14. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
2017. MÁRCIUS 30.

VASI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK

A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETRŐL
Tak ács And rás
okl .építészmérnök

A Miniszterelnökség februárban
egyeztetést tar tott a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
tör vény végrehajtásáról az építész
kamarákkal. A z egyeztetést Füleky
Zsolt építészeti és építésügyi helyettes
államtitkár koordinálta. A rendez vényen
az országos kamara és az összes területi
kamara képviselője is részt vett.

A Vas Megyei Kormányhivatal állami főépítésze
tájékoztatót tartott a megyei települési önkormányzatok polgármesterei és jegyzői számára
a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével kapcsolatban. A tájékoztatást térségenként három helyszínen
rendezték (Körmend, Sárvár, Szombathely).
A Kormányhivatal lehetőséget biztosított arra,
hogy a Vas Megyei Építész Kamara érdeklődő
tagjai is részt vehessenek a rendezvényeken.
Mindkét helyszínen kiemelték a területi építész kamarák szerepét a kézikönyvek elkészí-

A településképi arculati kézikönyv építészeti szemléletformáló célt szolgál
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tésében. Ennek megfelelően a kamarák segíteni fogják az arculati kézikönyv készítésének
folyamatát és részt vesznek azok egyeztetésében is.
A településképi arculati kézikönyv építészeti
szemléletformáló célt szolgál, valamint a településképi rendelet megalapozásához készül,
ezért ezt határozattal fogadják el, ami az építtetőkre kötelezettségeket nem ró. Betartása az
önkéntes jogkövetés szerint történhet. Az erre
épülő településképi rendelet már mindenki
számára kötelező előírásokat tartalmaz, mivel
rendelettel fogadják el.
A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével összefüggő
feladatokat a települési és térségi főépítészeknek kell koordinálni. Ez nem azt jelenti,
hogy a főépítésznek kell elkészíteni ezeket, de
a településeknek főépítésszel kell rendelkezni
legalább ezen idő alatt. Az azt jelenti, hogy
Vas megye 216 településének kell főépítészt
találni. Mindezt nagyon sürgősen, mert a
végrehajtási rendelet szerint 2017. szeptember 30-ig el kell készülni mindkét dokumentummal.
A helyi építési szabályzatok településképről
szóló rendelkezései 2017. október 1-jével ha-

tályukat vesztik, ezért a HÉSZ módosításáról is
gondoskodni kell ezen idő alatt.
A fentiekből is érzékelhető, hogy a következő
fél év nagy munkát követel több szinten is.
Szükség van a települések, a kormányhivatal,
a kamara és az építészek szoros együttműködésére.
Vonatkozó törvények és rendeletek:
- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
Tájékoztatások:
- településképi arculati kézikönyv minta: http://
www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf
- útmutató a településképi arculati kézikönyv
elkészítéséhez: http://www.kormanyhivatal.
hu/download/9/b1/63000/TAK_%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf
- a Vas Megyei Kormányhivatal oldalán több segédlet is letölthető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/telepulesfejlesztesi-koncepcio/
tak-es-helyi-telepuleskepi-rendelet
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IFJ. VASS BÉLA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
1907-1987.
Balog h Péter
okl. építészmérnök

Szombathelyen a két világháború között
működő építészek közül a legfiatalabb,
s talán a legígéretesebb volt ifjú Vass
Béla. Tehetségét minden bizonnyal
édesapjától, id. Vass Bélától örökölte,
aki a helyi premontrei gimnázium
rajztanára volt, és mint festőművész
is jelentős szerepet játszott a város
művészeti életében.

Ifjú Vass Béla 1907-ben született Szombathelyen, és a premontrei gimnáziumban érettségizett 1925-ben. Építészmérnöki oklevelét
1930-ban kapta meg a budapesti műegyetemen, s hazajött Szombathelyre. Abban az idő-

ben a világgazdasági válság minden területen
éreztette hatását, amit Magyarországon még
a trianoni trauma is tetézett. Ezek következményeképpen diplomásoknak roppant nehéz
volt álláshoz jutni, sokszor legfeljebb szellemi
szükségmunkásként tudtak elhelyezkedni.
Vass Bélát is csak „szerződéses napidíjasként”
lehetett alkalmazni a városi Mérnöki Hivatalban, amit akkor Niessner (Névery) Aladár vezetett. A gyakornoki állást is csupán 1934-ben
kapta meg, mégis nagy lendülettel kezdett el
dolgozni és kapcsolatokat keresni. Első jelentős munkája a „Városi Szeretetház” tervezése
volt 1930-ban, amely a Városmajorban épült
meg 1931-ben. Ez a bauhaus szellemében „art
deco”-s elemekkel tervezett épület a maga korában itt újdonságként jelent meg, s nem véletlen, hogy a Tér és forma című szaklap 1933.
februári száma is közölte. Sajnos ma már nincs
meg, mert az 1960-as években leromlott ál-

lapota miatt lebontották. (Egykor a mai Jászai
M. u. és Krúdy Gy. u. találkozásánál állt.) Feltűnést keltett, mikor a sajtó 1931. elején hírül
adta, hogy Tóth János és ifj. Vass Béla nyerték
meg Debrecen város pályázatát, amelyet egy
hősi emlékcsarnok építésére írtak ki, de végül
is nem az ő tervüket valósították meg. Mivel
nagyobb megbízása egyelőre nem akadt –
mint általában a kezdő építészek –, lakóházak
tervezésével foglalkozott. Ezek közt említésre
méltó a Paragvári u. 53. számú ház, amelyet
Biczy Elemér részére tervezett 1932-ben, igen
érdekes alaprajzzal, „art deco”-s homlokzattal.
Ezidőtájt tervezte még a Hollán E. u. 23. szám
alatti kétemeletes bérházat, amely egyszerű,
de határozott vonalú homlokzatával tűnt ki
a környezetéből. Mindkét épületet ismertette
a Tér és forma. 1934-ben hosszas viták után
elkészült az új városi strand a kórházzal átellenben.

Az Éhen-szobor elhelyezésére tett javaslat – 1934.
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A Jáki úti temető ravatalozója – 1938.

A strand elrendezését (medencék, közművek, stb.) Névery Aladár, a főépületet (öltözők,
gépház) Vass Béla tervezte a bauhaus felfogásnak megfelelően, sima homlokzatokkal,
hasábszerű tömegalakítással. A város 1933ban elhatározta, hogy szobrot emel Éhen
Gyulának, s azt a róla elnevezett téren szeretné felállítani. A szobor formájára és elhelyezésére különböző elképzelések voltak. A szobor
elkészítésére R. Rajki István kapott megbízást.
Ennek ismeretében Vass Béla egy nagyvonalú

A 3-as számú Polgári Fiúiskola a Szent László király utcában – 1941.
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tervet nyújtott be a tér rendezésére, amelyben az Éhen szobor a Szelestey u. tengelyébe
került volna az állomásépület főbejáratával
szembe, körülötte a térfalat ívesen, emeletes házak képezték volna két sugár irányú út
becsatlakozásával. Sajnos az elképzelése különböző, főleg anyagi okokból nem valósult
meg, az 1935-ben leleplezett szobor a tér déli
felére került.
Sokáig húzódott az új temető ügye a Jáki
úton, mígnem 1937-ben a Hír című lapban

„Megépül az új, modern köztemető” címmel
cikk jelent meg, s elindult a megvalósítás. Ide
a ravatalozót Vass Béla tervezte meg 1938ban. A kör alaprajzú épület neoklasszicista
vonásokkal, árkádos megoldással épült meg,
homlokzatára az angyalszobrokat R. Rajki István készítette.
Mivel Szombathely lakossága megnövekedett, szükségessé vált egy 2. polgári fiúiskola
megépítése, amihez a városnak sikerült segélyt is szereznie. Az iskolát 1938-ban Vass

A városi strand – 1934.

E LŐ T T Ü N K

J Á R TA K

A városi strand makettje – 1934.

Béla tervezte a mai Szent László utcába a téli
gazdasági iskola szomszédságába. Az L alaprajzú, kétemeletes, jó arányú, tornateremmel,
szertárakkal ellátott intézmény ekkor mind
megjelenésében, mind felszereltségében
korszerűnek számított, amit a Magyar Építőművészet 1941/9. száma is ismertetett.
Vass Béla nem csak tervezett, hanem aktívan
részt vett a város művészeti életében. Szoros
kapcsolatot ápolt a Szent Márton Céh-hel,
rendszeresen részt vett kiállításain, ahol el-

Biczy Elemér háza a Paragvári utca 53. szám alatt – 1932.

sősorban dekoratívan előadott terveivel hívta fel magára a figyelmet. Ő tervezte a Vasi
Szemle, valamint az Irottkő című folyóiratok
címlapját, továbbá Zalai Tóth János: „Így épít
a vasi nép” című könyvének borítóját. Vass
Béla élete a háború közeledtével más irányt
vett. Miután a Felvidék 1938-ban visszakerült
az anyaországhoz, 1939. őszén kinevezték őt
Kassára városi főmérnöknek. Ottani tevékenységéről nincsenek ismereteink. 1944-ben
visszakerült Szombathelyre, ahol november-

től polgármesteri megbízást kapott – vélhetően belekeveredett a politikába! 1945. tavaszán a családjával együtt nyugatra távozott.
Először Németországban élt, majd 1948. után
Argentínában telepedett le. Itteni életéről
annyit tudunk, hogy Buenos Airesben a Közmunkaügyi Minisztériumban dolgozott, ahol
részt vett egy kikötő tervezésében, s ő tervezte az ott élő magyarok közösségi házát.
1987-ben halt meg Argentínában. Épületei
helyi védelemre érdemesek.

A Hollán Ernő utca 23. szám alatti Nagy-féle ház – 1932.
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„ÉLŐ ANYAGGAL DOLGOZNI NAGY KIHÍVÁS”
Intuíció, hangulatok és kreativitás – portré Szily Adrienről
G ombás M ónik a

Le sem tagadhatná, hogy köze van a
növényekhez: email címében a komló
latin neve szerepel. A felvételi tantárgyak
alapján döntötte el, milyen szakot
választ, és hasonló véletlenek terelték
őt a továbbiakban is. Egyetemi óraadói
státusz, francia ösztöndíj, házasság,
költözés Baranyából Szombathelyre
– utólag mindenben felfedezhető az
ok-okozati összefüggés. Szily Adrien az
építészmérnökség egy nőies válfaját, a
táj- és kertépítő mérnöki szakmát műveli,
szívvel-lélekkel.

Miért épp a táj- és kertépítészet mellett döntött?
A gimnáziumban biológia és kémia fakultációra jártam, de nem állt tőlem távol a matematika sem, és szerettem rajzolni is. Amikor böngésztem a felvételi tájékoztatót, rátaláltam a
kertészeti egyetemen a táj- és kertépítő mérnöki szakra, ahol ezek voltak a felvételi tár-

Répce menti tanösvény, Bük
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gyak. Megtetszett, és szerencsém is volt, mert
bejutottam elsőre. Most már látom, hogy jó
választás volt. A 90-es évek elején végzett
korosztálynak nehézsége volt, hogy a nagy
tervezőintézetek akkoriban hullottak szét.
Kikerültünk friss diplomával, és nem tudtunk
elhelyezkedni, hiszen csak kevés magán tervezőiroda létezett. Ami tapasztalatot szereztünk, azt mind magunknak köszönhetjük. A
keszthelyi agráregyetem vízgazdálkodási tanszékére kerültem mint tanszéki mérnök. Két
évet töltöttem itt, kutatásokban vettem részt
és óraadó voltam. Kevés keresettel ugyan, de
legalább szakmai munkát tudtam végezni.
Itt találtam rá egy francia kormányösztöndíjra, felvételt nyertem egy párizsi egyetemre
posztgraduális képzésre, ami lényegében a
doktori képzés előszobája. Egyéves ösztöndíj
volt, tanulhattam, világot láthattam. Ennek
a képzésnek a tájfilozófia volt az erőssége.
Miután hazajöttem, Pécsre, a Dél-dunántúli
Természetvédelmi Igazgatósághoz hívtak tájvédelmi ügyintézőnek. Érdekes munka volt, a
természet- és tájvédelem sarkalatos kérdéseivel foglalkoztunk. Akkor az egyik fő hatósági
feladatunk a bánya utótájak rekultivációjához
kapcsolódott: hogyan hasznosítsuk a terü-

leteket, miként szüntessük meg a bányászat
kapcsán keletkezett sebeket.
Hogyan került Szombathelyre?
Baranyai vagyok, a férjemmel a keszthelyi
egyetemen ismerkedtünk meg. Ő Pécsett
friss diplomával nem kapott munkát, megpályázott egy falugazdászi állást Vas megyében,
és megnyerte. Másfél éve dolgoztam a természetvédelmi igazgatóságnál, amikor úgy
döntöttünk, hogy Szombathelyre költözünk.
Jókor jött ez a lehetőség, mert már szívesen
alkottam, terveztem volna, elég volt a hatósági munkából. A helyzet pikantériája, hogy
az első munkáim során visszadolgoztam Baranyába, az általunk korábban előírt szakhatósági előírások tervbeli megvalósításában
tevékenykedtem. Amikor véget ért a bánya
utótájak illetve az ormánsági szeméttelepek
rekultivációinak tervezése, akkor kezdtek keresni Vas megyében is.
Milyen munkái voltak, vannak?
Két lábon állok: az egyik lábam a tájrendezés,
amely nagyobb léptékű, átfogóbb, elméletibb tervezési folyamat, pl. a településrendezési tervekben a települések zöldfelületi
rendszerével foglalkozunk a tájértékek feltérképezésétől kezdve a jövőbeli közparkok

Szily Adrien
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helyének megkereséséig; a másik lábam
pedig a kertépítészet, amely kisebb léptékű,
gyakorlatiasabb, kreatívabb tervezésről szól.
A 2000-es évek elején sok rendezési terv készült, akkor ez volt a fő vonal, máskor közparkok vagy a családi házas megrendelők voltak
többségben. Mindig az adott munka a kedvenc, mindenért tudok lelkesedni. Területbejárások során sokszor olyan értékekre bukkanunk, amelyek a helyieknek természetes,
hogy ott van, nem is gondolják, hogy érték:
például gólyafészekre, út menti feszületre, keresztutakra, egy-egy idős fára vagy egy szép
panorámára, látványra.
Mi a szépsége ennek a munkának?
Egy virágágy tervezése is roppant kreatív
munka, számtalan lehetőség rejlik benne.
Mindig jönnek új fajták, rengeteg variáció
létezik. Itt már a szubjektivitás is nagy szerepet játszik kinek mi tetszik. Meg lehet találni
a szépséget, az alkotás örömét abban is, mit
mivel párosítunk. Egy megbízásra általában
háromféle variációt viszek, de sokszor egy
negyedik valósul meg. Hangulattól is függ,
melyiket választják, de persze az anyagi kondíciók is meghatározóak. Élő anyaggal dolgozunk, ez a szakma a szépérzékre épül. A tervezés első szakasza jobb agyféltekés, hiszen
gyakran a belső megérzésekre, intuíciókra
kell hagyatkoznunk, sokszor a véletlenek hozzák a jó megoldást. A dokumentáció elkészítése viszont már racionalitáson alapuló, bal
agyféltekés munka. Maximalista vagyok, mindig találok javítanivalót az adott terven, de a
határidő nagy úr.
Sok év van még a tervezőmunkából, merre
tovább?
Elszakadtam egy kicsit a tudományos élettől,
szívesen írnék, vagy belefognék valami tudományos kutatásba, ugyanakkor a doktori cím
megszerzése nem vonz. Nyitott lennék újra
külföld felé, szívesen részt vennék olyan projektben, ahol nemzetközi csapat van.
Milyen a kertépítész kertje?
Leginkább praktikusnak mondanám. Természetközeli állapot uralkodik benne, szinte önfenntartó. Olyan növényeim vannak, amelyek
tolerálják a kevesebb törődést. Bennem van
a gyűjtőhajlam, ha kiállításokon, kertészeti
árudákban járok, mindig veszek magamnak is
növényt, és valahová csak beszorítom. Amire tervezésnél odafigyelek, azt a saját kertemben nem mindig sikerül megvalósítani.
Mondhatni kísérleti jellegű, feszegetem a
határokat benne.
Mivel tölti a szabadidejét?
Állandó versenyfutásban vagyok az idővel.
Már annak is örülök, ha este kézbe tudok venni egy könyvet, ha eljutunk a párommal moziba, színházba, esetleg az Őrségbe kirándulni.
Van, hogy kertészkedem is, de akkor rászánom az időt, és igazán megadom a módját.

P O R T R É

Saját kert

Családi ház kertje, Szombathely
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ÍGÉREM, MOSTANTÓL (MAJDNEM)
MINDEN MÁSKÉNT LESZ...
K iss Alber t
okl. építészmérnök

Mint ahogy az már várható volt,
2017. január 1-jétől ismét jelentős
változásokkal kell ismerkednünk, sőt
alkalmazni azokat, vagy alkalmazkodni
hozzájuk. A kötelező felelősségbiztosítást
már tudtuk. A 300 m² alatti lakóházzal
kapcsolatos naplós bejelentés meglévő
épületekre, azok bővítésére, átalakítására
vonatkozó kiterjesztése is már ismert
volt. December 28-án jelent meg a
482/2016. Kormányrendelet az „Egyes
kormányrendeleteknek az egyszerű
bejelentés körének kiterjesztésével és
az építésügy területén érvényesítendő
bürokráciacsökkentéssel összefüggő
módosításáról.”

A szakmagyakorlókat érintő legfontosabb változások:
Az építésfelügyeleti bírságokról szóló
238/2005.(X.25.) Kormányrendelet

„Ez a lyuk nem lyuk...”
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Módosult, változott az 1.sz. melléklete, vagyis
változtak a bírságtételek, kibővült a bírságolhatók köre, bővült a bírsággal járó cselekmények sora… Belépett a tervezői művezető is a
„suhénthatók” körébe. Igaz, csak adminisztrációs baki esetében bírságolható.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
A rendelet módosítása húsz paragrafussal
történt. Ezek között vannak törlések, megfogalmazás-változások, de vannak bővebb szövegű módosítások is.
A legfontosabb, hogy gyakorlatilag törölték a
kiviteli terv tartalmi követelményeit ismertető
1. sz. mellékletet a következők szerint: „A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős
tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar
Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” A bökkenő csak az,
hogy a MÉK nem rendelkezik ilyen szabályzattal, csak mintatervvel. Az is még 2014-es…
Ezt a MÉK honlapján közleményben is közölte,
azzal, hogy a következő elnökségi ülésen (január. 13.) tárgyalja az átmeneti szabályozást,
mely segíthet az ügyben. A végleges szabály-

zatot a következő küldöttgyűlés hivatott elfogadni. (Ha elkészül addig…)
Módosultak a kivitelezési dokumentáció
meglétéhez kötött munkák paraméterei.
Változtak az e-napló nyitásának, zárásának
egyes feltételei.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
Itt a legfontosabb és alapvető változás az 1.
sz. mellékletet érinti. Ez az építési engedély
nélkül végezhető munkák körét sorolja fel.
Gyakorlatilag teljes egészében új. Pl. az 50 lm³
és 3,0 m magasságú építmények paramétereit 100 lm³-re és 4,5 m magasságra emelték.
Vagy kikerült az épületek átalakítása, felújítása, helyreállítása részből a „tartószerkezetet érintő” szóösszetétel. Ez azt jelenti, hogy
ezentúl meglévő épületen engedély nélkül
lehet, tetőt, födémet cserélni, új homlokzati
nyílást kialakítani, stb….
Változtak az egyes statisztikai adatlapok, változtak az engedélyezési tervfajták egyes tartalmi követelményei is.

K Ö Z - T É R

Néhány érdekes, figyelemre méltó jogértelmezési dillema.
MÉK Tervezési Szabályzat 4.8 Tartószerkezeti tervek „Tartószerkezeti kiviteli terv
készül az épület összetettségéhez és jellegéhez illeszkedő darabszámban, a tervező által
szükségesnek ítélt léptékben és a 191/2009.
(IX.15.) Kormányrendelet 1. melléklet II.2.
pont szerinti részletezettséggel, amennyiben...” Ha a felsorolásban lévő paramétereket
átlépi az épület az előzőek szerint teljes tartószerkezeti kiviteli terv szükséges. A tervhez „illeszkedő darabszám” vajon csak az ominózus
szerkezetre vonatkozik vagy az egész épültre?

A darab az vajon csak egy-egy része az épületnek vagy példányszám?
Egyébként nincs az épületben semmilyen, a fentiekben hivatkozott paraméter, de:
a fogadószint, aljzatlemez hálós vasalású. És
ugye pl. válaszfalat tart. Vagyis monolit teherhordó vb szerkezet…
100 lm³-ig, 4,5 m magasságig engedély
bejelentés nélkül építhetők egyes épületek. Pl:
egy 6x6 m belméretű garázs. De! 191-es 22.§:
„ Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető
... b)1 az az építési tevékenység – ideértve az
építési engedélyhez nem kötött építési
tevékenységet –, amely esetében

ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja…
Végül.
A MÉK elnöksége február 3-i ülésén a január
1-jei jogszabály változások miatt módosította
novemberi állásfoglalását a szakági tervezők
bevonásáról. 33 napra rá… közzétéve márciusban…
Az egyszeri vasutas jut eszembe, aki rosszul
lyukasztotta ki a jegyet, majd ráírta: „Ez a lyuk
nem lyuk...”
Legújabb infó: MÉK Küldöttgyűlés május
12-én. Talán tervezési szabályzat is lesz
végre?

Ha jön az építésfelügyeleti ellenőrzés, felveszem a kesztyűt vagy az elhajigált eszközeimet
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IN MEMORIAM

Németh György
okl. építészmérnök
(1939-2017.)

A KIVITELI
TERVDOKUMENTÁCIÓ
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

MEGÚJULT
A KAMARA WEBOLDALA

A 482/2016. (XII.28.) Kormányrendelet módosította – többek között – a 191/ 2009. (IX.15.)
sz. Kormányrendeletet, amely szerint 2017. I.
1-jétől hatályon kívül helyezte a 20. §-ával az
eredeti rendelet 1. mellékletének II. pontját
és kiegészítette a melléklet I. pontját – a 18.
§-ával – az alábbiak szerint: „7. A kivitelezési A közelmúltban új arculatot kapott a Vas Medokumentáció munkarészeit a felelős tervező gyei Építész Kamara honlapja. A portál itt éra Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnö- hető el: www.vmek.hu
ki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” Átmeneti rendelkezést a
felkészülésre a kamaráknak nem adott. (Szabályzat alkotására a kamarák országos küldött
gyűlése jogosult!).
A fentiek figyelembe vételével a MÉK elnöksége úgy dönt, hogy a vonatkozó szabályzat
elkészültéig szakmai állásfoglalásával felhívja
tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok
megtartását ellenőrzőknek a figyelmét, hogy
a szabályzat küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig a 191/2009. (IX.15.) sz. Kormányrendelet
2016. december 31-ig hatályos 1. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével
készítsék a kiviteli tervek dokumentációját a
tartalmi követelményekre vonatkozóan.
A Területi Elnökök Testülete március 8-án és 9-én
a lajosmizsei Geréby Kúriában tartotta küldöttgyűlés előtti aktuális ülését. A résztvevők alábbi
témákat tárgyalták meg: a MÉK etikai-fegyelmi
szabályzatának módosítását, a MÉK 2017. évi
költségvetési terv módosításának koncepcióját,
a MÉK kiviteli tervek tartalmi követelménye szabályzatokat, a MÉK szakmai cím adományozási
szabályzat módosítását, a MÉK továbbképzési
szabályzatának módosítását, a Településarculati Kézikönyvek kamara általi véleményezését, a
húszéves MÉK ünneplésének kérdéseit.
A TET ülésével egyidőben országos titkári értekezletre is sor került, amelyen a nyilvántartási
rendszer változásai, az aktuális jogszabályi változások titkári gyakorlat során felmerült kérdései, a cégnyilvántartás bemutatása volt a téma.
A jelenlévők a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara szervezésében a kecskeméti Mercedes
gyárat tekintették meg a kétnapos esemény
zárásaként.
Február 14-én Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár és munkatársai a
területi építész kamarák elnökei részére tájékoztatót tartottak a településképi törvény és a
TAK (Településképi Arculati Kézikönyv) kamarákra háruló feladatairól a Miniszterelnökség
épületében. A tájékoztató az első lépése volt Az építészkamara vezetői és szakjogásza az
annak a feladatsornak, amelyet a TAK októbe- egyszerű bejelentés változásairól, a településrig tartó létrehozása jelent az építészek és az képi rendeletről és az arculati kézikönyvről száépítész kamarák számára.
moltak be, továbbá a 300 négyzetméter alatti

TERÜLETI ELNÖKÖK
TALÁLKOZTAK

Január elején megbeszélt telefon-visszahívást
vártam Gyurkától, s érkezett helyette a szörnyűség, a halálhír, ami döbbenet, és mély szomorúság azóta is.
1958-ban együtt kezdtünk az egyetemen, az
építészmérnöki karon az évfolyam 5-ös tankörében. Friss diplomával, 1964-ben jött Csepelről kis családjával Szombathelyre.
Megjárta a Vas megyei építőipar valamennyi
ágát; dolgozott hatósági, beruházói, tervezői,
kivitelezői munkahelyeken, többnyire, mint
vezető, főmérnöki munkakörökben. Szakmai
berkekben ismert volt, hogy következetes, céltudatos, lelkiismeretes, progresszív szemléletű
vezető, aki többször szakmai, szervezeti újításokat is megvalósított cégeinél.
1990-ben alapította vállalkozását Némír Bt.
néven. Építésztervezéssel, és e téren döntően,
kedvelt szakterületével, településtervezéssel
foglalkozott. 2011-ig végezte a Vas megyei
városok és falvak településtervezési feladatait,
ezek közül legjelentősebb Szombathely módosított városrendezési terve volt 2006-ban.
Nagyon szerette az építészmérnök szakmáját, a
családját, három lányát, feleségét és a sportot.
Utóbbi közül szenvedélyesen a focit. Űzte ezt
aktív játékosként, s mint szurkoló egész életében.
Most búcsúzunk! Lelke távolra ment, de emléke közöttünk marad; 40-50 évnyi munkáját
őrzik Vas megye városai, falvai.
Kollégáid nevében is: Zsiros Imre

ÚJ E-MAIL CÍM!
Megváltozott a Vas Megyei Építész Kamara
e-mail címe: info@vmek.hu. Egyelőre a korábbi elektronikus címek is használatban vannak,
de a későbbiekben a kamarai titkárság átáll az
új levelezési címre.
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TÁJÉKOZTATÁS
A TELEPÜLÉSKÉPI
TÖRVÉNYRŐL

KONFERENCIA
ÉS ORSZÁGOS WEBINÁRIUM

H Á Z U N K

TÁ J A

Jövőre, a 35. születésnapon ismét Műszaki Bál

családi házak szakszerű tervezéséről, szerkezeteiről, építőanyagairól is szó esett a február 9-i
konferencia előadásain. A szakmai eseményt
Budapesten a Fuga Budapesti Építészeti Központban tartották, ám a programot a kamara
történetében először hét vidéki helyszínen –
Kaposváron, Székesfehérváron, Békéscsabán,
Nyíregyházán, Szolnokon, Miskolcon és Szombathelyen – online is követni lehetett.
Dr. Hajnóczi Péter MÉK elnök a 2017 évi jogszabályváltozásokról és az egyszerű bejelentésről, Turi Attila DLA MÉK alelnök a településképi rendeletről, az arculati kézikönyvről
és a 300 négyzetméter alatti lakóházakról,
dr. Gáts Andrea szakjogász az egyszerű bejelentéshez kötődő részletes szabályokról, a
felelősségbiztosításról, a szerződésekről adott
elő, de téma volt a lapostető felújítása Icopal bitumenes lemezekkel, és többek között
hőszigetelési megoldásokról homlokzati falak
és magastetők esetén, illetve minőségi acéllemez tetőfedésekről 300m² alatt is beszéltek
a résztvevők.

MŰSZAKI BÁL A KŐSZEGI
ÍROTTKŐ HOTELBEN
A MÉSZ, az ÉTE, a TIT és az MTESZ által 34 éve
alapított, és megalakulása óta a Vas Megyei
Építész Kamara által újra és újra Kőszegen
megszervezett, ezévi Műszaki bál szép számú régi és új vendége február 11-én és 12én ismét együtt szórakozott a kőszegi Írottkő
Hotelben. A talpalávalót idén is a Cabo Wabo
Party Band biztosította. A pohárköszöntő után
a mediterrán dallamokkal fellépő peresznyei
tamburások, majd Gáspár Eszter énekes műsora színesítette az estét. A zene, a tánc csaknem hajnali 4-ig a parketten tartotta a szórakozni vágyókat.
Bízunk benne, hogy a 35. születésnapon,
2018-ban ismét együtt lehetünk egy felejthetetlen, baráti körben eltöltött éjszakán a
törzsvendégeinkkel és az újonnan érdeklődőkkel.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐI
NAPOK 2017.
Az előadások reggel 9 órakor kezdődnek. Alkalmanként 4-5 szakmailag elismert egyetemi
oktató tart előadást, ezt egészítik ki a cégek
témakörhöz kapcsolódó alkalmazástechnikai, anyagismertető előadásai. A programhoz
ebéd és egy kávészünet kapcsolódik.
Időpontok és témák:
Víz az épületben (szigetelések: csapadék, mélyépítés, üzemi víz) – április 27.
Felújítások elvei és épületszerkezetei – május 17.
Magastetők formai kihívások előtt – június 8.
Nyílászárók, homlokzatok, burkolatok – szept. 21.
Járófelületek teljesítményjellemzői – október 11.
Tűzvédelmi irányelvek a gyakorlatban, változás a
szemléletben – november 2.
A jelentkezési lap letölthető a neten: http://
tervlap.hu/rendezveny/index/nev/epitesz_
tervezoi_napok_2017
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