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Vas Megyei Építész Kamara

38 ÉV ELSZÁLLT  

VOLT EGYSZER EGY BÁL. 
LESZ MÉG BÁL? 

LESZ MÉG BÁL!!!
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ÉPÍTÉSJOGI VÁLTOZÁSOK 

2021-TőL
Szendrői Gábor 

főosztályvezető 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

A 2021-es év az építésügyi jogszabályok 

változásával indult, a teljesség igénye 

nélkül megemlítve azokat, amelyek 

az építkezők és tervezők részére talán 

a legfontosabbak:

Szombathelyi civil szervezetek 2020. 
január 22-én, a magyar kultúra napján 

felhívást tettek közé, miszerint létesüljön 
Szombathelyen az 1920. június 4-én aláírt 

trianoni békediktátumra utaló emlékmű 
a tragikus esemény 100. évfordulója 

alkalmából.   
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H I V A T A L

A felhívást közzé tevő hét civil szervezet meg-
alakította a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi 
Emlékbizottságát. Tagok: Honderű Asztaltársaság 
Egyesület, Polgárok a Városért Egyesület, Polgári 
Egyesület Szombathelyért, Klapka György Lovas 
Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület, Rákóczi 
Szövetség Vas Megyei Szervezete, Szülőföld Egye-
sület, Vas Megyéért Egyesület. A szombathelyi 
Ezredévi parkban felállítandó Nemzeti összetar-
tozás emlékhely megvalósítása közadakozásból 
történik, amelyhez 50 millió forint összegyűjtése 
szükséges. Az emlékhelyre szánt felajánlásokat 
az 59501211-16536117 számlaszámra várja 
a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlék-
bizottsága. 
Az emlékbizottság az emlékhely megvalósítására 
nyílt, országos művészeti tervpályázatot ír ki. 
Az egymillió forint összdíjazású pályázatra 2021. 
május 31-ig az ország minden tájáról várják az al-
kotók pályaműveit. 
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
A pályázat kiírója: Polgárok a Városért Egyesület  
A pályázat célja: A trianoni békediktátum aláírásának 
100. évfordulója alkalmából Szombathely Megyei 
Jogú Város területén a nemzeti összetartozás esz-
méjének méltó emléket állító, esztétikailag és tar-
talmában igényes köztéri alkotás megtervezése, 
amely közösségi találkozási helyként szolgál. 
A pályázat jellege: országos, nyilvános 
A pályázók köre: Munkájukat hivatásszerűen 
végző alkotók és alkotó közösségek; a referenciával 
rendelkezők előnyt élveznek. 
Az alkotás helyszíne: Szombathely Megyei Jogú 
Város 203/2020. (IX.24.) Kgy. sz. határozata értel-
mében a szombathelyi Ezredévi parkon belül 
a mellékelt helyszínrajzon megjelölt terület. 
Az alkotás műfaja: térplasztika, építmény, köztéri 
műalkotás, interaktív emlékmű 

Az alkotás mérete: A megjelölt helyszín szerke-
zetébe, közvetlen környezetébe arányaiban illő, 
az épített és természeti környezethez illeszkedő 
megformálás. 
Az alkotás anyaga: Kő, márvány, üveg, bronz, 
nemesacél vagy más tartós anyag. A mű felü-
letén, nem zavaró helyen röviden megfogal-
mazott felirat helyezendő el a mű eszmei mon-
danivalójáról. 
Az alkotás karaktere: A pályázati kiíró kiköti 
az alkotás karakterére vonatkozóan, hogy az fe-
leljen meg a nemzeti összetartozás szellemi-
ségének és segítse elő az emlékhely közösség-
teremtő szerepének érvényesülését. A térbeli 
kompozíció utaljon a trianoni döntés következ-
ményeire, a történeti Magyarország és Vas vár-
megye területi megcsonkítására, azonban az al-
kotás művészi mondanivalója összhatásában 
legyen reménykeltő, jövőbe mutató. A mű 
egyúttal fejezze ki a magyar nemzet egységét 
és életerejét. Előnyt élveznek a Trianon-em-
lékművek hagyományos ikonográfiájától eltérő 
megformálások; az interaktivitást lehetővé tevő 
megoldások, a víznek az alkotás integráns ré-
szeként (csobogó, szökőkút) történő megjele-
nését biztosító tervek. 

A pályaművek elbírálása: A beérkezett jeligés 
pályaművek közül a Nemzeti Összetartozás 
Szombathelyi Emlékbizottsága választja ki a dí-
jazottakat. A pályázati kiíró a tervpályázati eljárást 
követően – amint a megvalósításhoz szükséges 
anyagi forrás rendelkezésre áll – a díjnyertes 
pályázók egyikével köt kivitelezési szerződést. 
A megvalósítandó köztéri műalkotás szakmai 
véleményezését a Magyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft (MANK) által delegált szak-
értői bizottság végzi. 
 
Pályadíjak: 
1. díj: bruttó 500.000 Ft 
2. díj: bruttó 300.000 Ft 
3. díj: bruttó 200.000 Ft 
A pályázattal kapcsolatos információ: 
A pályázók felvilágosítást kaphatnak a Polgárok 
a Városért Egyesület vezetőségétől (Breznovits 
István alelnök: 9700 Szombathely, Horváth Bol-
dizsár krt. 9., tel: +36/30/2190483, e-mail: brez-
novits@promen.hu). 
További információ a Vas Megyei Építész 
Kamara honlapján olvasható:  
https://vmek.hu/hu/hirek/nyilt-orszagos-muve-
szeti-tervpalyazat/

ORSZÁGOS PÁLYÁZAT KÖZADAKOZÁSBÓL 

„NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKHELY” 
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Breznovits István 

alelnök 
Polgárok a Városért Egyesület

A 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint jelen-
tősen bővült azon építési tevékenységek köre, 
amelyeket egyszerű bejelentéssel lehet megvaló-
sítani. 2020. december 30. napjától – egészen 
a veszélyhelyzet megszüntetéséig – az Étv. 33/A. 
§ (1) bekezdésében foglalt építési tevékenységek 
a hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb 1000 
m2 összes hasznos alapterületű lakóépület esetében 
is egyszerű bejelentés alapján végezhetők. Abban 
az esetben, ha az építtető az új lakóépület építését 
vagy meglévő lakóépület bővítését saját lakhatása 
céljából végzi, ezt alapterületi korlát nélkül, egyszerű 
bejelentés alapján megteheti. A jogalkotó az épít-
tetőre bízza annak eldöntését, hogy 300 és 1000 m2 
közötti alapterületű lakóháza megépítése előtt 
kéri-e az építésügyi hatóság – építési engedélyezési 
eljárás formájában történő – előzetes vizsgálatát, 
vagy saját maga vállalja a tervezés kockázatait. 

A közel nulla energiaigényű épületekre vo-
natkozó követelményt nem teljesítő új épületek 
esetében az építtetők 2021. június 30. napjáig 
még megszerezhetik a használatbavételi en-
gedélyt, vagy hatósági bizonyítványt, tekin-
tettel arra, hogy ezen épületek a korábbi, 
2020. december 31-i határidőhöz képest fél 
év haladékot kaptak. 
2021. január 1-jétől megszűnik az építési és 
a bontási engedély hatályának meghosszabbí-
tására irányuló hatósági eljárás. Az építési és 
a bontási engedély hatálya a korábbi időtartamhoz 
képest 1+1 év időtartammal növekszik, amely 
pl. építési engedély esetében azt jelenti, hogy 
négy év áll rendelkezésre az építkezés megkez-
désére, és további hat év annak befejezésére. 
A már kiadott engedélyek hatálya automatikusan 
meghosszabbodik.
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Múlt évben bizonyára sokan értesültek a híradásokból, hogy 
befejezték, és átadták az egykori Ganz Villamossági Művek 

helyén épült parkot, amelynek talán legnagyobb attrakciója 
a Mamut II. épületét eltakaró zöld fal.  

Felületes szemlélő számára csak egy zöldfelületi fejlesztésnek 
látszik, de a valóságos műszaki tartalom ennél sokkal 

bonyolultabb, hiszen a terület alatt kétszintes mélygarázs, 
a Kis Rókus utca átvezetése, és több különböző szórakoztató, 

vendéglátó funkciójú épület is megbújik.  
A végeredmény a zöldfelület-hiányos Bel-Buda zöld oázisává 

tette ezt az egykori ipari barnamezős helyszínt. 

 
MILLENÁRIS SZÉLLKAPU PARK 
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Pintér Gábor 
okl. táj- és kertépítész mérnök

A Margit körút felőli sáv – amit látunk, mind zöldtető 

A mélygarázs elhelyezkedése a Millenáris területén 

Látkép délről, a zöldfal végén kialakított kilátóról  
– a kúszónövények miatt máshol már nem lehet a parkra rálátni 

Napelemes fák a már kissé elcsépelt vízjáték mellett 

A park közepén jelentős méretű rendezvények  
tartására is alkalmas tér terül el
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A fejlesztés a 2000-es években kialakított Millenáris 
folytatása, az összeköttetést éppen a zöldfal épít-
mény első szintje biztosítja, amely így hídként is 
működik. Az építészeti kialakítással csak a zöld-
felületekkel összefüggésben szeretnék csak fog-
lalkozni, ezért a tájépítész koncepcióból idézve 
úgy tudom jellemezni a parkot, hogy origamiként, 
a zajtól védő kiemelt térfalak közé behajtogatva 
találhatók meg a különböző funkciójú, témájú 
terek, mint a már említett zöldfal, tó, mező, fás 
terület. A területet maximálisan kihasználva és 
betöltve a térépítészeti megoldások szinte en-
ciklopédikusan bemutatják azokat a motívumokat 
(mondhatjuk akár közhelyeknek is) amelyek 
a jelen és közelmúlt tájépítészetét jelentik. 

Ez a képes bemutató anyag a hiteles bemutatás 
szándékával készült, de egy mondatban azért 
meg kell említenem a kritikus hangokat is, me-
lyek szerint a beruházás túl drága, túl bezárkózó, 
a környező városszövethez nem kapcsolódó 
volt és a „greenwashing” fogalmát is emlegetik, 

hiszen itt igazából egy mélygarázs és épület 
komplexum zölddel takarásáról van szó. 
A zöld végeredmény azért mindenképp impon-
álóra sikerült, senki kedvét nem akarom elvenni 
megtekintésétől, egy pihentető sétától a nagyváros 
közepén, mégis pihentető környezetben.

Látkép a tó felső végéből a zöldfal hátterével 

A mesterséges dombok teljesen  
új előteret biztosítanak az izgalmas  
homlokzatú épületeknek 

A tó környékén nagy méretű továbbnevelt 
Ginkgo biloba (páfrányfenyő) példányokat 
telepítettek 

A Retek utca föld alá bújtatott része  
– furcsa, de a mélygarázstól független 

Látkép észak felől 

Az érkezőt a mélygarázs kijáratánál  
ez látkép fogadja 
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– Már általános iskolásként eldöntöttem, hogy 
építész leszek – kezdi a beszélgetést Takács 
Árpád. - Gyerekkorom óta foglalkoztatott a téma. 
Otthon cserépkályhánk volt, mellette fahasábok 
sorakoztak, amikből mindig építettem valamit. 
Akkor még nem volt LEGO, de építőkockákkal 
szívesen játszottam. A házunkat is többször le-
rajzoltam a magam módján. Édesapám barátja 
építésztechnikus volt, általa megismertem a cső-
tollat, a pauszt, a rajzokat, innen jött az indíttatás 
a pályaválasztásomhoz. Barcsi születésű vagyok, 
Pécsen végeztem a szakközépiskolát. Emlékszem, 
amikor bekerültünk a suliba, nézegettük a falra 
kirakott rajzokat, és azt gondoltuk, mi soha nem 
fogunk tudni ilyet összehozni. Aztán egy-két év 
múlva már nekünk is ment, mint a karikacsapás. 
Diplomámat a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 
szereztem. 
– Hogyan kerültél Szombathelyre? 
– Így hozta az élet. Akkor még semmi kötődésem 
nem volt a városhoz, talán kétszer jártam itt osz-
tálykiránduláson. Szalai Atti építész barátom jött 
ide dolgozni, ő hívott el magával. Pályakezdőként 
pár hetet dolgozhattam Tirbus Ferenc mellett 
amikor az Árkádiát tervezte, de a cég kész embert 
keresett, frissen végzett fiatalként nekem ez még 

nagy falat volt. Aztán Kovács Miklósné Zsuzsinál 
kardoskodtam jó pár évet, férje révén a kivitele-
zésbe is belekóstoltam. Nagyon jó volt látni, 
hogy amit lerajzolunk, az meg is valósul. Az is-
kolában művészkedhetett az ember, de itt már 
élesben ment a játék, amit bizony meg kellett 
szokni. 15 évig dolgoztunk együtt Gáspár Péterrel, 
aki nagy hatással volt rám szakmailag, emellett 
a barátomnak is mondhatom, sokat köszönhetek 
neki. Ebben az időszakban készült a marcali tűz-
oltóság épülete, a táplánszentkereszti óvoda, 
a 27 lakásos társasház Celldömölkön és a Gekko 
épülete – ahol lakom is –, persze számos másik 
projekt mellett. 
– Mely munkáidra vagy a legbüszkébb? 
– Szívesen tervezek csarnoképületeket. Jó érzéssel 
tölt el, hogy az emberek itt dolgozva tudják 
a saját és családjuk megélhetését biztosítani. 
A másik kedvenc műfajom a lakóház. Szeretem 
jól megismerni a megbízókat, bepillantani abba, 
hogyan élik az életüket, miként telnek minden-
napjaik, milyen lakókörnyezet lenne a legideálisabb 
számukra. Nem sajnálom rászánni az időt, elmé-
lyedve dolgozom. Minden házat úgy rajzolok, 
mintha magamnak rajzolnám, ezért szoktam is 
mondani, hogy a konyhára figyeljenek oda, mert 

régebben hajlamos voltam kicsit „fiúsra venni”. 
Munkám során nincs olyan, hogy egyszerű, vagy 
összetett feladat, ugyanolyan elánnal csinálok 
mindent. A funkciót tartom elsődlegesnek, de 
mellette szépet is szeretnék alkotni, bár ez utóbbit 
néha az anyagiak is befolyásolják.  
– Mi az, amin mostanában dolgozol? 
– Magánvállalkozóként dolgozom, Nagy Jani 
és Takács Sanyi barátaim, valamint Farkas Veronika 
kolleginával egy irodaházban. Éppen egy rak-
tárcsarnokra kaptunk építési engedélyt, de csi-
nálunk autós szerelőcsarnokot, és lakóépületeken 

Nem híve a futószalagon történő munkának, megfontoltan, elmélyedve dolgozik. 
Minden tervét alaposan előkészíti, megismeri a körülményeket,  

a megrendelőt. Legszívesebben ipari csarnokokat rajzol, de kedveli a családi házakat 
is, hiszen ideális, kényelmes környezetet teremthet az emberek számára.  

Laza, vagány és sokoldalú. Építész, horgász, zenész egy személyben.  
Ismerjék meg Takács Árpád „Stuki” építészmérnököt.

„MINDEN HÁZAT ÚGY RAJZOLOK, 

MINTHA AZ ENYÉM LENNE”
Gombás Mónika 

főszerkesztő
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is dolgozunk. A 2008-as válság szörnyű volt, 
ahhoz képest ebben a mostani időszakban nem 
érezzük a visszaesést, szerencsére a tervezés és 
a kivitelezés is jól halad. 
– Az építészet reáltudomány és kreatív alkotó-
munka egyszerre. Mennyire áll közel hozzád 
a művészet? 
– A szüleim másodikos koromban zeneiskolába 
írattak. Tetszett, hogy hangszeren lehet majd 
játszani, de a szolfézs nem volt a kedvencem. 
Hiány volt a barcsi fúvószenekarban trombitá-
sokból, hát az lettem, két barátom pedig klarinétos. 
Amíg a gitár nem váltotta le, a trombitások életét 
éltem. Nagy zenész nem lettem, önállóan gya-
korolni nem szerettem, de amikor együtt ját-
szottunk nagy zenekarral, az hatalmas élmény 
volt. Alsós koromtól magyar rockzenét hallgattam. 
1987-88 körül, 17 évesen fúvósokból metálosok 
lettünk, a barátaimmal megalapítottuk a Butchers 
(Mészárosok) zenekart. A basszusgitárosunk szak-
máját tekintve valóban hentes volt. Komolyan 
vettük, kőkeményen gyakoroltunk, nagyon jó 
időszak volt, imádtam. A barcsi művelődési ház 
igazgatója benevezett minket a Ki mit tud?-ra. 
Nem gondoltuk, hogy a polgárpukkasztó szá-
mainkkal esélyünk lehet, de nyertünk, és to-
vábbjutottunk az országosra, ahol másodikak 
lettünk. Jutalmul részt vehettünk Tokajban a „Rock 
gyermekei” táborban, olyan zenészekkel ismer-
kedtünk össze, akiket addig csak posztereken 
láttunk. Ebben az underground műfajban a 90-es 

években ismert zenekarnak számítottunk, számon 
tartanak minket a metál zene enciklopédiájában 
is. Aztán bevonultam katonának, a barátaim el-
költöztek, a zenélés megszakadt. Már csak szép 
emlék, a muzsikálás újrakezdéséhez már hiányzik 
a belső tűz. Ha úgy akarnék játszani, ahogy 
nekem is tetszik, ahhoz rengeteg munka kellene. 
Maradt az élő koncertek hallgatása, amit sajnos 
most nélkülözni kell. A zenéből sokat profitáltam, 
a ritmusérzék és az épületek tervezése szerintem 
összefügg. 
– Úgy hírlik, gyakori vendég vagy a vízpartokon… 
– Gyerekkoromban a Dráva holtágán horgász-
tunk, nád spiccbottal, zsebpecával. Amikor 

Szombathelyre költöztem, Gáspár Péter és 
Simon Feri barátom mellé csapódtam, amikor 
pecázni indultak. A vízparton együtt töltött 
idők hatására én is újra kedvet kaptam, levizs-
gáztam, horgászegyesületi tag lettem. Meg-
ismerkedtem a feeder technikával, a rakós 
bottal, de igazán a pergetés az én műfajom. 
Bejártam a Pinkát, a Gyöngyöst, sokszor megyünk 
a Rábára, a Duna szigetközi és mohácsi szaka-
szára, néha a vissza a Drávára. Zsennyén van 
egy kis horgásztanyánk. Jól esik néha az íróasztal 
mögül felállni, és kicsit kikapcsolódni a termé-
szetben. Előkerül a sör, a fröccs, sütögetünk, 
beszélgetünk, barátokkal töltjük az időt. Valaha 
annyira bele voltunk őrülve a pecába, hogy 
esőben, hóban is mentünk. Most már ha kiné-
zünk, és esik, nem indulunk el. Régen őket 
hívtuk napsugárhorgászoknak, mostanra mi is 
azok lettünk. 




