19. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2022. ÁPRILIS 6.

VASI ÉPÍTÉSZ

H Á Z U N K TÁ J A

VAS MEGYEI MŰSZAKI BÁL
A Vas Megyei Építész Kamara ez évben is
megrendezte a műszaki társadalom, az építészek
és a mérnökök, valamint a szakma iránt
érdeklődők számára az Építéstudományi Egyesület
által 39 éve elindított, hagyományos Vas megyei
műszaki bált. A kétnapos program második napján
– február 27-én – a kőszegi Hotel Irottkőben
rendezett rangos eseményen felléptek a Lorigo
TSE táncosai, Peltzer Géza és Korponay Zsófia,
a zenét a Cabo Wabo Party Band szolgáltatta.
(A bálról készült képgaléria a megújult honlapon
elérhető.)

ELNÖKSÉGI
HATÁROZATOK
1/2022.(01.27.) számú
elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta
V. G. kamarai tagságának
megszüntetését.
2/2022.(03.01.) számú
elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta,
hogy a MEK szakmai programok
hozzájárulási alapjából a következő
témákkal pályázzunk:
• Biennálé
• Szakmai kirándulás
• „Tér” vasi építész újság megjelentetése
• Archicad-továbbképzés szervezése
3/2022.(03.01.) számú
elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta
H. R. É. kamarai tagságának
megszüntetését.
4/2022.(03.01.) számú
elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta
G. S. A. kamarai tagságának 5 év
felfüggesztést követő megszüntetését.
5/2022.(03.01.) számú
elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta
P. K. É jogosultságának megadását, és
a tervezői névjegyzékbe való felvételét.
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VASI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉ 2022
A Vas Megyei Építész Kamara 2004 óta kétévente rendezi meg a szemlét azzal a céllal, hogy
bemutassa a nagyközönségnek a vasi építészek legfrissebb munkáit és példát mutasson
a szakmabelieknek.
A biennálé célja: A vasi építészek ismertségének és elismertségének közéleti javítása.
A lebonyolítás módja: Pályázat, melyre minden Vas Megyei Építész kamarai tag legfeljebb
három, névvel ellátott anyagot nyújthat be. A biennálén csak megvalósult művekkel lehet
részt venni. A korábbi biennálékon kiállításra került művel pályázni nem lehet. A pályázaton
részt vevők a pályázati anyag beadásával jelen pályázati feltételeket elfogadják. A pályázatra
benyújtott anyagokból egy előre kijelölt bíráló bizottság választja ki a Vasi Építészeti
Biennálé keretében megrendezendő kiállításon szereplő műveket. A kiállításoknak egy-egy
megyei középület fog helyet biztosítani. A kiadványban szereplő művek fotóanyagának elkészítésére a kamara hivatásos fotóst, a kiadvány megszerkesztéséhez grafikust alkalmaz.
A megjelenés kategóriái:
• Lakóépületek
• Városépítészeti tervek
• Középületek
• Vas megyei kötődésű építészek tevékeny• Ipari épületek
ségének bemutatása (Ezen kategóriában
• Belsőépítészeti alkotások
szereplő építészek esetében a VÉK tagság
• Kertészeti alkotások
nem feltétel!)
A bíráló bizottság: A bíráló bizottság tagjaira a Vas Megyei Építész Kamara Elnöksége és
a bizottsági elnökök tesznek javaslatot. A bizottság tagjainak a közbeszerzésről szóló
törvényben meghatározott elvek szerint a Vas Megyei Építész Kamara pályázó tagjaival
szembeni összeférhetetlensége nem állhat fenn.
A kiállítás terjedelme: A kiállítás teljes terjedelme 34 db anyag, mely kategóriánként
a zsűri javaslata alapján kerül felosztásra.
A kiállítás anyagainak javasolt elosztása:
• Középületek, lakóépületek
• Kertészeti alkotások: 3 db
és ipari épületek: 22 db
• Városépítészeti tervek: 1 db
• Belsőépítészeti alkotások: 4 db
• Elhunyt és vasi kötődésű építészek: 4 db
A bíráló bizottság a javasolt darabszámoktól – a beadott anyagok ismeretében – eltérhet.
A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatokat legkésőbb április 20-ig kell
benyújtani papír alapon a Vas Megyei Építész Kamarába (9700 Szombathely, Thököly u. 14.)
vagy elektronikus úton az info@vmek.hu elektronikus postacímre (ez utóbbi esetben a pályázóknak figyelembe kell venni a maximális 5 MB-os adatmennyiségi határt). Határidő
után beadott pályázati anyag a biennálén nem szerepelhet. A benyújtott pályázati anyagok
az első kiállítás lebonyolítása után a kamara irodájában átvehetők.

SZAKMAI KAMARAI KIRÁNDULÁS: PÉCS
Az utazás során elsősorban Pécs és
környékének felfedezése a cél, ám a túra
során kamarai tagjaink nemcsak
a tájegység építészeti kultúrájával
ismerkedhetnek meg, de a munkás
hétköznapok közötti pihenő lehetőséget ad
egymás jobb megismerésére is. A szakmai út
– tapasztalataink szerint – jó lehetőséget ad
az építészek összetartozásának erősítésére.

A szakmai útra elsősorban a Vas Megyei Építész
Kamara tagjait várjuk – természetesen lehetőséget
adva + 1 fő jelentkezésének. Amennyiben a busz
(40–50 utas) férőhelyeit saját kamaránk tagjai
nem töltik be, úgy szélesebb körben is meghirdetjük a szakmai kirándulást.
Időpont: május 18–22. (5 nap/ 4 éj)
Pécs és környéke építészeti
és természeti látnivalói
1. nap: A szombathelyi indulást követően útközben megállást tervezünk a Kis-Balatonnál.
Bár közel van, de inkább a Balatont ismerjük,
a Kis-Balaton szépségeinek megismerésére általában nem adunk időt. Most megtekinthetjük
a Kis-Balaton házat Zalaváron és a Kis-Balaton
Látogatóközpontot Fenékpusztán. A látogatóközponttól vezetett túra keretében bejuthatunk
a Diás-szigetre, ahol a Tüskevár és a Téli berek
Matula kunyhója áll, mellette az író, Molnár
Ferenc emlékházával. A túra közben gyönyörű
helyeken barangolhatunk, és láthatjuk a KisBalaton páratlan növény és állatvilágát. A túra
után még megtekintjük a Kányavári-szigetet és
kilátóból nézünk körül a Kis-Balatonon felett.
Továbbindulva Kaposváron állunk meg, ahol
a volt városi főépítész, L. Balogh Krisztina vár
bennünket. Vezetésével, és szakmai irányításával
építész szemmel nézhetjük meg Kaposvár városát.
A tervek szerint bejárhatjuk a felújított Csíky
Gergely Színházat, illetve a szintén a közelmúltban
felújított Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontot. Meghívást kaptunk a Somogy Megyei
Építész Kamarától egy közös ismerkedő beszélgetésre, látogatásra is.
Kaposvárról érjük el az esti órákban pécsi szálláshelyünket.
2. nap: A második nap felfedezzük Pécs látványosságait. Megtekintjük a felújított Pécsi Bazilikát,
a mellette lévő Cella Septichora Látogatóköz-

pontot. Mindkét nevezetesség megtekintéséhez
szakmai vezetést kapunk. Ezután ellátogatunk
a Csontváry Múzeumba és a Vasarely Múzeumba,
majd utána a Zsolnay Múzeum következik. Séta
közben – a pécsi utcákon lépdelve – érzékelhetjük
a város szépségét, egyediségét, láthatjuk a Modern
Magyar Képtár épületének üvegházát, a lakatfalat
és sok más érdekességet is. Természetesen sort
kerítünk a Dzsámi meglátogatására is. A nap végeztével a Széchenyi téren, a Király utcában és a
Ferencesek utcájában barangolva fedezhetjük
fel Pécs városának esti fényeit.
3. nap: A harmadik nap reggelén a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. telephelyére megyünk, ahol
egy teljes Terrán napot rendeznek nekünk. Ennek
keretében egy sor szakmai előadást hallgathatunk
meg, de ami sokkal fontosabb, a gyakorlati bemutatókon, kényelmes körülmények között ismerhetjük meg a cserépfedés szakmai alapvetéseit,
többek között a napelemes cserépfedés készítését
is. Körbejárhatjuk a napelemes tetőcserép gyárat,
megismerve a gyártás folyamatát. Ezután a délutáni órákban Bólyba megyünk, ahol a beton
tetőcserépgyártó gyárat is megtekinthetjük, majd
egy bólyi, referencia óvoda napelemes tetőcserép
projektjét ismerhetjük meg közelről a helyszínen. Az esti órákban térünk vissza
pécsi szállásunkra.
4. nap: A negyedik nap felfedezzük
Pécs környékének érdekes helyszíneit. Először Siklósra utazunk,
ahol megnézzük Magyarország
egyik legépebben megmaradt várkastélyát. Ezután (amennyiben a vízállás
engedi), hajózunk a Dráván. A sétahajózás
során (kb. 1,5 óra) a Kormorán szigetet is láthatjuk,
majd Villánykövesdre utazunk, ahol a domboldalon
két-három utcaszinten elhelyezkedő, 57 darab,
egymáshoz tapadó pincéből álló pincesor láttán
mindenkinek nyilvánvaló, hogy egy nagy hagyományú szőlővidéken jár. A műemléknek védett
együttes párját ritkító építészeti érdekesség különleges fotótéma. A pincesoron végighaladva
kóstolhatjuk a vidék jellegzetes borait (és finom
borkorcsolya-falatokat). A kellemes borozás után
visszaérkezünk Pécsre, a szállásunkra.
5. nap: Ötödik nap – a szálloda elhagyása után
– Pécs modern építészetével ismerkedünk. Ellátogatunk a Zsolnay Kulturális Negyedbe, ahol vezetéssel végigjárjuk a régi Zsolnay Gyár területét
és épületeit. Ezután a Kodály Központ modern
épületéhez megyünk, majd megtekintjük a Pécsi
Könyvtár és Tudásközpont épületét is. A modern

építészet után felmegyünk a Tettyére, megnézzük
a reneszánsz rompalota modern felfogású felújítását, állagmegóvását. Ezután a Tettyére, megnézzük a reneszánsz rompalotaalatt lévő Mésztufabarlangot látogatjuk meg.
A kirándulás végeztével a késő esti órákban
érünk haza Szombathelyre. Részvételi díj: 85.000
Ft/fő (legalább 35 fő jelentkezése esetén)
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbuszos utazást
• szállást a városközpontban, a pécsi Palatinus
Grand Hotel gyönyörűen felújított, szecessziós,
belvárosi épületében, 2–3 ágyas standard szobákban, fürdőszobával, hajszárítóval, televízióval,
vízforralóval és kávé- és tea bekészítéssel, WIFIvel, idegenforgalmi adóval
• gazdag választékú büféreggelit
• félnapos pécsi helyi idegenvezetést
A részvételi díj nem tartalmazza:
• egyágyas felár: 30.000 Ft/fő
• fakultatív büfévacsora a szállodában:
4.000 Ft/fő/alkalom
• hajózás a Dráván: 2.500 Ft/fő
• Villánykövesdi bortúra: 5.900 Ft/fő
• belépőjegyek és helyi tárlatvezetések: ~20.000 Ft/fő
Az előzetesen tervezett programok
változhatnak a nyitvatartási idők
és a programok torlódása esetén.
A Vas Megyei Építész Kamara a kamara tagjai részére a részvételi díj
50 százalékát, a belépőjegyek 100 százalékát átvállalja.
A Terrán szakmai nap a kamarai tagok részére
3 szakmai pontot ad.
A szakmai út a kamarai tagok részére várhatóan
4 szakmai pontot jelent. A szakmai út akkreditálása
folyamatban van.
A szakmai útra jelentkezni személyesen a Vas
Megyei Építész Kamara irodájában (Szombathely,
Thököly I. u. 14.) ügyfélfogadási időben, telefonon
a 06-30/301-4149 telefonszámon, vagy e-mailben az info@vmek.hu címen lehet.

Jelentkezési és fizetési határidő:
április 15.
A nagy érdeklődésre tekintettel a részvételt a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.
Partnerünk a VenToura Travel Utazási Iroda.
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PORTRÉ

„A LEHETő LEGTÖBBET
SZERETNÉK TANULNI, FEJLőDNI”
Gombás Mónika

Intuíció és realizmus között igyekszik
megtalálni az egyensúlyt. Vallja, hogy
az építész nem csak mérnök és alkotó
szakember, de kicsit pszichológus is, aki
képes feltérképezni a megrendelő lelki
világát. Precíz és gyors munkát vár el
magától, és szeretne minél többet tanulni,
hogy mielőbb ráleljen egyéni hangjára,
stílusára. Bemutatkozó interjú Pócza
Krisztina építészmérnökkel.
– Mi vonzotta az építészmérnöki szakmához?
– Csepregi vagyok, Szombathelyen, a Premontrei
Gimnáziumban érettségiztem. Édesapám és a
testvéreim gépészmérnökök, így a műszaki indíttatás adott volt, édesanyámtól pedig a szépérzékemet örökölhettem. Szerintem, ahogy felnövünk és fejlődik a jellemünk, lassan eljutunk
a döntésig, merre tovább. Legalábbis nálam
így volt. Két éve végeztem a Széchenyi István
Egyetemen Győrben. Eleinte nehéz dolgom
volt, hiszen gimnáziumból érkeztem oda, sokat
kellett fejlődnöm, alakulnom, de kitartottam,
aztán jöttek az eredmények is. Szerettem az
egyetemet, az oktatók nagyon segítőkészek, figyelmesek voltak, törekedtek rá, hogy minél

több tudással vértezzenek fel minket, és jó volt
a közösség is. Hiszek abban, hogy az ember
nem véletlenül van a világon, és az én feladatom
ehhez a pályához kötődik. Ebben az alkotó szellemű szakmában az emberekért, a közösségért
teszünk valami fontosat, érzem, hogy ebben
megtaláltam önmagam, és ezzel tudok adni.
– Fiatal még, a pályája elején tart. Milyen tapasztalatokat sikerült szereznie eddig?
– Az egyetemi évek alatt kivitelezői és tervezői
vonalon is ismerősök által sikerült gyakorlati
helyet találnom Szombathelyen. Sokféle munkánk volt, foglalkozhattam belsőépítészettel,

A csepregi női futballcsapat

Családi ház terve
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valamint megtanulhattam, hogy mit tartalmaz
egy építészeti dokumentáció. A kivitelezői gyakorlatomat pedig olyan cégnél teljesítettem,
amely az épülő Haladás Sportkomplexum burkolatait készítette, ez hasznos gyakorlati tapasztalat volt számomra. Miután végeztem,
a Mátis és Egri Kft.-nél kezdtem dolgozni, ahol
az építészek által használt programok csínjátbínját elsajátíthattam. Fél évig a belsőépítészetben is dolgoztam, ami nagyon közel áll hozzám,
és az egyetemen ugyan tanítják, de nem hangsúlyos. Kicsit több, mint egy éve dolgozom
Gáspár Péter mellett. Az első naptól kezdve
befogadott az iroda. Péter nagyon tanító szellemű, sokat tanulhatok tőle.
– Mi az, ami a szakmából a legközelebb áll
önhöz?
– A műszaki oldal érdekel jobban, de az egész
szakmát szeretem, mert nagyon változatos.
Az irodába folyamatosan érkeznek a munkák,
főként családi házakon, ikerházakon dolgozom.
A nagyobb projekteken osztozunk, minden
részletet más csinál, ez a közös munka a siker
kulcsa. A szívemnek legkedvesebb munkám
eddig egy kis cukrászüzem volt. Kihívást jelentett,
és nagyon jó érzés volt, hogy láttam megvalósulni, amit lerajzoltam.
– Mire törekszik a munkája során, mik a hosszú
távú céljai?

– Pontos, precíz, gyors munkát szeretnék kiadni
a kezem közül, és ebből nem akarok engedni.
Az építész pálya már eddig is sok mindenre
megtanított: türelemre, koncentrációra, hogy
hogyan kell száz százalékot nyújtani. Mivel
a tervezés összetett folyamat, fontos, hogy jól
szervezzük a munkafázisokat. Nekem az az igazi
öröm, ha a megrendelő elégedett. Nem feltétlenül baj, hogy a kérései által keretek közé vagyunk szorítva, hiszen a megrendelő érdeke
az első, az építész itt nem főszereplő. A szakma
szép része, hogy megértsük a megrendelőt, és
közösen hozzunk össze egy olyan tervet, amivel
mindketten azonosulni tudunk. Mi nem csak
mérnökök vagyunk és alkotó szakemberek, de
kicsit pszichológusok is, hiszen meg kell értenünk
a megrendelők lelki világát. Nálam az intuíciók
hangsúlyosak, az egyetem alatt kezdtem megtalálni az egyensúlyt a megérzések és a realitás
között, ezt azóta is próbálom tartani. Rövid
távú céljaim vannak, szeretnék minél többet
tanulni, szakmailag fejlődni. Sokat olvasok,
igyekszem tájékozódni például az új anyagok
használatáról.
– Mely stílus áll önhöz a legközelebb?
– A modern minimál áll hozzám a legközelebb.
De ha egyszer házat kellene terveznem magamnak, bajban lennék, mert nagyon sok jó
stílus van, és mindegyik másért szép. Nehezen
tudnék választani. Arra törekszem a jövőben,
hogy kialakuljon, mi tetszik igazán, és esetleg
legyen saját szakterületem. Még tanuló fázisban
vagyok, sokat kell fejlődnöm. A belsőépítészet
nagy kedvencem, ugyanakkor érdekelnek a házhoz csatlakozó külső terek, az udvar, a terasz,
a kert is, amivel a ház egységet alkot. Szeretem
a kihívásokat, a megoldandó feladatokat.
– Hogyan kapcsolódik ki, mivel tölti a szabadidejét?
– A foci gyerekkori szenvedélyem, a csepregi
lánycsapattal játszunk minden héten. Egyik
testvéremnél már van két gyerek, úgyhogy keresztanyuka is vagyok, igyekszem minél több
időt a családdal tölteni. Ami igazán kikapcsol,
az a festés, bár most kevés időm van rá. Mások
cipőt, táskát gyűjtenek, én festéket és színes
ceruzákat. A fehér vászon látványa felvillanyoz,
és felébreszti a kreativitásomat.

Belsőépítészeti terv családi házra

Hálószoba terve egy családi házba

Nappali terve egy családi házba

Családi ház bővítése
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Z Ö L D / H I VATA L

FAHELYEK ÉS ZÖLDSÁVOK VÉDELME

ÉPÜLETEK

A VÁROSI UTAK MENTÉN

UTÓLAGOS HőSZIGETELÉSE

Pintér Gábor

Szendrői Gábor
Mesterséges váztalaj kialakítása Budapesten, a Blaha Lujza téren (Fotó: Bardóczi Sándor – Facebook)

Manapság a sajtó, a szakmai fórumok szinte
naponta beszámolnak faültetési
programokról, akciókról. Civil szervezetek, de
a kormány is célokat tűz ki bizonyos
mennyiségű fa telepítésére.
Mindenki örül ezeknek a lakókörnyezetet,
a természetet óvó kezdeményezéseknek, de
sokakban felmerül az a kérdés is, hogy
a nagy lelkesedéssel elültetett fák élete milyen
körülmények között folytatódik, milyenek
az életkilátásaik? Ezt a témát járja körül
a Zöldinfrastruktúra füzetek hatodik száma.
A kiadvány a helyzet elemzésével kezdi, sorra
veszi a városi fákra leselkedő veszélyeket, és kiemelten foglalkozik a jogi környezettel a szabványokkal, amely tényezők eddig meglehetősen
technokrata szemlélettel kezelték az ügyet. Ennek
szemléltetésére egy érdekes ábrát mutatok, mely
szerint közművet a fa közelébe lehet fektetni, de
a fa pusztulása után a helyére pont ezek miatt
nem telepíthető új példány.
A füzet második része javaslatokat tesz a városi
fák életkilátásainak javítására, a veszélyeztető körülmények hatásainak mérséklésére. Vannak olyan
hatások, mint pl. a városi klíma, légszennyezés,
amelyek forrásait kiiktatni olyan komplex cselekvéssel

Épületek utólagos hőszigetelése számos vitát
és peres eljárást generált az utóbbi években
a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között,
amelyet a közelmúltban hatályba lépett
jogszabályi változással rendezett a jogalkotó
építésügyi szempontból.

lehet, amely túlmutat szakmánk keretein, de a városi
vízkörforgás javítása, a talajtömörödés csökkentése,
vagy pl. a téli síkosságmentesítéskor a só használatának mellőzése egyszerűbb megoldások. (Durva,
hogy a zöldsávok melletti járdák téli sózás tilalma
jogszabályi kötelezettség a 346/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (2) szerint, a legtöbb önkormányzat mégsem tartja be.)
Kiemelendő még a javaslatok közül a társadalmi
kommunikáció megteremtése, javítása, hiszen
a polgárok támogatására csak akkor számíthatnak
a szakmai szereplők, ha az emberek tudják, és
értik, hogy mi folyik az utcájukban, parkjaikban.
A kiadvány befejezéseként egy részletes„eszköztár”,

A fák és a közművek kapcsolata (Fotó: Zöldinfrastruktra füzetek 6)
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azaz a fatelepítéssel kapcsolatos módszerek,
technológiák értékeléssel ellátott bemutatása
segíti a döntéshozókat, tervezőket. Ezekből egy
nálunk újnak számító technológiát emelek ki,
melyet „Stockholm módszernek” neveznek.
Ez a hétköznapi elképzeléseinktől teljesen eltérő
faültetési módszer, amely mesterséges váztalajba,
azaz nagy méretű kőzúzalék váz közé mosatott
talajkeverékbe helyezi el a fákat, így megelőzi
a talajtömörödést és segíti a közterületek csapadékvíz elvezetését és gazdálkodását. Budapesten
már több mintaprojekt is készült így, a kezdeti
tapasztalatok kedvezőek. (Felhasznált anyag: Zöld
infrastruktúra füzetek 6.)

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) 2021. július 16-tól hatályos új
rendelkezése meglévő épületek utólagos hőszigetelésekor feloldja a szomszédos ingatlanok
bevonásának tilalmát. Oldalhatárra épített épület
esetében a szomszédos ingatlan tulajdonosának
hozzájárulásával a hőszigetelés a szomszédos
ingatlanra átnyúlhat.
Az OTÉK 35.§ (1) bekezdése értelmében az építési
határvonalra helyezett épületrész esetén az építési
határvonalra a végleges külső (vakolt vagy burkolt)
felületnek kell kerülnie. A vakolt vagy burkolt
felület épületszerkezeti szempontból magában
foglalja a hőszigetelés rétegét is.
Az épületek utólagos hőszigetelése és homlokzatburkolása - az OTÉK 35.§ (8) bekezdése szerint
- ezt megelőzően kizárólag az elő-, oldal-,
valamint a hátsókert méretét csökkenthette.
A telek beépítettsége ennek megfelelően eltérhet
az övezetre előírt megengedett legnagyobb
beépítettség mértékétől. Emellett a telek homlokvonalára kiépített épület utólagos hőszigetelésére is volt lehetőség a közterületet terhére,
azonban nem volt olyan építésügyi jogszabályi
rendelkezés, amely alapján a közterületnek nem
minősülő, magántulajdonban lévő szomszédos
telek mérete csökkenthető lett volna utólagos
hőszigeteléssel.
Fontos kiemelni, hogy a 2021. július 16-tól
hatályos OTÉK 35.§ (8) bekezdés c) pontja szerinti
új rendelkezés az építésjogi lehetőségét teremtette
meg a hőszigetelés és homlokzatburkolat felhelyezésének, a kivitelezés megkezdéséhez
a szomszéd hozzájárulása azonban szükséges.
A szomszédos ingatlan irányába történő utólagos
hőszigetelés esetében polgári jogi szempontból
elengedhetetlen volt, hogy azt az építésügyi
előírások megfelelően rendezzék.

Képünk illusztráció (Fotó: Szerző)
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ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNK

EGY SOKAT LÁTOTT HÁZ:
A THÖKÖLY U. 14.
Balogh Péter
A fából készült tornácok oldják az udvar zártságát

Szombathelyen a XIX. század vége felé egyremásra épülnek az igényesebb polgári lakó- és
bérházak, főleg a belvárosban, jelezve
a város fejlődését és a középréteg
megerősödését (pl. Geist, Hübner, Wolf, Mikos
stb. házak). Ezek között említésre méltó
a Thököly u. 14. – 1906. előtt Hosszú utca 11.
– alatti ún. Langer-ház.

A korszak neves építésze Wälder Alajos
(1856–1904) tervezte és építette 1895-ben egy
Langer János nevű, Szarajevóból idetelepült vállalkozónak és feleségének. (Róluk sajnos nem
maradt több adat.) A nevezett terület jelentős
római előzményekkel rendelkezik, s tán nem véletlen, hogy a ház építésekor előkerült egy római
oltárkő, s később az 1955-ben a közelében
kerültek napvilágra az egykori Isis-szentély maradványai is, mikor a szomszédban működő Vas
és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat bővíteni
kívánta a raktárát.
Az utcára néző épület Wälder tervei szerint egyemeletes, szimmetrikus elrendezésű, mögötte
a telken kétoldalt egy-egy földszintes melléképület
helyezkedik el. A főépület tengelyében van
a széles, átmenő kapualj, amelyből mindkét oldalon a földszinten egy-egy háromszobás lakás
nyílt. A lépcsőház a jobboldalon található és felvezet az emeletre, ahol egy „I” alakú folyosó
szolgált ki két háromszobás, igényesebb lakosztályt,
– feltehetően a tulajdonos lakhatott itt. Az utcai
homlokzat a késői eklektikát képviseli, kilenctengelyes ablakosztása a-a; b-b; c, b-b; a-a;
ritmusra hallgat. A két sarkon enyhén rusztikus
rizalit zárja a homlokzatot. A földszint kiképzése
egyszerűbb, az emelet díszesebb, a kapuzat
erősen hangsúlyozott, az emeleti balkont két
antikos oszlop tartja. A házat magastető zárja
három díszesen keretezett tetőablakkal. Az egész
homlokzat mélységi tagolása révén árnyékhatásokban gazdag, ami jól mutatja a korabeli polgárság reprezentációs igényét. Az udvari homlokzat
már korántsem ennyire mozgalmas. A csatlakozó
két udvari földszintes melléképület bár lakás
céljára épült, kevésbé igényes, de a bejáratokhoz
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emelt fából készült tornácok hangulatosak, oldják
a később odaépített garázs ellenére az udvar
zártságát. Az eredeti telek meglehetősen hosszú
volt. A két földszintes szárny végénél volt egy
támfal díszes korláttal, és itt lépcsőn lehetett lemenni a kb. 50 cm-rel alacsonyabban fekvő

kertbe. Ide még egy kis kerti lakot is építettek
fából a tornácokhoz hasonlóan.
Sajnos, az épület mai állapota alig emlékeztet az
eredeti megjelenésére, csak az alaprajz, a tengelyosztások, a párkány maradványai, illetve a
kapuk és tornácok idézik fel a szebb időket.

Az egyik udvari ház tornáca

Eredeti tervrajzok

Ennek okai feltehetően a háborús sérülések, és
az azt követő helyreállítás, a felújítások igénytelensége, valamint a sok tulajdonosváltozás.
A telek is jóval rövidebb lett az Iseum kialakításával,
ráadásul a két szárny közé az udvaron egy
ormótlan raktárt is beépítettek az 1950-es években,
lerontva ezzel az udvar térhatását.
A tulajdonosok és használók sora alig követhető,
szinte regénybe illő: valóban sokat látott épületről van szó. A Langer-család 1897-ben
a házat eladta egy Feigelstock Márton nevű
kereskedőnek. 1900-ból arról van adat, hogy
egyik részében a „Szombathelyi Ipari Munkások
Önképző Egylete” működött. 1925-ben a Szende-családé lett öröklés útján, 1927-től Szende
István (Szende L. építész testvére) a tulajdonos.
Rövid idő után eladták a „Szombathelyi Takarékpénztár Rt”-nek. 1929. júniusában a Magyar
Királyi Kincstár megvette 89.000 pengőért,
s különböző célokra – lakás, iroda stb. – használták helyiségeit, néhányban a földszinten
Rechitzer Samuné női szabósága működött.
1942-ben a Honvédelemügyi Tárca javára bekebelezte vegyes rendeltetésre, itt kapott
helyet a dandárparancsnokság. 1944-ben
a szombathelyi gettó körzetébe került, tanúja
volt németek bevonulásának, a zsidók elhurcolásának, a bombázásoknak, majd a „felszabadítók” megérkezésének. 1946-ban köztulajdonba került, ekkor a „Szabad Szakszervezetek
Székháza” lett, homlokzatára felkerült a szakszervezeti mártírok emléktáblája. (Ezt a rendszerváltáskor eltávolították). A Művelődési Minisztérium 1968-ban védetté nyilvánította
az épületet. 1970-ben a Honvédelmi Minisztérium lett a gazdája, évekig a hadkiegészítő
parancsnokság működött benne. 1980-tól
a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar (ma Savaria Szimfonikus Zenekar) a kezelője, az udvaron különféle raktárak és a hangszerjavító
kapott helyet. A Pedagógusok Szakszervezete
egy idő óta szintén itt működik. 1992-től Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal a tulajdonos,
2001-től pedig társasházzá alakították. A Vas
Megyei Építész Kamara 2003-ban települt
a földszint baloldali részébe, míg a Magyar
Orvosi Kamara Vas Megye Területi Szervezete
az udvar baloldali épületébe nyert elhelyezést,
a vele ellentétes oldalon a Bartók Béla Zeneiskola
hangszerjavító műhelye található. 2005-ben
a Vas Megyei Mérnöki Kamara csatlakozott
az építészekhez, majd 2015-ben elköltözött
a volt huszárlaktanya törzsépületébe.
Néhány éve az építész kamarával szemben a Szombathelyi Áldozatsegítő Központ kapott helyet.
Egy ideig pinceklub is működött az épületben.
Az emelet jelenleg üres, eladó (tábla hirdeti), tulajdonosa a Nemzeti Vagyonkezelő. Sajnos, az udvari
rész nagyon elhanyagolt, megfelelő funkció, szakszerű felújítás esetén hangulatos hely lehetne itt
a belváros peremén. Hátránya, hogy nem rendelkezik megfelelő parkolóhelyekkel.
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FAÉPÍTÉSZET
MÉRNÖKI SZEMMEL

KÜLDÖTTGYŰLÉS
Kiss Albert

Gombás Mónika
Ábrahám Ferenc is felszólalt (Fotó: Takács András)

Az építésnek, építészetnek évezredek óta
fontos alkotóeleme a fa, mely korunk mérnöki
támogatásával már nem csak
építőanyagként, hanem komplex
építőelemként (falak, födém –,
tetőszerkezetek) érkezhet az építkezésre. Hogy
csinálják ezt Körmenden?

Március 31-én került sor a MÉK
küldöttgyűlésére a Kopaszi-gáton az Öbölház
rendezvényközpontban.
A rendezvényen a küldöttek átvehették
a frissen megjelent 2021. évi építész
évkönyvet, a MÉK Elnökségének stratégiai
célkitűzései 2021–2025. című anyagot és
a kamarai kitűzőt.
Hajnóczi Péter elnök megnyitó szavai után a Magyar Építész Kamara 25. születésnapja alkalmából
Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes
államtitkár köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően kerültek átadásra a kamarai érmek. A Kamarai Érem kitüntetés olyan természetes személynek adományozható, aki kiemelkedően sokat
tett a kamara működéséért, fejlődéséért, elismeréséért. A kamarai érem adományozásáról
a MÉK elnöksége dönt. 2022-ben az elnökség
négy személy kitüntetéséről döntött, az átadás
pillanatáig titokban tartva a kitüntetettek személyét. Kamarai érmet kapott Schwarczuk Ágnes,
Eltér István, Füleky Zsolt, és Körmendy János.
A díjátadást követően a megszokott napirendnek
megfelelően folytatódott a küldöttgyűlés.

A céget 2000-ben készház-gyártásra alapították
Körmenden. Az eltelt 22 évben jellemzően
a német nyelvterületű országokba exportáltak.
2019-től a magyar piac felé nyitva építészek,
statikusok, kivitelezők munkáját támogatva vállalják
előregyártott, fa épületszerkezetek tervezését,
gyártását és kivitelezését.
A készházak ÉMI által ellenőrzött ETA-20/239
minőségbiztosítással rendelkeznek. A gyártást
3D BIM alapú tervezés előzi meg, így a CNC

A küldöttek meghallgatták a MÉK 2021. évi
munkájáról szóló tájékoztatást, szavaztak az elnökség 2021. évi beszámolójáról, a MÉK 2021.

Torta az alapítás 25. évfordulója alkalmából (Fotó: Ábrahám Ferenc)

10

évi gazdálkodásának beszámolójáról, a MÉK
Nonprofit Kft. 2021. évi működéséről és gazdálkodásáról, a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2021. évi beszámolójáról, a MÉK 2022. évi
költségvetésének módosításáról, valamint ehhez
kapcsolódóan arról, hogy az országos kamara
hárommillió forintot fordít az ukrajnai válság
kapcsán segélyszervezetek támogatására. Az előterjesztéseket a küldöttgyűlés közel egyhangúan
elfogadta. Utolsó napirendi pontként került
tárgyalásra a MÉK Jogosultsági Szabályzata,
amelynek módosítására a 266/2013. (VII.11.)
sz. kormányrendelet módosítása miatt volt
szükség. Az egyebek napirendi pontban a MÉK
elnöke helyszíni kérdésre tájékoztatást adott
a közbeszerzési ügyekkel kapcsolatban. A MÉK
egy szakmai anyagot készített és adott át a Közbeszerzési Hatóság elnöke részére néhány
nappal ezelőtt, az anyag rövidesen olvasható
lesz a MÉK honlapján is.
A hivatalos napirend lezárása után a Magyar
Építész Kamara 25. születésnapja alkalmából születésnapi torta felvágására került sor.
(Forrás: MÉK)

megmunkáló rendszerrel kombinálva gördülékeny
és milliméterpontos átadás valósul meg.
Az üzemi nagypaneles gyártás során mind a nyílászárók, mind a hőszigetelés, a vakolat elhelyezésre kerülhet a csarnokban, még a helyszíni
építkezés megkezdése előtt, így egy emelt szintű
szerkezetkész házat kap az építtető. A helyszíni
összeépítés darus technikával néhány napon
belül megvalósul, három hét múlva már a gépészeti kivitelezés is megkezdhető.
A szerkezetek a szigorított energetikai követelményeknek (Külső fal U=0,16 W/m2K) megfelelve
biztosítják az alacsony energiaigényű épületek
megvalósítását. Homlokzati hőszigetelésként természetes alapanyagú farostlemez hőszigetelő
táblát alkalmaznak, amely páradiffúzió szempontjából nyitott és a homlokzati tűzterjedéssel
szemben 45 perc tűzállóságú, szemben a hagyományos polisztirol lemezekkel.
A termékek összeépítése során figyelnek a minősített anyagok kiválasztására, raktározására.
Az alapanyagok zömét szárított szerkezeti faanyag
(KVH) adja, rendelésre rétegelt ragasztott tartó
(BSH, Baubuche), illetve hagyományos fűrészáru
egyaránt elérhető.
A készházak részét képező, de különálló építészeti
struktúrák látványtervezése és gyártása egyaránt
megoldható. Az egyedi fa tetőszerkezetek, kocsibeállók, rácsostartók, különleges funkciójú
épületek (pl. torna- és raktárcsarnok, középületek)
is fontos részét alkotják a gyártásnak.
(X)

B.B. Universal
Generalbau Kft.
9900 Körmend
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