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A 2020. ÉVI TAGGYŰLÉS 
Ta k á c s  An d rá s

 

A Vas Megyei  Építész Kamara 2020. 
évi  taggyűlésére rendhagyó módon 

nem tavasszal,  hanem szeptember 15-
én került  sor.  A helyszín is  rendhagyó 

volt :  a Hefele Szakközépiskola étterme 
helyett  kamaránk udvara adott  helyet  a 

taggyűlésnek .  Mindezen változtatásokra 
az ismer t  vírushelyzet  miatt  volt  szükség.

A taggyűlés gyönyörű őszi napsütésben kez-
dődött. Akik eljöttek, azok számára kinyitott az 
udvarban lévő bár, az udvari padokon kellő tá-
volságtartással tudtunk leülni.
A taggyűlés a szokásos elnöki megnyitóval, és a 
napirend elfogadásával kezdődött. A kamara 2019. 
évi tevékenységéről és költségvetéséről szóló elnö-
ki beszámoló után meghallgattuk az Etikai-fegyel-
mi Bizottság elnökének 2019. évi beszámolóját, 
majd a Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolója 
következett. A 2019. évi beszámolókat a taggyűlé-
sen résztvevők nagy többséggel elfogadták.
Második napirendi pontként ismertetésre került 
kamaránk 2020. évi költségvetése, melyet az el-
nökség már korábban elfogadott. A Felügyelő 

Bizottság véleményének megismerése után a 
taggyűlés elfogadta a 2020. évi költségvetést is. A 
2019. évi záró költségvetés és a 2020. évi tervezett 
költségvetés is megtalálható kamaránk honlapján.
A vírushelyzet miatt tudatosan rövidre szabott 
taggyűlés ezzel be is fejeződött. Remélhetőleg 
jövőre már elfelejtjük a vírust, és nem ez alakítja 
taggyűlésünket, továbbá életünket sem. Addig 
is, mindenki vigyázzon magára!

H Á Z U N K  T Á J A

MÉK KÜLDÖTTGYŰLÉS A SZABADBAN 
Á b ra h á m  Fe re n c 

 

Po r t s c hy  Ta m á s 
 

A Magyar Építész Kamara 2020. évi 
küldöttgyűlését szeptember 11- én 

tar totta Budapesten,  az ÖbölHáz 
Rendez vényközpontban. 

Nagy veszteség érte kamaránkat. Két kiváló 
kolléga, munkatárs távozott közülünk. 

küldöttgyűlés. A  rendezvényközpont ebben az 
esetben kiváló választás volt, persze az égiek se-
gítsége nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres. 
A kellemes, kora őszi időjárás, és a küldöttek fe-
lelősségteljes részvétele, munkája eredményes 
határozathozatalokat tett lehetővé.
A határozatokat a kamara honlapján, illetve a hírle-
vélből mindenki megismerhette. Vas megyei kül-
dötteink is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 

A Magyar Építész Kamara a rendkívüli helyzet mi-
att a jogszabályi felhatalmazások figyelembevéte-
lével a 2019. évi beszámolóit csak elnökségi ülésen 
hagyta jóvá. Ezeket a kamara küldöttgyűlésének is 
jóvá kellett hagynia 2020. szeptember 30-a előtt. 
Napirend volt a 2021. évi költségvetés-terve-
zet, továbbá a jövő évi, kamarai tagdíj megálla-
pítása is. Több szakmai szabályzat módosítása, 
illetve létrehozása is a feladatai közé tartozott 

a tanácskozásnak. Nagyon lényeges határozat-
hozatal a „küldöttgyűlési határozathozatal ülés 
tartása nélkül” elnevezésű új szabályunk, hogy 
hasonló, rendkívüli helyzetben is működőké-
pes maradhasson kamaránk. 
Rendkívüli szervezést igényelt a határozatké-
pességhez szükséges küldötti részvétel biztosí-
tása a jelenlegi helyzetben is. Remek döntés volt 
a tetőteraszon, a szabad levegőn megrendezett 

Lőrincz Csaba Kutnyánszky László 
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távozott közülünk. A  BME Építészmérnöki kar 
elvégzését követően a VASITERV Vas Megyei 
Tervező Vállalatnál kezdett dolgozni, majd a sa-
ját alapítású Modulor Kft. vezető tervezőjeként 
zömmel településrendezési terveket készített. 
Később, másfél évtizeden át volt Szombathely 
Megyei Jogú Város főépítésze, egészen nyugdíj-
ba vonulásáig. A városrendezési terv koordinálá-
sában, és több önkormányzati nagy beruházás 
előkészítésében vett részt, a tervezőkkel igyeke-
zett mindig kiváló szakmai kapcsolatot tartani. 
2014-ben a város Brenner-díjjal tüntette ki. 
Halála váratlanul érte mindazokat, akik szakmai 
vagy baráti kapcsolatot tartottak vele. 
Lőrincz Csaba tagtársunk (18-0160) okleveles 
építőmérnök életének 62. évében váratlanul el-
hunyt. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola, a Pécsi 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Magasépítési 
szak és a BME Építőmérnöki kar elvégzése után, 
okl. építőmérnöki és építészmérnöki diplomá-
val a Vas Megyei Állami Építőipari Vállalatnál, 
majd a Dunántúli AGROBER Mérnöki Kft.-nél 
dolgozott statikus mérnökként. Később önálló 
tervező vállalkozást alapított, melynek kereté-

ben sok építész tartószerkezeti tervező munka-
társaként megszámlálhatatlan épület, csarnok 
statikai terveit készítette. Folyamatosan képez-
te magát, több szakmérnöki kurzust elvégzett, 
mindig a legújabb tervezési programokkal dol-
gozott. 2015-ben Kiemelkedő Mérnöki Munká-
ért emlékplakettben részesült. Nagy elhivatott-
sággal végezte munkáját, hosszú távon szere-
tett volna tevékenykedni, amit hirtelen halála 
megszakított. Hiányozni fog számunkra.

Kutnyánszky László tagtársunk (18-0030) 
okleveles építészmérnök 68 évesen végleg el-



Plan (SUMP), azaz egy átfogó, Fenntartha-
tó Városi Mobilitási Terv képes valamennyi 
szempont figyelembevételével választ adni 
a mai kor kihívásaira. A  közlekedésfejlesztés 
csakis a településfejlesztéssel együtt, annak 
kiszolgáló részeként képzelhető el. Azon 
túlmenően, hogy a legjobb műszaki meg-
oldásokat a szakmai tervező csapatnak kell 
megálmodnia, a lakosság bevonása nélkül 
nem lehet jó eredményre jutni. Szerencsére 
Szombathely e tekintetben jó helyzetben van, 
hiszen sikerrel jutott pályázat útján az Európa 
100 Intelligens városa közé, amely pályázat le-
hetőséget ad a következő EU-s finanszírozási 
ciklusban benyújtható sikeres pályázatok elő-
készítésére, továbbá remélhetőleg mielőbb 
sikerül eredménnyel zárni a folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárást, és megkezdődhetnek 
a Szombathely SUMP tervezési munkálatai.

saját példánkon keresztül – még ha jó esetben 
a legtöbb családban van is kerékpár – a válasz 
olyan, mint a bűvös matematikai feladványban, 
hogy a végeredmény mindig ugyanaz:  vagyis 
az, hogy autóba ülünk. És persze, utána bosz-
szankodunk a Paragvári úton a reggeli csúcsfor-
galomban, délután a Vörösmarty utcai lámpák 
miatt, és sohasem találunk szabad parkolót ott, 
ahova menni akarunk, így aztán feloldozzuk 
magunkat a szabálytalanság alól, mert csak ki-
csit álltam rá az elzárt területre, és így tovább. És 

ez így folytatódik mindaddig, amíg a település-
tervező és az önkormányzat nem tud megfelelő 
választ adni a lakosság, az EGYÉN elvárásaira.
A világ számos nagyvárosa áll előttünk jó pél-
dával, ahol már megvalósult egy új szemléle-
tű várostervezés. Szombathely város vezetése 
is felismerte, hogy csakis koncepcionális gon-
dolkodással lehet kitörni a jelen helyzetből, 
és egy átgondolt feljesztéspolitika hozhatja 
meg a várva-várt eredményeket. Mai divatos 
szóhasználattal a Sustainable Urban Mobility 

ÚJABB LEHETŐSÉGEK SZOMBATHELY 
VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSÁBAN

Tó t h n é  Te m e s i  K i n g a
 

Szombathely ma még élhető város, 
de egyes időszakokban már itt is 

jelentkeznek azok a nagyvárosokra 
jellemző, a motorizáció fejlődéséből 

adódó kellemetlen hatások, mint például 
a forgalmi dugók, parkolási nehézségek. 

El kell- e fogadnunk, hogy a fejlődés ilyen 
irányban halad, vagy lehet- e másképp is, 
tudatosan alakítani környezetünket úgy, 

hogy közben nem kell lemondanunk a 
kényelmünkről?

A mozgás valamennyi élőlény életszükség-
lete, amelyből az EMBER abban különbözik 
egyéb élőlénytől, hogy a közlekedésének 

megkönnyítésére eszközt használ – kezdet-
ben lovat, majd a kerék feltalálása óta épített 
szerkezetet-, és ezt a fajta közlekedési eszközt 
megpróbálja a maga érdekében kora fejlett-
ségi szintjének megfelelően folyamatosan 
alakítani. Ma már karnyújtásnyira van tőlünk a 
teljesen automatizált, úgynevezett autonóm 
járművek széleskörű elterjedése. Egy város 
közlekedésének fejlettsége széleskörű tár-
sadalmat érintő, a városi lakosság valameny-
nyi polgárának életminőségét nap mint nap 
alapvetően befolyásoló tényezője.
Milyen jelek mutatnak arra, hogy valami 
nincs rendben? Ha sok a szabálytalanság és 
a baleset, az már egyértelmű jel arra, hogy a 
közlekedés inkább veszélyt jelent mintsem 
segítené életünket. Vannak ennél enyhébb 

tünetek is, melyek csak bosszúságot okoznak 
mindennapjainkban. Ilyen például a reggeli 
munka- és iskolakezdési időszakban jelentke-
ző csúcsforgalom, a műszakváltások, tömeg-
rendezvények, sportesemények kezdetekor 
és végén tapasztalható közlekedési káosz.
Mit tapasztalunk mi ebből a fejlődési ütem-
ből manapság Szombathelyen?
Ma természetes elvárás a lakosság részéről az 
autóközpontú városfejlesztés. Miért is? Fel-
gyorsult az életünk, megváltoztak a vásárlási 
szokásaink, és természetes belső indíttatásunk 
a kényelemre való törekvés. Persze számos 
egyéb tényező is befolyásolja szokásainkat, 
ezen belül azt is, hogy milyen közlekedési 
módot választunk. Van-e vajon egyáltalán le-
hetőségünk a választásra? Ha végiggondoljuk  

É P Í T E T T  K Ö R N Y E Z E T Ü N K

Reggeli életkép: Nárai út és Brenner Tóbiás körút találkozása

Kőszegi utca csúcsforgalomban 

Forrás: Nyugat.hu Forrás: Nyugat.hu
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E Z  T Ö R T É N T

AZ 53. SAVARIA 
URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM 

Po r t s c hy  Ta m á s 
 

Z á b rá n s z k y n é  Pa p  K l á ra
 

Rendhagyó módon szeptemberben, 
de idén is  megrendezésre került  a 
hagyományos urbaniszt ikai  nyári 

egyetem. 100 év vel  ezelőtt  í r ták 
alá a Tr ianoni  egyezményt.  A z 53. 

Savaria Urbaniszt ikai  Nyári  Egyetem 
az ezen időszakra való visszatekintés 

keretében,  elsődlegesen a határ térségek 
problematikájával  foglalkozott ,  „100 

éve peremhelyzetben:  Határmenti 
városok a Kárpát-medencében” címmel. 
Előadást  hal lhattunk a tr ianoni  döntés 
körülményeiről  és  következményeiről,  a 

műemlékvédelem vagy az erdészet  terén 
okozott  változásokról.  A határ mellé 

került  városok közül  Sopron,  Komárom, 
Balassagyarmat,  Sátoral jaújhely,  Gyula, 

Szeged és Pécs tör ténetének száz éve 
került  bemutatásra,  különös tekintettel 

a 20.  század első felében lezaj lott 
változásokra. 

közlekedési kapcsolatai eltorzultak. Az intéz-
mények a kisebb ellátási körzethez gyakran 
kihasználatlanná, ugyanakkor a város nélkül 
maradt térségek intézményhiányossá váltak. 
A határ mellé kerülő települések akár központi 
szerepüket is elveszítették, amit nem, vagy csak 
évtizedek után sikerült visszaszerezni.
Néhány város némileg haszonélvezője volt a 
változásoknak. A  határon túlra került Selmec-
bányai Egyetemet áttelepítették Sopronba, a 
Kolozsvári Egyetemet pedig Szegedre. A  Nyu-
gat-magyarországi, addig katonaváros és a 
Tisza parti ipari város így vált iskolavárossá, és 
alakult át növekvő lakosságuk struktúrája. Ezen 
túl az egyetemek új épületeket igényeltek, így 
a városszerkezetet is érintő jelentős építkezések 
történtek. Egyéb, egyes városok fejlődését oko-
zó új funkciók is megjelentek. Példaként ilyen 
a turizmus, amit az ország legszebb látnivalói, 
tájai, városai, legtöbb műemlék épülete, fürdői 
elszakítását követően a határokon belül kellett 
megfelelő infrastruktúrával újjáéleszteni.

RÖVID HÍR A 2020. ÉVI FŐÉPÍTÉSZI FÓRUMRÓL

A bemutatott példák, a nagyrészt megvalósult tervek:
Szombathely egyik egykori iparterület rehabi-
litációja, az EPCOS: Cserkész székház, vívócsar-
nok, asztalitenisz csarnok (Gáspár Péter); a 
kőszegi Városmajor környékének rendezése: a 
piac és parkolók kialakítása, óriásplatán körüli 
park rendezése (Mangliár László, Pintér Gábor); 

a kőszegi Várkör északi részének felújítása, köz-
terület rendezése (Mangliár László, Somlai Pé-
ter tájépítész); az évtizedek óta használaton kí-
vüli szombathelyi Savaria szálloda környezeté-
nek rendezése (Mangliár László, Pintér Gábor). 
A fórum jól sikerült, a jelenlévők fontosnak tar-
tották ennek folytatását.

A hallgatóság 

Siklósi József előadása Komáromról

Mezős Tamás előadása a műemlékvédelemről 

Lakézi Gábor előadása

tosító termőföldeket, szőlőhegyeket, üzemeket 
vágtak el a lakosságtól. 
Több – korábban az ország belső területén, egy 
térség központjában fekvő – város került az új 
határ mellé, elveszítve vonzáskörzete felét és 

Az 53. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemen 
(SUNE) újra indult az egykor nagy népszerűség-
nek örvendő Főépítészi Fórum, melyet 1988-2014. 
között, 26 éven át dr. Tóth Zoltán (2020. szeptem-
berben hunyt el) területi főépítész, az Országos Fő-
építészi Kollégium (OFK) első és örökös tiszteletbeli 
elnöke, egyetemi professzor és Pap Klára, az OFK 
akkori titkára együtt szerveztek és vezettek.
Az idei fórumot Ábrahám Ferenc, a Vas Megyei 
Építész Kamara elnöke és Zábránszkyné Pap 
Klára, a SUNE Tanácsának tagja moderálták. Ez 
a szakmai párbeszéd fontos, hiszen az építész 
kamara tagjainak munkásságát széles körben 
tudja így is bemutatni. A  résztvevők az ország 
több településből érkeztek. 
Lakézi Gábor városi főépítész az északi iparte-
rület szabályozásáról adott számot. A vasi épí-
tészek közül Gáspár Péter és Mangliár László, 
valamint a tájépítész Pintér Gábor néhány alko-
tását ismerhették meg a résztvevők. 

A leginkább etnikai alapon, és természetes vo-
nalak (folyók) mentén meghúzott határok ko-
rábban szervesen összetartozó tájegységeket, 
városkörnyékeket, településrészeket, családo-
kat szakítottak el, gyakran a megélhetést biz-

A húszas évektől az új határokon belül megin-
dult az ipartelepítés, lakásépítés, a városokban 
kisebb-nagyobb telepek jöttek létre, amelyek 
több esetben nem kapcsolódtak szervesen a 
korábban organikusan kialakult településszer-
kezethez.
Az elmúlt száz év eseményei tovább terhelték 
a súlyos károkat szenvedett országot, telepü-
léseket. A  gazdasági világválság, a második 
világháború, majd azt követő hidegháborús 
időszak, a szocialista iparosítás, a tömegesen 

épített paneles lakótelepek hol rombolták, hol 
túlépítették, uniformizálták a városokat, mellet-
te szlömösödő városrészeket, városközponto-
kat létrehozva. E negatív jelenségek különösen 
érzékenyen érintették a határ mellé került, sze-
repvesztett városokat.
A ’80-90-es években egyre oldódó országhatá-
rok, a rendszerváltás, majd az Európai Unióhoz, 
a schengeni övezethez való csatlakozás követ-
kezményeként éppen a határtérségekben lévő 
városokban kezdődtek és folytatódtak a terme-

lő célú beruházások, amelyek az elmaradott-
ságból való felzárkózáson túl egyes térségeket 
a leginkább fejlődővé tettek. 
Tanulva a 100 évvel ezelőtti, és azt követő idők 
negatív tapasztalataiból, a mi és bennünket kö-
vető generációk feladata, hogy kerüljük a vál-
sághelyzetet előidéző körülményeket, és igye-
kezzünk a városainkat úgy fejleszteni, tervezni, 
korszerűsíteni, hogy azok szervesen működni 
képes településekké, lakóhelyekké, otthonokká 
váljanak!
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tenni a mérhetetlen lakáshiány enyhítésére, pl. 
azzal, hogy kislakásépítési programokat indított 
el, de korlátozta a bevándorlást is. Az 1921. évi 
30. tck. 300 millió koronás hitelt szavazott meg a 
budapesti és vidéki kislakásépítésekre.
A helyzetből következően Szombathelyre is nagy 
számú menekült érkezett, akiknek elhelyezése 
hatalmas feladatot jelentett a helyi lakáshivatal-
nak és Kiskos polgármesternek. A  város vezetői 
többször tárgyaltak a kérdésről Budapesten a 
pénzügyminisztériumban a megoldásról. Végül 
megállapodás született arról, hogy Szombathely 
9 millió Kr hitelt kap, de neki is hozzá kell járulnia 
az építkezéshez 4,8 millió koronával, továbbá biz-
tosítania kell a telket és a közművesítést, valamint 
a parkosítást. 
A város végül különböző elképzelések (kámoni 
barakktelep, Brenner telep stb.) után úgy döntött, 
hogy a Frigyes főherceg (ma Szt. László u. 19-21. 
sz.) utcában jelöl ki egy 4488 m2-es telket a lakás-
építésre. Először 80 lakás megépítéséről volt szó, 
de pénzügyi nehézségek miatt 54 lakás megépí-
tésére nyílt csak lehetőség. A  tervek elkészültek 
1921. végére, tervezője nem ismert. Az alaprajzi 
elrendezés a Vasiterv 1962-ben készült felmé-
réséből ismerhető meg, amit a felújítási tervhez 
Andráskay Ede készített. E szerint a telken 3 egy-
forma épület – A ,B, C épült meg, valamennyi 
földszint + 2 emeletes, függőfolyosós elrendezé-
sű sávház, középen van a lépcsőház, a két végén 
a 2 szobás lakások, köztük az 1 szobakonyhás 
lakások. Minden épületben 18 lakás van, szinten-
ként 6 db. Ezek megoszlása: 2 db 2 szobás és 4 db 
egyszoba-konyhás lakás. Az előbbiek alapterü-
lete 59,80 m2, míg az utóbbiaké 43,06 m2. Külön 
fürdőszoba nem volt, pincerésszel rendelkeztek.
Az építkezést természetesen meg kellett pályáztat-
ni. A versenyfelhívásra hét ajánlat érkezett, legked-
vezőbbek sorrendben: Szente Lajos, Kopfensteiner 
testvérek, a Müller és Weiss cég árai. Ők később 

„Menekült Házak Építési Vállalata” néven konzorci-
umba tömörülve az A és B épületre nyertek meg-
bízást, a C épületet vitatható módon egy székesfe-
hérvári vállalkozó kapta meg. Az építkezést 1922. 
április közepén kezdték el, de akadozva haladt a 
munka, mert kőműves sztrájk, munkáshiány és az 
anyagárak állandó emelkedése fékezte az építést. 
Így a tervezett 1922. augusztusi határidő helyett a 
város 1922. nov. 7-én tudta ideiglenesen átvenni a 
lakásokat, véglegesen pedig a az egyéves jótállási 
idő leteltével. A  lakások kiutalása a városi lakáshi-
vatal és a polgármester feladata volt, oly módon, 
hogy 50 százalékban  a menekültek, elsősorban a 
vagonlakók részesültek a lakásokból.
A menekültházak nem hordoztak különösebb 
építészeti megoldásokat, új formákat, de helytör-
ténileg fontos eseménye volt egy szomorú kor-
szaknak. A szükség kényszerítette ki, hogy rövid 
idő alatt, alacsony költséggel sok kislakás épüljön, 
méghozzá olyan időszakban, amikor teljes gaz-
dasági bizonytalanság létezett az egész maradék 
országban. (A szerző ezen cikkéhez felhasználta 
dr. Melega Miklós adatait is.)

E G Y K O R O N
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Az 1920. június 4- én aláír t trianoni 
békediktátum szomorú és tragikus 
következményeit még felsorolni is 

nehéz lenne. Magyarország elveszítette 
területének kétharmadát, gazdasági 

erőforrásainak (bányák, erdőségek, 
vasutak stb.) jelentős részét,  valamint 

lakosságának kb. egyharmadát. 
A „megjutalmazott” utódállamokban 

maradt magyar lakosság kisebbségbe 
szorult,  hátrányos megkülönböztetést 

és gyakran üldöztetést szenvedett. 
Ennek következtében sokan elhagyni 

kényszerültek szülőföldjüket elveszítve 
állásukat,  lakóházukat, és az 

anyaországba települtek át új életet 
kezdeni.  A kutatások szerint 1918-tól 

mintegy 400-420 ezer menekült érkezett 
az országba a megszállt  területekről.  I lyen 

hatalmas ember tömeg ellátását (lakás, 
munkahely,  élelmiszer) a háborúban 

kivérzett és kirabolt ország nem tudta 
kezelni,  s  nem is volt rá felkészülve.

pályaudvarokon, vasúti kocsikban lakott, rövi-
debb vagy hosszabb ideig, néha évekig. Ők vol-
tak a „waggonlakók”, akik országosan mintegy 
3750 vagont foglaltak el. Szombathelyen pl. 1923. 
végén is még 81 vasúti kocsiban éltek családok a 
teherpályaudvaron, de Kőszegre is jutott belőlük. 
Az ország vezetése megpróbált erőfeszítéseket 

A Bethlen kormány 1920-ban felállította az Orszá-
gos Menekültügyi Hivatalt Budapesten, amelynek 
voltak kirendeltségei vidéken, így Szombathelyen 
is. A hivatal fő feladata a menekültek elhelyezése 
volt. Többségüket kaszárnyákban, barakktele-
peken, iskolákban vagy magánházakban igye-
keztek elhelyezni. A jövevények kb. 10 százaléka 

B épület

A épület Helyszínrajz: Szt. László u. 19-21. sz. 

Általános alaprajz

Homlokzat

Családok éltek vagonokban

Vagonlakók egy pályaudvaron
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A 27-es indulólétszám könnyen összejött. Köztük 
az „öregek” a régi építési vállalkozók voltak. A 77 
éves Kőteleki Dénes mosolyogva vállalta, hogy 
majdnem nincstelen lett 1945 után. És dolgo-
zott. Először hasonló, mellőzött fiatalok lettek 
a technikusok, rajzolók. Ők származásuk miatt 
nem mehettek egyetemre, csak páréves esti 
technikum és gyakorlat után. Ők később vagy 
törzsgárda tagok lettek, vagy tovább álltak.
A vállalat gyorsan nőtt. Az elsők (Rajkay, Hecke-
nast, Solt, Mátis) mellé az igazgató – részben az 
egyetemről közvetlenül – öt építészt „szerzett”.
Tehette, mert a megyei elnök Gonda György tá-
mogatta a fejlesztéseket. A széttagolt irodák he-
lyett 1966-ban elkészült a téglaburkolatú Hunya-
di úti székház. Az akkoriban ajánlott nagytermes 
rendszerben Heckenast János tervezte, a VASÉP 
építette.
Mögötte állt már a MOP ház: mérnök-orvos-pe-
dagógus kezdők garzon lakásaival. Már ekkor én 
is ott lakhattam, és tudtuk, hogy ezzel a megye 
hosszútávra akart értelmiségieket „beszerezni”. 
Öt-hat házasság is létrejött a közvetlen ismerő-
sök között.
Igazgatónknak további tervei is voltak. Emelet-
ráépítéssel, vállalati lakókijelölésekkel, hitellel 
pár évtized alatt 60 dolgozót segített lakáshoz. 
Ugyanígy segítette a továbbtanulókat is. 1965-
re már 165 dolgozója volt a vállalatnak, köztük 
szaktervezők, geodéták, kertrendezők, út- és 
mélyépítők. 

Népszerű volt a VASITERV, bár akkoriban a 21 
magyar tanácsi tervező cégtől bérezésben lema-
radt. Viszont lehetett ún. társadalmi munkában 
is pénzt keresni, és az általános légkör is jó volt.
A 60-as évek végére már az itt tervezett épületek 
is sikert hoztak. A körmendi kastély együttes fel-
újítsa a szétlőtt emeleti díszterasz vasbeton szer-
kezetű újjáépítése Rajkay László munkája volt. Az 
irodai székház is imponáló lett, alkotója Hecke-
nast János új kórházi épületekre kapott megbí-
zást, majd 1968-ban Ybl díjat. Ezidőtájt megyénk 
is jó megbízó volt. Mátis Lajos tervezte a Savaria 
mozit és mellette Nagy Imre az önkiszolgálót és 
lakásokat. 1974-ben Mátis Lajos kapott Ybl díjat. 
Fazakas Péter és Sellyei Gábor belsőépítész 1969-
ben tervezték a 200 férőhelyes Claudius szállót. 
A jobb sorsra érdemes épület jelenleg üres.

Hazánk egyik jelentős tervező műhelye 
1960-ban jött létre. Élt lényegében 30 évet, 

azután még halódott 3-5 évet.

Vi n c ze  C s a b a
 

Alapítása 1960. július 1-jén történt. Nem előz-
mények nélkül. Néhány fős tervező csoport mű-
ködött már előtte is, de most ideiglenes helyre 
költözhetett a Vadas Márton utca elejére, a 
Pannónia étterem emeletére, és a volt villamos 
végállomásra. Anya-vállalata a Győri ÉM tervező 
vállalat volt, amely ekkor átadta a céget a Vas 
Megyei Tanácsnak.
Szűk feladatkört kapott: a megyei felújítási és 
mezőgazdasági tervezési feladatokat az ÉM 
55/1960-as rendelete szerint. Ezen túlmenő 
tervezésekhez esetenként a megyei építési osz-
tály adhatott engedélyt. Adott is, ahogy egyre 
jobban bízott az új vállalatban és egyre inkább 
szüksége is lett rá a megyének (sőt később a 
szomszéd területeknek is). Viszont a házgyári pa-
nelházak tervezésére később sem lett joga vagy 
lehetősége a cégnek. (Talán, mert az volt a leg-
jövedelmezőbb munka.)
Az igazgató szinte kezdettől Iszak Gábor volt, 
akit ÉM konzultánsok látogattak. Kisléghi Nagy 
István volt a legtartósabb tanácsadó, míg Károlyi 
Antal csak a megyei elnökkel tartott kapcsolatot, 
és önállóan tervezett.

J U B I L E U M

Az akkor kiépült Csónakázótó túloldalán, dom-
bon áll egy emblematikus építmény Heckenast 
János felszabadulási emlékműve. Statikus ter-
vező (Erdős László) érdeme a vasbeton „zászlók” 
szerkezettervezése, a VASÉP-é (Tölgyes L.) az 
építése. A hely jól megfelelt Brenner János bol-
doggá avatásához is.
Az új OTP székházat és lakóházat Szilágyi István 
tervezte a Főtérre mozgalmas tömegképzéssel, 
jó szerkezetekkel, tagolt, tartós homlokzatkép-
zéssel 1968-70-ben.
A kivitelezők tömegtermelési igénye miatt ekkor-
tájt vált általánossá az előregyártás. Vasbetonváz, 
panel, nagyelemes, típus-épületek. Üdítő kivétel 
a Vas megyei úttörőtábor, amelyet sikerült UNI-
VÁZ-ból is egyedivé, mozgalmas tömegűvé ala-
kítani. (Heckenast János és Vinczéné 1971-72.) 
Előnyős, hogy a lakóházak Szombathelyen több-
nyire változatos épületszerkezetűek: téglablokk-
ból és öntött betonból épültek, nem panelból. 
Ezeket az iroda jó rendezési tervekkel és épület-
tervekkel, viszonylag szépen megoldotta. 
Teljesen egyedi a Rónai Károly tervezte Derkovits 
központ és órásház. Az üzletházak fő szerkezete 
a legújabb ABM kupola zsalus monolit födém 
(1972-80).
Körmendre Czeiner Gábor tervezett egyedi kö-
zépblokkos, városias utcasort üzletekkel. Panko-
tay Marietta íves öntött beton szerkezetű utca-
sort tervezett a Szent Flórián utcába.
A 70-es évek attrakciója a Szombathelyi Képtár  
lett. Mátis Lajos országos pályázat nyertese ter-
vezte. ABM kupolás vasbeton szerkezetű, nagy-
vonalú terekkel. Földszintjére nagy régészeti be-
mutatótér került volna, melyre viszont már nem 
volt fedezet (1977-78.).
Az 1970-80-as években nagy városrekonstrukci-
ós építkezések is folytak a megyében. A VASITERV 
több építésze is részt vett ezek előkészítésében, 
majd tervezésében. Részben, mint városi főépí-
tészek, részben, mint a SZÉPÍTŐ Egyesület vagy 
a műemlékvédelmi bizottságok aktív tagjai. Mű-
emlékmentés volt – a helyi vezetők ellenérzése 

mellett – a körmendi kastély lovardájából szín-
házterem kialakítása, a kőszegi polgári iskolába 
könyvtár telepítése (Vincze Csaba 1975., 1981.) 
és a szentgotthárdi magtártemplom színházzá 
alakítása (Németh I. 1984.).
Történeti értékű a szombathelyi Savaria nagy-
szálló felújítása (Sellyei Gábor és Bloch Péter),és 
a vasegerszegi Markusovszky kastély rekonstruk-
ciója (Rónai). Továbbá számos kastély felújítása, 
újrahasznosítása (Vasszécsény, Kőszeg, Sárvár, 
Bozsok stb.) 
A 80-as években a megyén kívüli megrendelésre 
is sok terv készült (Budapest, Budaörs stb.) Mind-
ezek az építész és szakági tervezők szoros, baráti 
együttműködésén alapultak. 
Három KSH Számítóközpont is készült (1975-80.) 
a KSH Budapest megbízásából. Számomra leg-
emlékezetesebb a székesfehérvári. Szűk helyen, 
csoportos födémemeléssel (Lift-Stlab). Ezzel a 
technológiával akkoriban sok baj volt, mi sem 
ismertük. Helyszíneltünk Takács Györgyné sta-
tikussal, Péczeli László gépésszel. Előre „megta-
nultuk” a kivitelezés alatti épületek újszerű ne-
hézségeit. Majd szorosan együttműködtünk a 
kivitelezés során is. 
Csibi Ferenc tervezte a város akkor legnagyobb 
sportcsarnokát a tanárképző emeletes, ragasz-
tott fatartós szép épületét (1990.). Előzőleg ő 
tervezte a Haladás sportpálya lelátóit is. Statikus 
tervezője Dívós Márton volt, aki a részleges lefe-
dést egyedi, konzolos acéltartóval oldotta meg.
Kollégáink közül Zalotai Elemért kell még meg-
említeni. Híres a vasbeton szoborszerű szputnyik 
megfigyelője. Budapesten is ismert svájci építész 
lett. „Szalagház tervező”, de megvalósult épületei 
nálunk vannak (1968-72.).
Naivan azt hittük akkoriban, a VASITERV „örökké 
él”. De a rendszerváltás körüli gazdasági változá-
sok ránk is hatottak. Először alapító igazgatónkat 
váltották le. Azután kollégáink jó része a magán-
vállalkozás felé orientálódott. Majd legnagyobb 
tervünk, az adóhivatal építésénél kerültünk 
bajba. Irodánk nem éppen önként lett a munka 

fővállalkozója, de a kivitelező TANÉP csődje ma-
gával húzta.
A harmadik évtized még mozgalmasan indult. 
Fiatal, tehetséges tervezők jöttek, esetenként el is 
mentek (Tegzes Ottó, Sólyom Miklós, Farkas-Gau-
der házaspár, Szabó Gábor és felesége, Godavszky 
Beáta,Mangliár László és neje, Mangliárné Gazsó 
Éva, Potharn László, Rápli Pál, Bajkay Gábor). 1990-
ben én is kiléptem, így csak másoktól értesültem 
a leépülés folyamatáról, a privatizáció szülte sértő-
désekről, feszültségekről, távozásokról.
 Szerencsére Heckenast János ott maradt, és 
igyekezett a terveket a megyei levéltárba juttatni, 
a könyveket megőrizni, vagy jó célra ajándékoz-
ni. Az iroda legalaposabb történetét ő állította 
össze a Magyar Tervező Irodák története című 
2001-ben megjelent ÉTK kiadványban.

Kórházi belpavilon
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