a két nagy-
méretű monitoron pedig a negyven település anyaga volt látható. A bemutatott települések 
(http://mucsarnok.nemkf.com/export_re.html) élhetőbbek, harmonikusabbak, sikeresebbek, 
érződik rajtuk az építész gazdához méltó elhivatottsága. 

S a l a m i n  F e r e n c

A  K ó s  K á r o l y  E g y e s ü l é s 
ő s z i  k o n f e r e n c i á j á n 
e l h a n g z o t t  e l ő a d á s 
s z e r k e s z t e t t  v á l t o z a t a

A  f ő é p í t é s z i  r e n d s z e r r ő l
építészet és KULTÚRA
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A főépítészek szervezete, az Országos Főépítészi  
Kollégium idén lett huszonöt éves, és a tavalyi 
konferencia döntése folytán hivatalos szerve-
zetté, egyesületté alakult. Az építészet ügye a 
kormányzaton belül a Miniszterelnökséghez  
került, ahol az építészeti helyettes államtit-
kárság létrejöttével reményeink szerint meg-
teremtődik a lehetőség, hogy a főépítészek 
működésének feltételei is normalizálódjanak. 
Meglátásunk szerint a Kollégium véleményével 
és a főépítészek óriási tapasztalatával segítheti 
ezt a folyamatot, az elnökség mellett megalakult 
munkacsoport (tagjai: Sersliné Kócsi Margit,  
Zsigmond László, Salamin Ferenc) olyan  
koncepció kidolgozásába kezdett, amely rövid 
és hosszú távú célokat fogalmazna meg a főépí-
tészek munkájával kapcsolatban.

A koncepció alapgondolatai (Bodonyi Csaba 
után) és főbb irányai a következők:
– A főépítészi rendszer feladata és felelőssége  
 a hazai épített környezet kultúrájának,  
 európai szintű, korszerű minőségének és az  
 építészeti tradíciók megőrzésének biztosítása. 

–  A főépítészi rendszer érvényesíti az ország,  
 ill. a kormány mindenkori építészetpolitikáját.

–  A főépítészi rendszernek éppen ezért  
 országos fedettségűnek kell lennie.

A főépítészi rendszer két ága:
Az állami közigazgatáshoz tartoznak az országos,  
az állami (a jelenlegi területi vagy megyei  
fedettséggel) és a járási főépítészek. Feladatuk 
a hatósági és a településrendezési ügyekben a 
településrendezési tervek szakmai színvona-
lának emelése, az eljárások ésszerűsítése és  
a települési főépítészek munkájának segítése, 
koordinálása.  Kapcsolatot tartanak a települési 
főépítészekkel, részt vesznek a képzés, vizsgáz-
tatás folyamatában, tervtanácsot, ill. másodfokú  
tervtanácsot működtetnek.

Az önkormányzat rendszeréhez tartoznak  
a települési (települési, megyei jogú városi, 
kerületi, megyei önkormányzati) főépítészek, 
akik szabad szerződéses viszonyban állnak  
a polgármesterrel, munkafeltételeiket, tervezési  
lehetőségüket a megállapodásuk határozza 
meg (alkalmazotti vagy megbízásos jogviszony).  
Figyelembe kell venni, hogy a települések elsősor-
ban építészt keresnek, aki szakmai tanácsokkal  
és sok esetben tervezési feladatokkal segíti az 
önkormányzatot, nem pedig még egy hatósági 
szereplőt. Elsődleges cél a magas színvonalú, 
minőségi épített környezet létrehozása, működ-
tetése és megóvása, ezért a főépítészi feladatot 
kizárólag építész láthatja el. Főbb feladatai a  
településképi véleményezés, az építési folya-
matok segítése és a szabályozási elemek rugal-
mas helyi korrekciója, ha a település építészeti 
adottságai megkívánják.

Foglalkozni kell a főépítészek képzésének és  
továbbképzésének megfogalmazásával, lehetőleg  
építve a már működő képzések tapasztalataira, 
intézményeire (BME szakmérnöki képzés, Kós 
Károly Vándoriskola, Közszolgálati Egyetem), 
hiszen a koncepció szerint sok járási és telepü-
lési főépítészre lesz szükség a jövőben. Fontos 
lenne a főépítészi vizsga témaköreinek és lebo-
nyolításának felülvizsgálata is.

A főépítészek alkalmazásának, a településkép 
és közterületek rendbetételének finanszírozását 
csak állami szerepvállalással lehet megoldani. 
Az állami közigazgatásban dolgozó főépítészek, 
valamint a vezetésükkel működő tervtanácsok 
teljes költségét az állam állja, a települési főépí-
tészek alkalmazását, a településkép felújítását, 
települési tervtanácsok működtetését, a főépí-
tészek képzését központi ösztönző alap létreho-
zásával lehetne támogatni, melyből a települé-
sek a lakosok száma és a feladat függvényében 
pályázhatnának pénzügyi támogatásra.

A koncepcióban kidolgozandó témák ütemezés 
szerint rövid és középtávon elvégzendő feladato-
kat adnak. Rövid távon legfontosabb a „tűzoltás”:  
a jelenlegi rendszer és jogszabályok nagy hibáit 
kellene kijavítani, valamint a képzést és tovább-
képzést kellene kidolgozni. Középtávon pedig a fő-
építészi rendszer felépítése, működtetése, az építé-
szettel kapcsolatos jogrend átírása lenne a feladat.
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Fontos lenne az építészettel kapcsolatos jogrend egyszerűsítése, logikai rendbe foglalása:

› rövidebb, tömörebb, tartósabb három törvény:

–  területfejlesztés és rendezés (két meglévő törvény egyesítése)
–  az épített környezet alakítása és védelme (a meglévő korrekciójával, 
 és akár egyesítve az építészeti és városépítészeti örökségvédelemmel)
–  településüzemeltetés (új, a fenntartható fejlődés, környezettudatosság jegyében)

› három-négy kapcsolódó „kódex”, három kormányrendeletben:

–  területfejlesztés és rendezés (a meglévő két-három egybefoglalása)
–  településfejlesztés és rendezés (a 314-es rendelet  alapján,  
 az OTÉK vonatkozó fejezeteinek átemelésével)
–  építészet, városépítészet – építészetpolitika, építészeti örökségvédelem
–  tervtanácsok, tervpályázatok, főépítészi hálózat
–  építésügyi − hatósági, felügyeleti – (az OTÉK és a 312-es rendelet egyesítésével, egyszerűsítésével)

o r s z á g é p í t ő   2 0 1 4 | 0 3

� a  f e l v é t e l e k e t  a  s z e r z ő  b o c s á t o t t a
 r e n d e l k e z é s ü n k r e  

Aszód | Jánosi János főépítész
› Lehet-e másként egy ilyen feladathoz nyúlni, 
mint hogy kifejti az ember a lehámló vakolatból 
a múltat, és megpróbálja szisztematikusan visz-
szaállítani a régit?! Hol egy faspalettával, hol a 
bútorszerű, faszerkezetű kirakatokkal, hol úgy, 
hogy az angyalkafejet visszahelyezi a homlok-
zatra? Abban bízva, hogy ezekkel az apró, de 
konzekvensen végigvitt építészeti lépésekkel, 
amelyek nemcsak a házakra, de az utca egészé-
re vonatkoznak − a macskaköves parkolóktól 
a szemetesekig − előbb vagy utóbb feldereng  
valami abból a hangulatból, amit a régi képes-
lapok árasztanak. Az új épületek formavilágát 
pedig nem a hagyományok ideologikusan értel-
mező átírásával, hanem a régiek konkrét forma-
világát figyelembe vevő folytonossággal képzel-
tük el. Ahogy egy gyermekből felnőtt lesz, majd 
öregember, és ez nem direkt módon történik,  
hanem harmonikusan, egymásra épülő átme-
nettel. Szeretnénk, hogy így illeszkedjenek az 
épületek a múltba, és finom átmenettel idézzék 
a kort, amelyben születtek. Mindezt olyképpen, 
hogy az mindenki számára egyértelműen mai  
legyen. De azzal az egészséges bizonytalansággal  
is, hogy a kortalanság illúzióját fenntartsák 
bennünk, és ahogy a régi jó épületeket, úgy  
talán ezeket se kelljen 30-40 év múlva szégyellnie  
a közösségnek, amely építette azt.

Balatonfüred | András István főépítész 
› A városvezetőkben tudatosult, hogy őrizni kell 
az értékes városi struktúrákat. Ennek érdeké-
ben kezdeményezték a fürdőnegyed műemléki 
jellegű területté nyilvánítását. (…) Ugyanakkor 
széles körben támogatták, hogy az új fejlesz-
téseket magas színvonalon, a kortárs építészet 
nyelvezetén kell megfogalmazni. Az önkormány-
zat közterületeket és közösségi intézményeket 
fejlesztett, a rendeződő környezetben pedig 
szakmai felügyelet mellett megindultak a ma-
gánberuházások is. A történeti fürdővárosrész 
csaknem teljes területe megújult, oly módon, 
hogy a városrész korábbi funkcióit megtartva 
nyerte vissza az egykori rangjához és hírnevé-
hez méltó karakterét. Úgy tűnik, a füredi lakosok  
nagy része elégedett a város utóbbi években 
végbement fejlődésével. Az eredményeknek  
köszönhetően örvendetesen megnőtt a lakosság 
kortárs építészet iránti érdeklődése és bizalma is. 
A város több szakmai kitüntetést, 2008-ban Hild-
díjat kapott. A siker további bizonyítéka, hogy 
a település látogatottsága a gazdasági válság 
időszakában sem csökkent, napjainkra pedig 
erőteljesen növekszik.

Budapest Főváros XVI. kerület |
Tóth Miklós főépítész
› Az ezeréves szerkezetet tükröző Cinkota vagy 
a századfordulós beépítésű ó-mátyásföldi  
villanegyed szecessziós értékei egyedi város-
rendezési, szabályozási, értékvédelmi feladatot 
jelentettek. A meghatározott városszerkezeti 
struktúra, a helyi érték megőrzését – a lakosság 
elvárásai mellett –, a szerves fejlődés biztosítá-
sát, a kerület lakókörnyezetének hosszú távon 

is élhető kialakítását, szabályozását tartom 
a XVI. kerület főépítészeként a legfontosabb  
feladatnak. Munkánkat majd több évtized távla-
tából lehet megítélni. Visszagondolva a 24 évvel 
ezelőtti időkre, amikor kerületi főépítész lettem, 
megállapíthatom, hogy a kezdet, az első lépés 
a legfontosabb, a többi már abból következik.
Kornis Mihály szerint: „A kezdetnek az a titka,  
hogy áldozat. …aki képes áldozatot hozni,  
jutalomra számíthat… Folytatni úgy kell, hogy 
kitartunk… (…) Amikor már elmúlt a kezdet  
mámora, (…) felismertük, hogy amibe belevág-
tunk, halaszthatatlan volt, (…) de lám, az utolsó 
pillanatban a helyén volt a szívünk, haladnak a 
dolgok, (…) elönthet bennünket valami bizonyta-
lanság. Úgy érezzük, hogy rossz, amit csináltunk.  
Vagy felesleges. Egyáltalán nem biztos, hogy 
úgy van: ez a pillanat alattomos kísértése. (…) 
Itt következik egy pillanat, amiben más nem tud  
segíteni. A nullpont. (…) Ne becsületből, ne 
virtusból folytasd, (…) ne azért, hogy megszé-
gyenítsd azokat, akik kételkedtek (…) benned.  
Hanem csak. (…) Megjön az önbizalmad: még 
mindig dolgozol. S hosszú időre, talán egészen a  
befejezés előttig újra nem lesz kérdés a számodra,  
hogy folytatnod kell-e. (…) Folytatni pontosan 
úgy kell, ahogyan kezdeni.”

Kisoroszi | Körmendi Judit főépítész
› Kisoroszi Ófalu rehabilitációs programja 2007-
ben indult önkormányzati kezdeményezésre.  
A program célja Kisoroszi község történelmi tele-
pülésmagja épített örökségének megóvása, ápo-
lása, helyreállítása. Kisoroszi elszigeteltségéből 
és zsákfalu mivoltából adódóan megőriztem ere-
deti településszerkezetét és épületállományát is, 
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Immár hagyomány, hogy a Kós Károly Egyesülés főépítészeit bemutatjuk az Országépítő folyóiratban.   
Csernyus Lőrincről (Csenger) a 2013/2., Bodonyi Csabáról (Tokaj) a 2013/3., Salamin Ferencről (Szerencs)  
a 2013/4., Zsigmond Lászlóról (Veresegyház, Rácalmás) a 2014/1.,-es számunkban jelent meg összeállítás. 
Az alábbiakban néhány, az I. Építészeti Nemzeti Szalonon bemutatott főépítészek gondolataiból idézünk.



A főépítészek szervezete, az Országos Főépítészi  
Kollégium idén lett huszonöt éves, és a tavalyi 
konferencia döntése folytán hivatalos szerve-
zetté, egyesületté alakult. Az építészet ügye a 
kormányzaton belül a Miniszterelnökséghez  
került, ahol az építészeti helyettes államtit-
kárság létrejöttével reményeink szerint meg-
teremtődik a lehetőség, hogy a főépítészek 
működésének feltételei is normalizálódjanak. 
Meglátásunk szerint a Kollégium véleményével 
és a főépítészek óriási tapasztalatával segítheti 
ezt a folyamatot, az elnökség mellett megalakult 
munkacsoport (tagjai: Sersliné Kócsi Margit,  
Zsigmond László, Salamin Ferenc) olyan  
koncepció kidolgozásába kezdett, amely rövid 
és hosszú távú célokat fogalmazna meg a főépí-
tészek munkájával kapcsolatban.

A koncepció alapgondolatai (Bodonyi Csaba 
után) és főbb irányai a következők:
– A főépítészi rendszer feladata és felelőssége  
 a hazai épített környezet kultúrájának,  
 európai szintű, korszerű minőségének és az  
 építészeti tradíciók megőrzésének biztosítása. 

–  A főépítészi rendszer érvényesíti az ország,  
 ill. a kormány mindenkori építészetpolitikáját.

–  A főépítészi rendszernek éppen ezért  
 országos fedettségűnek kell lennie.

A főépítészi rendszer két ága:
Az állami közigazgatáshoz tartoznak az országos,  
az állami (a jelenlegi területi vagy megyei  
fedettséggel) és a járási főépítészek. Feladatuk 
a hatósági és a településrendezési ügyekben a 
településrendezési tervek szakmai színvona-
lának emelése, az eljárások ésszerűsítése és  
a települési főépítészek munkájának segítése, 
koordinálása.  Kapcsolatot tartanak a települési 
főépítészekkel, részt vesznek a képzés, vizsgáz-
tatás folyamatában, tervtanácsot, ill. másodfokú  
tervtanácsot működtetnek.

Az önkormányzat rendszeréhez tartoznak  
a települési (települési, megyei jogú városi, 
kerületi, megyei önkormányzati) főépítészek, 
akik szabad szerződéses viszonyban állnak  
a polgármesterrel, munkafeltételeiket, tervezési  
lehetőségüket a megállapodásuk határozza 
meg (alkalmazotti vagy megbízásos jogviszony).  
Figyelembe kell venni, hogy a települések elsősor-
ban építészt keresnek, aki szakmai tanácsokkal  
és sok esetben tervezési feladatokkal segíti az 
önkormányzatot, nem pedig még egy hatósági 
szereplőt. Elsődleges cél a magas színvonalú, 
minőségi épített környezet létrehozása, működ-
tetése és megóvása, ezért a főépítészi feladatot 
kizárólag építész láthatja el. Főbb feladatai a  
településképi véleményezés, az építési folya-
matok segítése és a szabályozási elemek rugal-
mas helyi korrekciója, ha a település építészeti 
adottságai megkívánják.

Foglalkozni kell a főépítészek képzésének és  
továbbképzésének megfogalmazásával, lehetőleg  
építve a már működő képzések tapasztalataira, 
intézményeire (BME szakmérnöki képzés, Kós 
Károly Vándoriskola, Közszolgálati Egyetem), 
hiszen a koncepció szerint sok járási és telepü-
lési főépítészre lesz szükség a jövőben. Fontos 
lenne a főépítészi vizsga témaköreinek és lebo-
nyolításának felülvizsgálata is.

A főépítészek alkalmazásának, a településkép 
és közterületek rendbetételének finanszírozását 
csak állami szerepvállalással lehet megoldani. 
Az állami közigazgatásban dolgozó főépítészek, 
valamint a vezetésükkel működő tervtanácsok 
teljes költségét az állam állja, a települési főépí-
tészek alkalmazását, a településkép felújítását, 
települési tervtanácsok működtetését, a főépí-
tészek képzését központi ösztönző alap létreho-
zásával lehetne támogatni, melyből a települé-
sek a lakosok száma és a feladat függvényében 
pályázhatnának pénzügyi támogatásra.

A koncepcióban kidolgozandó témák ütemezés 
szerint rövid és középtávon elvégzendő feladato-
kat adnak. Rövid távon legfontosabb a „tűzoltás”:  
a jelenlegi rendszer és jogszabályok nagy hibáit 
kellene kijavítani, valamint a képzést és tovább-
képzést kellene kidolgozni. Középtávon pedig a fő-
építészi rendszer felépítése, működtetése, az építé-
szettel kapcsolatos jogrend átírása lenne a feladat.
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Fontos lenne az építészettel kapcsolatos jogrend egyszerűsítése, logikai rendbe foglalása:

› rövidebb, tömörebb, tartósabb három törvény:

–  területfejlesztés és rendezés (két meglévő törvény egyesítése)
–  az épített környezet alakítása és védelme (a meglévő korrekciójával, 
 és akár egyesítve az építészeti és városépítészeti örökségvédelemmel)
–  településüzemeltetés (új, a fenntartható fejlődés, környezettudatosság jegyében)

› három-négy kapcsolódó „kódex”, három kormányrendeletben:

–  területfejlesztés és rendezés (a meglévő két-három egybefoglalása)
–  településfejlesztés és rendezés (a 314-es rendelet  alapján,  
 az OTÉK vonatkozó fejezeteinek átemelésével)
–  építészet, városépítészet – építészetpolitika, építészeti örökségvédelem
–  tervtanácsok, tervpályázatok, főépítészi hálózat
–  építésügyi − hatósági, felügyeleti – (az OTÉK és a 312-es rendelet egyesítésével, egyszerűsítésével)

o r s z á g é p í t ő   2 0 1 4 | 0 3

� a  f e l v é t e l e k e t  a  s z e r z ő  b o c s á t o t t a
 r e n d e l k e z é s ü n k r e  

Aszód | Jánosi János főépítész
› Lehet-e másként egy ilyen feladathoz nyúlni, 
mint hogy kifejti az ember a lehámló vakolatból 
a múltat, és megpróbálja szisztematikusan visz-
szaállítani a régit?! Hol egy faspalettával, hol a 
bútorszerű, faszerkezetű kirakatokkal, hol úgy, 
hogy az angyalkafejet visszahelyezi a homlok-
zatra? Abban bízva, hogy ezekkel az apró, de 
konzekvensen végigvitt építészeti lépésekkel, 
amelyek nemcsak a házakra, de az utca egészé-
re vonatkoznak − a macskaköves parkolóktól 
a szemetesekig − előbb vagy utóbb feldereng  
valami abból a hangulatból, amit a régi képes-
lapok árasztanak. Az új épületek formavilágát 
pedig nem a hagyományok ideologikusan értel-
mező átírásával, hanem a régiek konkrét forma-
világát figyelembe vevő folytonossággal képzel-
tük el. Ahogy egy gyermekből felnőtt lesz, majd 
öregember, és ez nem direkt módon történik,  
hanem harmonikusan, egymásra épülő átme-
nettel. Szeretnénk, hogy így illeszkedjenek az 
épületek a múltba, és finom átmenettel idézzék 
a kort, amelyben születtek. Mindezt olyképpen, 
hogy az mindenki számára egyértelműen mai  
legyen. De azzal az egészséges bizonytalansággal  
is, hogy a kortalanság illúzióját fenntartsák 
bennünk, és ahogy a régi jó épületeket, úgy  
talán ezeket se kelljen 30-40 év múlva szégyellnie  
a közösségnek, amely építette azt.

Balatonfüred | András István főépítész 
› A városvezetőkben tudatosult, hogy őrizni kell 
az értékes városi struktúrákat. Ennek érdeké-
ben kezdeményezték a fürdőnegyed műemléki 
jellegű területté nyilvánítását. (…) Ugyanakkor 
széles körben támogatták, hogy az új fejlesz-
téseket magas színvonalon, a kortárs építészet 
nyelvezetén kell megfogalmazni. Az önkormány-
zat közterületeket és közösségi intézményeket 
fejlesztett, a rendeződő környezetben pedig 
szakmai felügyelet mellett megindultak a ma-
gánberuházások is. A történeti fürdővárosrész 
csaknem teljes területe megújult, oly módon, 
hogy a városrész korábbi funkcióit megtartva 
nyerte vissza az egykori rangjához és hírnevé-
hez méltó karakterét. Úgy tűnik, a füredi lakosok  
nagy része elégedett a város utóbbi években 
végbement fejlődésével. Az eredményeknek  
köszönhetően örvendetesen megnőtt a lakosság 
kortárs építészet iránti érdeklődése és bizalma is. 
A város több szakmai kitüntetést, 2008-ban Hild-
díjat kapott. A siker további bizonyítéka, hogy 
a település látogatottsága a gazdasági válság 
időszakában sem csökkent, napjainkra pedig 
erőteljesen növekszik.

Budapest Főváros XVI. kerület |
Tóth Miklós főépítész
› Az ezeréves szerkezetet tükröző Cinkota vagy 
a századfordulós beépítésű ó-mátyásföldi  
villanegyed szecessziós értékei egyedi város-
rendezési, szabályozási, értékvédelmi feladatot 
jelentettek. A meghatározott városszerkezeti 
struktúra, a helyi érték megőrzését – a lakosság 
elvárásai mellett –, a szerves fejlődés biztosítá-
sát, a kerület lakókörnyezetének hosszú távon 

is élhető kialakítását, szabályozását tartom 
a XVI. kerület főépítészeként a legfontosabb  
feladatnak. Munkánkat majd több évtized távla-
tából lehet megítélni. Visszagondolva a 24 évvel 
ezelőtti időkre, amikor kerületi főépítész lettem, 
megállapíthatom, hogy a kezdet, az első lépés 
a legfontosabb, a többi már abból következik.
Kornis Mihály szerint: „A kezdetnek az a titka,  
hogy áldozat. …aki képes áldozatot hozni,  
jutalomra számíthat… Folytatni úgy kell, hogy 
kitartunk… (…) Amikor már elmúlt a kezdet  
mámora, (…) felismertük, hogy amibe belevág-
tunk, halaszthatatlan volt, (…) de lám, az utolsó 
pillanatban a helyén volt a szívünk, haladnak a 
dolgok, (…) elönthet bennünket valami bizonyta-
lanság. Úgy érezzük, hogy rossz, amit csináltunk.  
Vagy felesleges. Egyáltalán nem biztos, hogy 
úgy van: ez a pillanat alattomos kísértése. (…) 
Itt következik egy pillanat, amiben más nem tud  
segíteni. A nullpont. (…) Ne becsületből, ne 
virtusból folytasd, (…) ne azért, hogy megszé-
gyenítsd azokat, akik kételkedtek (…) benned.  
Hanem csak. (…) Megjön az önbizalmad: még 
mindig dolgozol. S hosszú időre, talán egészen a  
befejezés előttig újra nem lesz kérdés a számodra,  
hogy folytatnod kell-e. (…) Folytatni pontosan 
úgy kell, ahogyan kezdeni.”

Kisoroszi | Körmendi Judit főépítész
› Kisoroszi Ófalu rehabilitációs programja 2007-
ben indult önkormányzati kezdeményezésre.  
A program célja Kisoroszi község történelmi tele-
pülésmagja épített örökségének megóvása, ápo-
lása, helyreállítása. Kisoroszi elszigeteltségéből 
és zsákfalu mivoltából adódóan megőriztem ere-
deti településszerkezetét és épületállományát is, 
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Immár hagyomány, hogy a Kós Károly Egyesülés főépítészeit bemutatjuk az Országépítő folyóiratban.   
Csernyus Lőrincről (Csenger) a 2013/2., Bodonyi Csabáról (Tokaj) a 2013/3., Salamin Ferencről (Szerencs)  
a 2013/4., Zsigmond Lászlóról (Veresegyház, Rácalmás) a 2014/1.,-es számunkban jelent meg összeállítás. 
Az alábbiakban néhány, az I. Építészeti Nemzeti Szalonon bemutatott főépítészek gondolataiból idézünk.



nagy százalékban eredeti tömegképzésben. Az 
elmúlt 50-60 évben a dupla ablakokat lecserélték 
„nagyobb”, háromszárnyú „tüzép-ablakokra”, és 
eltávolították a vakolatdíszeket. 
A pályázat során a nyertesek 220 000 Ft értékű  
vissza nem térítendő támogatást nyernek el, 
amiből szigorúan kötött előírások szerint kell 
visszaállítani a házak homlokzatát: kapcsolt 
gerébtokos vagy pallótokos fa nyílászárók,  
vakolatból készített vakolatdíszek, simított  
vakolt felület kialakításával. A felújítások során 
az idén kerek számhoz értünk: 50 épülethom-
lokzat, illetve kapu készült el a 2007 óta tartó 
projekt keretén belül. A település történelmi 
magjában már nehéz romos utcaképszakaszokat 
találni a védett épületállományon belül. 

Komló | Baracsi Viktória  főépítész
› Településtervezői munkám során sajnos azt 
tapasztalom, hogy a mai napig az ország kevés 
településén működik a közérdekeket érvénye-
síteni akaró és tudó, erős önkormányzat, és az 
azt képviselő polgármester. Közülük is kevesen 
alkalmaznak főépítészt, aki pedig szaktudásával 
hatékonyan segíthetné elő a helyi önkormány-
zat épített környezettel kapcsolatos feladata-
inak ellátását, s az önkormányzat, valamint a 
polgármester szakértője lehetne. Elsősorban ez 
motivált akkor, amikor Komló város főépítészi 
posztját megpályáztam. Másodsorban közel 
15 éves tervezői tapasztalatomat most önkor-
mányzati oldalon is szeretném hasznosítani oly 
módon, hogy egy olyan szakmai szempontból 
megalapozott jövőképet vizionálunk a város 
számára, melyben a lakosoknak és a látogatók-
nak is jó élni. 

Települési környezetet alakítani igen hosszú  
folyamat, de ha következetesen kitartunk a 
megfogalmazott céljaink mellett, élhetőbb  
várost teremthetünk.

nagykovácsi | györgyi Zoltán  főépítész 
› Az elmúlt húsz év alatt nemcsak asszisztál-
tam a folyamathoz, hanem tevékeny részese is 
voltam az egykori 3000 fős falu 8000 lakosú 
„kisvárossá” fejlődésének. E rendkívül izgalmas 
időszak egybeesett a rendszerváltozást követő 
társadalmi átstrukturálódással, a – sok tekin-
tetben átgondolatlan – földkárpótlással, és  
az „agglomerációs boomnak” nevezett terület-
fejlesztésekkel…
Mára már markánsan megmutatkozik a  
szabályozások hatása. Megítélésem szerint 
az Ófalu településképi védelme meghozta a  
kívánt eredményt, amit csak hatványoz főterünk 
– részben pályázati forrásból finanszírozott – 
revitalizációja, átalakítása. Az új kertvárosias és 
az egykori zártkerti területeinken pedig bebizo-
nyosodott, hogy – természetesen a tervtanács 
folyamatos jelenléte mellett – az individuális  
architektúra korlátozása helyett lényegesen 
fontosabb a beépítés megfelelő és kellően  
alacsony intenzitásának meghatározása, és 
konzekvens megtartása. Úgy gondolom, hogy 
az elmúlt tíz évben megvalósult önkormányzati  
fejlesztéseink színvonalas, és – különösen a 
régi épületeink felújítását illetően – nagyon  
érzékeny, a hely szelleméhez illeszkedő építé-
szeti alkotásokat eredményeztek.

Ócsa | Horváth Zoltán  főépítész
› 1998 óta vagyok a település főépítésze.  
Számomra a „főépítészség” lényege a folytonos 
keresésben, kutatásban, a folyamatos szemé-
lyes jelenlétben, a személyes kapcsolatokban,  
a napi politikai érdekektől mentes gazdatudat-
ban rejlik. A főépítészség Ócsa vonatkozásában 
egyszerre jelent értékmentést és értékteremtést.  
E munka sok más főépítészéhez hasonlóan  

nagyon gyakran magányos, harcos és nyugha-
tatlan feladat. Ugyanakkor minden eredményes, 
kitartó munka újabb és újabb társakat tesz elkö-
telezetté az épített értékek ügye mellett. Hiszem 
azt, hogy a főépítész társadalmi szerepvállalása 
helyzetéből fakadó, megkerülhetetlen folyamat. 
Munkám sajátos és érdekes, de talán természetes  
következményeként nemcsak épületek és köz-
területek létrejötténél, hanem új közösségek 
születésénél is bábáskodtam. Csak a műemlék  
pontos, hiteles helyreállítását akartam, és a 
Templom Alapítvány kurátora lettem, csak a  
főutcaprogramot akartam elindítani, és az Ócsai 
Társaskör alapítója lettem, csak a futballpályát 
és az öltözőépületet akartam megépíteni, és a 
sportkör alapítója lettem. Azt szoktuk mondani, 
hogy az építő is épül a ház építése során. Ha ezt 
lefordítom a mi munkánkra, személyes élmény-
ként azt mondhatom, hogy a város épületeinek, 
közterületeinek épüléséből gyökerező közösségi 
bizalom és az ebből fakadó felelősség építi fel 
és hitelesíti a főépítészt. 

Pula | Krizsán András  főépítész
› Hiszem, hogy főépítészi munkámmal olyan 
közérdekű feladatot látok el, amellyel sikerül 
megőrizni a falu épített környezetének harmo-
nikus egységét. Nem hivatalnok, alkalmazott 
munkaerő módjára, hanem a település hiányzó 
építészeti kultúrájának támogatójaként. A mai 
iparosított tömegtermelés ontja a gyors és olcsó  
zsákos nemesvakolatot, hőszigeteléseket, műkő 
lapburkolatokat és előregyártott elemeket. 
Ezekkel szemben egyre nehezebb fölvenni a 
versenyt, és meggyőzni a megrendelőket, hogy 
Pulán a hagyományos, „höbörcsös” vakolat, a 
meszelt lábazat, az egyedi fa nyílászárók aján-
lottak. Hál’ istennek, a jó példák követőkre 
találnak. Egy-egy régi parasztház jól sikerült 
felújítása, átalakítása után már többször előfor-
dult, hogy a szomszéd ház tulajdonosa büszkén  
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emlegette: bizony az ő kéménye még szebb,  
még nagyobb! (…)
A másik fontos főépítészi feladat az önkor-
mányzati beruházások, pályázatok szakmai 
előkészítése. A közpénzekhez nemcsak önerő,  
hanem rendelkezésre álló terv, szakmai program 
is szükséges. Ezt az igen gyakran azonnali munkát  
segítem mint jelen levő szakember, tanácsadó 
főépítész. Így valósulhatott meg az elmúlt évek 
néhány tervezői munkája közül a Fő utca arcu-
latterve, a faluház bővítése, az új temetőkápolna  
építése, a tálodi kolostorrom állagmegóvása, 
és több műemléki épület rekonstrukciója. Még 
mielőtt bárki összeférhetetlenségre vagy a  
pozícióból adódó előnyökre gondolna, gyorsan 
leszögezem: karitatív munkáról van szó. Ezt 
csak kölcsönös bizalommal, alázattal lehet és 
érdemes csinálni, ezért a szakmai tudáson túl 
az emberség, az empátia, a meggyőzés sem  
elhanyagolható eszköz ebben a tevékenységben.  

További fontos főépítészi feladatomnak tartom 
a faluban még használható állapotban lévő régi 
épületek felmérését, tudományos dokumentálá-
sát. A tudományos dokumentáció eredményéből  
összeáll a falu épített környezetének története,  
helyi értékvédelmi katasztere. Ez a tájhoz simu-
ló építészet legjobb iskolája. Talán ez az építé-
szettörténeti munka teszi majd lehetővé, hogy 
ezek a házak egyszer újjászülessenek. Addig 
pedig legalább az emlékük fennmarad az utókor  
számára, és bemutathatóvá válik vitathatatlan 
értékük. Megmarad valami, ami ellenáll az időnek.   

Répceszemere | Körmendy János  főépítész
› Egy 370 lelkes falu Győr-Moson-Sopron megye 
déli határán. 2003 óta vagyok – a polgármester 
Radics László felkérésére – főépítésze. Miért én, 
miért Répceszemere? 1930-ban nagyapám volt 
a település első jegyzője, és akkor megépítette 
házunkat a dr. Simon Elemér főispántól kapott 
600 négyszögöles telekre. Főépítészként az volt 
és maradt az alapelvem, hogy az általam bírált 
épületeknek nem kell olyanoknak lenniük, mint-
ha én terveztem volna, de mind legyen olyan 
minőségű, hogy én is tervezhettem volna. Tehát 
a jó minőség érdekében igyekeztem kiállni, nem 
stílusok vagy irányzatok mellett. Répceszeme-
rén a középületek milyensége fűződik a műkö-
désemhez, amely úgy kezdődött, hogy végigjár-
va azokat, eldöntöttük, hogy – a védett épületek 
eredeti színén kívül – fehérek és törtfehérek 
legyenek, természetes cserép tetőfedéssel és 
fa nyílászárókkal. Azóta sok akarással és tettel 
haladtunk a rendbetételük felé.

Szécsény | Őze János  főépítész
› Szécsény építészeti és városi örökségének  
értéke és turisztikai fejlesztési lehetősége mesz-
sze túlmutat önmagán. A kisváros központjában 
olyan intenzitással vannak jelen az országos 
műemléki védettséget élvező műemléki épületek, 
épületegyüttesek, hogy talán Észak-Magyar-
ország legkompaktabb és egyik legértékesebb  
építészeti és városi örökségét testesítik meg.

A történeti városmag rehabilitációjának I. üte-
mében felújításra került a nagy látogatottságú 
múzeumnak helyet adó műemlék Forgách-
kastély az alatta elterülő várkerttel, valamint 
megtörtént a városfalakon belüli közterületek 
komplex rehabilitációja az infrastruktúrák fel-
újításával, korszerűsítésével és sétálóutcák 
kialakításával. A II. ütemben önkormányzati, 

illetve közösségi projektek valósultak meg.  
Szécsény város főépítészi munkáját 2000-től 
végzem. Nagyon örülök annak, hogy a 2004 és 
2011 közötti városfejlesztési beruházások előké-
szítésének és kivitelezésének tevékeny résztvevője  
voltam. A megvalósult beruházásokkal a város 
több évtizedet lépett előre néhány év alatt, amire 
büszke vagyok, és életem fő művének tartom.

Rácalmás  | Zsigmond László  főépítészről:
› Egy kezdő, tehetséges építésszel találkoztunk 
1989-ben, aki jelenleg a város Ybl-díjas főépítésze.  
Együttműködésünk minden szintre kiterjed,  
figyelmének köszönhetően még a legapróbb  
építészeti elem is – legyen az egy utcabútor, 
vagy egy buszmegálló – a település hagyomá-
nyaival összhangban valósul meg. A főépítész, 
és belsőépítész felesége, Zsigmond Ágnes mun-
káját dicséri az a lakóink, és az ide látogatók 
által is nagyra értékelt harmónia, ami telepü-
lésünket jellemzi, Rácalmás hangulatát adja. 
Zsigmond László eredményes munkáját közös-
ségünk 2009-ben díszpolgári címmel ismerte el.
– idézet, Schrick István polgármester
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nagy százalékban eredeti tömegképzésben. Az 
elmúlt 50-60 évben a dupla ablakokat lecserélték 
„nagyobb”, háromszárnyú „tüzép-ablakokra”, és 
eltávolították a vakolatdíszeket. 
A pályázat során a nyertesek 220 000 Ft értékű  
vissza nem térítendő támogatást nyernek el, 
amiből szigorúan kötött előírások szerint kell 
visszaállítani a házak homlokzatát: kapcsolt 
gerébtokos vagy pallótokos fa nyílászárók,  
vakolatból készített vakolatdíszek, simított  
vakolt felület kialakításával. A felújítások során 
az idén kerek számhoz értünk: 50 épülethom-
lokzat, illetve kapu készült el a 2007 óta tartó 
projekt keretén belül. A település történelmi 
magjában már nehéz romos utcaképszakaszokat 
találni a védett épületállományon belül. 

Komló | Baracsi Viktória  főépítész
› Településtervezői munkám során sajnos azt 
tapasztalom, hogy a mai napig az ország kevés 
településén működik a közérdekeket érvénye-
síteni akaró és tudó, erős önkormányzat, és az 
azt képviselő polgármester. Közülük is kevesen 
alkalmaznak főépítészt, aki pedig szaktudásával 
hatékonyan segíthetné elő a helyi önkormány-
zat épített környezettel kapcsolatos feladata-
inak ellátását, s az önkormányzat, valamint a 
polgármester szakértője lehetne. Elsősorban ez 
motivált akkor, amikor Komló város főépítészi 
posztját megpályáztam. Másodsorban közel 
15 éves tervezői tapasztalatomat most önkor-
mányzati oldalon is szeretném hasznosítani oly 
módon, hogy egy olyan szakmai szempontból 
megalapozott jövőképet vizionálunk a város 
számára, melyben a lakosoknak és a látogatók-
nak is jó élni. 

Települési környezetet alakítani igen hosszú  
folyamat, de ha következetesen kitartunk a 
megfogalmazott céljaink mellett, élhetőbb  
várost teremthetünk.

nagykovácsi | györgyi Zoltán  főépítész 
› Az elmúlt húsz év alatt nemcsak asszisztál-
tam a folyamathoz, hanem tevékeny részese is 
voltam az egykori 3000 fős falu 8000 lakosú 
„kisvárossá” fejlődésének. E rendkívül izgalmas 
időszak egybeesett a rendszerváltozást követő 
társadalmi átstrukturálódással, a – sok tekin-
tetben átgondolatlan – földkárpótlással, és  
az „agglomerációs boomnak” nevezett terület-
fejlesztésekkel…
Mára már markánsan megmutatkozik a  
szabályozások hatása. Megítélésem szerint 
az Ófalu településképi védelme meghozta a  
kívánt eredményt, amit csak hatványoz főterünk 
– részben pályázati forrásból finanszírozott – 
revitalizációja, átalakítása. Az új kertvárosias és 
az egykori zártkerti területeinken pedig bebizo-
nyosodott, hogy – természetesen a tervtanács 
folyamatos jelenléte mellett – az individuális  
architektúra korlátozása helyett lényegesen 
fontosabb a beépítés megfelelő és kellően  
alacsony intenzitásának meghatározása, és 
konzekvens megtartása. Úgy gondolom, hogy 
az elmúlt tíz évben megvalósult önkormányzati  
fejlesztéseink színvonalas, és – különösen a 
régi épületeink felújítását illetően – nagyon  
érzékeny, a hely szelleméhez illeszkedő építé-
szeti alkotásokat eredményeztek.

Ócsa | Horváth Zoltán  főépítész
› 1998 óta vagyok a település főépítésze.  
Számomra a „főépítészség” lényege a folytonos 
keresésben, kutatásban, a folyamatos szemé-
lyes jelenlétben, a személyes kapcsolatokban,  
a napi politikai érdekektől mentes gazdatudat-
ban rejlik. A főépítészség Ócsa vonatkozásában 
egyszerre jelent értékmentést és értékteremtést.  
E munka sok más főépítészéhez hasonlóan  

nagyon gyakran magányos, harcos és nyugha-
tatlan feladat. Ugyanakkor minden eredményes, 
kitartó munka újabb és újabb társakat tesz elkö-
telezetté az épített értékek ügye mellett. Hiszem 
azt, hogy a főépítész társadalmi szerepvállalása 
helyzetéből fakadó, megkerülhetetlen folyamat. 
Munkám sajátos és érdekes, de talán természetes  
következményeként nemcsak épületek és köz-
területek létrejötténél, hanem új közösségek 
születésénél is bábáskodtam. Csak a műemlék  
pontos, hiteles helyreállítását akartam, és a 
Templom Alapítvány kurátora lettem, csak a  
főutcaprogramot akartam elindítani, és az Ócsai 
Társaskör alapítója lettem, csak a futballpályát 
és az öltözőépületet akartam megépíteni, és a 
sportkör alapítója lettem. Azt szoktuk mondani, 
hogy az építő is épül a ház építése során. Ha ezt 
lefordítom a mi munkánkra, személyes élmény-
ként azt mondhatom, hogy a város épületeinek, 
közterületeinek épüléséből gyökerező közösségi 
bizalom és az ebből fakadó felelősség építi fel 
és hitelesíti a főépítészt. 

Pula | Krizsán András  főépítész
› Hiszem, hogy főépítészi munkámmal olyan 
közérdekű feladatot látok el, amellyel sikerül 
megőrizni a falu épített környezetének harmo-
nikus egységét. Nem hivatalnok, alkalmazott 
munkaerő módjára, hanem a település hiányzó 
építészeti kultúrájának támogatójaként. A mai 
iparosított tömegtermelés ontja a gyors és olcsó  
zsákos nemesvakolatot, hőszigeteléseket, műkő 
lapburkolatokat és előregyártott elemeket. 
Ezekkel szemben egyre nehezebb fölvenni a 
versenyt, és meggyőzni a megrendelőket, hogy 
Pulán a hagyományos, „höbörcsös” vakolat, a 
meszelt lábazat, az egyedi fa nyílászárók aján-
lottak. Hál’ istennek, a jó példák követőkre 
találnak. Egy-egy régi parasztház jól sikerült 
felújítása, átalakítása után már többször előfor-
dult, hogy a szomszéd ház tulajdonosa büszkén  
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emlegette: bizony az ő kéménye még szebb,  
még nagyobb! (…)
A másik fontos főépítészi feladat az önkor-
mányzati beruházások, pályázatok szakmai 
előkészítése. A közpénzekhez nemcsak önerő,  
hanem rendelkezésre álló terv, szakmai program 
is szükséges. Ezt az igen gyakran azonnali munkát  
segítem mint jelen levő szakember, tanácsadó 
főépítész. Így valósulhatott meg az elmúlt évek 
néhány tervezői munkája közül a Fő utca arcu-
latterve, a faluház bővítése, az új temetőkápolna  
építése, a tálodi kolostorrom állagmegóvása, 
és több műemléki épület rekonstrukciója. Még 
mielőtt bárki összeférhetetlenségre vagy a  
pozícióból adódó előnyökre gondolna, gyorsan 
leszögezem: karitatív munkáról van szó. Ezt 
csak kölcsönös bizalommal, alázattal lehet és 
érdemes csinálni, ezért a szakmai tudáson túl 
az emberség, az empátia, a meggyőzés sem  
elhanyagolható eszköz ebben a tevékenységben.  

További fontos főépítészi feladatomnak tartom 
a faluban még használható állapotban lévő régi 
épületek felmérését, tudományos dokumentálá-
sát. A tudományos dokumentáció eredményéből  
összeáll a falu épített környezetének története,  
helyi értékvédelmi katasztere. Ez a tájhoz simu-
ló építészet legjobb iskolája. Talán ez az építé-
szettörténeti munka teszi majd lehetővé, hogy 
ezek a házak egyszer újjászülessenek. Addig 
pedig legalább az emlékük fennmarad az utókor  
számára, és bemutathatóvá válik vitathatatlan 
értékük. Megmarad valami, ami ellenáll az időnek.   

Répceszemere | Körmendy János  főépítész
› Egy 370 lelkes falu Győr-Moson-Sopron megye 
déli határán. 2003 óta vagyok – a polgármester 
Radics László felkérésére – főépítésze. Miért én, 
miért Répceszemere? 1930-ban nagyapám volt 
a település első jegyzője, és akkor megépítette 
házunkat a dr. Simon Elemér főispántól kapott 
600 négyszögöles telekre. Főépítészként az volt 
és maradt az alapelvem, hogy az általam bírált 
épületeknek nem kell olyanoknak lenniük, mint-
ha én terveztem volna, de mind legyen olyan 
minőségű, hogy én is tervezhettem volna. Tehát 
a jó minőség érdekében igyekeztem kiállni, nem 
stílusok vagy irányzatok mellett. Répceszeme-
rén a középületek milyensége fűződik a műkö-
désemhez, amely úgy kezdődött, hogy végigjár-
va azokat, eldöntöttük, hogy – a védett épületek 
eredeti színén kívül – fehérek és törtfehérek 
legyenek, természetes cserép tetőfedéssel és 
fa nyílászárókkal. Azóta sok akarással és tettel 
haladtunk a rendbetételük felé.

Szécsény | Őze János  főépítész
› Szécsény építészeti és városi örökségének  
értéke és turisztikai fejlesztési lehetősége mesz-
sze túlmutat önmagán. A kisváros központjában 
olyan intenzitással vannak jelen az országos 
műemléki védettséget élvező műemléki épületek, 
épületegyüttesek, hogy talán Észak-Magyar-
ország legkompaktabb és egyik legértékesebb  
építészeti és városi örökségét testesítik meg.

A történeti városmag rehabilitációjának I. üte-
mében felújításra került a nagy látogatottságú 
múzeumnak helyet adó műemlék Forgách-
kastély az alatta elterülő várkerttel, valamint 
megtörtént a városfalakon belüli közterületek 
komplex rehabilitációja az infrastruktúrák fel-
újításával, korszerűsítésével és sétálóutcák 
kialakításával. A II. ütemben önkormányzati, 

illetve közösségi projektek valósultak meg.  
Szécsény város főépítészi munkáját 2000-től 
végzem. Nagyon örülök annak, hogy a 2004 és 
2011 közötti városfejlesztési beruházások előké-
szítésének és kivitelezésének tevékeny résztvevője  
voltam. A megvalósult beruházásokkal a város 
több évtizedet lépett előre néhány év alatt, amire 
büszke vagyok, és életem fő művének tartom.

Rácalmás  | Zsigmond László  főépítészről:
› Egy kezdő, tehetséges építésszel találkoztunk 
1989-ben, aki jelenleg a város Ybl-díjas főépítésze.  
Együttműködésünk minden szintre kiterjed,  
figyelmének köszönhetően még a legapróbb  
építészeti elem is – legyen az egy utcabútor, 
vagy egy buszmegálló – a település hagyomá-
nyaival összhangban valósul meg. A főépítész, 
és belsőépítész felesége, Zsigmond Ágnes mun-
káját dicséri az a lakóink, és az ide látogatók 
által is nagyra értékelt harmónia, ami telepü-
lésünket jellemzi, Rácalmás hangulatát adja. 
Zsigmond László eredményes munkáját közös-
ségünk 2009-ben díszpolgári címmel ismerte el.
– idézet, Schrick István polgármester
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