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VASI ÉPÍTÉSZ

December 21-től
január 3-ig
a Vas Megyei
Építész Kamara
ügyviteli
szünetet tart.

Békés karácsonyi
ünnepeket és
sikerekben gazdag,
boldog új évet
kíván
a VÉK titkársága.

A VÉK titkársága tájékoztatja a tagokat, illetve az érdeklődőket,
hogy a jubileumra készült kiadvány a kamara titkárságán átvehető január 3-tól.
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KEDVES TAGTÁRSAIM,
TISZTELT OLVASÓINK!
Ábrahám Ferenc
kiszámítható viszonyok melletti sikeres munkával
jó egészségben tudjanak hozzájárulni gyermekeink, unokáink boldogulásához, mindannyiunk
boldogságához.
A Vas Megyei Építész Kamara tagjainak, építész
kollégáinknak, valamennyi olvasónknak kívánok
ezúton is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!

„Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én,
hanem az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet
a csoda nélkül élni.”
(Márai Sándor)
Nagy változások zajlanak évek óta szakmánkban
és a bennünket körülvevő világban. Eltelt 25 év
Kamaránk megalakulása óta.
Ez a 25 év változásokat hozott mindannyiunk életében, munkájában, szakmai lehetőségeinkben.
Az építészetet érintő, néha már forradalminak nevezhető változások kellőképpen megkavarták
mindennapjainkat, kellő mértékű káoszt okozva
sokunk napi munkájában.
De eltelt, és szép emlékké szelídülve képessé tett
bennünket az elmúlt év életünket, létünket fenyegető betegséggel szembeni harcra. Harcoltunk, harcolunk a saját, családunk, szeretteink
életéért, a napi megélhetésért, a naponta változó
járványhelyzet lehetőségeivel.
Ebben a túlhajszolt, velünk szemben megnövekedett elvárásokkal teli világban még nagyobb
jelentőséget kap az UIA már idézett jelszava „egy
jobb világot tervezni”. Még nagyobb jelentőséget kap a látásmódunk, az építészeti minőség
iránti elkötelezettségünk.
Az építész feladata az épített környezet alakításán túl a vizuális kultúra terjesztése, a következő
gondolat napi munkánkba illesztése: „…a kultúra és a kulturális sokféleség megőrzése a világon minden ember kötelessége…” Épített
örökségünk védelme, értékeink megőrzésével,
a minőségi munkával, a szakmánk iránti elkötelezettséggel felvértezve meg kell látnunk azt
a jövőt, melyet kisdedeinknek, a ma születetteknek adunk át. Erre emlékeztessen szent karácsony ünnepe. Év vége előtt, karácsonyhoz
közeledve fenti gondolatokkal kívánok békés, boldog ünnepeket. Nyissuk meg szívünket a békesség és az öröm számára, és higgyünk a gondolat
teremtő erejében.
Az ünnepek küszöbén azt kívánjuk minden Kedves Olvasónknak, hogy az Új Évben békességben,
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EGY RENDEZVÉNY UTÓZÖNGÉI

„Óh napok napja, ringass el minket!
Töltsd be jósággal a szíveinket.
Embert az ember testvérnek lásson...
Mintha örök volnál, kedves karácsony!”
Szabolcska Mihály

A cél az, hogy egy év múlva ne én írjam
ezt a köszöntőt. Lezajlott a 25 év lezárását
ünneplő rendezvényünk, mely időszakból
20 éven át én jelentem meg ezen a szent
helyen.
Ezért szeretném megragadni az alkalmat,
hogy ismételten, de nem elégszer köszönetet mondjak azoknak, akik ebben a munkában segítettek, támogattak. Nem voltak
kevesen, de az aktív, a szakmánkban tevékeny kollégáinkhoz képest nagyon kevesen. Megértem, nehéz a napi megélhetés,
a család gondjai mellett a közösségért,
megálmodott céhünk munkájában is részt
venni, a közösségi szerepvállalás nem egyszerű dolog.
Sokaknak tetszett ünnepségünk, a rossz idő
ellenére megjelentek száma számomra szívmelengető volt. Kiadványunk, emlékkönyvünk
sokaknak tetszett. Vannak, lesznek olyan kritikai
felhangok, vélemények, amelyeknek örülök.
De jobban örültem volna, ha ezek a koncepció
kitalálása, megvalósítása során merülnek fel,
segítve egy még szebb, színvonalasabb könyv
létrejöttét. A következő 25 év messze van,
de újságunk, szakmai rendezvényeink folyamatos munkát jelentenek. Részt lehet
venni, lehet még jobban, szebben, hatékonyabban dolgozni. A 25 év és a következő
ünnepi napok így kapcsolódnak egymáshoz.
Merjünk, tegyünk nagyobbat, álmodjunk,
vitázzunk, vigyük előbbre a Kamara életét,
tágítsuk lehetőségeit.
Egy még mindig lelkes,
de fáradó elnök

25 ÉV

HUSZONÖT ÉVES
A VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
Ábrahám Ferenc

Sok évtizednyi várakozás után a politikai
akarat deklarálásának ígéretére
az előkészítésben résztvevő szakmai
szervezetek 1991-ben létrehozták a Magyar
Építészek Kamarája és Szövetsége nevű
országos egyesületet. 1992. április 30-án Vas
és Zala megye közös intézményt hozott létre
a MÉKSZ Nyugat-dunántúli szervezete néven,
Zalaegerszeg székhellyel, Kocsárdi István
elnökletével. A Vas megyei küldöttek Czeiner
Gábor, Heckenast János, Mátis Lajos és Vincze
Csaba építészek lettek. Az alakuló tagság
64 fő volt a két megyében, amely közben
mintegy 100 főre nőtt. 1996-ban a LVIII.
kamarai törvény végre megjelent, ez alapján
a kamarát jogelőd nélkül a területeken kellett
felépíteni. 1996. december 2-án Heckenast
János elnökségével létrejött a Vas Megyei
Területi Építész Kamara.
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AHOGY ELKEZDŐDÖTT…
Ábrahám Ferenc

1878 májusában megalakult Magyar
Mérnök- és Építész Egylet első elnöke
Hollán Ernő hadmérnök, főrendházi tag,
alelnöke Ybl Miklós építész, titkára Szily
Kálmán Műegyetemi tanár volt.
A „mérnöki gyakorlatjog” rendezéséről először
1881-ben készült szabálytervezet.
A tervezetet végül Széll Kálmán miniszterelnöksége idején, 1900-ban terjesztették a törvényhozás elé, a nemzetgyűlés 1923. február
28-án elfogadta. Negyvenöt esztendőnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy 1923. március 29-én az Országos Törvénytárban megjelenjen a 74 paragrafusból álló 1923. évi XVII. törvénycikk
a mérnöki rendtartásról.
Az első magyar mérnöktörvény szerint önálló
mérnöki gyakorlatot (köz- vagy magánalkalmazásban) csak az folytathatott, akit a kamara tagjai
sorába felvett. A taggá válás előfeltétele a mérnöki
oklevél megszerzését követő háromesztendőnyi
szakmai gyakorlat igazolása volt.
A mérnöki kamarát a nyilas miniszterelnök,
Szálasi Ferenc szüntette meg 1945 februárjában
kiadott rendeletével. Több, mint négy évtized
szünet után az egyesülési jogról szóló törvényt
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1989 januárjában elfogadta a Parlament. Időközben az Építőipari Tudományos Egyesületben
(ÉTE) érdekvédelmi bizottság alakult, majd az ÉTEből kiindult előkészítő munka önállóvá vált,
s megalakult egy immár kifejezetten kamarát

alakító bizottság. Már 1990-ben az építőművészek, az orvosok, az állatorvosok, a gyógyszerészek, a közjegyzők, a szabadalmi ügyvivők,
a pedagógusok, az igazságügyi szakértők és
a pszichológusok szervezeteivel együtt intéztek

25 ÉV

memorandumot az Országgyűléshez és egyes
miniszterekhez a hivatásrendi önkormányzatok
megalakításának törvényi szabályozásáért. A kormányváltás után a Horn-kabinet építésügyért
felelős tárcavezetője, Baja Ferenc közreműködésével folytatódott a munka.
A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényt végül
hétévnyi küzdelem után – 1996. évi LVIII. számú
törvényként – június 25-én ellenszavazat nélkül

fogadta el a parlament. Ezt követően 1996 késő
őszén sorra alakultak meg az önálló jogi személyiségű területi kamarák.
A jogszabály célja, hogy a műszaki tervezői és
szakértői tevékenység gyakorlásának engedélyezését és felügyeletét az államigazgatástól
a szakma önkormányzatával működő, demokratikusan választott köztestület vegye át. A törvény további célja a közérdek, a társadalom
megvédése a színvonal alatti vagy etikátlan

mérnöki és építészeti tevékenységektől. Ennek
eszköze a kamara feljogosítása etikai kódex és
mérnöki díjszabás megalkotására. A törvény –
amely kötelező tagságot ír elő a tervező és
szakértő mérnökök számára, jogosításukat
pedig a kamarára bízza – lehetőséget ad a mérnöki köztestületnek, hogy védje és képviselje
tagjai szakmai érdekeit a jogszabályalkotásban,
az igazgatási, az önkormányzati és az igazságszolgáltatási szervek előtt.
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ÜNNEPSÉG
A VÍZTORONYBAN
Krizsán Zsuzsanna

A jubileum alkalmából kiadvány jelent
meg, ami összefoglalja a kamarai
szerveződés történetét, eredményeit,
sorra veszi a volt és jelenlegi tagokat.
A kötetbemutatót a Rauscher-díj
átadójával, a Vasi Építész Biennálé 2020
megnyitójával a megújult
szombathelyi víztoronyban rendezte
a kamara. Idén Mátis Barna építész
munkáját ismerték el.
A Szálasi-kormány által megszüntetett kamarák
csak a rendszerváltás után alakulhattak újjá: 1996.
december 2-án Heckenast János elnökletével
létrejött a Vas Megyei Területi Építész Kamara is.
A szervezet célja a kezdetektől az volt, hogy biztosítsa tagjainak az ideális munkafeltételeket és
népszerűsítse a szakmát.
Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke
az újjáalakulás körülményeiről emlékezett meg:
– A parlament szinte teljesen egyhangúlag
hagyta jóvá az építész kamarai törvényt anno. –
emlékezett vissza. Az ünnepségen Harangozó
Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja az építészet tudományterületeken
átívelő komplexitását emelte ki, felidézte a nagy
elődök, Hefele Menyhért és Rauscher Miksa városképet is meghatározó munkásságát.
A kamara 2012 óta évente egy kitüntetettnek
adományoz Rauscher-díjat kiemelkedő tervezői
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és aktív kamarai tevékenységéért. Idén Mátis
Barna érdemelte ki az elismerést. Az ő munkája
többek között a Brenner-iskola, a megújult
Mesevár Óvoda és a mozi árkád.

A jubileumi kiadványba bekerült az alapító taggyűlés jegyzőkönyve, a Thököly utcai székház
története, a tagok, tisztségviselők és a díjazottak
névsora, valamint az építész biennálé tablói.

EZ TÖRTÉNT
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MEGÚJULT A HONLAP
Ábrahám Ferenc

Úgy gondolom, hogy fennállásunk
25. évfordulója alkalmából külsőleg és
tartalmában is megújuló portálunk új,
fiatalos arculattal, könnyen kezelhető felülettel
megfelelő információs forrást biztosít tagjaink,
a szakma iránt érdeklődők számára.
Kívánom, hogy aki az internet óceánjában hozzánk téved, hasznos, konstruktív, kielégítő adathoz,
tudáshoz jusson, a jövőben akár rendszeres vendégünk, külső segítőnk legyen a honlap frissen
tartásában, aktuálissá tételében. Tegyünk együtt
minél többen, minél többet, hogy az építészet,
az épített környezet védelme és a vizuális kultúra
mindennapjaink, állandó résztvevőjévé váljék.

ÚJ ARCULAT A FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLETEN
Gombás Mónika
Egyedi fejlesztésű, személyre szabott rendszerrel
rendelkezik a Vas Megyei Építész Kamara megújult weboldala. A korábbi portál állománya átkerült, a tárhely jóval nagyobb, a Vasi Építész
Biennálék tablóinak, illetve a TÉR Vasi Építész lap
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eddigi lapszámainak is helyet ad. Frissítését nem
külső cég végzi, házon belül megoldható a tartalmak gondozása, frissítése az oldalhoz tartozó felhasználói felületen, így költséghatékony. Galéria,
dokumentumtár is rendelkezésére áll az internete-

zőnek, ahogy Google-térkép, QR-kódos tartalomelérés, továbbá kapcsolati űrlap is segíti a látogató
eligazodását. A felhasználóbarát portál mobilbarát,
egyszerű, letisztult arculat, grafika jellemzi. A vendég akár a weboldal fő színét is kiválaszthatja.

H Á Z U N K TÁ J A

KIADVÁNY JELENT MEG
AZ ÉVFORDULÓRA
Ábrahám Ferenc

Megszületett ez a jubileumi kiadvány
annak tiszteletére, hogy 25 évvel
ezelőtt hosszú vajúdás után létrejött
a Vas Megyei Építész Kamara.
Remélem, az idősebbek nosztalgiával gondolnak
vissza erre a 25 évre, s az azt megelőző kemény
munkára, a fiatalabb kollégák pedig kíváncsisággal
forgatják a kiadvány lapjait, és emlékeznek az általuk is ismert eseményekre.
Könyvünkkel szeretnénk felvillantani azt a negyedszázadot, amely a kamara mai helyzetéhez,
adottságaihoz, lehetőségeihez elvezetett. Segít
megérteni, mit tettünk, mit tehettünk volna,
illetve mit kell tennünk ma, mit kell tennünk
holnap. Legyen ez a könyv emlék mai és volt
tagtársainknak, legyen tanulság a jövő tagságának,
hogy milyen úton lehet, kell haladni, mit lehet,
mit kell tenni szakmánk becsületéért.
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PORTSCHY TAMÁS
FAZAKAS PÉTER DÍJAZOTT
Gombás Mónika

Vas megye épített környezetének fejlesztését,
az épített kulturális örökség védelmét
szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül
Fazakas Péter-Díjban részesült Portschy
Tamás, építész, vezető településtervező,
a PLANEX Tervező és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője. A kitüntetést a Vas Megyei
Közgyűlés az 1956-os forradalom és
szabadságharc 65. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepségén adta át Majthényi
László elnök, dr. Kondora Bálint alelnök és dr.
Balázsy Péter jegyző.
Portschy Tamás 1980-tól a közigazgatás, a településfejlesztés, a településeken folyó építkezések,
a települési arculatformálás, a megyei területfejlesztés különböző szakterületein tevékenykedik.
1980–1989 között Celldömölk Város Tanácsa Műszaki osztályának vezetője, a város területén és
térségében folyó fejlesztések, építési tevékenységek
aktív közreműködője. 1990-től, mint építész tervező
és településtervező Vas megye jelentős területén,
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többek között több önkormányzat részére készített,
készít terveket. Ipari, kereskedelmi és vendéglátó
épület tervezését végezte a megye területén,
hozzájárulva a megye gazdasági fejlődését biztosító
beruházásokhoz. Különböző építmények építész
tervezőjeként részt vett a Vas megyét is érintő
hulladékgazdálkodással, környezet- és árvízvédelemmel kapcsolatos kiemelt beruházási programokban. 2017 augusztusától Celldömölk város

önkormányzati főépítésze, és megbízás alapján
ellátja öt megyei település eseti főépítészi feladatait.
Szakmai fórumokon, továbbképzéseken rendszeresen
részt vesz, előadásokat tart, szakmai folyóiratokban,
újságokban többször publikált. Vállalt feladatainak
a szakmai tudásának és képességeinek megfelelően,
maximális odaadással és önzetlenül igyekszik mindig
eleget tenni. Portschy Tamásnak Celldömölk város
polgármestere, Fehér László külön gratulált.

H Á Z U N K TÁ J A

A SZENT MÁRTON GÁLA
DÍJAZOTTJAI
Gombás Mónika

A Szent Márton Gála 2020-ban elmaradt,
így a múlt évben odaítélt kitüntetéseket is
idén adta át a város vezetése
az AGORA Művelődési és Sportházban.
Szombathely város gazdaságának fejlesztése,
városépítészetének, környezetvédelmének érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek Éhen Gyula-díj adományozható. A kitüntetést 2020-ban Csermelyi András építészmérnök, egykori önkormányzati képviselőnek
ítélték oda, 2021-ben Nádor István, építőmérnök,
a Vas Megyei Vízügyi Igazgatóság egykori igazgatója kapta.
Csermelyi András 1966-ban okleveles építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen Vas Megye Tanácsának ösztöndíjasaként.
Diplomájának 50. évfordulóján aranydiplomát
vehetett át. 1976-ban városépítés-városgazdasági
szakmérnöki diplomát szerzett szintén a BME-n.
Szakmai munkáját – egy ötéves kőszegi időszaktól
eltekintve – javarészt Szombathelyen végezte,
először a Vas Megyei Beruházási Iroda műszaki
ellenőreként, majd a Vas Megyei Tanács Tervező
Irodájában beosztott tervezőként, 1972-től 1984-ig
a Szombathelyi Városi Tanács Építési Osztályának
főmérnökeként.

irányította. Mindeközben közéleti munkát is vállalva, továbbra is Szombathelyért tevékenykedett.
1990-től 20 éven keresztül volt szűkebb lakóhelyének, a Derkovits-lakótelepnek önkormányzati
képviselője, a ciklusok nagy részében a Városfejlesztési Bizottság tagja, illetve elnöke.
2002 és 2006 között a város alpolgármestereként
dolgozott. Közéleti munkáját mindig a szakmai
megalapozottság és a város védelme, illetve
a városért való tenni akarás jellemezte. Pályafutása
során több szakmai kitüntetést kapott, köztük
2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjét a több évtizedes városfejlesztési tevékenysége elismeréseként.
Hefele-díj adományozható annak a személynek,
aki a városfejlesztés, a városépítés, területén
a város érdekében, illetve a város polgárainak
szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát
végzett és ezzel közmegbecsülésre tett szert.
A díjat évente egy személy kaphatja. 2020-ban
Mátis Barna érdemelte ki.

Ebben az időszakban több lakó- és középület
megvalósulását segítette-ellenőrizte, közreműködött a rendezési tervek készítésében, így
szerepet játszott a város arculatának alakításában.
Ez idő alatt tervezői tevékenységét sem adta fel,
a megyében több lakóépület dicséri ma is korszerű
téralakítását, időtálló tömeg- és homlokzatformálását. 1984–1990-ig a Városi Tanács elnökhelyetteseként elsősorban a műszaki, fejlesztési,
pénzügyi és kereskedelmi tevékenységek irányítása
tartozott feladatai közé. A város településrendezési
terveinek készítése során építészmérnökként és
városépítési szakmérnökként mindig a város
hosszú távú érdekeit képviselte magas szakmai
színvonalon. 1990–2002-ig az OTP Bank Vas Megyei Igazgatóságának osztályvezetőjeként a vállalkozási és önkormányzati banki feladatok ellátását

13

„SOHA NEM TERVEZTEM
SEMMIT EGYEDÜL”
Krizsán Zsuzsanna

Rauscher-díjat adományozott a Vas Megyei
Építész Kamara Mátis Barna
építészmérnöknek, a kamara korábbi
alelnökének. Az elismerést december 2-án,
a 25. jubileumi kötetbemutató alkalmával
adták át a Víztoronyban megrendezett
ünnepségen. Számos szombathelyi épület
viseli keze nyomát, egyik legismertebb
munkája a 2016-ban Építőipari Nívódíjjal
elismert Brenner iskola. Mátis Barnával
csaknem harmincéves pályájáról, kamarai
tevékenységéről, hitvallásáról beszélgettünk.
– Édesapád, Mátis Lajos Ybl-díjas építészmérnök,
országosan ismert, kiváló szakember volt. Az ő példája
vezetett a pályára?
– Ameddig csak vissza lehet követni, a felmenőim
ácsok voltak. Nagyapám döntött úgy, hogy a fiát
taníttatja, így lett apám építész, méghozzá remek
építész. Volt neki egy 36-os filctoll készlete, ami
a 80-as években ritkaságszámba ment. Ezzel
engem gyerekként be lehetett csalni az irodába
egy teljes napra, imádtam az ottani miliőt. Édesanyám építésztechnikusként végzett és egy statikus mellett dolgozott szerkesztőként. Az ő végtelen precizitása és apám tehetsége olyan légkört
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teremtett, hogy nem volt kétséges, merre indulok
el. Ma is sokszor eszembe jut munka közben,
hogy apu vajon mit mondana, hogyan oldaná
meg ezt vagy azt a problémát. Büszke vagyok
rá. Benne megvolt az a plusz, ami az Ybl-díjasokra
jellemző.
– Budapesten kezdtél dolgozni. Hogyan kerültél
vissza Szombathelyre?
– Tankörtársaimmal és későbbi sógorommal,
Egri Balázzsal alapítottunk egy céget Budapesten.

Szép munkáink voltak, de nem kedveltem a fővárosi közeget, frusztrált a zsúfoltság, a lehetetlen
közlekedés. Még a saját diplomavédésemet is
lekéstem, mert a dugóban ücsörögtem. Egy évig
bírtam, aztán hazajöttem. Apu tárt karokkal várt,
bár az érkezésem okozott némi nehézséget,
hiszen rögtön negyedmagammal jöttem: Takács
András építész barátommal, Egri Balázzsal, a testvéremmel és nem sokkal később a feleségem is
csatlakozott hozzánk, aki szintén építész.

PORTRÉ

– Mely munkáidat tartod legjelentősebbnek, legemlékezetesebbnek?
– Szeretem, ha az építtető, a tervező és a kivitelező között megszületik az összhang.
Ez a Brenner iskola tervezésénél és kivitelezésénél abszolút megvolt, ezt a munkát nagyon
szerettem. Pályázaton nyertük el a megbízást,
ami eleve önbizalmat adott. A tervünk kicsit
konzervatívabb, egyházhoz illő, klasszikus formavilágot képviselt. A Büki Gyógyfürdő fejlesztését azért szeretem, mert ott végigjártuk
a ranglétrát. Kezdtünk egy öltöző korszerűsítésével, aztán jött az étterem átalakítása, a belső
átépítés, végül majdnem megdupláztuk a fürdő
területét. Kevés családi házat tervezek, de
az Árpád utcában van egy, amire kifejezetten
büszke vagyok. Apu a Savaria moziért kapott
1974-ben Ybl-díjat. Ezt később áttervezhettem:
2011-ben készült el a mozi-árkád, ami egy
nagyon jó munka volt. Apu még élt, amikor
nekiláttunk a tervezésnek, igazi élmény volt
együtt gondolkodni vele. 2017 óta vagyok
Bük főépítésze. Nagy kedvencem a településtervezői munka, mert bár kötöttebb az eljárásrend, sokat lehet belőle tanulni. Bük azon
kevés települések közé tartozik, ahol az iparterülettől az üdülő övezetig minden van.
– Hogyan fogadtad a Rauscher-díjat?
– Meglepődtem. Nem igazán értem, miért engem
választottak, hiszen vannak páran építészek, akik
sokat tettek le az asztalra. Úgy gondolom, hogy

az elismerés a 18 éves kamarai tevékenységemnek
szól. Kezdetben etikai bizottsági tag voltam, majd
nyolc évig elnökségi tag, hét évig pedig alelnök.
Sosem hárítottam el, inkább megtiszteltetésnek
vettem az ilyesfajta feladatokat. A kollégáimon
látom, hogy a mostani fiatal építész-generáció
idegenkedik az érdekvédelmi szervezetektől, ők
a személytelenebb, online világban mozognak
otthonosabban. Nem minősítem őket, egyszerűen
mások. Nagyon bátrak, kimondják, amit gondolnak,
kritikusak, és én ennek örülök. Nem tudom, mi
lesz a kamarai szerveződések sorsa, de a következő
generációval biztos, hogy át fognak alakulni.
2018-ban elhagytam a kamarai tisztségeimet,
mert úgy gondoltam, nem biztos, hogy olyan jól

csinálom, most már próbálja meg más is. Talán
nekem kellett volna elnöknek lennem, de én
ahhoz túlságosan mérnök vagyok, nem értek
a politika nyelvén. De nem tartom kizártnak,
hogy visszatérek.
– Hogyan tekintesz vissza erre a harminc évre, és
mi az, ami motivál a további munkára?
– Olyan sok minden jött szembe velem eddig
az életemben, hogy ettől lehetek ma az, aki. Inspiráló és nyitott értelmiségi közegben mozgok,
remek csapatom van. Nem hiszek abban, hogy
valaki egyedül képes egy épületet létrehozni.
Ez igazi team-munka, minden kolléga tesz hozzá
valamit, erről szól ez a szakma. Én soha nem terveztem semmit egyedül.

2018 MAM Vaskeresztes

15

MÁTIS BARNA KAPTA
IDÉN A RAUSCHER MIKSA-DÍJAT
Gombás Mónika

A Vas Megyei Építész Kamara a munkáját
támogató tagjai, illetve kamarán kívüli
személyek tevékenységének elismeréséért
2012-ben megalapította a szombathelyi
építészről elnevezett Rauscher Miksa-díjat,
melyet azóta minden évben az építészet
világnapjához kapcsolódó rendezvényen
adnak át. Idén a kamara fennállásának
25. jubileumi évfordulóját ünneplő
ceremónián a megújult, szombathelyi
víztoronyban vehette át díját a 2021-es
kitüntetett, Mátis Barna.
Mátis Barna 1993-ban a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán okleveles építészmérnökként végzett. 1994-ben kezdett a Mátis és
Egri Tervező Kft. jogelődjénél, a Mátis és Mangliár
Tervező Bt.-ben építész tervezőként dolgozni,
2011-től cégtulajdonosi és ügyvezetői feladatokat
is ellát. 1996-ban Vicenzában project manager
diplomát szerzett.
A Vas Megyei Építész Kamara tagja 1997-től,
Szombathely Megyei Jogú Város Építészeti-Műszaki
Tervtanácsának munkájában pedig 2009-től vesz
részt. 2015 óta a város értéktár bizottságában is
közreműködik. A Nyugat-magyarországi Egyetem
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Savaria Egyetemi Központ ipari termék- és formatervező mérnök szakán óraadó volt 2011-től
2014-ig. 1993-ban diplomázott a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán, tervezés
szakirányon. Munkái között van több műemléképület felújítása, a Büki Gyógyfürdő bővítése,
az új bejárat létrehozása, az új szombathelyi városliget, a Csónakázó tó környezetének rendezése,
a Savaria Mozi árkádja, az ott található üzletek
kialakítása, a volt Epcos-terület városfejlesztési
akcióterve, a Mesevár óvoda helyileg védett
épületének átalakítása és bővítése, a Brenner
János Általános Iskola és Gimnázium tervezése.

Településtervezési munkái közül említésre méltó
a szombathelyi Parkerdei úttól északra lévő lakóterület, valamint az egykori Kertész Szövetkezet
Vízöntő utcai lakóterület szabályozási terve. Nevéhez
fűződik többek között a 2017. évi Szombathely
Településképi Arculati Kézikönyv létrehozása.
Magas színvonalú munkájával hozzájárult Szombathely és Vas megye épített környezetének fejlesztéséhez, az épített kulturális örökség védelméhez.
2016-ban ÉVOSZ Építőipari Nívódíjat kapott,
2018-ban a Vas Megyei Közgyűlés Fazakas Péter-díjjal tüntette ki, ő Szombathely Megyei Jogú
Város 2020-as Hefele Menyhért-díjazottja.

H I VATA L

KÖZMŰVEZETÉKEK
ELRENDEZÉSE
Tóthné Temesi Kinga

2021. november 1-jével hatályos az MSZ
7487 Közművezetékek elrendezése szabvány,
mely a korábbi MSZ 7487 szabványsorozat
összevonása és annak korszerűsítése,
figyelembe veszi az előzményszabványok
meghirdetése óta megjelent változásokat és
új technológiákat.

A szabványt (MSZ 7487:2021) az MSZT/MCS
144 Közművek létesítése nemzeti szabványosító
műszaki bizottság szakértők bevonásával dolgozta
ki. A szabvány kiadásának elkészítéséhez
az ÉMÁSZ Hálózati Kft., az ELMŰ Hálózati Kft.,
az MVM Démász Áramhálózati Kft., az E. ON
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt., az E. ON ÉszakDunántúli Áramhálózati Zrt. és az E. ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. járult hozzá. A szabvány visszavonja és műszaki tartalmát tekintve korszerűsítve
helyettesíti az MSZ 7487-1:1979-et, az MSZ
7487-2:1980-et és az MSZ 7487-3: 1980-et.
A szabvány néhány része szabadalmi jogok hatálya alá tartozhat, mely szabadalmi jogoknak
az azonosításáért az MSZT nem vállalja a felelősséget. A szabvány ezért minden kereskedelmi
nevet az alkalmazók kényelméért, tájékoztatásul
ad, és ez nem jelenti az ilyen nevű termékek alkalmazásának kizárólagosságát.
A szabvány célja a közterület alatti és fölötti tér
célszerű és rendezett felhasználásának meghatározásával, az egységes elhelyezési rend rögzítésével a nyomvonal jellegű létesítmények
megépítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához,
javításához és zavartalan működéséhez szükséges
térbeli viszonyok biztosítása. A szabvány elsősorban a hálózati engedélyesek és egyéb közműtársaságok, a közművezetéket tervezők, beruházók és kivitelezők, valamint a közműépítések
engedélyezésével foglalkozó hatóságok számára
készült. A különböző célú közművezetékek tervezésére, létesítésére, a felhasználható anyagokra
és termékekre, valamint az új vagy meglévő
épületekhez és építményekhez (beleértve az adott
közműhálózat részét képező önálló, műtárgynak
minősülő létesítményeket) való kapcsolódásukra
vonatkozó előírásokat az adott szakterület jogszabályai, műszaki-biztonsági szabályzatai és

műszaki-biztonsági irányítási rendszerei tartalmazzák. A szabvány nem ismerteti a közművezetékek elhelyezéséhez kapcsolódó általános
jogszabályi környezetet, valamint a közművezetékek tervezési és létesítési eljárásainak eljárásrendjét. A közművezetékekkel kapcsolatos
főbb jogszabályok és műszaki előírások felsorolása
a szabvány végén található.
A főbb változások a következők:
a) a teljes szabványsorozat összevonása egy dokumentumba, továbbá az ehhez kapcsolódó
teljes szerkezeti felülvizsgálat: új Bevezetés,
valamint 1–3. fejezet;
b) a korábban az MSZ 7487-1:1979-ben megadott
szakkifejezéseket a 3. Szakkifejezések és meghatározásuk fejezet tartalmazza, amennyiben
e dokumentum tekintetében relevánsak;
az e dokumentumban nem szereplő szakkifejezések törlésre kerültek;
c) az MSZ 7487-2:1980 és az MSZ 7487-3:1980
tartalma a 4–8. fejezetben összevonva található,
továbbá az elhelyezési ábrák egyégesen az A mellékletben és a jelzőszalag használatára vonatkozó
előírások a B mellékletben szerepelnek;
d) a térszint alatti közművezetékek egymástól,
valamint a természetes és épített objektumoktól való távolságát, valamint a takarás
mértékét két új, összevont táblázat adja meg
külön-külön belterületek és külterületek esetén;
a közös közműsávos fektetés esetére érvényes
alternatív értékek törlésre kerültek;
e) előírások hozzáadása a védőcsőkötegben vagy
védőcsőtömbben való elhelyezés esetére.

A Magyarországon még nem gyakori technológiára vonatkozó előírások megadása egy
rendkívül előremutató fejlesztés, amely segítheti
a technológia elterjedését, különösen azokon
a területeken, ahol ez nagy előnnyel járhat,
például a zöldmezős beruházások esetében
vagy ahol a közművezetékek elhelyezésére és
fás szárú növények telepítésére szolgáló terület
várhatóan kevés.
A szabvány alkalmazási területébe tartoznak
az OTÉK által meghatározott bármely területfelhasználási egységbe tartozó terület közterületén, külterületen és közforgalom számára
megnyitott magánterületeken a térszint alatti
vagy feletti elhelyezésre, felújításra vagy átépítésre kerülő közcélú vezetékek, úgymint a –
vízellátás vezetékei, – csapadékvíz- és szennyvízelvezetés vezetékei, – villamosenergia-ellátás
≤ 132 kV vezetékei, – távhőellátás (távfűtés és
távhűtés) vezetékei, – hírközlési, infokommunikációs vezetékek, – gázellátás vezetékei, –
vontatási energiaellátás vezetékei, – forgalomirányító és jelzőberendezések vezetékei, beleértve az ezekhez tartozó és rendeltetésszerű
működésükhöz szükséges építmények, valamint
berendezések föld feletti és föld alatti tér felhasználására vonatkozó elhelyezési szabályait.
A szabvány foglalkozik továbbá az épített közművek és a közterületen lévő fás szárú növények
kapcsolatával, valamint előírásokat ad meg a fák
és egyéb növényzet kapcsolatára az épített közművekkel.
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MEGNYÍLT A KÁROLYI ANTAL
EMLÉKSZOBA
Károlyi István

Az idei csempeszkopácsi
közösségi napon, szeptember 25-én
került sor apám szülőfalujában
az életútját és munkásságát
bemutató emlékszoba megnyitására.
Az eseménynek voltak előzményei. Négy évtizeddel ezelőtt Pungor Zoltán helybeli, kiváló
helytörténész kezdeményezte, hogy legyen Károlyi
Antalnak emlékszobája és kiállítása szülőházában.
A kiállítás 1982-ben megnyílt, de a szülőház magántulajdonban maradása miatt az anyagot át
kellett költöztetni a Balogh-kiskastélyba. Itt méltatlan elhelyezése, továbbá az épület vizesedése
miatt szinte látogathatatlanná vált.
A megemlékezés új fejezete kezdődött Károlyi
Antal 2015-ös emlékkiállításával a Fuga – Budapesti
Építészeti Központban. Az itt prezentált anyag
már korszerű technikával készült. (A Vas Megyei
Levéltárban is bemutattuk.). A bemutató katalizátorként hatott, azóta apám munkássága iránt
megélénkült érdeklődést tapasztalok. Időközben
felnőtt egy új művészettörténész generáció,
amelyik a múlt század második felének hazai
építészetét nagyobb távlatból szemléli, és érdekesnek találja.
Csak két példa: Egy fiatal szakemberekből álló
kurátori csapat a 2018-as velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításának – igencsak megválogatott – koncepciójában („Túl az absztrakton
– Over abstract”) szerepeltette apám egyik művét.
2020. január 14-én „Károlyi Antal, Savaria építésze”
munkásságáról a legtekintélyesebb magyar
építész folyóirat, az Octogon terjedelmes cikkben
emlékezett meg.
A csempeszkopácsi önkormányzat a Polgármesteri
Hivatal egy szép világos szobáját bocsátotta
a családunk rendelkezésére, hogy a Fuga kiállítási
anyagát véglegesen elhelyezhessük. Az életművet
bemutató már meglévő tizenkilenc tablót további
három, az építész életútját bemutató tablóval
egészítettük ki, leánya, dr. Károlyi Mária Anna régész-történész pedig egy kiállítás-vezető füzetet
szerkesztett a látogatók számára. Az alábbiakban
kivonatosan ismertetem a megnyitón elmondott
beszédemet:

18

Nem az életművéről beszéltem, azt a tablók
megfelelően illusztrálják. Inkább azokat a kapcsolatokat ismertettem, amelyek olyan szorosan
fűzték Vas megyéhez, megyei személyiségeket,
akik az ő életútját jelentősen befolyásolták.
• Fábián Gyula:
A kitűnő festőnek, grafikusnak, főreál-iskolai
rajztanárának hatása apám műegyetemi éveiben
mutatkozott meg igazán. Nemcsak tanárai, hanem évfolyamtársai is elismerték kiváló rajztudását. Hagyományosan a harmadévesek szerkesztették, írták és rajzolták az építészhallgatók
évente egyszer megjelenő folyóiratát, a Megfagyott Muzsikust. Apám egyik motorja volt
a válogatott csapatnak, amelyik e megtisztelő
munkát elvégezte.

EZ TÖRTÉNT

• Wälder Gyula:
A Műegyetem hallgatói nagyon szerették az ókori
tanszék szombathelyi születésű vezetőjét. Apám
is mindig szeretettel emlékezett meg róla, az irodájában töltött évekről. Wälder a neobarokk
stílusú, Villányi úti Szent Imre templom tornyának
tervezését bízta rá, és apám büszke volt, hogy
megoldotta ezt a nehéz feladatot. Wälder irodájában nemcsak a modern építészet gyakorlatát
ismerte meg, de komolyan megtanult a történelmi
stílusokkal is bánni.
• dr. Kardos György:
Apám legközelebbi barátja szintén Szombathelyen
született. Tizenkét évig dolgozott Wälder irodájában. 1951-ben vette át az ókori tanszék vezetését, majd a mesteréhez hasonló pályát futott

be, az építész kar dékánja, később a Műegyetem
rektora lett. Az ötvenes években nagy szerepe
volt abban, hogy a magyar építészek el tudták
kerülni a szovjetek által erőltetett rideg birodalmi
stílust. Apámmal együtt gondolkodva a magyar
„haladó hagyományt” a reformkor egyszerű, tiszta
klasszicizmusában találták meg, elgondolásuknak
számos kollégát sikerült is megnyerniük.
• dr. Gonda György:
A két évtizeden át – 1957-től 1978-ig a Vas
megyét irányító tanácselnök szerepe azért fontos,
mert az ő munkatársaként lehetett apám „Savaria
építésze”, számos városrendezési terv, szombathelyi
középület megvalósítója. A korszak számos
„kádere” közül messze kiemelkedve Gonda igazi
városatyaként, sőt – Gál József helytörténész

találó meghatározásával – „megyeférfiként” tevékenykedett. Tudta a település-fejlesztés célját,
alkalmazta módszereit. Keze nyomával ma is
megyeszerte találkozhatunk.
Beszédemet azzal zártam, hogy Károlyi Antal
személye és munkássága a mesterségesen szított
népi-urbánus ellentét totális cáfolata. Urbánus
volt, hiszen egész életében városokat és városi
középületeket tervezett, és tagadhatatlanul népi,
mert soha, egyetlen másodpercre sem felejtette
el, hogy honnan jött: Vas megyéből, Csempeszkopácsból.
Az esemény méltó befejezéseként a falu világhírű
díszpolgára, Sebestyén Márta énekével és furulya-játékával varázsolta elevenné és vidámmá
az építésszel – egy „megfagyott muzsikussal” –
foglalkozó kiállítás atmoszféráját.
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EGY TUDÓS FŐMÉRNÖK
EMLÉKEZETE
Balogh Péter

Már majdnem elfeledkeztünk róla,
hogy 100 éve, 1921. január 9-én
távozott az élők sorából Bodányi Ödön,
Szombathely jeles, európai látókörű
és műveltségű főmérnöke.
1858-ban született Kerülősön (Arad megye, Kisjenői járás), 1878-ban szerzett mérnöki diplomát
Münchenben, amely akkoriban Lyka Károly írásai
szerint jelentős művészeti központ és iskolaváros
volt. Oklevelének honosítása után, mint vasúti
mérnök állami szolgálatba lépett, majd meghatározó szerepet vitt többek között az aradcsanádi (1882-1883.), valamint a doboj-túzlai
(1885.) vasútvonal kiépítésében, de érdemeket
szerzett az Aradot mentő árvízvédelemben is.
Ilyen előzmények után 1899-ben sikeres pályázat
révén került Szombathelyre, hogy betöltse a megüresedett főmérnöki állást.
A város akkoriban fejlődésének felívelő szakaszában
volt, köszönhetően Éhen Gyula polgármesterségének. A városi mérnöki hivatalnak, amelynek
élére került Bodányi, sokrétű feladatot kellett el-
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látnia a közművek fejlesztésétől a köz- és magánépítkezések ellenőrzéséig, az utcanyitások tervezésétől a különféle szabályozásokig. Működésének kezdetén a város közművei, – víz- és csatornahálózat – jórészt már elkészültek, de az épületekbe szükséges bekötések és bővítési tervek
elkészítése, a rendszer felügyelete és ellenőrzése
komoly mérnöki munkát igényelt.
1899-ben indultak a város útburkolási munkálatai,
amelyek Éhen Gyula „modern város” programjának
lényeges részét képezték, s amit Bodányi Ödönnek
kellett levezényelnie. Ezt ő eredményesen végrehajtotta. A szerteágazó feladatok sikeres elvégzéséhez rendszeresen tanulmányozta a korabeli
szakirodalmat, számos utazást tett külföldön,
hogy megfelelő és hasznosítható tapasztalatokat
szerezzen, amelyekről jelentést tett és szakfolyóiratokban is beszámolt. Különösen hasznosnak
bizonyultak a németországi útjai során megismert
városépítészeti és várostervezési megoldások,
amelyeket igyekezett itthon is érvényesíteni
a már régóta esedékessé vált városszabályozási
elképzelésekben. Ő készítette elő fokozatosan
az anyagot a majdani szabályozási pályázat kiírásához – amelynek eredményét ugyan már
nem érte meg, – de alapját képezte a későbbi
nyertes Warga-Wälder féle pályázati tervnek
1922-ben. Néhány tervezés is fűződik a nevéhez
(pl. népfürdő, I. és III. ker. iskola).
Szakirodalmi munkássága is igen jelentős. Számos
cikket és tanulmányt közölt különböző hazai és
külföldi szaklapokban, elsősorban a „Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében”. Ezek közül
különösen kiemelkedik a „Szombathely város fejlődése 1895-1910-ig és műszaki létesítményei”
címmel 1910-ben megjelent könyve, amelyet
először részletekben tett közzé az „Építő Ipar”
című szaklapban, mígnem 1910-ben önálló kö-

tetben is napvilágot látott. Ebben röviden ismerteti
a város történetét, dualizmuskorabeli fejlődését,
annak mozgató rugóit, a köz- és magánépítkezéseket, valamint azok közreműködőit. Külön fejezetekben foglalkozik Szombathely infrastruktúrájával, pontos leírását adja a víz és csatornaműveknek, az áramszolgáltatásnak, az ipari üzemeknek. Mi több, nemcsak leírja ezeket, hanem
műszaki és gazdasági adatokkal is jellemzi működésüket. Ezen műve alapműnek számít, a helytörténészek számára nélkülözhetetlen, de olvasmányos stílusa miatt a laikusok is érdeklődéssel
olvashatják, akár egy útikönyvet.
Vannak még más figyelemre méltó írásai is,
például a városlátogatásairól írt jelentései,
amelyek igen tartalmasak, kiváló megfigyeléseket, tanulságokat közöl bennük. Egyik ilyen
közülük a birtokomban lévő – „Az 1913. évi
lipcsei nemzetközi építő kiállításról jelentés” –,
amely különlenyomatként jelent meg az „Építő
Ipar – Építőművészet” 1913–1914. évfolyamából
1914-ben. Ebben is tetten érhető Bodányi műszaki alapossága, rendszerező képessége, ahogy
ismerteti Lipcse településtörténetét, városépítési
törekvéseit, benne a kertvárosi elképzeléseket,
majd tematikusan írja le a kiállítás egyes részleteit: – „történelmi rész, statisztika, városépítés,
építőművészet, a XX. század művészete, mérnöki
létesítmények, építőanyagok, anyagvizsgálat,
térművészet, épületek hygénikus berendezései,
egészségügy céljára szolgáló építmények, mintafalu és temető, kertművészet” stb.
Végén a tanulságokat is levonja: például „a statisztikai adatokból látható volt, hogy a városoknak nem az ingatlanok és a kamatozó tőkék
meg az alapítványok, hanem az üzemekbe
fektetett tőkék hozzák a legnagyobb kamatot”,
vagy „a városnak érdeke minél több területet

megszereznie, hogy a város fejlesztésekor,
utcák nyitásakor, az új városrészek beépítési
terveinek készítésekor döntő befolyást biztosítson magának” stb. Soraiból sok ma is használható gondolat olvasható ki. Hasonlóan értékes düsseldorfi beszámolója is (1913).
Bodányi nemcsak a „szakmát” művelte, hanem
igazi művészlélek is lakott benne. Szerette a zenét,
maga is kiválóan zongorázott, részt vett a város
zenei életében, egyik alapítója volt 1900-ban
a „Pacsirta” énekkarnak, amelyhez zenekart is
szervezett. Nagy tisztelője volt Richard Wagnernek,
– a Lohengrin, Tannhäuser stb. zeneművek szerzőjének, ezért rendszeres látogatója lett a Bayreuthi
Ünnepi Játékoknak Bajorországban.
A képzőművészet is megérintette. Levelezés útján
kapcsolatba került Zichy Mihállyal (1827–1906.)
a „rajzolás fejedelmével”, aki sok éven át a cár
festője volt Szentpéterváron, de idehaza is dolgozott. Mint a„gondolatábrázolás” jeles képviselője
illusztrálta többek között Arany János, Madách,
Petőfi vagy Puskin és Lermontov műveit. Bodányi
könyvet is írt róla – „Adatok Zichy Mihály életéről
és művészetéről” címmel 1907-ben, melyben
egyes tanulmányai nagy műértésről tanúskodnak,
és mély gondolatokat rejtenek.
A főmérnök emberileg is elismert személyiség
volt szerény megjelenésével, puritán életvitelével,
kötelességtudásával, vallásosságából fakadó jószívűségével. Agglegényként élte az életét, talán
ezért is tudott „uomo universale” lenni, s nyomot
hagyni Szombathely történetében. Emlékét
méltán őrzi a róla elnevezett utca, valamint
az emléktábla egykori lakóházán, a Szily J. u. 29.
számú ház falán. Sírját a Szentmártoni temető
őrzi. (Megjegyzés: írásomban felhasználtam dr.
Melega Miklós ide vonatkozó tanulmányát.)
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ÚJ SZABVÁNY: FÁK VÉDELME
ÉPÍTÉSI TERÜLETEKEN
Pintér Gábor
A következő fejezet sorra veszi az építési területen
a fákat fenyegető veszélyeket: a talaj tömörödése,
az építményalap tömörödése, a gyökérterület
leburkolása, a gyökérterületen végzett földmunkák,
építési árkok vagy gödör ásása, vegyi szennyeződés,
erózió, a talaj felső rétegének károsodása, a fa
árnyékolásának megszüntetése, a talajvízszint
csökkenése, pangó víz, elárasztás, rendkívüli hőhatás. Felsorolni is hosszú volt, ugye?
A szerzők a következő fejezetben részletesen ismertetik az építési területen álló fák védelmének
módszereit. A rendelkezésre álló szűk terjedelem
teljeskörű bemutatásra nem ad lehetőséget, csak
néhány megoldást mutatok be.

2019-ben a zöld szakma nagy
sikereként szabványt tett közzé
a Magyar Szabványügyi Testület
„MSZ 12042 Fák védelme építési
területeken” sorszámmal és címmel.
Miért fontos ez az építőipar szereplőinek?
Az elmúlt évek építési lázának, fellendülésének
következménye a települések belterületein és
külterületeken a vonalas létesítmények környezetében a zöldfelületek csökkenése, fakivágások,
csonkolások, szakszerűtlen kezelések. Az emberek
többsége a környezettudatosság előtérbe kerülése
miatt azonban egyre érzékenyebb ezekre a problémákra, így talán a társadalmi nyomás is kényszerítette döntéshozókat arra, hogy a kertész,
faápoló szakma által jól ismert problémakör kezelésére „eljárásrendet” alkossanak.
Miről is szól ez a szabvány?
Az első kérdés, hogy hatálya mire terjed ki?
A szerzők szándéka szerint minden építési területre,
függetlenül attól, hogy engedélyköteles építési
tevékenységről vagy egyszerű közmű javításról
van szó.

1.

A favédelmi terület
A legfontosabb elvi kérdés, hogy a fa élettere
meddig terjed, mekkora területet kell megvédeni
ahhoz, hogy életkörülményei ne romoljanak?
Az építési tevékenység szempontjából ezért
három területet különböztettek meg.

STATIKAI VÉDŐZÓNA
CSURGÓTERÜLET
FAVÉDELMI ZÓNA

Favédelmi területen kívül:
• szabad terület
• zöld terület
2.

Favédelmi területen belül:
• statikai védőzónán kívüli terület
• engedmények területe
• sárga terület
• a statikai védőzónán belüli terület
• tiltott terület
• piros terület
A favédelmi területet a következőképpen határozták meg: a fa csurgó területe és még azon túl
1,5 méter széles sáv. Ideális esetben ezt a részt
2 méter magas kerítéssel kell elkeríteni.
Amennyiben a favédelmi területet teljes egészében
védeni nem lehet, akkor legalább a statikai védőzónát, ha arra sincs lehetőség, legalább a törzset
kell megvédeni, a régebben javasolt kalodázás
helyett három rétegű takarás alkalmazásával.
Képek magyarázata:
1. Az építési területen álló fákat érhető veszélyek (Könyves Kálmán rajza)
2. A favédelmi zónák bemutatása (Szaller Vilmos rajza)
3. Fa törzsének háromrétegű védelme (Hamar Olga rajza)
4. Gyökér egyedi védelme árokban (Hamar Olga rajza)
5. Gyökérzár (Hamar Olga rajza)
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ZÖLD

Favédelmi intézkedések fák
gyökérzónájában történő ásás esetén
Az ilyen munkálatok zöme a közművezetékek
utcai fasorok közelében történő fektetése. Sajnos
mindennapos látvány, napjainkban is sok nyitott
munkaárok látható Szombathelyen is. Milyen intézkedésekre lehet itt szükség? A felsorolás itt is
a legszigorúbb tiltástól a kompromisszumos
megoldás irányába halad, illetve részletesebb
utasításokat ad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ásás megtiltása a favédelmi területen,
ásás tiltása a fa statikai zónáján belül,
a géppel való ásás megtiltása,
a 2 cm-nél vastagabb gyökerek elvágásának
tiltása, egyedi gyökérvédelem előírása,
a 2 cm-nél vékonyabb gyökereket nem szabad
eltépni, metszeni kell,
feltárt gyökér takarásának előírása,
vezeték fektetésnél az átfűzés előírása,
árok feltöltése tápanyagdús közeggel.

Gyökérzár
Kevesen tudják, hogy a tervezett építmény és
a közelében elhelyezkedő fa biztonságos elválasztására úgynevezett gyökérzárat lehet és kell
építeni, amely védi az építményt a fa gyökérzetének hatásaitól:

A szabvány következő fejezete leírja, hogy az építési
területen álló fák megóvása érdekében favédelmi
tervet kell készíteni, amely áll fakataszterből,
helyszínrajzból és szükség esetén egyedi adatlapból, illetve részletrajzokból. A szerzők tisztában
vannak azzal, hogy egy terv semmire sem garancia,
ezért leírják a favédelmi terv megvalósulásának
ellenőrzését és a beruházást követő egy évben
esedékes utólagos ellenőrző vizsgálatot.
Kötelesek vagyunk ezt szabványt figyelembe
venni? Jogszabály még nem írja elő használatát,
de ammennyiben a tervező hivatkozik rá, úgy
a kivitelezés során alkalmazni kell előírásait. Több
önkormányzat, ebben élenjáróként Budapest is
tervezi használatának kötelezővé tételét. Remélem,
hogy minden, a környezet védelme iránt elkötelezett
kolléga belátja, hogy a fák védelme az építőipar
minden szereplőjének érdeke, és egyre inkább
teret nyer az a szemlélet, hogy az élő fa akár
pénzben is kifejezhető érték. Aki nem hiszi, keresse
fel a https://faapolok.hu/faertekszamitas/ felületet,
és írja be lakókörnyezete nagyobb fáinak adatait!

4.

(Megjegyzés: Ez a cikk az „Útmutató a fák védelméről
építési területen” című a Magyar Faápolók Egyesülete
honlapján szabadon hozzáférhető kiadvány alapján
készült. Külön köszönet illeti Lukács Zoltánt, az egyesület elnökét.)

3.

5.

szövet
drótháló

kókuszrost

árok

1. szövet
2. felületkezelt műanyag lemez
3. drótháló
4. támasztó karó
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2.

3.
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