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Önállóság-felelôsség,  
tanácsi fôépítészek 1969–1988 
Az elsô tanácsi fôépítészek – kinevezés, hatáskör, 
feladat, szakmai felügyelet
A gazdaságirányítási rendszer megváltoztatásával, az új gazda-
sági mechanizmus bevezetésekor az ÉVM 1968-ban meg szûn-
tette1 a területi fôépítészi rendszert, a regionális ipari építési, 
közmû-koordinálási fômérnökökkel együtt. 

A Kormány tudomásul vette az ÉVM döntését és egyidejûleg 
elrendelte2, hogy a megyei (megyei városi) tanácsok végrehajtó 
bizottságai városfejlesztési és területrendezési koordinációs fel-
adataik ellátására új fôépítészi munkakört létesítsenek. A jogal-
kotók szándéka szerint ez biztosította a tanácsok önállóságának, 
terület- és településfejlesztési felelôsségének megteremtését. 
Ugyanakkor úgy határozták meg a tanácsi fôépítészek jogállását, 
munkakörét, hogy az építésügyi szakigazgatási szervek kereté-
ben alkalmazzák ôket, amely az esetek legnagyobb részében 
beosztottként, döntési jogkör nélkül való megoldást jelentett. El-
mondható, hogy elvileg a volt területi fôépítészi hálózat „jogutó-
daként”, továbbfejlesztéseként hozták létre az új megyei, megyei 
városi fôépítészi rendszert, azonban míg a területi fôépítészek 
feladata a szakmai ellenôrzés és kontroll volt, addig a tanácsi 
fôépítészek a koordináció részeként szakmai megbízói feladatot 
is ellátták a tervezôk felé. 

Ennek a tanácsi feladat-sornak nagy részét „örökölték meg” a 
mai önkormányzati fôépítészek, míg az állami kontroll – jogsza-
bályban meghatározott része – a területi/állami fôépítészek fel-
adata ma is.

Az ÉVM 1969-ben3 meghatározta a megyei (megyei városi) 
fôépítészi munkakör betöltésének feltételeit: okl. építészmérnök, 
vagy okl. építômérnök végzettséget és 10 éves – a jogszabály-
ban részletezett – szakmai gyakorlat, a városépítési-városgazda-
sági szakmérnökök elônyt élveztek a munkakör betöltésénél. 
A 19 megyének és az 5 megyei városnak (Debrecen, Gyôr, Mis-
kolc, Pécs, Szeged) volt kötelezô fôépítészt alkalmazni, Buda-

pest, a fôvárosi kerületek és a többi városok fakultatív módon 
járhattak el. 

Az ÉVM az Építési törvény4. (Étv.) felhatalmazásból szakmai 
felügyeletet gyakorolt a tanácsi fôépítészek felett, folyamatosan 
vizsgálta mûködésük hatékonyságát, a tanácsokon belüli hova-
tartozásukat, szakmai munkájuk eredményességét/eredményeit. 
Tapasztalatait közreadta szakmai konferenciákon, cikkekben, to-
vábbá ez miniszteri értekezletek témája is volt. A Minisztérium 
igen hamar felismerte, hogy szükséges a tanácsi fôépítészek fel-
adatainak miniszteri rendeletben történô meghatározása, mert 
csak ebben az esetben kérhetô számon a tanácsoktól az épített 
környezet alakításának minôsége, így érvényesíthetô az Étv.-ben 
meghatározott cél, ill. annak miniszteri indoklása szerinti felada-
tok teljesítése:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„…az építésügyi ágazat legfontosabb feladatai közé tartozik, 
hogy az e célra szervezett ... helyi államigazgatási (szakigaz-
gatási) szervek útján biztosítsa az ország területének és ezen 
belül a városok és a községek területének tervszerű, gazdasá-
gos, összehangolt és rendezett felhasználását, illetőleg beépí-
tését, emellett biztosítani kell azt is, hogy mindenfajta épít-
mény a korszerű területrendezési, műszaki, rendeltetési és 
biztonsági követelményeknek megfelelően épüljön meg..”. 
(Forrás: Építési törvény – Közgazdasági és jogi könyvkiadó 1965. 

– bevezetô részlet)

Egy ÉVM anyag szerint 1979. októberében a 24 tanácsi fôépítész 
alkalmazása az alábbiak szerint alakult: 14 megyében és az 5 
megyei városban az Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztály 
(ÉKVO) helyettes vezetôjeként, a többi 5 megyében tanácsel-
nök-helyettes felügyelete alatt alkalmazták ôket. Továbbá fakul-
tatív alapon Kaposvárnak, Szekszárdnak és Szombathelynek is 
volt ekkor fôépítésze, szintén az ÉKVO-n belül, Budapestre ek-
kor sem vonatkozott ez a kötelezettség, ott a Városrendezési és 
Építészeti Fôosztály vezetôjének volt egyúttal „fôépítész” titulu-

Területi fôépítészek – Kettôs jubileum II. rész
A területi fôépítészi hálózat/rendszer kettôs jubileuma volt 2012-ben. 50 éve, 1962-ben hozta létre az Építésügyi Minisztérium (ÉM) az 
elsô területi fôépítészi hálózatot, nyolc (fél évvel késôbb még egy) fôépítészt nevezett ki az ország régióiban város(község)rendezési és 
építésügyi feladatokkal felruházva/ellátva. Majd 20 éve, 1992-ben újjáalakult a területi fôépítészi hálózat a Környezetvédelmi és Terület-
fejlesztési Minisztérium (KTM) égisze alatt – ahová akkor az építésügy tartozott –, nyolc régióval, nyolc fôépítésszel és területi fôépítészi 
irodáikkal. Ekkor feladatukat a terület- és településrendezés, az építésügy, az építészet meghatározott része képezte. Sok hasonlóság, 
de eltérés is van e két idôponti területi fôépítészi feladatokban, mûködésben és jogi környezetben. Ezt szeretnénk bemutatni, elemezni. 
De nem hagyhatók ki ebbôl a volt tanácsi, a mai önkormányzati fôépítészek sem, hiszen az elsô területi fôépítészek 1968-ig mûködtek, 
majd felváltotta ôket a megyékben és az öt megyei városban létrehozott tanácsi fôépítészi hálózat. Ekkor a megyei fôépítészek és az 
általuk vezetett településrendezési tervtanácsok/albizottságok jelentették a területi szakmai kontrollt, hiszen nem voltak ÉVM területi 
fôépítészek. Az országos szakmai felügyeletet az ÉVM látta el országos tervtanács és ellenôrzés útján, együttmûködésben a megyei 
fôépítészekkel. Az ÉVM megszûnésekor, a rendszerváltás hajnalán minisztériumi kezdeményezésre megalakult a Fôépítészi Kollégium, 
vezetôje és tagjainak egy része képezte az 1992-ben létrehozott területi fôépítészi kart. A Kollégium folyamatosan mûködött, majd 
1996-ban alulról jövô kezdeményezésre Országos Fôépítészi Kollégium (OFK) néven alakult újjá, napjainkra nagy szakmai elismerést ví-
vott ki magának. Ma már együttesen alkotja a „fôépítészi testületet” a kilenc állami (területi) és a mintegy 325 önkormányzati fôépítész. 
Az összefüggések, az egész folyamat megismerése érdekében röviden szólni kell e fôépítészi grémiumokról is. Természetesen a tanácsi/
önkormányzati fôépítészség és az OFK története, részletesebb bemutatása külön írást érdemelne, de az már egy más történet.

1 5/1969. (II. 2.) ÉVM sz. rendelet, 6/1969. ÉVM sz. közlemény (II. 15.)
2 2030/1968. (XII. 30.) Korm. sz. határozat
3 4/1969. (Ép. Ért. 6.) ÉVM sz. utasítás
4 Az építésügyrôl szóló 1964. évi III. törvény



36 2013/5 Nov ember

Építésügyi
 Szemle

Fő
É

P
Ít

É
Sz

e
K

 –
 É

P
Ít

É
Sz

e
t

sa, igazi fôépítészi jogkör nélkül. Vagyis a tanácsi fôépítészek 
eltérô szervezeti formában dolgoztak, és nem tudták a szakmai 
érdekeket beosztottként megfelelôen érvényesíteni, önálló dön-
tési jogkör hiányában. 

Az ÉVM az évek során igen sokszor foglalkozott a fôépítészek 
ügyével. Az illetékes fôosztályok elôterjesztéseket készítettek a 
miniszteri értekezletekre a fôépítészi rendszerrel kapcsolatban, 
azonban nem volt politikai akarat a szabályozási tervezetek to-
vábbvitelére és magasabb szinten történô jóváhagyására. 

Egyik elsô ilyen anyag az ÉVM Miniszteri Értekezlet 1979. no-
vember havi elôterjesztése, amelynek tárgya „A regionális és te-
lepüléstervezés és fejlesztések intézkedési programjai, valamint 
a fôépítészi rendszer és a városrendezési és építéstervezési terv-
tanácsok korszerûsítésének koncepciója és intézkedési program-
ja” volt, a Területrendezési és Fejlesztési, valamint a Mûszaki 
Tervezési Fôosztályok elôterjesztésében. Az anyagot Paksy Gá-
bor és dr. Dalányi László fôosztályvezetôk jegyezték, Jantner An-
tal miniszterhelyettes egyetértésével. 

A tervezet igen helyesen állapította meg, tárta fel azokat az 
okokat, amiért „A fôépítész nem képes megfelelô hatékonyság-
gal biztosítani a településrendezési követelmények érvényre jut-
tatását, a területrendezési és településfejlesztés koordinációs fel-
adatainak ellátását.” Az okok között szerepelt: a fôépítésznek 
nincs önálló döntési jogköre, az ÉKVO-on belül a településfej-
lesztési feladatok nem élveznek elsôbbséget, a fôépítész véle-
ményezési feladatai nincsenek meghatározva, informáltsága 
nem kielégítô, nincs háttérszervezete. 

A javaslat tartalmazta, hogy a tanácsokon belül a fôépítész ál-
tal vezetett önálló terület- és településfejlesztési szerv felállítása 
szükséges munkatársakkal, a megyékben és a megyei jogú vá-
rosokban, valamint a fôvárosban. 

A tervezet szerint a várható eredmény önmagáért beszélt: 
„A fôépítészek hatáskörének, szervezetének, tervezést irányító 
funkciójának, s ezek eredményeképpen rangjának megteremté-
sével várható lesz, hogy a településfejlesztés irányítására jól fel-
készült, s tekintéllyel rendelkezô szakemberek fognak vállalkoz-
ni. E tevékenység súlyát, szerepét, befolyását növelni fogja, s 
ezen keresztül a tervszerû, komplex településfejlesztés szemléle-
te, gyakorlata valósulhat meg a tanácsoknál.” 

Röviden a jogi környezetrôl 

1969-1991 között az építésügyet érintô törvények alapjaiban és 
lényegesen nem változtak, elsôsorban az 1964. évi Étv-t és vég-
rehajtási Kormányrendeletét módosították idônként. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1969-1991. között érvényben lévő építésügyet érintő főbb 
jogszabályok (a teljesség igénye nélkül) *:

 − 1964. évi III. törvény az építésügyrôl (módosításokkal)
 − 30/1964. (XII. 2.) Kormány számú rendelet az Étv. vég-
rehajtásáról (módosításokkal)

 − 1957. évi IV. tv. az államigazgatási eljárásról (2005. XI. 
1-ig) 

 − 1971. évi I. törvény a tanácsokról (hatályos 1990. VIII. 
14-ig)

 − 1976. évi II. törvény az emberi környezet védelmérôl
 − 1007/1971. (III. 16.) Korm. sz. határozat – az Országos 
Településhálózat-fejlesztési Koncepcióról 

 − 14/1970. (VI. 6.) ÉVM sz. rendelet, az Országos Építés-
ügyi Szabályzatról 

 − új I. kötete Város- és községrendezési elôírások 
 − 5/1974. (V. 24.) ÉVM sz. rendelet – új Országos Építés-
ügyi Szabályzatról (1974. X. 1-jétôl) 

 − 12/1980. (III. 14.) sz. renddelet – új Országos Építés-
ügyi Szabályzatról (1980. VI. 1-jétôl)

 − 2/1986. (II. 27.) ÉVM sz. rendelet – új Országos Építés-
ügyi Szabályzatról (1986. VI. 1-jétôl)

 − 1/1967. (I. 31.) ÉM sz. rendelet – a mûemlékvédelemrôl 
(hatályos 1998. I. 1-jéig)

* a szövegben, a lábjegyzetben megadott rendeletek, utasítások, 
közlemények nélkül

A táblázatban, a szövegben, a lábjegyzetben megadott jogsza-
bályok mellett az épített környezet alakítása, a fôépítészek szem-
pontjából további fontos ÉVM döntések születtek. Szabályozták 
a területrendezési és építészeti tervpályázatokat, a területrende-

Dunakanyar (Fotó: Pap Klára)
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zési- és építéstervezési jogosultságot, az építési telkek beépíté-
sét, a városközpontok átépítését, az Általános Rendezési Terv 
(ÁRT) – Egyszerûsített Általános Rendezési Terv (EÁRT) – Össze-
vont Rendezési Terv (ÖRT) – községrendezési programok készí-
tésének, egyeztetésének, jóváhagyásának, módosításának rend-
jét, az építéstervezési szakértôi bizottságok mûködését, az 
építési hatósági nyilvántartást. 

A lakásépítés/lakásügy/lakásgazdálkodás, az engedélyezési és 
használatbavételi eljárás, a típustervek, a szabványok, az ÉVM 
szervezeti rendje, az építésügyi szakértôk, a magántervezési te-
vékenység, a beruházások rendje, a temetôk és temetkezési te-
vékenység témák visszatérôen, többször is a szabályozás részei 
voltak. 

A területrendezési tervtár és a tervtanácsok 

A fôépítészek feladatainak és alkalmazási feltételeinek meghatá-
rozása sajnos váratott magára, éppen ezért a településrendezés 
eszköztárának létrehozása/megléte igen fontos volt ebben az 
idôben. Különös tekintettel arra, hogy nem voltak területi/mi-
nisztériumi fôépítészek, akik az állami kontroll szerepét elláthat-
ták volna. Így a tervtanácsokra hárult részben ez az ellenôrzô 
szerep, amelynek a tervtár kiegészítô eszköze volt.

Az ÉVM 1968-ban létrehozta a Központi Területrendezési 
Tervtárat5 és 1969. január 1-jei hatállyal a Városrendezési Tervta-
nácsok felállítását rendelte el6. Ezek a tervtanácsok a Területren-
dezési Fôosztály irányítása alatt, a 76/1968. ÉVM. sz. közlemény 
szerinti kilenc székhelyen mûködtek, a város- és községrendezés 

tervezési tevékenység szakmai színvonalának növelése, valamint 
szakirányítási feladatainak elôsegítése érdekében. 

Majd 1972-ben az ÉVM kiterjesztette7 ezt a építéstervezésre 
is, Városrendezési és Építészeti Tervtanács (VÉT) névvel, kibô-
vítve a székhelyeket a 36/1972. ÉVM. sz. közlemény szerint. 
Ezekben a tervtanácsokban a kinevezett tanácsi fôépítészeknek 
meghatározó szerepük volt. A VÉT-ek igen eredményesen vé-
gezték munkájukat, évente mintegy 360 tervrôl adtak véle-
ményt, segítve ezzel az ágazati teendôk ellátását, a beruházók, 
a hatóságok, a tervezôk településfejlesztési és településrende-
zési munkáját.

A központi irányítás megerôsítése, a nagy volumenû lakásépí-
tési tervek gazdaságosságának biztosítása, a jelentôs városépíté-
si akciók ellenôrzése érdekében 1976-ban létrejött az ÉVM Köz-
ponti Tervtanács is. A területrendezés korszerûsített rendszerének 
megteremtésével összhangban a VÉT-eket 1982-ben folyamato-
san felváltották a megyei fôépítészek vezette – az ÉVM-MTTH 
ajánlásának megfelelôen – a megyei Területrendezési és Építé-
szeti Albizottságok (TEAB), és budapesti TEAB. A fôépítészek 
személye útján biztosítva volt az átmenet a két intézmény kö-
zött. Mindenütt létrejöttek a TEAB-ok, azonban 1983. augusztus 
30-áig Borsod megyében és Budapesten nem tartottak ülést. Egy 
1983. októberi ÉVM által szervezett országos TEAB tanácskozás 
adatai szerint a többi 18 megyében a közel másfél év alatt a 175 
ülésen összesen 365 tervet tárgyaltak meg, ezek terv-fajtánkénti 
megoszlása az alábbi volt:

1986 – irányelv a tanácsi fôépítészek feladatairól 

Az évek során több elôterjesztés készült az ÉVM miniszteri érte-
kezletre a tanácsi fôépítészi rendszer megújítására, feladataik – 
megyei, fôvárosi, továbbá megyei városi és városi részletezésben 
való – meghatározására, azonban annak a Minisztertanács Taná-
csi Hivatala általi jóváhagyása elmaradt, a politika nem állt a 
szakmai elôterjesztés mellé, így nem lehetett miniszteri rendele-
tet alkotni. Az ÉVM fôépítészeket érintô szakmai anyagait, elô-
terjesztéseit a szakmai szervezetek, így az Építôipari Tudomá-
nyos (ma Építéstudományi) Egyesület, a Magyar Építômûvészek 
Szövetsége, a Magyar Urbanisztikai Társaság támogatták, azzal 
egyetértettek, de ez nem volt elegendô. 

A fôépítészekkel kapcsolatos szabályozás részleteirôl László 
László okl. építészmérnök sokat tud, hiszen 1983-1988 között az 
ÉVM település és környezetrendezési osztályvezetôje, majd tele-
pülésfejlesztési fôosztályvezetô-helyettese. Az ÉVM megszûnése 
után a BM-ben a településfejlesztés irányításával foglalkozott és 
2001-ben, mint fôosztályvezetô vonult nyugdíjba.  Feladatát ké-
pezte  a nyolcvanas években – egyebek között – a fôépítészekkel 
kapcsolatos szabályozás elôkészítése, de késôbb a BM-ben is 
közremûködött a fôépítészi rendszer továbbfejlesztése érdeké-

5 47/1968. ÉVM sz. utasítás (Ép. Ért. 34. szám nov. 25.) 
6 43/1968. ÉVM sz. utasítás (Ép. Ért. 31. szám okt. 31.) 
7 20/1972. ÉVM sz. utasítás (Ép. Ért. 35. szám okt. 27.)

Tájékoztató a TEAB munkájáról – 1983. ÉVM –  borítólap (fôépítészi archívum)

Oszlop1 TEAB-‐ON	  BEMUTATOTT	  TERVEK	  
ÁRT 46
ÖRT 81
RRT 85
BEÉP.TERV 60
ÉPÜLETTERV 34
EGYÉB 44

A	  diagram	  adattartománya	  a	  jobb	  alsó	  sarkánál	  fogva	  módosítható.

TEAB-‐ON	  BEMUTATOTT	  TERVEK	  	  

ÁRT	  

ÖRT	  

RRT	  

BEÉP.TERV	  

ÉPÜLETTERV	  

EGYÉB	  

TEAB-on bemutatott tervek



38 2013/5 Nov ember

Építésügyi
 Szemle

Fő
É

P
Ít

É
Sz

e
K

 –
 É

P
Ít

É
Sz

e
t

ben.  Az ô következetes és szívós munkájának is köszönhetô, 
hogy 1986-ban megszületett – a 2014/1986. (VIII. 2.) Mt. sz. ha-
tározatban foglalt felhatalmazás alapján az érdekeltekkel egyetér-
tésben – az építésügyi és városfejlesztési miniszter és a Miniszter-
tanács Tanácsi Hivatala elnökének együttes irányelve8]  a tanácsi 
fôépítészek feladatairól és az építésügyi hatósági tevékenységek 
színvonalának emelésével összefüggô egyes kér dé sek rôl.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

László László volt ÉVM osztályvezető így emlékezik az 
1985-86-os évekre:

A minisztériumba érkezésem elôtt közel 15 évig dolgoz-
tam városi,- megyei városi,- megyei- és fôvárosi kerületi 
 tanácsi szakigazgatásban vezetôi munkakörökben. Azt ta-
pasztaltam, hogy a szakemberek hatósági munkája 
nagyobb figyelmet kapott a vezetôk részérôl, mint az átfo-
gó településfejlesztési és településrendezési feladatok, me-
lyeknél a megoldást általában a felettes szervektôl  várták. 
Az is érzékelhetô volt, hogy a felsôbb szintû szakmai veze-
tés (megye, minisztérium) a kettôs irányítási rendszerben – 
a megyei fôépítészek erôfeszítései ellenére – csak szerény 
mértékben tudta befolyásolni a településeknél zajló térbe-
li folyamatokat. Így már a 70-es években megerôsödött 
bennem is a „települési fôépítészi” funkció ill. munkakör 
szükségességének igénye! Ilyen gondolatokkal, tapasztala-
tokkal érkeztem az ÉVM-be a pályázat útján elnyert Tele-
pülés és Környezetrendezési Osztály vezetôjeként. Ki-
emelt feladataim közé tartozott a fôépítészi kérdéskör 
kezelése, ami abban az idôben – mint sok más szakmai 
feladat – túlpolitizált volt. Ezzel együtt  kezdetektôl szemé-
lyes feladatomnak tekintettem a települési fôépítészi rend-
szer létrehozásának szabályozását. Természetesen osztá-
lyunk és fôosztályunk részérôl komoly erôfeszítések 
történtek ÉVM-en belül és ez ügyben döntô jelentôségû 
MTTH illetékes vezetôinél. A tanácsi igazgatásban dolgozó 
szakemberek háttér támogatásával  heti, havi sûrûséggel 
készültek a szemléletformáló feljegyzések, elôterjesztések. 
Részünkrôl már jóval az irányelv megjelenése elôtt kikris-
tályosodott, hogy mit szeretnénk elérni. Minimális  célunk 
a miniszteri rendelettel kihirdetett tanácsi  települési 
fôépítészi munkakör létrehozása, legalább a városokban. 
Végül a jogi álláspont gyôzedelmeskedett, így került jóvá-
hagyásra és kihirdetésre a 7003/1986 (Ép.Ért.26) ÉVM-
MTTH együttes irányelv. A fôépítészekre vonatkozó irány-
elv – ha nem is „rendeleti” formában jelent meg – mégis 
elôsegítette a fôépítészi rendszer  kiteljesedését. Jó érzés-
sel nyugtázom, hogy napjainkig kiszélesedett és egyre in-
kább általánossá válik az igény a települési (városi) önkor-
mányzati fôépítészi munkakörök betöltésére is.

Az irányelv kimondta, hogy „A terület- és településfejlesztés új 
követelményei szükségessé teszik a tanácsi szervezeten belül a 
fôépítészi intézmény kialakítását.” 

A fôépítészek fôbb feladatai az irányelvben kerültek elsô ízben 
részletes meghatározásra: 

 − a regionális és településrendezési tervek készíttetésére és a 
meglévô tervek korszerûsítésére javaslatok kidolgozása;

 − a terület- és településfejlesztési tervek mûszaki-ökológiai, 
térbeli megalapozása, az ágazati érdekek településfejleszté-
si koordinációja;

 − a településfejlesztési tervek (koncepciók) és a településren-
dezési tervek összhangjának megteremtése;

 − a területrendezési, az építészeti és a mûemlékvédelmi tevé-
kenység elvi-szakmai megalapozása;

 − a települési környezet minôségének, az épített és természeti 
környezet összhangjának elôsegítése; 

 − a regionális és településrendezési tervek készítésének irá-
nyítása, egyeztetésnek lefolytatása és jóváhagyásának (elfo-
gadásának) elôkészítése;

Kaposvár a nyolcvanas évek végén, a sétáló utca kialakításának megkezdésekor.

(Forrás: Kaposvár Város Fôépítészi Irodájának archívuma)

Paks, Makovecz Imre temploma (http://makovecz.hu/makoveczimre/epuletek/

nggallery/epuletek/1987-paks-templom)

8 7003/1986. Ép-Ért.26 ÉVM-MTTH sz. együttes irányelv a tanácsi fôépítészek feladatairól – 1986. augusztus
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 − az építészeti-, mûemléki-, településtörténeti-, táj-és környe-
zetvédelmi követelmények érvényesülésének figyelemmel 
kísérése és a szükséges intézkedések kezdeményezése.

Ma is megállná a helyét – kisebb korrekcióval – az irányelv azon 
kitétele is, hogy a fôépítészi munkakört a kisebb városokban, 
nagyközségekben, városkörnyékben építésügyi igazgatási társu-
lás útján célszerû ellátni, kisebb településben indokolt esetben 
részfoglalkozású munkaviszony is lehetséges. A tanács szaba-
don határozhatta meg SZMSZ-ében a fôépítész hovatartozását, 
ÉKVO, vagy tanácselnök-helyettes, de az építésügyi szakigazga-
tási szerv vezetôje is lehetett akkor a fôépítész, fôépítészi cso-
portot is létrehozhattak és irányításával bizonyos településren-
dezési terveket is készíthettek. Megyei és fôvárosi fôépítész 
kinevezéséhez az ÉVM, helyi tanácsi fôépítész kinevezéshez pe-
dig a megyei fôépítész elôzetes véleményét kellett megkérni. 
Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter a MUT 
Városok és Községek Tagozata 1987. április 15-i alakuló ülésén 

külön kiemelte a fôépítészek szerepét a települések építészeti ar-
culatának alakításában.

Fôépítészi tapasztalatok, párbeszéd, eredmények 

A hetvenes-nyolcvanas években aktív élet folyt a szakmai társa-
dalmi szervezetekben, így az Építôipari Tudományos Egyesület-
ben9 (ÉTE) és az 1966-ban alakult Magyar Urbanisztikai Társa-
ságban (MUT), ennek részeként az általuk alapított Városépítés 
c. szakmai folyóirat párbeszédet folytatott az ÉVM közre mû kö-
dé sé vel a fôépítészekkel, kerekasztal beszélgetéseiket rendsze-
resen közölték a lap hasábjain10. 

Egy 1977-es megyei városi fôépítészi beszélgetésbôl idézve 
Radnai Pál, Debrecen fôépítésze szerint „...a fôépítész legfonto-
sabb feladata, hogy segítse elô egy olyan helyes szemlélet kiala-
kítását, amely biztosítja a lakosság, a terület, valamint a mûszaki 
létesítmények harmonikus egyensúlyának tényleges, egyre haté-
konyabb létrejöttét, azaz egy humánus környezet kialakításában 
kell döntô szerepet vállalnia és teljesítenie...nem könnyû helye-
sen állást foglalnia a különbözô érdekrendszerek, viszonylatok 
vonatkozásában.”

1983-ban egy következô fôépítészi beszélgetésen Tóth Zoltán, 
Baranya megye fôépítésze kifejtette: „...Meggyôzôdésem, hogy a 
fôépítész tanácsaival, véleményével önmagában, egyedül is le-
het igen hasznos, de igazán hatékonyan csak a megfelelô szer-
vezetbe ágyazva, szervezetek munkájára támaszkodva, azt ko-
ordinálva, vagy közvetlenül meghatározva mûködhet...”. Idôs 
Mészáros János, Szolnok megye fôépítésze szerint: „...A tanácsi 
apparátusokban mûködô fôépítészek közel másfél évtizedes ta-
pasztalatai alapján megállapítható, hogy a fôépítészi munka ma 
már szerves része a tanácsi munkának...”. 

1987-ben, a Kaposvárott tartott városi és községi fôépítészek 
fórumán korreferátumot tartotta Gömöry János Pécs, és Virányi 
István Kaposvár fôállású fôépítészek, továbbá Makovecz Imre 
Paks mellékfoglalkozású fôépítésze, aki szerint „nincs különbség 
a városrendezés, településrendezés, településfejlesztés és építé-
szet között, hiszen komplex gondolkodás a cél... kötelezôvé ten-
né a fôépítészeknek, hogy évente minimum két házat kell ter-
vezniük saját területükön...”.

Szolnok, Hotel Pelikán (http://egykor.hu/szolnok/643)

Szentendre, panoráma (Fotó: Pap Klára)

9 ma Építéstudományi Egyesület
10 Beszélgetés a fôépítészek helyzetérôl – Városépítés 1977. 5. sz. 29–33. o, 1983. 1. sz. 16–18. o., 1983. 2. sz. 25. o.
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A kaposvári rendezvényen a kisvárosi modellre vonatkozó 
esettanulmányát mutatta be ezen írás szerzôje, Szentendre és 
körzete (Pomáztól Visegrádig, beleértve a Szentendrei Sziget te-
lepüléseit) 13 település akkori fôépítésze is. Akkor készítette a 
VÁTI és a PESTTERV az összes település ÁRT-jét, a teljes terve-
zés, egyeztetés koordinációját a fôépítész végezte a települések 
felhatalmazásával. Ez a nemes feladat nagy kihívás volt, eredmé-
nyei áttételesen ma is érzékelhetôk, hiszen a körzet településren-
dezési tervi elhatározásainak, fôbb infrastrukturális és terület fel-
használási elemeinek összhangját akkor biztosítani lehetett. 

A fentiek jól példázzák, hogy állandó és folyamatos párbeszéd 
volt abban az idôben az ÉVM, a fôépítészek és a szakmai társa-
dalmi szervezetek között. 

Az 1969–1988 között mûködô fôépítészek tevékenységének 
eredményeit a jóváhagyott településrendezési terveken és az 
azok alapján megvalósult városközpontok, városrészek, épület-
együttesek, létesítmények megjelenésén, megoldásán, a telepü-
lések arculatán lehet lemérni. Ennek elemzése, bemutatása kü-
lön tanulmányt jelentene, ezt az elemzést mindenki elvégezheti 
saját települése vonatkozásában. Vannak települések, ahol igen 
szembetûnô, hogy nem volt fôépítésze a városnak és a köz-
ségnek. 

További tényleges eredményt jelentett az 1986-os fôépítészi 
irányelv, amelynek köszönhetôen egyre több településen hozták 
létre a fôépítészi státuszt, alkalmaztak fô-vagy mellékállásban 
fôépítészt, továbbá a fôvárosi kerületi fôépítészek száma is nôtt, 
akik kezdetben egyúttal az építésügyi osztályt is vezették. El-
mondható, a fôépítészi irányelv kiadása, a szabályozás nagyrészt 
elérte célját. 

Egy, az 1987 évi ÉVM felmérés szerint a megyei városi, városi, 
nagyközségi és községi fôépítészek száma 61 fô volt, akik közül 
21 fô részfoglalkozású, 52 fô okl. építészmérnök, vagy/és okl. vá-
rosépítési-városgazdasági szakmérnök volt, 26 fô tartozott tiszt-
ség viselôhöz. Természetesen ezen felül volt a 19 megyei fôépí-
tész, továbbá a fôvárosi kerületi fôépítészek. 

1988-ban már összesen 120 fôépítész vett részt az épített kör-
nyezet alakításában, fejlesztésében. A 19 megyei, a fôvárosi, az 
5 megyei (jogú) városi fôépítész mellett a városokban, nagyköz-
ségekben 44 fôállású, a budapesti kerületekben 10 fôállású 
fôépítészt alkalmaztak, ezenkívül 22 mellékfoglalkozású és 19 
tanácsadó fôépítész segítette a tanácsok épített környezetalakító 
munkáját. 

Területi/állami fôépítészek 1992

Elôzmények – a rendszerváltás hajnala, a Fôépítészi 
Kollégium létrehozása11 1989 

1989. január 1-jei hatállyal az ÉVM megszûnt és részbeni jogutód-
lással létrejött a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztéri-
um (KÖHÉM), ahol az építésügy önálló államtitkárságot kapott. 

A Fôépítészi Kollégium szervezése a KÖHÉM vezetésének 
kezdeményezésére 1989. februárjában indult meg, részeként an-
nak az új szemléletnek, mely a minisztériumi munka „szolgálat” 
jellegének, és ennek részeként az ott folyó munka társadalmasí-
tásának erôsítését tûzte ki célul. A Fôépítészi Kollégium április 
13-án, dr. Baráth Etele államtitkár vezette tanácsi fôépítészek 
számára tartott országos értekezleten alakult meg. Ez a fórum fo-
gadta el és véglegesítette a Kollégium induló személyi összetéte-

lét. A 11 fôs kollégium vezetôje és tagjai gyakorló tanácsi fôépí-
té szek lettek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Főépítészi Kollégium a megalakuláskor:

Elnöke: dr. Tóth Zoltán, Baranya megye fôépítésze
Tagjai:  Aczél Gábor, Budapest fôváros fôépítésze
 Arató András, Hajdú-Bihar megye fôépítésze
  Balogh György, Közép-tiszavidéki üdülôkörzet fô-

építésze, osztályvezetô
  Borbély Lajos, Bács-Kiskun megye fôépítésze, 

osztály vezetô
 Fazakas Péter, Vas megye fôépítésze
  Karmazin József, Nagykanizsa város fôépítésze, 

osztályvezetô
 Kelemen István, Miskolc megyei város fôépítésze
 Kerekes György, Budapest XI. kerület fôépítésze
 Kiss Lajos, Szeged megyei város fôépítésze
 Kiss Tamás, Veszprém város fôépítésze
Titkára:  Szabó Leventéné Pap Klára

A Fôépítészi Kollégium12 a tanácsi fôépítészek szakmai kompe-
tenciájába tartozó kérdésekben a Minisztérium mûszaki szak-
értôi tanácsadó, véleményezô és javaslattevô szervezeteként jött 
létre, munkáját a Kollégium vezetôjének irányításával mûködô 
Titkárság szervezte. Az volt a cél, hogy a tanácsi fôépítészi mun-
ka az országban differenciáltan, de egységes szemlélet alapján 
folyjon. Különösen szükséges volt ez akkor, mivel a megyék át-
szervezése is folyamatban volt és az új tanácsi szervezetekben a 
fôépítészek helye, tevékenysége elbizonytalanodott, a kétszintû 
igazgatás általánossá válásával a körzeti fôépítészek hatásköre, 
lehetôsége is változott.

A Kollégium számára az új minisztériumi szervezetben a fel-
gyorsult szabályozásokban való részvétel jelentette a fô hang-
súlyt, de tervei között szerepelt a fôépítészi munkával kapcsola-
tos helyi tapasztalatok feldolgozása, a fôépítészi tevékenység 
tartalmának és szervezeti kereteinek áttekintése, értékelése és ja-
vaslatok kidolgozása is. 

A Kollégium a rendszerváltás utáni új kormányzati struktúrá-
ban is folytatta munkáját, 1989-1991 között 48 állásfoglalást ho-
zott, melynek jelentôs része a jogalkotás részévé vált/válhatott. 
Lényeges változást jelentett 1990-ben az új önkormányzati tör-
vény hatályba lépése13. A fôépítészek tevékenységét érintô állás-
foglalások témái14:

 − területrendezési tervezés a fôépítész irányításával,
 −  a fôépítészi munka tartalmi és szervezeti kérdései a közigaz-
gatás és az önkormányzatok új helyzetében,

 − a településfejlesztés- és rendezés, valamint az építésügy irá-
nyítása, az építésügyi igazgatás átszervezése,

 − a települési fôépítészek és a megyei fôépítészek feladatai-
nak meghatározása – Irányelv tervezet a települési és me-
gyei fôépítészek (fôépítészi szervezeti egység) feladatainak 
meghatározásához,

 − az építésügyi igazgatás feladatainak ellátása az új önkor-
mányzati rendszerben,

 − a fôépítészek szerepe az önkormányzatok munkájában,
 − a építésügyi hatósági munka egyes kérdései, elôadók és 
fôépítészek képesítési elôírásai,

11 Tájékoztató a Fôépítészi Kollégium és Titkárság létrehozásáról és mûködésérôl (Szabó Leventéné Pap Klára és dr. Tóth Zoltán) – Építésügyi Szemle 1989. évi 7. 
sz. 497-499 o. 
12 További információk a www.foepiteszek.hu honlapon
13 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
14 Az állásfoglalások teljes listája a www.foepiteszek.hu honlapon
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 − a területi fôépítész jogintézménye, a területi fôépítészi háló-
zat létrehozása és a területi fôépítészek feladatai,

 − az önkormányzati fôépítészi állás betöltésének képesítési 
feltételei.

A fentiek is érzékeltetik, hogy a rendszerváltás hajnalán a Fô-
épí tészi Kollégium „átvezetô” s meghatározó grémium volt a 
jogalkotó minisztérium – a tanácsi fôépítészek – a kinevezésre 
kerülô területi fôépítészek – a majdani önkormányzati fôépítészek 
között, ezzel beírta nevét a fôépítészek, az építésügy nagyköny-
vébe. 1990-ben leválasztották az államigazgatástól az önkor-
mányzatokat és ezzel egy új, más munka kezdôdött, a fôépítészek 
vonatkozásában ennek szintézisében vett részt a Fôépítészi Kol-
légium. Majd a késôbbiekben, 1996-ban a Vácott megtartott 
I. Országos Fôépítészi Konferencián alulról jövô kezdeménye-
zéssel újjáalakult Országos Fôépítészi Kollégiumként, és lett 
2013-ra egy országosan elismert szakmai szervezet, tagjai az ál-
lami és önkormányzati fôépítészek, beleértve az egykor volt 
fôépí té szeket is. 

Területi fôépítészek 1992 

A létrehozás jogi háttere, hatáskör, feladat, illetékesség, 
az elsô területi fôépítészek 

A rendszerváltáskor az építésügy a KÖHÉM-bôl az 1990. IX. 15-
én létrehozott Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztéri-
umba (KTM) került, Országos Építésügyi Hivatal (OÉH) néven 
önálló államtitkárságot kapott. 

Pataky Szabolcs, az OÉH akkori elnöke, helyettes államtitkár 
visszaemlékezése15 az 1992-es idôre: „..A környezeti, fejlesztési, 
területrendezési kérdések összehangolásának elkerülhetetlen 
igénye vetette fel a területi irodák létrehozásának szándékát és 
miután új intézmény-rendszer létrehozása akkor nem volt reális, 
az akkor hatályos építési törvényben szereplô, de a valóságban 
(e törvény alapján – a szerk.) sohasem mûködô „területi fô-
építészi” hálózat aktivizálására tettünk javaslatot – sikerrel.”

Az 1964. évi III. építésügyi törvény és annak végrehajtásáról 
szóló 30/1964. (XII. 2.) Kormány számú rendelete szerint, Vhr. 
17. §. (1) bek: 

Az építésügyi miniszter a területrendezés követelményeinek egy-
séges érvényre juttatása, valamint az építésügyi hatóságok munká-
jának elôsegítése céljából területi fôépítészeket nevezhet ki.” 

Ez biztosította a területi fôépítészek kinevezésének jogi lehe-
tô ségét, így Keresztes K. Sándor miniszter a területi fôépítészekrôl 
rendeletet alkotott 1992-ben16 (Tfôép. rendelet). 

A Tfôép. rendelet szerint a területi fôépítészek a miniszter jog-
szabályban meghatározott területrendezési, építészeti értékek 
védelmével és építésügyi igazgatással kapcsolatos egyes felada-
tait látták el, ezek közül a legfontosabbak: 

 − a területfejlesztési és rendezési tervekkel összefüggô felada-
tok, térségi koordináció;

 − részvétel a rendezési tervek jóváhagyása elôtti egyeztetés-
ben;

 − a településrendezési tervek jóváhagyása elôtti minisztériumi 
szakmai vélemények kiadása;

 − szakmai állásfoglalások kiadása – az építészeti értékek vé-
delme érdekében – a telekalakítási, elvi építési, építési, 
fennmaradási engedélyezési eljárás során az építésügyi ha-
tóságnak;

 − felkérésre az önkormányzatok és a tervezôk részére szakmai 
segítségnyújtás a területrendezési tervek elkészítéséhez;

 − a Területi Tervtanácsok vezetése együttmûködve az önkor-
mányzati fôépítészekkel;

 − az OÉSZ egyes elôírásai alóli eseti eltérések elbírálása, ill. az 
OÉH felé véleményezése. 

Amint látható, a Kormányzat célja egyrészt az önkormányzati 
tervezés szakmai kontrolljának megerôsítése, másrészt az építés-
ügyi hatóság munkájának segítése volt. Ezek a funkciók – kiegé-
szítésekkel és módosításokkal – máig megmaradtak.

A létrehozott területi fôépítészi irodák és a kinevezett fô-
osztályvezetô területi fôépítészek nyolc regionális központban 
mûködtek17:

1. dr. Hajnóczi Péter okl. építészmérnök – Budapest
 KTM-OÉH Közép-magyarországi Területi Fôépítészi Iroda 
2. Körmendy János okl. építészmérnök – Gyôr
 KTM-OÉH Észak-dunántúli Területi Fôépítészi Iroda 
3. Fôzô János okl. építészmérnök – Zalaegerszeg
 KTM-OÉH Nyugat-dunántúli Területi Fôépítészi Iroda 
4. Ruttkay Gyula okl. építészmérnök – Veszprém 
 KTM-OÉH Közép-dunántúli Területi Fôépítészi Iroda 
5. dr. Tóth Zoltán okl. építészmérnök – Pécs
 KTM-OÉH Dél-dunántúli Területi Fôépítészi Iroda 
6. Kiss Lajos okl. építészmérnök – Szeged
 KTM-OÉH Dél-alföldi Területi Fôépítészi Iroda
7. Arató András István okl. építészmérnök – Debrecen
 KTM-OÉH Kelet-magyarországi Területi Fôépítészi Iroda
8. Olajos Csaba okl. építészmérnök – Miskolc 
 KTM-OÉH Észak-magyarországi Területi Fôépítészi Iroda 
A kinevezett területi fôépítészek18 közül hatan elôzôleg me-

gyei fôépítészek, egy m. j. városi fôépítész és egy fô építész ter-
A TERÜLETI FŐÉPÍTÉSZEK FELADATAI 2000-BEN 
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A területi fôépítészek feladatai 2000-ben (Forrás: fôépítészi archívum)

15 Építésügyi Szemle 1997. Állami fôépítészek – területi fôépítészek – területi fôépítészi irodák – Államtitkárok –VII. rész (Zábránszkyné Pap Klára)
16 21/1992. (XII. 4.) KTM sz. rendelet a területi fôépítészekrôl
17 Az irodák illetékességi területe és székhelye a mellékelt térképen látható, bemutatva az 1968-2013.közötti fôbb változásokat.
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ve zô, többdiplomások, egyetemi oktatók, nagy tervezôi gyakor-
lattal rendelkezô, Ybl Miklós díjas és egyéb díjas, szakmájuk 
megbecsült és elismert szakemberei voltak. Öten egyúttal a 
Fôépítészi Kollégium tagjai is voltak, Tóth Zoltán pedig az elnö-
ke is, így kinevezésükkel a Kollégium személyi összetétele is 
megváltozott, mûködése átalakult. 

 A területi fôépítészi irodák 5 – 5 fôvel mûködtek, Budapes-
ten 7 fôs volt az iroda, lévén a legnagyobb illetékességi terület-
tel rendelkezett. A területi fôépítészek és irodáik szakmai fel-
ügyeletét a minisztérium építésügyi államtitkára látta el, a 
kapcsolattartásban és a koordinációban a Fôépítészi Titkárság 
vett részt. 

A 20 év fôbb változásai feladat, illetékesség,  
felügyelet

A területi fôépítészek feladatai, hatásköre, illetékessége szem-
pontjából nem egyszerû számot vetni az elmúlt 20 év változása-
ival. Terjedelemi és egyéb okokból a legfontosabb lényegi válto-
zások ismertetésére kerül sor. A fôépítészek, az Irodák feladatait 
folyamatában vizsgálva megállapítható, hogy a feladatok egyre 
bôvültek, az adott tárcáktól is függôen, de ezek a más tárcákhoz 
kerüléssel megmaradtak.

Az évtizedek folyamán sok cikkben, írásban bemutatásra ke-
rült a területi fôépítészek és a fôépítészi irodák tevékenysége, a 
fôépítészek személye, szakmai életútja, így többek között az Épí-
tésügyi Szemle, a Mûszaki Tervezés, a Falu Város Régió, az ÖN-
KORKÉP Fôépítészi Hírlevele, az Önkormányzati Tájékoztató és 
mások közölték ezen írásokat, valamint az interneten is sok in-
formáció található ebbôl az idôbôl is (a területi fôépítész szó be-
írására 149.000 hivatkozás található). 

Új törvények, jogszabályok

A rendszerváltást követôen, a kilencvenes években az építésügyi 
jogszabályok lényegesen megváltoztak, sok új lépett hatályba 
1996-1997-ben. 

A területi fôépítészek feladatait elsôsorban a terü let fej lesz-
tésrôl, területrendezésrôl szóló 1996-os törvény19 (Tftv.), az épí-
tett környezet alakításáról, védelmérôl szóló 1997-es törvény20 
(Étv,) módosították. De az OÉSZ helyébe lépô Országos telepü-
lésrendezési és építési követelmények (OTÉK) kormányrende-
let21 is ezek közé tartozik. Lényeges volt az önkormányzati 
fôépítészi rendelet22 1998. évi megjelenése, annak minden §-a, 
azonban a területi fô épí tészek vonatkozásában kiemelten annak 
a következô §-a:

18 Az Építésügyi Szemle – Állami fôépítészek – területi fôépítészek – területi fôépítészi irodák címmel nyolc részben mutatta be ôket 1997-1998-ban.
19 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésrôl és területrendezésrôl
20 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérôl
21 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrôl
22 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet az önkormányzati fôépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirôl
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Területi fépítészek - állami fépítészek - illetékességi területek 1962-2013.

EE

Jelmagyarázat

2001 - területi fépítészek illetékességi területei

2009 - állami fépítészek illetékességi területei

állami fépítész székhelye

1992 - területi fépítészek illetékességi területei

1962 - területi fépítészek illetékességi területei

Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont
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A főépítészek együttműködésének szakmai szabályai

8. § (1) Az önkormányzati fôépítészek szakmai tevékeny-
ségüket – a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisz-
térium közremûködésével – a területi fôépítészek munká-
jával összehangoltan végzik, gondoskodva az egységes 
szakmai elvek és a helyi sajátosságok egyidejû érvénye sí-
té sérôl; szakmai tevékenységük összehangolása, mûködési 
feltételeinek figyelemmel kísérése és továbbképzésük 
szakmai kereteinek biztosítása a területi fôépítészek fel-
adata.

(2) A szomszédos megyék és települések fôépítészei a 
terület- és településrendezési, valamint a településfejlesz-
tési feladatok ellátása során – igény szerint a fôvárosi, illet-
ve területi fôépítész bevonásával – részt vesznek az érin-
tett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek 
elô készítésében.

Az építésügy 1998. év közepétôl a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumhoz (FVM), azon belül a Területfejlesztési 
Helyettes Államtitkársághoz tartozott, dr. Szaló Péter helyettes 
államtitkárhoz. Ebben az idôszakban az új jogszabályi változá-
sok – többek között – a területi fôépítészek területfejlesztési, te-
rületrendezési feladatait érintették a legjobban: 

 − a vidékfejlesztés programjába illeszkedôen közremûködés a 
falumegújítási, falufejlesztési tevékenységek támogatásá-
ban;

 − az FVM egyéb területi szerveivel összhangban bekapcsoló-
dás a Területi Információs Rendszerbe (TeIR);

 − település- és területfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok vé-
leményezése.

Ebben az idôben különösen nagy hangsúlyt kapott a fejleszté-
si pályázatok területi fôépítészek általi véleményezése. 1994-
1998 között 92 tervpályázati, 1447 közlekedési pályázati, és 
1127 egyéb pályázati állásfoglalást adtak ki a területi fôépítészek. 

Folyamatos szakmai kapcsolatban voltak a regionális/térségi 
fejlesztési tanácsokkal és ügynökségekkel, a települési és me-
gyei önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanácsok-

kal, valamint tovább bôvítették területi kapcsolataikat, szakmai 
segítséget nyújtottak (önkormányzatok, I. és II. fokú építésügyi 
hatóságok, Országos Mûemlékvédelmi Hivatal területi szerveze-
tei, Megyei Földhivatalok, Környezetvédelmi Felügyelôségek, 
Természetvédelmi Igazgatóságok, Nemzeti Parkok, a területen 
dolgozó település- és építésztervezôk, helyi média stb.).

Balaton törvény 2000 

A Balaton törvényt23 2000-ben alkotta meg a Parlament, meg-
elôzve ezzel a 2003-as Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
törvényt.24 A Balaton törvény döntött a Balaton Kiemelt Üdülô-
körzet lehatárolásáról, balatoni fôépítész kinevezésérôl és Bala-
toni Fôépítészi Iroda jogutódlással történô kialakításáról, amely 
a zalaegerszegi iroda Keszthelyre kerülését jelentette. Egyúttal 
Siófokon, Balatonfüreden fôépítészi munkatársak biztosították a 
folyamatos területi munkát. Az üdülôkörzet területrendezési ter-
vének végrehajtása, a településrendezési tervekben való érvé-
nyesítése új feladatot jelentett a balatoni területi fôépítésznek, 
Fôzô Jánosnak, valamint az irodának. Az illetékességi terület az 
üdülôkörzettel bôvült, ez létszámnövekedést is jelentett, ezzel 
együtt három területi fôépítészi iroda illetékességi területe ki-
sebb lett. Az a felemás helyzet állt elô, hogy csak a balatoni iro-
da rendelkezett ekkor olyan törvénnyel jóváhagyott területren-
dezési tervvel, amelyet a településrendezési tervek során 
érvényesíteni kellett. 

Majd 2003-ban törvényt alkottak az OTrT-rôl, és 2005-ben a 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérôl.25 

Területrendezési hatósági feladat 2005

A területi fôépítészek feladataiban a legnagyobb változás 2005-
ben következett be, amikor területrendezési hatósági feladatot 
kaptak a Tftv. felhatalmazásával kormányrendeletben meghatá-
rozva26. A területrendezési hatósági feladat kiinduló pontját az 
elôzôekben megadott Balaton tv., OTrT és Budapesti Agglome-
ráció területrendezési tervek és területrendezési szabályzatok te-
lepülésrendezési tervekben, nagy infrastrukturális beruházások-
ban való érvényesítését jelentette/jelenti elsôsorban. 

23 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülôkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
24 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervrôl
25 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérôl
26 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

A Területi Fôépítészi Irodák szakmai konferenciája résztvevôi, 2003. Ôrség (Forrás: fôépítészi archívum)
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A területi fôépítészek tevékenységére is hatással volt a 2005. 
november 1-jén hatályba lépett közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(Ket.), felváltva az 1957. évi IV. törvényt. Az új fogalmak ennek 
értelmében: államigazgatási eljárás helyett közigazgatási hatósá-
gi eljárás, államigazgatási határozat helyett közigazgatási hatósá-
gi döntés.

Közigazgatási reform 2007

A közigazgatási reform részeként az 1992-ben létrehozott terüle-
ti fôépítészi hálózat átalakult, 2007. január 1-jétôl a területi fô-
épí tészek elnevezése állami fôépítészre változott. Állami fôépí té-
szi irodaként az újonnan létrehozott regionális közigazgatási 
hivatalokban, azok szervezeti egységeként mûködtek, változat-
lan szakmai feladattal és hatáskörrel. 

A Balatoni Területi Fôépítészi Iroda az átszervezések után a 
Dél-dunántúli Közigazgatási Hivatal Állami Fôépítészi Iroda 
keszthelyi alirodájaként mûködött. Az új regionális központok-
nak megfelelôen az állami fôépítészek és irodáik egy részének 
székhelye is megváltozott, így ez személyi változásokat is ered-
ményezett. A fôépítészi irodák és a többi szakmai részleg köz-
igazgatási hivatalokba történô integrációja a racionálisabb, gaz-
daságosabb mûködés/mûködtetés érdekében jöttek létre. 
A fô építészek és irodáik szakmai felügyelete az Önkormányzati, 
majd Belügyminisztériumhoz került az Országos Lakás- és Épí-
tésügyi Hivatal, ezt követôen a Területfejlesztési és Építésügyi 
Helyettes Államtitkárság alá. 

Feladataik lényegesen nem változtak, de érintett területi állam-
igazgatási szervként a területrendezési, területfejlesztési tervek 
egyeztetésében való részvételüket jogszabályban elôírták.

Döntô változások – 2009. megyei kormányhivatalok – 2013 
új jogszabályok

2009. október 1-jével hatályon kívül helyezték a Terfôép. 1992-
es KTM, valamint az Önkfôép. 1998-as FVM rendeleteket. Új 
fôépítészi kormányrendelet (Újfôép.rend.) lépett hatályba,27 
amely tartalmazza az országos, az állami és az önkormányzati 
fô épí tészek feladatait egyaránt, az állami fôépítész feladatait az 
alábbiak szerint: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az állami főépítész feladatai

7. § Az állami fôépítész
a) szakmai segítséget nyújt az önkormányzati fôépítészi 

feladatok ellátásához,
b) az egységes szakmai szempontok – különösen az ál-

talános érvényû terület- és településrendezési, illetve épí-
tési követelmények – érvényesítése érdekében elôsegíti és 
szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és 
településrendezéssel, valamint az építészeti értékvéde-
lemmel kapcsolatos döntéseinek fôépítészi elôkészítését,

c) ---
d) elôsegíti a területi településpolitikai és építészetpoliti-

kai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
e) ellátja a külön jogszabályokban a hatáskörébe utalt 

hatósági feladatokat,
f) vezeti a területi tervtanácsot,
g) --
h) ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
esz kö zökrôl, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekrôl szóló kormányrendeletben meghatáro-
zott szakmai feladatokat.

i)-j) --

A Tftv. módosításával 2009-ben kormányrendeletben újra szabá-
lyozták a területrendezési hatósági eljárásokat28, ez szerint terü-
letrendezési hatósági eljárás kérelmezhetô például „településren-

27 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a fôépítészi tevékenységrôl
28 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Vác, Fôtér a felújítás elôtt. (Forrás: Philipp Frigyes Vác egykori fôépítésze)

Túristvándi, XI. Országos Fôépítészi Konferencia meghívó, 2006.  

(Forrás: fôépítészi archívum)
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dezési terv hiányában vagy a tervi elem településrendezési 
mély ségû lehatárolása hiányában a kiemelt térségi vagy megyei 
területrendezési terv övezeti tervlapjain meghatározott övezeti 
határok és a térségi szerkezeti tervben meghatározott mûszaki 
infrastruktúra-hálózatok nyomvonalainak településrendezési 
mély ségû pontosítására”. További fogalmak az eltérés, beillesz-
tés, beépítésre szánt területek kivételes kijelölése, területcsere, 
összhang igazolása. Meghatározták a területi – környezeti, társa-
dalmi, gazdasági – hatásvizsgálat készítésének feltételeit, a szak-
hatóságokat.

Az állami fôépítészek és irodáik a megyei kormányhivatalok 
szakigazgatási szerveként mûködnek betagozódva az Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatalba. Területi átrendezôdés is történt az 
Újfôép.rend. mellékletének megfelelôen, vagyis 9 állami fô épí-
tész és fôépítészi iroda mûködik az országban az ÉÖH-n belül, 
mivel Budapestnek és Pest megyének önálló állami fô épí té sze 
lett. Az ÉÖH-ok vezetôi nem minden esetben állami fô épí té szek. 
Ezek a változások folyamatosan következtek be 2009–2013 kö-
zött, elôször építésügyi hivatalok jöttek létre a megyei kormány-
hivatalokon belül, majd az örökségvédelem is odakerült. 

Az építésügyet és a terület-és település-fejlesztést, rendezést 
meghatározó törvények (Étv., Tftv.) az évek folyamán többször 
módosultak, amely az állami fôépítészek tevékenységét is érin-
tették. A törvényi változások további jogszabályi változásokat 
vontak maguk után. 2012-2013. évi jogszabályváltozások közül 
a legfontosabbak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljá-
rási kódex29, a településrendezési kódex30 és a szakmagyakorlási 
kódex31.kihirdetése, hatályba lépése. 

Új fogalmak, eljárások kerültek bevezetésre: Építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentá-
ciós Rendszer (ÉTDR), Elektronikus Építési Napló (e-napló), Or-
szágos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) és továbbiak. 

Az állami fôépítészek feladatai között mindig fontos, meghatá-
rozó szerepet töltött be a településrendezési és épí té szeti-mûszaki 
területi tervtanács mûködtetése. 2007. január 1-jétôl kormányren-
delet32 szabályozta a tervtanácsokat. 2013. január 1-jétôl lénye-
gesen megváltozott a tervtanácsok, így a területi tervtanácsok 
szabályozása is. A ma érvényes jogszabály szerint az állami 
fôépítész vezette településrendezési területi tervtanács feladta: a 
települési önkormányzat polgármestere vagy a településrendezé-
si eszköz tervezôje településrendezési tervtanácsi véleményt kér-

29 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenôrzésekrôl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
30 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrôl, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrôl
31 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggô szakmagyakorlási tevékenységekrôl

het a készülô településrendezési eszközrôl a településrendezési 
eljárás közbensô véleményezési szakaszát meg elôzôen. Az épí té-
szeti-mûszaki területi tervtanácson bemutatandó tervek köre is 
lényegesen kevesebb lett. Az állami fôépítész területi építészeti-
mûszaki tervtanácsként az építészeti és a beépítési jellegzetessé-
gek figyelembevételével összefüggô világörökségi területeken táj-
egységi tervtanácsokat mûködtethet.

1992–2013 közötti területi/állami fôépítészek 

A személyek nagyrészt a szükségszerû nyugállományba vonulá-
sok miatt cserélôdtek, de székhelyváltozás miatt és egyéb okok-
ból is volt néhány változás. 

Az 1992-ben kinevezett elsô területi fôépítészekkel együtt az 
alábbi szakemberek töltötték be eddig a területi fôépítészi, álla-
mi fôépítészi posztot, egy hely 2013 novemberében betöltetlen 
(zárójelben a székhely település, a jelenlegi állami fôépítészek 
neve kiemelve):

Arató András István (Debrecen), bernáth Mihály (Miskolc), 
Csohány Klára (Szeged), Fakász Tamás (Székesfehérvár), Fôzô 

Szeged, Városháza  

(http://www.szegedvaros.hu/galeria/category/38-vroshza-kpei.html)

Miskolc, Megyeháza (http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=2972)Debrecen, Egyetem (Fotó: Arató András István)
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János (Zalaegerszeg, majd Keszthely), dr. Hajnóczi Péter (Buda-
pest), ifj. Horváth János (Kaposvár), Jambrik Imre (Debrecen), 
Kiss Lajos (Szeged), Keresztes Sándor (Gyôr), Körmendy János 
(Gyôr), Kuslits Tibor (gyôr), Lantay Attila (Székesfehérvár), 
Marsalné Kovács Judit (budapest – Pest megyei illetékességgel), 
Mezei László (Veszprém), Olajos Csaba (Miskolc), Ruttkay Gyula 
(Veszprém), dr. Sersliné Kócsi Margit (budapest), dr. Tóth Zol-
tán (Pécs), Virányi István (Kaposvár), zambó Terézia (Pécs), be-
töltetlen (Szeged). 

Tapasztalatok, eredmények

Az 1992-ben létrejött területi fôépítészi hálózat tapasztalatainak, 
eredményeinek összefoglalása mélyebb elemzést igényelne, ér-
demes lenne ezt kutatás formájában elvégezni, megtenni. 

Az évtizedek folyamán a területi/állami fôépítészek munkájá-
ról beszámolók, tudósítások jelentek meg a sajtóban, szakmai 
folyóiratokban, kiadványokban, beleértve saját régiójuk/térsé-
gük sajtó anyagait is. 

Jelentôs eredményeket értek el az építésügyi hatóságok mun-
kájának segítésével, valamint ellenôrzô tevékenységükkel, az ön-
kormányzati tervezés szakmai kontrollját megerôsítették. 

Munkájuk nagy mértékben segítette a fejlesztések összhangjá-
nak megteremtését a meglévô épített környezettel, a térségi- és 
települési infrastruktúrával, ezáltal a települések harmonikus és 
esztétikus továbbépítése valósult meg.

A területi fôépítészi hálózat 10 éves jubileumi konferenciáján33 
2002-ben dr. Kara Pál, a BM akkori önkormányzati és építésügyi 
helyettes államtitkára (a területi fôépítészek szakmai felügyelete 
oda tartozott – a szerk.) szerint a területi fôépítészek „a BM helyi 
követei, az építésügy helyi nagykövetei”. Kovács Imre, a BM Épí-
tésügyi Hivatal akkori fôosztályvezetôje ugyanott a területi 
fôépítészek közösséget formáló felelôsségteljes munkájáról be-
szélt, akik a térség megbecsült szakemberei. Ez is a területi 
fôépítészek munkájának elismerését bizonyítják. 

Az eredményességhez az is hozzátartozik, hogy a területi/álla-
mi fôépítészek a két évtized alatt fôépítészi munkájuk elismerése-
ként több állami, szakmai kitüntetésben részesültek: külön bözô 
állami díjak, Pro Regio díj, különbözô mûemlék védelmi díj, Kós 
Károly díj, Palóczi Antal-díj, Fôépítészi Életmû díj, Hild János díj, 
urbanisztikai díjak, valamint az adott régió, térség elismerései. 

Végsô összegzés 

A két idôszakban létrehozott területi/állami fôépítészek fél év-
százados – nem folyamatos – tevékenységét igazán nem is lehet 
összefoglalni, a társadalmi, gazdasági, környezeti állapotok sokat 
változtak a fél évszázad alatt, nem beszélve a jogi környezetrôl. 
Az elsô területi fôépítészi hálózat létrehozása óta fél évszázad 
telt el, annak hozadéka az akkor készült építészeti, városépíté-
szeti alkotásokban mérhetô le, vagyis a mai települések akkor 
kiala kított arculatán. De ugyanez elmondható az 1992-ben létre-
jött területi fôépítészek tevékenységét illetôen is. Érdemes össze-
hasonlítást tenni a két fôépítészi grémium tevékenységét illetôen 
– a teljesség igénye nélkül – levonva a tanulságokat:

 − mindkettô regionális rendszerben mûködött/mûködik, ez 
kedvezô, gazdaságos, racionális és megfelelô, a megyei el-
aprózódás nem kívánatos, nem indokolt; 

 − a területrendezési és településrendezési tervek összhangját 
az elsô területi fôépítészek a területrendezési tervek akkori 
hiánya miatt nem tudták elvégezni (ez alól a Balaton térsége 
volt a kivétel), az új területi/állami fôépítészek ezt a feladatot 

Gyôr, Káptalandomb (http://gyor.varosom.hu/upload_pic/

big/83/2764111121050410__gyor_bazilika_1_t.jpg)

Pécs, Széchenyi tér (http://varoslako.pecs.hu/res/img/1131/dsc_0009t_rnagy.jpg)

32 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról
33 Építésügyi Szemle 2003.- 10 éves a területi fôépítészi hálózat (Zábránszkyné Pap Klára)

Pest megye – Megyeháza (http://www.pestmegye.hu/site/upload/2011/09/

SzV_00612561.jpg)
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magas szinten és eredményesen végezték/végzik, ma már 
területrendezési hatóságként, haszna, hozadéka igen nagyra 
értékelhetô; 

 − a településrendezési tervek szakszerûsége, kontrollja, betar-
tása/betartatása tekintetében az elsô grémium úttörô mun-
kát végzett, hiszen akkor készültek szinte az elsô komplex 
településrendezési tervek a II. világháborút követôen, a la-
kásépítési programok, nagyberuházások szakszerûsége így 
településrendezési oldalról biztosított volt; 

 − a második fôépítészi grémium egyik fô feladata volt a tele-
pülésrendezési tervek szakszerû készíttetésének segítése, 
kontrollja, törvényben meghatározott lépésekkel, ezt magas 
színvonalon és hatékonyan végezték/végzik ma is, amely-
nek eredménye a rendezett településeken mérhetô le; 

 − a területi tervtanácsok mûködése az elsô területi fôépítészek 
esetében minisztériumi tervtanácsot jelentett, ahol ôk tagjai 
voltak e tervtanácsnak, majd végül létrehozták a régió köz-
pontokban is azokat; 

 − a második területi fôépítészi társaság mûködtette és vezette 
a saját területi tervtanácsát, ez hatékonyabb és eredménye-
sebb;

 − az építészeti tervek kontrollja, véleményezése mindkét gré-
mium feladata volt, de míg a hatvanas években vétójoggal 
rendelkeztek a területi fôépítészek, addig a kilencvenes 
években csak bizonyos építészeti terveket véleményeztek, 
nem vétó- joggal, hanem u. n. szakvéleményt adtak, ez pl. 
fejlesztési pályázatok, helyi védett épületek esetében igen 
célravezetô volt, kedvezô eredmények születtek;

 − a térség szereplôivel való együttmûködés mindkét fôépítészi 
grémium esetében igen jól mûködött, de a partnerek 
eltérôek voltak az adott idôszakokban; a hatvanas években 
kevesebb volt a partner, akikkel együtt kellett/lehetett 
mûködni, a kilencvenes évektôl az együttmûködô partnerek 
sokkal szélesebb skálán mozogtak; 

 − az együttmûködés részeként az új területi fôépítészek, fô-
építészi irodák egyben a település/területrendezôk számára 
helyi konzultációs mûhelyt is jelentettek, amely részben a 
tervtanácsok üléseinek keretében valósult meg; 

 − az elsô területi fôépítészek idejében tanácsi fôépítészek 
nem voltak, így együttmûködés sem lehetett; 

 − az új területi fôépítészek önkormányzati fôépítészekkel való 
együttmûködését külön is ki kell emelni, ez a fôépítészi jog-
szabályokban is megjelent; a területi/állami fôépítészek a 
térség/régió önkormányzati fôépítészeivel állandó és kon-
zultatív kapcsolatban voltak/vannak; 

 − az elsô területi fôépítészi hálózat mögött nem volt helyben 
intézmény, iroda, Budapestrôl látták el feladatukat, hetente 
2-3 napot töltöttek az illetékességi területen;

 − az újaknál az adott régióban 5-7 fôs területi fôépítészi iro-
dák jöttek létre, ez utóbbi a kedvezôbb, hiszen a területen 
állandóan jelen vannak, ez nagy elônyt jelentett/jelent.

Összességében elmondható, hogy a két idôszakban létreho-
zott területi/állami fôépítészi hálózat egyedülálló Európában, a 
környezô országokban sincs hasonló példa, tevékenységük sike-
res, eredményes volt és ma is az. 

Végezetül – Keresztes Sándor volt miniszterrel, ny. állami 
fôépítésszel készült riport által bepillantást nyerhetünk a húsz 
évvel ezelôtti területi fôépítészi hálózat létrehozásának körül-
ményeibe, áttekintést, összegzést olvashatunk az elmúlt két év-
tized területi/állami fôépítészi munkáról, mûködésrôl, eredmé-
nyekrôl. 

Zábránszkyné Pap Klára 
okl. építészmérnök, 

okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök

(Források: 
Lechner Lajos Tudásközpont: Városépítés, Magyar Építômûvészet, Épí-
tésügyi Szemle, Építésügyi Értesítô, jogszabályok, stb., Építési Évköny-
vek – ÉTK., 
Az építésügyi tárca szakirányításának története 1944–1989, ÉTK-
kiadvány, Bp.2009.,  
A magyar tervezôirodák története, ÉTK-kiadvány. Bp., 2001, fôszerkesztô 
Schéry Gábor.
ÉVM, ÉM kézirati anyagok, a Fôépítészi Kollégium, az OFK anyagai, sa-
ját kéziratok)

Keszthely, Helikon kastélymúzeum  

(http://www.panoramio.com/photo/62395856)

Veszprém, Belváros légi fotó  

(http://www.legifoto.com/magyar/galeria/veszprem24/)

Székesfehérvár, Országalma (http://www.agt.bme.hu/varga/foto/feherbar/13html)
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interjú Keresztes sándor egykori környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel 
területi/állami főépítészek – létrehozás – működés – átalakulás

Keresztes Sándor okl. építészmérnök, okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök, a rendszerváltást követően környezetvédelmi miniszter 
(1990. május 23-ától), környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter (1990. május 15 – 1993. február. 22-éig). Miniszterként létrehozta 1992-
ben a területi főépítészi hálózatot. Minisztersége után a politikától visszavonult, Győrben területi, majd állami főépítész volt közel két évtizedig, 
1995. január 1-jétől – 2013. szeptember 30-áig nyugdíjba vonulásáig. Szakmai pályafutásának vezérelve a komplexitás és a szintézis. 
1. Idézze fel a területi főépítészi hálózat 1992-es létrehozásának körülményeit és annak minisztersége alatti működési tapasztalatait.
A rendszerváltással járó radikális változások gyökeresen átalakították azokat a föltételeket, amelyek között az építésügy egésze műkö-
dött. Két év tapasztalata után a minisztériumban – ahol akkor Pataky Szabolcs felügyelte ezt a területet – rájöttünk, hogy a jogszabályi 
környezet módosítása egyedül nem elég az átmenet problémáinak kezelésére. Ezért elsősorban az állami irányításnak azt a középső 
szintjét gondoltuk helyreállítani, amely az önkormányzattá vált megyei tanácsok megszűnésével kiesett. A többmegyés hatáskörrel ren-
delkező területi főépítészi státusz létrehozásával tehát elsősorban ezt a hiányt kívántuk pótolni. Nem véletlen, hogy az első kinevezettek 
többsége korábban megyei főépítész volt, néhányuk egy ideig még mindkét funkciót betöltötte. 

Feladatuk akkor egyrészt az építésügyi hatósági eljárások rugalmasabbá tétele volt azzal, hogy lehetőséget kaptak az OÉSZ szabálya-
itól való eltérés engedélyezésére, másrészt az új önkormányzatok településrendezési kötelezettségének teljesítését segítették a tervek 
véleményezésével úgy, hogy egyben ellátták ezek állami ellenőrzését is. Működésük hamar visszaigazolta a területi főépítészi hálózatra 
vonatkozó döntés helyességét. Az OÉSZ-szel kapcsolatos hatáskör néhány év után megszűnt, de az önkormányzatok fejlesztési és ren-
dezési tevékenységének szakmai támogatása stabil eleme maradt a területi főépítészek munkájának. Ők egyébként sok segítséget nyúj-
tottak a minisztériumi jogszabályalkotáshoz is, részben a korábbi tapasztalataikra építve, részben a napi gyakorlatra támaszkodva.
2. Hogyan érezte magát 1994-ben nyugat-dunántúli területi főépítészként abban a munkakörben, amit Ön hozott létre?  
Beváltotta a hozzáfűzött reményeket? 
A politikában eltöltött 5-6 év után úgy döntöttem, hogy inkább a szakmában szeretném folytatni pályámat. Ezért örömmel fogadtam 
azt a javaslatot, hogy Körmendy János barátomtól – aki a megyei főépítészség mellett átmenetileg területi főépítész is volt győrött – ve-
gyem át a posztot. Tényleg jó volt ismét olyan területekkel – az építésügyi igazgatás és a településrendezés – foglalkozni, amelyekkel 
korábban hosszú éveket töltöttem. A pozícióváltás lehetővé tette, hogy a korábbinál intenzívebbé váljon a főépítészi grémium és az irá-
nyító minisztérium kapcsolata. Ez mindkét fél hasznára vált és – gondolom – sokat profitált belőle a szakma egésze. Utólag visszatekint-
ve talán mondhatom, hogy a kilencvenes évek második fele volt a legproduktívabb időszak ezen a területen.
3. A folyamatos jogszabály-változások tükrében hogyan látja a területi/állami főépítészek két évtizedes működését,  
melyek a legfőbb eredmények? 
Nem volt könnyű ez a húsz év. A KTM-ben (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) eltöltött nyolc év után az építésügy min-
den kormányváltáskor új nevű és portfóliójú tárcához került. Nemcsak a szerencsének, hanem dr. Szaló Péternek is köszönhető, hogy a 
területi főépítészi intézmény megmaradt. Ő helyettes államtitkári szinten szinte végig kormányzati irányítója volt az építésügynek, elkö-
telezett támogatója munkánknak. Ahogy az építésügyi törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok változtak, úgy módosultak a felada-
taink is. Többnyire azonban bővültek. 

Az mindenképpen siker, hogy – tapasztalataim szerint – az önkormányzati vezetők mind nagyobb hányada érti meg a hosszú távú 
gondolkodás szükségességét a település fejlesztésében és rendezésében, és fogadja el szakmai észrevételeinket. Sőt igénylik is ezt. 
Ezért is sajnálatos, hogy megszűnt a településrendezési tervek tervtanácsi megtárgyalása, amely a konzultáció leghatékonyabb formája 
volt. Leginkább azonban a tervezőktől kaptunk pozitív visszajelzést, akik mindig támaszkodhatnak a főépítészek szakmai segítségére, 
akár saját dilemmáik megoldásában, akár a megbízókkal folytatott vitáikban. Ez segíti kialakítani az egységes gyakorlatot is, amire a ter-
vezés mára kialakult rendszerében – ahol egymástól elszigetelt szakemberek magányosan dolgoznak – érezhető igény van. 

Egyre fontosabb a – most már államinak nevezett – főépítészek szerepe a területrendezésben. Az OTrT és a megyei tervek érvényesí-
tése – néhány éve már hatósági úton is – mind eredményesebben biztosítja az ország területének fönntartható és ésszerű hasznosítását. 
Ez a hatáskör ilyen módon jól kiegészíti a települési tervi véleményezési feladatot. Bár be kell vallani, a hatósági eszközök alkalmazását 
nem mindenki tudta könnyen megszokni.
4. Milyen további lehetőséget lát a jövőt illetően, a ma is regionális rendszerben működő állami főépítészek és a megyék kapcsolatát illetően? 
Az állami főépítészek munkája a kapcsolatok tekintetében az utóbbi években sajnos egyre bonyolultabbá, vagy mondhatnám nehezeb-
bé vált. A területi főépítészek az első másfél évtizedben jogilag önálló irodát vezettek, közvetlen kapcsolattartási lehetőséggel minden 
partner felé. De leginkább láthatóak voltak, átvitt értelemben. Most már egy óriási kormányhivatal egyik szakigazgatási szervének fő-
osztályi rangú irodáját vezetik. Ami nemcsak az elérhetőséget nehezíti, de jelentősen korlátozza a szakminisztériummal való kapcsolat-
tartást is. És ez természetesen kihat az állami főépítészek munkájának koordinálására is, így csökkentve az egységes gyakorlat kialakítá-
sának lehetőségét. De ez csak a kérdés szervezeti részét illeti.

Időszerű feladatnak azt látom, hogy sikerüljön megtalálni az állami főépítészek helyét és szerepét abban a főépítészi rendszerben, 
amelynek újragondolását az országos főépítész az utóbbi időben kezdeményezte. Nagyon világosan kell meghatározni az önkormány-
zati és az állami főépítészek kompetenciáit úgy, hogy azok ne gyengítsék, hanem szinergikusan erősítsék egymást. Ez persze a minisz-
térium dolga, de a nagy tapasztalatokkal rendelkező állami főépítészek és munkatársaik sokat segíthetnek benne.

A konkrét kérdésre vonatkozóan: amíg az állami főépítész véleményének nem a hatósági jogkör, hanem csak a pozíciója és szakmai 
presztizse ad súlyt, meg kell tartani a regionális (politikailag korrektebben a többmegyés) hatáskört. Már csak azért is, mert sajnos – úgy 
látom – a szakma nemcsak létszámban, hanem minőségben is egyre gyengül, így egyszerűen nem lehetne minden megyébe megfelelő 
kompetenciával rendelkező szakembert találni.

Ez a megállapítás az állami szférát illeti. De foglalkozni kell a megyei önkormányzati főépítészi státusz meghatározásával, illetve meg-
erősítésével is, ami a megyék feladatkörének változásával elbizonytalanodni látszik. Összefoglalva, a következő hónapok, évek nemcsak 
lehetővé teszik, de igénylik is a településügy és a területrendezés intézményrendszerében érzékelhető feszültségek kezelését. Ez a szak-
ma egészének felelőssége.

(Az interjút Zábránszkyné Pap Klára készítette. 2013. novemberében)


