
IN MEMORIAM 

 

Somogyi László (1932 – 2016) 

okl. építészmérnök 

 

Somogyi László 1932. június 3-án született Székesfehérváron. 

Az egyetem elvégzése után (1954) gyorsan felívelő pályafutását 

Székesfehérváron a Fejér Megyei Építőipari Vállalatnál kezdte, 

már 1960-ban főépítés-vezető, 1962-ben pedig  főmérnök, 

később már az ARÉV-nél műszaki igazgató. Számos korszerű, 

új építési technológia és rendszer bevezetése fűződik nevéhez. 

A 60-as, 70-es évek kissé merev előre gyártott technológiái 

kiegészítésére, majd felváltására, többek között az angol 

CLASP építési rendszer honosítása, a francia alagút zsalus 

rendszer szabadalmaztatása, a födém emeléses Lift Slab eljárás 

honosítása is az ő kezdeményezésével indított újítások körébe 

tartozik. Kiemelt szerepe volt az új technológiák 

lakásépítésében történő bevezetésében, illetve alkalmazásában.  (pl. a „blokkos”, az „öntött” 

technológiák.) Kivitelezői elismertségének egyik csúcsteljesítménye, már a Középületépítő 

Vállalat igazgatójaként  a  Magyar Állami Operaház felújítása. 1984. június  27. és 1988. 

december 31. között volt az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) minisztere. 

Miniszteri tevékenysége során számos jogi szabályozás (Minisztertanácsi és ÉVM 

rendeletek), továbbá minisztériumi Utasítások, Közlemények, Irányelvek és Tájékoztatások 

kiadására került sor. Kiemelten kezelte a lakásépítés, fenntartás és lakásgazdálkodás – ma  is 

időszerű – kérdéseit. Nagy súlyt helyezett a versenytárgyalásos vállalatba adási rendszer és 

piacfelügyelet korszerűsítésére. Nem hanyagolta el az építészeti és műemléki feladatokat sem, 

szorgalmazta a kiemelt műemléki értékű kastélyok és várak felújítását, hasznosítását.  
 

1989-ben alapította meg „Az Építés Fejlődéséért Alapítványt”, amelynek fő feladata és célja 

az országban történő jó minőségű építés-építészet közzététele, társadalmasítása volt. Az 

alapítvány keretein belül évente építészeti díjjal ismerték el a fiatal pályakezdő építészek 

munkáit. Jellemző, hogy Somogyi László az alapítvány keretein belül is olyan emberekkel 

dolgozott együtt, akik a szakma felsőoktatási, tervezési, jogalkotási mezején jelentős 

tudásszintet képviseltek. Az Alapítványokon keresztül is támogatta a szakmai társadalmi 

szervezeteket, az Építéstudományi Egyesületet (ÉTE), a Magyar Építőművészek Szövetségét 

(MÉSZ és a Magyar Urbanisztikai Társaságot (MUT). Az Építőipari Nívódíj bíráló 

bizottságának elnöke volt. Egyéni tagként részt vett az ÉTE munkájában, tapasztalataival és 

javaslataival segítette az egyesületet. Érdemei elismeréseként 1985-ben megkapta az ÉTE 

legmagasabb kitüntetését az ALPÁR Ignác díjat, 1991-ben ÉTE Érdemérem kitüntetésben, 

2001-ben ÉTE Díj kitüntetésben részesült. 
 

Somogyi László a miniszteri feladatai mellett gondot fordított a munkatársai személyes 

életének figyelemmel kísérésére, családi körülményeik, tanulmányaik alakulására, szükség 

esetén segítséget is adott. Ezt a szimpatikus emberi magatartását élete végéig megtartotta. Az 

ÉVM 1988. évi megszűnése után minden évben – legutoljára 2016. június 9-én is – 

megrendezte a minisztériumi vezető munkatársaival való találkozót. Miniszterként és ezt 

követően egész életében nemcsak munkatársai, hanem az építésügyben dolgozók széles köre 

tiszteletét és megbecsülését érdemelte ki.  
 

Emlékét az Egyesület kegyelettel megőrzi.                                                          
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