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Remetey Tibor 

 (Budapest, 1935. 03. 02. – Bakonykúti, 1995. 10. 30.) 
Összeállította: Bánhelyi Károly – Sztanekné dr. Apai Gabriella 

Építészmérnök, városépítés-városgazdasági szakmérnök. 1963-tól 1977-ig 
Dunaújvárosban a Tervező Iroda településtervező építészeként dolgozott. 
Csoportvezetőként folytatta hivatali elődje, Dr. Weiner Tibor munkáját. Tervei 
nyomán több városrész épült, formálódott. Közreműködésével nyerte el mai 
ismert formáját a Római tábor városrész. Új szemléletű várostervezési elkép-
zeléseihez a nyilvánosság erejével próbált urbanisztikai szemléletet érvénye-
síteni a döntéshozók körében. A Győri Tervező Vállalatnál eltöltött évek után, 
1983-tól Székesfehérvárott dolgozott. A Fejér megyei Tervező Iroda szakfő-
mérnökeként, később a Sagittarius Kft. tervezőjeként a humánközpontú, ér-
tékvédő, ugyanakkor vállalkozásbarát tervezés elveit alkalmazta a gyakorlat-
ban. Kiváló tervező, nagyszerű ember volt. Segítette a pályakezdőket. Aktív 
közéleti emberként az Építéstudományi Egyesület tagja volt, megszervezte a 
Magyar Urbanisztikai Társaság megyei csoportját. 
 

 

Remetey Tibor gyógyszerész szülők gyermekeként Budapesten, az Árpád Gimná-

ziumban érettségizett, majd az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Épí-

tészmérnöki Karán szerzett diplomát 1957-ben. Házasságkötése után Dunaújvá-

rosba költözött, itt született két gyermeke is. Először a Beruházási Bankban, 
majd 1963-1977-ig város- és területtervezőként dolgozott. Az – ahogy kollégái 

fogalmaztak - “elegáns úriember típusú” Remetey Tibor a Dunaújvárosi Tervező 

Iroda csoportvezetőjeként hivatali elődje, dr. Weiner Tibor szellemi örökségének 
folytatójaként az Atheni Karta városépítési elveinek követése, az egyes városi 

funkciók szétválasztása, monumentális, historizáló épületek keretezte széles fő-

utak, sávos majd keretes beépítés alkalmazása mellett többféle kísérletet tett a 

sematikus homlokzatokból és tömegelrendezésből eredő formák merevségének 
oldására. A lakótelepek új kompozíciós tengelyeit, útjait a fő irányok megtörésé-

vel, az utak lágyabb vezetésével igyekezett változatossá tenni; a típusépületeket 

egyedi sarokelemekkel való összekötése mozgalmasabb elrendezést eredménye-
zett; az épületek zártabb elhelyezésével pedig a hagyományos településkép, az 

utcák, terek hangulatának felélesztésére történt kísérlet.  

1963-ban a radari barakktábornál a magas löszpartban partomlás keletkezett, 
ezért a lakókat sürgősen el kellett helyezni. A kertvárosi családi házas területen 

található volt még beépítetlen terület, az úszótelkes szabadon álló formában el-

rendezett kettő és négyszintes épületekbe ide került kb. 700, nagyrészt “CS” 

(csökkent komfortfokozatú) lakás. 

Remetey Tibor irányítása mellett több lakóterületre készült településrendezési 

terv, így például a Dózsa II. és a Béke VI./A városrészekre. 

A Ságvári városrész I. ütemét még keretes beépítésű, szocreál formavilágú épü-
letek jellemzik, a II. ütemben Remetey Tibor közreműködésével, a paneles tech-

nológiával felépült városrész kb. 65 %-ban 10 szintes épületei hagyományos 

sávház – zöld – parkoló – sávház elrendezésűek; a peremen megjelenő ponthá-
zak sajátos karaktert képeznek. 

Bánhelyi Károly, a Tervező Iroda mérnökének emlékezése a közös munkáról: 

“A Római tábor városrész tervezésével, építésével kiemelten kell foglalkozni, 

mert megítélésem szerint ez a Remetey Tibor által tervezett legjelentősebb, leg-
izgalmasabb, legnagyobb komplex városrész. A Római városrész tervezésekor, 

1965-ben a Dunaújvárosban dolgozó, önálló lakással nem rendelkezők száma 

12 600 fő volt. A városi lakásépítés a foglalkoztatottak robbanásszerű növekedé-
sével nem tudott lépést tartani, ezért a legfontosabb feladat a lakásépítés mind 
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erőteljesebb növelése volt. 

Remetey Tibor munkássága városesztétikai értékeit a Római tábor városrész vo-

natkozásában – egykori kollégaként – csak szubjektíven tudom értékelni. Terve-
zett városrészről van ugyan szó, mégis magán hordozza a nőtt, organikus város-

rész jegyeit. Az akkor elfogadott lakótelepi építési stílussal szemben – amely 

sávház, zöld, sávház szisztémát alkalmazott – teljesen más karakter jelenik itt 
meg. Dr. Granasztói Pál professzor úr mondta egyik vizsgám alkalmával a Római 

tábor városrész helyszínrajza láttán, hogy a Körút vonala nagyon hasonlít Sopron 

belváro-sára. A városrész közepén végighúzódó széles gyalogos passzázs üzle-

tekkel az átlagos lakótelepi hangulattól teljesen eltér. A Római tábor városépíté-
szetének megítélése csak úgy reális, ha az adottságokat és lehetőségeket vetjük 

össze az eredményekkel. A lakásépítési tevékenységet, mely a városfejlesztés 

szempontjából döntő jelentőségű volt, nem ítélhetjük meg csupán városépítésze-
ti értékek alapján. Az értékelés szempontjából sokkal nagyobb jelentőséggel bír a 

társadalmi célok mielőbbi időbeni megvalósításának reálisan mérlegelhető minő-

sége és hatásai. “ 

     

A dunaújvárosi városrendezési tervekkel egyidejűleg folyt Rácalmás (Kulcs) üdü-
lőterület tervezése. 

Remetey Tibor 1978-ban a Győri Tervező Vállalathoz került, mint településterve-

zési szakfőmérnök. Ezidőben későbbi pályafutására is hatást gyakorló szakmai 

barátságok szövődtek kollégáival. 

1981 januárjától Székesfehérvárra hívták. A Fejér megyei Tervező Iroda szakfő-

mérnökeként, műszaki igazgatóhelyetteseként számítottak szaktudására. 

Munkája eredményét számos Fejér megyei település általános és részletes ren-
dezési terve, iparterületek, üdülőterületek, zártkertek rendezési tervei és több 

jelentősebb beépítési terv őrzi.  

Mór város általános rendezési terve 1985-ben készült el. 

Sárbogárd várossá nyilvánításának alkalmából 1986-ban kiállították az általános 

rendezési terv vizsgálati és programlapjait. Erről a tervező Remetey Tibor így 

emlékezik meg: “Tervező gárdánk e másfél éves munkáját örömmel tette köz-

szemlére, az ünneplők asztalára, és jó érzés volt nem üres kézzel jönni. A város 
két 15-15 éves szakaszra szóló térbeli jövőképe volt tarsolyunkban.” 

A sárbogárdi rendezési terv készítését megalapozó vizsgálati anyag az értékvédő 

szemléletű tervezési munkamódszer szép példája. 

Remetey Tibor utcakép-vázlatai, a megtartásra érdemes épületek soráról készí-

tett felmérési vázlatok tanuskodnak erről. Ezzel a helyi értékvédelem egyik első 

példája jelenik meg, melyet később más terveknél is megfigyelhetünk, már mint 
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törvényi előírás teljesítéseként. 

     

A Fejér megyei Tervező Iroda kollektívája a megyei települések közül elkészítette 

többek között Bicske, Enying, Sárosd részletes rendezési tervét, Seregélyes ösz-
szevont részletes rendezési tervét is. 14 településre készült házhelyrendezési 

terv, így például Szabadbattyán, Magyaralmás, Szabadegyháza, Kisfalud–puszta 

területére. 

A Fejér megyei Tervező Irodában készült utolsó jelentős munka Székesfehérvár 
általános rendezési tervének felülvizsgálata volt, 1990-ben. A terv a településfej-

lesztési igényekre tekintettel vállalkozási telephelyek kijelölésére, kialakítására 

vonatkozó munkarészt is tartalmazott. 

1991-ben a Tervező Iroda néhány csoportjából alakult meg a Sagittarius Mérnöki 

Vállalkozási és Szolgáltató Kft. Remetey Tibor itt folytatta településtervezési te-

vékenységét. Maroshegy részletes rendezési tervéhez (1989-1992) kapcsolódott 
a Balatoni úti HRT 1991-ben, majd elkészült 1992-ben Feketehegy-Szárazrét 

részletes rendezési terve. 

 

1993-tól Remetey Tibor a Polgármesteri Hivatal főtanácsosaként dolgozott. Irá-

nyítása alatt készítette el a Városháza Tervező Csoport Öreghegy részletes ren-

dezési tervének módosítását. A terv különös erénye a helyi védelemre javasolt 
egykori szőlőhegyi épületek, nyaralók, présházak felkutatása, a helyszíni állapot-

vizsgálat dokumentálása.  

A Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megbízására az Alba Plan Kft. fele-
lős tervezőjeként készítette utolsó munkáját, az Alba Ipari Zóna vállalkozásfej-

lesztési területre vonatkozó területfelhasználási-szerkezeti tervet. 
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Remetey Tibor tudását, szakmai tapasztalatát publikációkban és közéleti tevé-
kenysége során is megosztotta az érdeklődőkkel. 

Az ÉTE dunaújvárosi titkáraként több konferenciát, többnapos város- és térséglá-

togató túrát szervezett az ország különböző régióiba.  

Megszervezte a Magyar Urbanisztikai Társaság Fejér megyei csoportját. 

1995 őszén, nyugdíjazását követően, a szakmai társaság meghívást kapott Ba-

konykútiba, szépen felújított parasztházának bemutatására. 

Egy hónap múlva a szeretett kisházban 60 évesen érte utol álmában a halál, vé-
get vetve a gazdag életútnak, melynek során tehetségével, szorgalmával, magas 

színvonalú felkészültségével és állandó optimizmusával szolgálta a városrendezés 

és településtervezés sokszor gazdasági és anyagi okok miatt háttérbe szorított 
ügyét. 

 

Forrás: 
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Dunaújváros, Ságvári II. városrész, Városépítés,1965.okt.6-8.o. 

Zsidai Csaba: A Ságvári II. városrész beépítési terve, Dunaújvárosi Hírlap, 1966.06.17. 
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Remetey Tibor: Ötödik városunk jövőképe 

                       Fejér megyei Műszaki Élet, 1987.1-2.szám, 6-10.o. 
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Székesfehérvár M.J.V. Levéltára XXIX.-101. A Sagittarius Kft. tervtára 
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