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D é n e s E s z t e r, Te r d i k B á l in t
› A megtiszteltetésen túl jelent-e „nehézséget”, ha az ember saját városában vállal
főépítészi állást? Miben különbözik ez
egy olyan, általános szituációtól, amikor
a megbízott főépítész külső szemmel
tekint városára?

FŐÉPÍTÉSZEK

Hor vá t h Z olt á n – Óc s a , Fels őpa k ony, Maglód
1998-ban, harmincévesen lett főépítész Ócsán, ahol 2015-ig szinte megszakítás nélkül látta
el ezt a feladatkört. A város, amelyhez családi kötődés is fűzi, és amely egyben otthona
is, 2001-ben Ócsa Polgárainak Szolgálatáért díjjal ismerte el tevékenységét. Megbízatása
során öt éven keresztül a szomszédos Felsőpakony főépítészi teendőit is ellátta. Az idei
évtől Maglód főépítésze.

Horváth Zoltán (1968)
1982–86 Bolyai János Gimnázium
1987–92 Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar
1990–92 Szakmai gyakorlatok
(Paralel Kft. – Szentesi Anikó)
2011 Főépítészi szakvizsga
2012 Magyar Építőművészek Szövetségének tagja
2014 Főépítészek az Épített és Természeti Környezetért
Alapítvány Kuratóriumának tagja
2015 Magyar Főépítészek Egyesületének tagja
1992 Makona Építésziroda Kft.
1993 Triskell Épülettervező Kft. (2008-tól társtulajdonos)
2006 Tectum-Art Építésziroda Kft. alapítása
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1998–2014 Főépítész, Ócsa
2006–2011 Főépítész, Felsőpakony
2015– Főépítész, Maglód
2002 Építészeti Nívódíj (Általános Iskola, Ócsa)
2001 Ócsa Polgárainak Szolgálatáért díj
2005 Építészeti Nívódíj (Idősek Otthona, Dabas)
2010 Építészeti Nívódíj (Egészségügyi Központ
– Gyógyszertár, Ócsa)
2010 Kulturált Településképi Nívódíj (Ócsa főépítészeként)
2011 Építészeti Nívódíj (Katolikus Közösségi Ház, Abony)
2013 Építészeti Nívódíj (Egészségügyi Központ, Budakalász)
2013 Creaton díj (Egészségügyi Központ, Budakalász)

Nem biztos, hogy jó választ tudok adni erre
a kérdésre, mert főépítészként ebbe a helyzetbe „nőttem bele”. Természetesen sajátos ez a szituáció, bár sosem gondoltam rá
teherként. Megtaláltak az emberek a gondjaikkal, a kérdéseikkel az utcán, vagy az iskola előtt, amikor a gyerekeinkre vártunk,
vagy akár az otthonomban. Valahogy ez
vált a munkám részévé, a személyesség, az
itt és most, a részvétel. Az ilyen helyzetekben nem lehet szélhámoskodni vagy blöffölni, nem lehet azt válaszolni, hogy majd
átgondolom, majd megnézem a jogszabályi
lehetőségeket. Itt azonnal eldől, tudod-e a
dolgod. Az embert látták bennem, aki foglalkozik az ügyeikkel, és nem a hivatalnokot. Utóbbi kérelmet írat, és ha nincs rajta
illetékbélyeg, visszaadja az ügyfélnek, és
megnyugszik, hogy az ügyintézési idő újraindul. Az ügyeket nem intézni kell, hanem
elintézni, ez a bizalom legerősebb pillére.
Csak később értettem meg, hogy ez a személyesség vagy mások által gazdatudatú
szemléletnek nevezett viselkedés segített
hozzá nagyon sok helyzet megoldásához.

› 2010-ben főépítészi munkáját Kulturált
Településképi Nívódíjjal ismerték el.
Ócsán számos épület tervezése fűződik
a nevéhez, közülük kettőt is Építészeti
Nívódíjjal tüntettek ki. (Az Országépítő
2013/2. számában mutattuk be az egészségház – gyógyszertár épületegyüttest
– a szerk.) Mit gondol a mai irányelvről,
miszerint a főépítész nem tervezhet az
általa felügyelt területre?
Fogalmazzunk pontosan: ma erről a kérdésről is szakmai vita zajlik. A jelenlegi jogi
szabályozás pontatlan és ellentmondásos,
ezért mindenki azt olvas ki belőle, amit
akar. Pillanatnyi zavar ez az átalakuló közigazgatásban. Az említett irányelv, amely a
teljes körű tiltást képviseli, alapvető tévedés a jog mindenhatóságában vakon hinni
akarók részéről. Gyanítom, hogy mindez a
közélet más területeiről átvett, de szakmai

környezetben értelmezhetetlen függetlenség, jogi kifejezéssel: összeférhetetlenség
téves eszményéből fakad. Hogyan is lehetne egy települési főépítész semleges vagy
független városától? Ha mégis az, akkor
alkalmatlan a feladatára. A jelenlegi ellentmondásos szabályozás szakmán belül is talált támogatókat. Kicsinyes szakmai féltékenységnek tartom ezt azok részéről, akik
nem vállalnak főépítészséget, másrészt
alaptalan félelmeket is tapasztalok néhány
főépítész esetében. Az utóbbiakat meg kell
nyugtatni: senki sem kívánja kötelezővé
tenni a főépítészek tervezését saját városukban, ez kizárólag lehetőség volna. Döntsenek a városvezetők, hogy munkájukhoz
hivatalnoki szemléletű, vagy az épített
környezet múltjáról, jövőjéről gondolatokat hordozó, és azokat megvalósító főépítészekre van-e inkább szükségük. Ez ilyen
egyszerű. Azoknak pedig, akik a piacszerzés vádjával illetik a tervező főépítészeket,
csak annyit tudok mondani, hogy 16 éves
főépítészségem alatt a város köz- és lakóépületeinek tervezésében számtalan építészkolléga vett részt. Van itt még valami,
és talán ezzel illett volna kezdenem. Sokan
kutatják a makoveczi örökség lényegét, keresik a mának szóló üzeneteket. Válaszként
többnyire a kultúrpaloták kiállítótermeinek
falaira vagy kemény kötésű kötetek lapjaira helyeznék ezt az élő-lüktető hagyatékot.
A zseniális építészeti életmű és a szellemi
élet sorsfordító válaszai mellett ezekre a
hétköznapinak tűnő helyzetekre is megtaláljuk a makoveczi válaszokat. Ezek an�nyira egyszerűek és maguktól értetődőek,
hogy elszégyellhetjük magunkat, amiért a
kérdéssel egyáltalán foglalkoznunk kell.
Imre mindig arról beszélt, hogy a kinevezett főépítésznek természetesen terveznie
kell településén, e nélkül sosem derül ki,
hogy milyen építész. Alkalmas-e a feladatára vagy sem. Az építészetről nem lehet
úgy általában beszélni, nem verbális műfaj,
nem elméleti okoskodásra van szükség −
csinálni kell. Ez nem kizárólag a makoveczi
gondolkodás része. Műegyetemi éveim
alatt például attól volt hangos a szakmai
közélet, hogy Kecskeméten mit épített
Kerényi József, a város főépítésze. Kecskemét és a Kerényi név összenőtt. Éppúgy,
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ahogy összenőtt a Zsigmond név Veresegyházzal, a Turi név Budakalásszal, a Salamin
név Szerenccsel, a Krizsán név Pulával, a
Philipp név Váccal, a Jánosi név Szadával, a
Tényi név Nagykőrössel, a Varga név Nagymarossal, vagy a Bodonyi név Tokajjal...

› ... és a Horváth név Ócsával. Főépítészeként külön kihívást jelentett a szociális
lakópark megépülése. (Az OÉ 2014/3-as
számában hosszan foglalkoztunk a lakóparkkal – a szerk.) Hogyan befolyásolta ez
a szituáció főépítészi tevékenységét?
Maglód város főépítésze vagyok 2015 januárja óta, csak remélni tudom, hogy olyan nyomokat hagytam Ócsán, amelyek túlélnek.
16 év tapasztalatából okulva mindig el
szoktam mondani, hogy aki látja a főépítészség lényegét, és tevőlegesen képviseli
azt − vagyis a hazai épített környezet minőségét és az építészeti tradíciók megőrzését
−, nem nyugdíjas feladatkörre vállalkozik.
Sajnos van más típusú főépítész is, de most
róluk ne beszéljünk. Akik látják a feladatot,
és a megoldásokat keresik, a küzdelmesebb,
noha az eredményesebb út lehetőségét választják. Nekik azonban azt is tudomásul
kell venniük, hogy számukra az első munkanap első pillanatától kezdve megkerülhetetlenül működésbe lép az úgynevezett
„konfliktusszámláló”. A mai önkormányzati valóságban, ha ez a számláló elér egy
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