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Üdvözlöm!

Németh László okl. építészmérnök vagyok, az Öreghegyen saját építésű

családi házunkban családommal 22 éve élek. Feleségem szintén

okl. építészmérnök,  két iskolás korú gyermekünk van. 

Székesfehérváron születtem 1962-ben,  a Jáky József Építőipari 

Szakközépiskolában érettségiztem.  

Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny megnyerésével jutottam be a 

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára, ahol 1986-ban 

diplomáztam. 

Kezdettől fogva a szakmámban dolgozom,  a Fejér Megyei Tervező Irodán 

pályakezdőként indultam, jelenleg a feleségemmel közös vállalkozásban 

építésztervezői tevékenységet folytatok. 

1995-ben a Polgármesteri Hivatal városfejlesztési igazgatójaként 

dolgoztam, ami szép feladatot jelentett, tele voltam tervekkel, 

de a politika közbeszólt.

Miért szeretnék független képviselő lenni?

Mert elegem van abból, hogy a politika nem engedi a 

szakmát ! 

1990-94 között velem együtt négy építész volt a városfejlesztési 

bizottságban.  Ma egy sincs ! …

Itt az ideje, hogy a szakma beleszóljon a politikába !

A következő oldalakon kérem tekintse meg főbb megvalósult 

tervezési munkáimat.



Deák FerencDeák Ferenc

Kereskedelmi és Kereskedelmi és VendéglátóipariVendéglátóipari

Szakképző IskolaSzakképző Iskola

Székesfehérvár Károly János u.Székesfehérvár Károly János u.



GyőrújbarátGyőrújbarát

iskolai tornacsarnokiskolai tornacsarnok



KoroncóKoroncó

iskolai tornateremiskolai tornaterem



KomáromKomárom

TermálfürdőTermálfürdő--uszodauszoda



ALBAALBA--LUXLUX

Központi telepKözponti telep--gyártócsarnokgyártócsarnok

Székesfehérvár Köles u.Székesfehérvár Köles u.



Otthon BútorboltOtthon Bútorbolt

ElEl--dentdent fogászatfogászat

SzfvárSzfvár.  Berényi u..  Berényi u.



Napsugár lakóparkNapsugár lakópark

Székesfehérvár Nefelejcs u.Székesfehérvár Nefelejcs u.



„Aranysziget”„Aranysziget”

88 lakásos lakóépület88 lakásos lakóépület

SzfvárSzfvár.  Berényi.  Berényi--Pozsonyi u.Pozsonyi u.



ÜzletÜzlet-- és lakóépületés lakóépület

SzfvárSzfvár.  Ady Endre u..  Ady Endre u.





Székesfehérvár Kassai u.Székesfehérvár Kassai u.

Székesfehérvár Pozsonyi u.Székesfehérvár Pozsonyi u. Székesfehérvár Rozsnyói u.Székesfehérvár Rozsnyói u.



„Szép Házak” magazin publikációi„Szép Házak” magazin publikációi



A következő oldalakon bemutatom azon főbb városfejlesztésiA következő oldalakon bemutatom azon főbb városfejlesztési

kérdéseket, melyek bizonyítják a szakértelem hiányát !kérdéseket, melyek bizonyítják a szakértelem hiányát !



Nemzeti Sírkert Nemzeti Sírkert 

és Emlékhelyés Emlékhely

méltó kialakításaméltó kialakítása



Amikor még mindenAmikor még minden

harmonikus voltharmonikus volt

1938  anno…1938  anno…



Az első rombolás !Az első rombolás !

-- Tervpályázatot a régi időbenTervpályázatot a régi időben

állítólag akkor írtak ki, haállítólag akkor írtak ki, ha

nem akartak semmit csinálni.nem akartak semmit csinálni.

--19881988--ban az első tervpályázat.ban az első tervpályázat.

(Nemzeti Emlékhely)(Nemzeti Emlékhely)

Nem történik semmi…Nem történik semmi…

--19951995--ben a második,  meghívásosben a második,  meghívásos

tervpályázat.  tervpályázat.  OltaiOltai Pétert Pétert 

kérik fel a tervek elkészítésére.kérik fel a tervek elkészítésére.

Csak elkezdik építeni a vashangárt.Csak elkezdik építeni a vashangárt.

Hiába, változnak az idők …Hiába, változnak az idők …



Mondják, minden csoda 3 napig Mondják, minden csoda 3 napig 

tart. Ezt a „csodát” nem tudtuk tart. Ezt a „csodát” nem tudtuk 

megszokni. Rengeteg tiltakozás megszokni. Rengeteg tiltakozás 

után Varga Kálmán, az akkoriután Varga Kálmán, az akkori

OMVH elnöke segítségévelOMVH elnöke segítségével

sikerült elbontatni esikerült elbontatni e

szörnyűségetszörnyűséget ..

Mennyibe is került ez nekünk? Mennyibe is került ez nekünk? 

Milyen rombolást okozott?Milyen rombolást okozott?

A „bontó brigád”:A „bontó brigád”:

FPV tagjai, kiegészülve FPV tagjai, kiegészülve 

Dr. Fitz Jenő régész professzorral.Dr. Fitz Jenő régész professzorral.

1998 és 2000 közötti ráfordítások:1998 és 2000 közötti ráfordítások:

-- állami:                  410 millió Ft állami:                  410 millió Ft 

-- önkormányzati:     130 millió Ftönkormányzati:     130 millió Ft

-- védőtető bontása:  38 millió Ftvédőtető bontása:  38 millió Ft



A második „rombolás” !A második „rombolás” !

Szabó Zoltán közvetlen megbízást kap a Fejér Megyei Múzeumok IgazgatóságátólSzabó Zoltán közvetlen megbízást kap a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságától

2007.01.022007.01.02--i illetve 2007.06.02i illetve 2007.06.02--i szerződéssel a Nemzeti Emlékhely i szerződéssel a Nemzeti Emlékhely –– Királyi SétaKirályi Séta

tanulmánytervének elkészítésére.     (Pályáztatás ?)tanulmánytervének elkészítésére.     (Pályáztatás ?)

Vasbeton födém és metszet !?Vasbeton födém és metszet !?

Miért kell itt városi tér!Miért kell itt városi tér!
Múzeumot ebből az épületből ?Múzeumot ebből az épületből ?

Hol a bejárat ?Hol a bejárat ?



Szabó Zoltán szerint így nézhetett ki a Szabó Zoltán szerint így nézhetett ki a 

XII. XII. szsz--banban a koronázó templom.a koronázó templom.

(Vagyis nem Szent István korában !)(Vagyis nem Szent István korában !)

...Gyakorlatilag semmi köze sincs az eredeti ...Gyakorlatilag semmi köze sincs az eredeti 

bazilikához, mert arról kevés kézzelfogható bazilikához, mert arról kevés kézzelfogható 

tárgyi ismeret maradt ránk. Nagyjából ismert tárgyi ismeret maradt ránk. Nagyjából ismert 

a dimenziója, de a terven egyebek közt a dimenziója, de a terven egyebek közt 

látható kétszintes oldalhajó hitelességét látható kétszintes oldalhajó hitelességét 

semmi sem támasztja alá…semmi sem támasztja alá…

állítják más, régész szakemberekállítják más, régész szakemberek

Első tiltakozásom süket fülekre talált 2007 decemberének közmeghallgatásán !Első tiltakozásom süket fülekre talált 2007 decemberének közmeghallgatásán !



Részletképek Deák Péter filmjéből,Részletképek Deák Péter filmjéből,

mely az eredeti Szent István mely az eredeti Szent István 

bazilikát mutatja be.bazilikát mutatja be.

A legújabb makett, feleslegesen !A legújabb makett, feleslegesen !

Láthatóan egyszintes az oldalhajóLáthatóan egyszintes az oldalhajó



MÉG NEM KÉSŐ…

Felhívás a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely érdekében.

Hosszú ideje kívánjuk sokunkkal együtt, a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely

ügyének végleges, megnyugtató megoldását. Mi, akik építészként ebben a városban 

dolgozunk, és a Fejér Megyei Építészek Kamarája tagjai vagyunk, az alábbiakban 

adjuk közre vélemenyünket a megvalósítani kívánt tervről:

A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyet az építész szakma és a civil szervezetek

álláspontjának figyelmen kívül hagyásával kívánják átépíteni, miközben korábban több

fórumon hangoztattuk határozott szakmai ellenvéleményünket az érdekeltek 

számára.

A jelenlegi terv tervezőjének kiválasztása és megbízása a vonatkozó jogszabályok

megsértésével történt, miközben a tervezés programja a mai napig kiforratlan,

előkészítetlen.  A mű az alázat teljes hiányában fogant. Ha megvalósulna, azzal egy 

újabb gigantikus, élősködő torzszülött jönne létre,  felülmúlva a korábbi „vashangár-

vashernyó”dicstelen pályafutását……

Székesfehérvár, 2009. április 21.

Ács Miklós, Czanek Henrietta, Fülöp Zoltán, Gáspár Zoltán, Keszei Balázs,

Kovács Krisztina, Lőrincz Attila okl. építészmérnök,  Mahler György okl. 

építőmérnök,  Németh László, Némethné Mórocz Marianna, okl. építészmérnök

Pozsár Ágnes okl. építész, Tatai Róbert okl. építészmérnök



Szabó Zoltán terve építési engedélyt kap, mely alapján Szabó Zoltán terve építési engedélyt kap, mely alapján 

–– az engedélyező véleménye szerint az engedélyező véleménye szerint ––

nem lehet megkezdeni az építkezést, nem lehet megkezdeni az építkezést, 

a felépítményre (metszetre) új tervet kell készíteni !a felépítményre (metszetre) új tervet kell készíteni !

Közben a „Királyi Séta” támogatást kapott az Közben a „Királyi Séta” támogatást kapott az 

Európai Unió fejlesztési pályázatán.Európai Unió fejlesztési pályázatán.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ  VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

„Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztése”

építészeti ötletpályázat

2009. AUGUSZTUS

Ezért kellett az építési engedély !Ezért kellett az építési engedély !

A tiltakozások, szakvélemények hatására újabb tervpályázat.A tiltakozások, szakvélemények hatására újabb tervpályázat.



Az eredmény(?):Az eredmény(?):

A védőtető bontása óta tervezési,  pályázati költség: kb. 100 millió FtA védőtető bontása óta tervezési,  pályázati költség: kb. 100 millió Ft



Hogyan tovább ?Hogyan tovább ?

--Véleményem szerint a „Királyi Séta” megbukott!Véleményem szerint a „Királyi Séta” megbukott!

-- Az eddigi koncepció csak zsákutcába vezet !Az eddigi koncepció csak zsákutcába vezet !

-- Új programot kell alkotni új szereplőkkel !Új programot kell alkotni új szereplőkkel !

-- Tudomásul kell venni, hogy a Romkert jelenlegTudomásul kell venni, hogy a Romkert jelenleg

jogilag is a „Nemzeti Sírkert” része !jogilag is a „Nemzeti Sírkert” része !

-- AA Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 

20082008 május 15május 15--én tartott ülésén a Nemzeti Sírkert én tartott ülésén a Nemzeti Sírkert 

részévé nyilvánította 37/2008. számú határozatával.részévé nyilvánította 37/2008. számú határozatával.

-- Elsődleges a királyi sírok méltó megjelenítése,Elsődleges a királyi sírok méltó megjelenítése,

a kövek védelme csak másodlagos.a kövek védelme csak másodlagos.

-- Legyen zarándokhely a Nemzeti Sírkert és Emlékhely.Legyen zarándokhely a Nemzeti Sírkert és Emlékhely.

-- Létre kell hozni egy új Szent István király múzeumot.  Létre kell hozni egy új Szent István király múzeumot.  



A III. Béla Lovagrend kegyeleti „útvonala”A III. Béla Lovagrend kegyeleti „útvonala”

15 királyunkat,  15 királyunkat,  AntiochiaiAntiochiai Anna királynénkat temették itt el:Anna királynénkat temették itt el:

--SzentSzent Istvánt 1038Istvánt 1038--ban,ban,

--KálmántKálmánt 11161116--ban,ban,

--II. (Vak) Bélát 1141II. (Vak) Bélát 1141--ben,ben,

--II. Gézát 1162II. Gézát 1162--ben,ben,

--II. Lászlót 1063II. Lászlót 1063--ban,ban,

--IV. Istvánt 1165IV. Istvánt 1165--ben, ben, 

--III. Bélát 1196III. Bélát 1196--ban,ban,

--III. Lászlót 1205III. Lászlót 1205--ben,ben,

--RóbertRóbert Károlyt 1342Károlyt 1342--ben,ben,

--NagyNagy Lajost 1382Lajost 1382--ben,ben,

--AlbertetAlbertet 14391439--ben,ben,

--MátyástMátyást 14901490--ben,ben,

--II. Ulászlót 1516II. Ulászlót 1516--ban,ban,

--II. Lajost 1526II. Lajost 1526--ban ésban és

--SzapolyaiSzapolyai Jánost 1540Jánost 1540--ben.ben.



Látvány belülről Látvány belülről 



Pályázati programtervPályázati programterv

Az alábbiakban bemutatom a saját pályázatomat, Az alábbiakban bemutatom a saját pályázatomat, 

melynek alapja a Nemzeti Sírkert .melynek alapja a Nemzeti Sírkert .

A gyalogosforgalom kiváltása a A gyalogosforgalom kiváltása a lábasházlábasház folytatásában.folytatásában.

Így biztosítható a Sírkertben történő egyházi, világiÍgy biztosítható a Sírkertben történő egyházi, világi

rendezvények intimitása !rendezvények intimitása !

Új Szent István Múzeum kialakításaÚj Szent István Múzeum kialakítása

a nyilvános WC helyén és melletti telkekena nyilvános WC helyén és melletti telkeken



Pályázati látványtervPályázati látványterv

Új Szent István Múzeum + kilátó építéseÚj Szent István Múzeum + kilátó építése

a nyilvános WC helyén és melletti telkekena nyilvános WC helyén és melletti telkeken

Királyi sírok méltó megjelenítéseKirályi sírok méltó megjelenítése

A Mauzóleumban kell elhelyezniA Mauzóleumban kell elhelyezni

a koronázási jelvények másolatát,a koronázási jelvények másolatát,

(Jó lenne az eredeti korona és palást)(Jó lenne az eredeti korona és palást)



Pályázati látványtervPályázati látványterv

Új Szent István Múzeum kialakításaÚj Szent István Múzeum kialakítása

a nyilvános WC helyén és melletti telkekena nyilvános WC helyén és melletti telkeken



Gyalogos átvezetés a múzeum mellettGyalogos átvezetés a múzeum mellett

Szent István szarkofágját a helyére kell tenniSzent István szarkofágját a helyére kell tenni



Pályázati látványtervPályázati látványterv

Új Szent István Múzeum kialakításaÚj Szent István Múzeum kialakítása

a nyilvános WC helyén és melletti telkekena nyilvános WC helyén és melletti telkeken

Nemzeti Sírkert a királyi sírokkal,Nemzeti Sírkert a királyi sírokkal,

kertészeti eszközökkel hangsúlyozvakertészeti eszközökkel hangsúlyozva



Pályázati látványtervPályázati látványterv

A Nemzeti Sírkert látványa este,A Nemzeti Sírkert látványa este,

minden sírban elhelyezett örökmécsesselminden sírban elhelyezett örökmécsessel

Az egykori Bazilika fényjátékkal történőAz egykori Bazilika fényjátékkal történő

megjelenítéséhez szükséges rozsdamentesmegjelenítéséhez szükséges rozsdamentes

segédszerkezetek, melyek egy gombnyomásrasegédszerkezetek, melyek egy gombnyomásra

jönnek a felszínre.jönnek a felszínre.



A Rózsaligetbe tervezett „A Rózsaligetbe tervezett „városmakettvárosmakett””

((minivárosminiváros) felesleges forgalmat vonz !) felesleges forgalmat vonz !

A liget maradjon a fehérváriak pihenőparkja !A liget maradjon a fehérváriak pihenőparkja !

Milyen látvány lesz a kerítéssel, kilátó gáttal körbeépített Milyen látvány lesz a kerítéssel, kilátó gáttal körbeépített 

kétes értékű „kétes értékű „városmakettvárosmakett” , mely eltakarja a Rózsaligetet?” , mely eltakarja a Rózsaligetet?

Ez itt hogy fog kinézni?Ez itt hogy fog kinézni?

(feltöltés, támfal, kerítés)(feltöltés, támfal, kerítés)



……. A város-makett olyan városképet ábrázol, 

mely időben egyszerre sohasem létezett…

Az épületek méretaránya 1:12,5 m, mely nem teszi lehetővé, 

hogy a korabeli utcákra be lehessen menni.

(Ahhoz sokkal nagyobb méretarányban kellett volna tervezni, 

melyhez nem állt rendelkezésre elegendő terület)……



Biztosan itt kellBiztosan itt kell

felépíteni a felépíteni a 

„ „ városmakettetvárosmakettet ” ?” ?

A városi park kialakításánakA városi park kialakításának

gondolata már az 1930gondolata már az 1930--asas

években megszületett.években megszületett.

CsitáryCsitáry G. Emil polgármesterG. Emil polgármester

szerezte meg a város részéreszerezte meg a város részére

a magántulajdonban lévőa magántulajdonban lévő

100 hold rétet a hiányzó városi100 hold rétet a hiányzó városi

park kialakítására.park kialakítására.



A „Királyi Séta”A „Királyi Séta”

útvonala maradjonútvonala maradjon

a történelmi Belvárosa történelmi Belváros

határain belül. határain belül. 

A „A „városmakettvárosmakett””

-- ha szükséges (?) ha szükséges (?) ––

a történelmi Belvárosa történelmi Belváros

közelében közelében 

valósuljon meg !valósuljon meg !



Az Alba Plaza épülete a rossz helyen, rosszulAz Alba Plaza épülete a rossz helyen, rosszul

működő városi piaccalműködő városi piaccal



A „murvás parkoló” tervezett beépítéseA „murvás parkoló” tervezett beépítése



Tervezett bevásárlóközpontTervezett bevásárlóközpont

a „murvás parkoló” helyén.a „murvás parkoló” helyén.

A telek beépítettsége 80 % !A telek beépítettsége 80 % !

A 3 szintes mélygarázst még aA 3 szintes mélygarázst még a

régészeti ásatások befolyásolhatják.régészeti ásatások befolyásolhatják.

Közlekedni lehetetlen lesz a környéken !Közlekedni lehetetlen lesz a környéken !



Véleményem szerint a meglévő piacot ki kell venni a Plaza épületéből,Véleményem szerint a meglévő piacot ki kell venni a Plaza épületéből,

és a „murvás” parkoló helyén kell egy igazi vásárcsarnokotés a „murvás” parkoló helyén kell egy igazi vásárcsarnokot--piacotpiacot

felépíteni. Értékegyeztetéssel ez kezelhető, mivel a tulajdonosok azonosakfelépíteni. Értékegyeztetéssel ez kezelhető, mivel a tulajdonosok azonosak

Új városi piac,Új városi piac,

vásárcsarnokvásárcsarnok

ZöldfelületiZöldfelületi

parkolókparkolók

Meglévő városi piac,Meglévő városi piac,



Az autóbuszAz autóbusz--pályaudvar és környékepályaudvar és környéke

Váróépület volt, Váróépület volt, 

most játékterem !most játékterem !

Maradt volna váróterem !Maradt volna váróterem !

Kár volt beépíteni Kár volt beépíteni ezt ezt az értékes telket az értékes telket !!

A Regionális Közlekedési Központot kellett A Regionális Közlekedési Központot kellett 

volna megvalósítani a vasútállomás mellett!volna megvalósítani a vasútállomás mellett!



A pályaudvarral szemközti területA pályaudvarral szemközti terület

Sátor helyett pl. Kulturális Központ Sátor helyett pl. Kulturális Központ 

könyvtárral (ne a Bőrgyárba), könyvtárral (ne a Bőrgyárba), 

konferenciateremmel, konferenciateremmel, szoborparkkalszoborparkkal, , 

„„városmakettelvárosmakettel””



Hol a járda ?Hol a járda ?
(Nagyszombati u.)(Nagyszombati u.)

Kellene már egy Kellene már egy 

önálló szerkezetűönálló szerkezetű

utcanévtábla rendszer !utcanévtábla rendszer !

A helyi buszközlekedési utak mindkétA helyi buszközlekedési utak mindkét

oldalán járdának illik lennie, hogy gyermekeink,oldalán járdának illik lennie, hogy gyermekeink,

az idősek, a mozgáskorlátozottak feleslegesenaz idősek, a mozgáskorlátozottak feleslegesen

ne menjenek át kétszer az úton !ne menjenek át kétszer az úton ! Kassai u.Kassai u.Fiskális u.Fiskális u.

Pozsonyi u.Pozsonyi u.



Meglévő Fiskális uMeglévő Fiskális u--i orvosi rendelői orvosi rendelő

bővítése a tetőtérben ?bővítése a tetőtérben ?



Aktuális elképzelésAktuális elképzelés

-Túlzsúfolt telek

-Kevés parkoló

-10000 lakos felnőttorvosi

ellátása a tetőtérben ?

-Liftet kell építeni

-Költséges megoldás  

Meglévő rendelő tetőterében Meglévő rendelő tetőterében 

a felnőttorvosi ellátás ?a felnőttorvosi ellátás ?



Általam javasolt elképzelésÁltalam javasolt elképzelés

- Meglévő önkormányzati telek (jelenleg a POSTA épületével)

- Parkolók alakíthatók ki

- Földszinten lévő rendelők

-Tetőtérben pl. orvosi lakások

-Nem drágább megoldás

-Helyi tervezők (itt adózó !) – nem budapesti - megbízása



AA posta épületeposta épülete

Az építési telekAz építési telek

(önkormányzati)(önkormányzati)



Béla úti KöztemetőBéla úti Köztemető

--Többször szorgalmaztamTöbbször szorgalmaztam

a gyalogos átkelőhelyet.a gyalogos átkelőhelyet.

--Lett is belőle kettő ?Lett is belőle kettő ?

--Egyik helyett egy városEgyik helyett egy város

felöli balra kanyarodó felöli balra kanyarodó 

sáv is épülhetett volna.sáv is épülhetett volna.

--Az útról nem látható Az útról nem látható kaputkaput

is át is át kellene helyezni kellene helyezni 

a a Béla út mellé.Béla út mellé.



A bemutatott példák talán az Ön számára is bizonyítják, hogy eddig rossz kezekben 

volt a város irányítása.

Politikai oldaltól függetlenül – mindkét nagypárt felelős az eddigi történésekért –

véleményem szerint szakmailag teljesen elhibázott pl. :

- a „murvás parkoló” eladása

- a „Királyi Séta” koncepciója a Nemzeti Emlékhellyel, 

a Rózsaligetbe tervezett „makettvárossal”

- a buszpályaudvar felépítése a jelenlegi helyén

- a Fiskális úti orvosi rendelő tetőtérbeépítése

- a közlekedésfejlesztési koncepció egyes elemei

és még sorolhatnám….

Egy képviselő sem vitte tovább a tiltakozók, a szakma véleményét, hanem

pártpolitikai (frakció) érdekből szavaztak ! 

Kérdem én, ha a politika nem tart igényt a szakemberek véleményére, 

mikor lesz itt változás ? 

Akkor, ha a közgyűlésbe, bizottságokba megfelelő szakemberek kerülnek, s nem

csak a politikusok döntenek !

Ehhez kérem az Ön segítségét is, hiszen a MI ZSEBÜNKRE MEGY !!!



Köszönöm a figyelmüket!

Németh László  építész  - független jelölt

Szakembereket az Önkormányzatba !


