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VASI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK

OKTÓBER AZ ÉPÍTÉSZET HÓNAPJA
– TISZTÚJÍTÁS 2018
G ombás M ó n ik a

A Vas Megyei Építész Kamara október 17- én tar totta
tisztújító taggyűlését az Új Irokéz Galériában. A z esemény a
Rauscher Miksa- díj átadásával, és a Vasi Építészeti Biennálé
2018 kiállításának megnyitójával kezdődött.

A Rauscher Miksa-díjat minden évben annak ítélik oda, aki a legtöbbet
tette a kamaráért, munkájával segítette, népszerűsítette azt. Idén Kiss
Albert körmendi építész vehette át az elismerést, hiszen kezdetektől
fogva részt vesz a kamara lapja, a TÉR Vasi Építész és Mérnök szerkesztésében, továbbá hatékonyan közreműködik a Kormányhivatal és
a kamara közti kapcsolattartásban.
A négyévente esedékes tisztújításon Ábrahám Ferencnek – aki már
négy ciklus óta, 16 éve tölti be a kamara elnöki pozícióját – a tagok
ismét bizalmat szavaztak. Az alelnök Takács András lett, az elnökségi
tagok: Mátisné Grubánovits Andrea, Portschy Tamás, és Pintér Gábor.
A régi-új elnök még a szavazás előtt beszámolt az elmúlt évek kamarai
történéseiről, az elvégzett munkáról, és a taglétszám változásairól.
Ábrahám Ferenc (régi-új elnök), Kiss Albert, a Rauscher Miksa-díjas, dr. Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke

LITKEI TAMÁS
KATEGÓRIAGYŐZTES
A Vas Megyei Príma Díj - 2018. „Magyar építészet és építőművészet” elnevezésű kategóriában lett győztes Litkei Tamás okleveles építészmérnök,
vezető tervező, aki 1994 óta tagja a Magyar Építőművészek Szövetségének, részt vesz a Vas Megyei Építész Kamara munkájában, építész szakértő tagja a Szombathelyi Közgyűlés Városfejlesztési Bizottságának, a Városi
Tervtanácsnak, 2002 óta pedig a Kós Károly Egyesülésnek. A róla készült
kisfilm itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=-Nq1-8qa9Ic
Ábrahám Fererenc, Litkei Tamás, Wagner Anna a díjátadón

MEGHÍVÓ MÉRNÖKI TISZTÚJÍTÓ TAGGYŰLÉSRE
A Vas Megyei Mérnöki Kamara 2018. évi tisztújító taggyűlését október A program a szombathelyi születésű Andráskay Ede okleveles építő25-én, csütörtökön 15 órakor tartja a Megyeháza dísztermében (Szom- mérnök, alagútszakértő „Az ösvénytől a bázisalagútig, 2000 éves alpesi
bathely, Berzsenyi Dániel tér 1.). A regisztráció 14.45 órakor kezdődik.
átkelő” című előadásával kezdődik.
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TEREK, MINTÁK, FOLTOK
G ombás Mónik a

Ezzel a címmel nyílt kiállítása a
közelmúltban Szombathely egyik
legismer tebb építészmérnökének,
a Hefele- díjas Mangliár Lászlónak
a Vitalitás Galériában. A tárlat
tablókon, vázlatterveken, fotókon
adott ízelítőt többek között olyan
munkáiból, mint a szombathelyi Fő
tér, a Savaria tér, a Bejcz y utca és
a Rákóczi utca belvároshoz közeli
szakasza, a Király utca, a Kőszegi utca,
a Berzsenyi tér, az új Szent Már ton
tér, Kőszeg tör ténelmi belvárosa.
Gál Péter és Mangliár László

Gál Péter informatikus, a legjobb barát érzelmes köszöntőjével nyílt meg a bemutatkozás.
Elmondta: az általa tervezett épületeknek,
köztereknek legfontosabb jellegzetessége a
praktikum, a kényelmesség, és ez a használhatóság fordul át esztétikai széppé. Munkáiban mindig fellelhető a játékosság, a vidámság és az örökös kíváncsiság.
A Mártírok tere felújítása - vázlatterv 2007-ben

Sokan voltak kíváncsiak a kiállításra

A kőszegi várkör felújítása
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ÚJ TRENDEK A VÁROSÉPÍTÉSBEN
Por t schy Tamás
okl. építészmérnök

A Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem idei programjában részben a
városaink problémáinak megoldására
lehetséges válaszokkal, a jövő
városaival foglalkozott. A Smar t
Cit y (okos város), a Green Cit y (zöld
város) fogalmak ma már elterjedtek
a közbeszédben is, de azt még nem
mindenki ismeri, hogy mennyiben
működik másképpen egy település, ha
ezeket az elveket meg is valósítják .

Ezt vizsgáltuk meg idén a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és a Vas Megyei Építész Kamara közös szervezésű tanulmányútján Bécsben. Az osztrák fővárosban három projektet
kerestünk fel: a Kabelwerk-et, amely egy elkészült, működő rész, az Aspern Seestadt-ot
amely egy részben kész Smart City, azaz „okos
város”, továbbá a Gasometer-t, amely egy 17
éve megvalósult revitalizációs barnamezős
beruházás.

Gasometer: száz évnél régebbi épület, belül mégis modern
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Kabelwerk
A Kabelwerk új városrész 2005 és 2009 között
valósult meg Meidling kerületben, egy megszűnt kábelgyár helyén. Az intenzív beépítésű terület egyrészt kertvárosias (sorházas),
másrészt többszintes telepszerű beépítésű
területekkel övezett. A változatos formájú
épületekből létrehozott együttes – amelynek
közvetlen közelében egy gyorsvasút (metró) állomást is kialakítottak – egy önálló, 3,5
ezer lakosú lakóegységet képez, és egyben
alközponti szerepet is betölt. Az épületek
magasságának változtatásával sikerült olyan
átmenetet képezni, hogy alig észrevehetők
a nyolcemeletes magasházak a kertvárosi oldalról.
A személykocsik parkolása teljes mértékben
a városrész alatt, a tömböt határoló utcák
felől megközelíthetően van megoldva, így a
teremgarázsból közvetlenül a lépcsőházba,
illetve a lifthez lehet jutni. Ugyanígy „rejtve”
történik az árufelöltés is, bár arra ügyeltek a
tervezők, hogy a környék kiszolgálásában is
szerepet játszó üzleteket a peremterületre

helyezték, a belső tereket csak a helyi lakosok
használják. A látogatók parkolását szintén a
terület szélén oldották meg, így a közterületek teljesen autómentesek. A gyalogos utcák
vonalvezetésével, szélességének változtatásával, térképzéssel, az épületek változatos
elrendezésével, tömegformálásával, homlokzatalakításával, színezésével, a növényzettel a
gyalogos számára is élvezetessé vált a látvány.
Zöldfelületet inkább az épületek közvetlen
közelében, csak a lakók által használható
kertekben létesítettek, sokszor egy vagy két
szinttel kiemelve, alatta az üzletek raktárjait
és egyéb technológiai funkciókat elrejtve. Így
fentről nem tetőszigeteléseket, hanem növényzetet, játszókerteket látnak.
Aspern Seestadt
Aspern Seestadt Bécs egykori repülőtere helyén épül, jelenleg egyharmada készült el.
A tervpályázaton nyertes svéd építész, Johannes Tovatt tervei szerint megvalósuló, 20 ezer
feletti lakosú város önálló településként is teljesen működőképes, így az itt lakók számára
zömmel helyben biztosítva lesz minden fel-

Az Aspern Seestadt Bécs egykori repülőtere helyén épül
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tétel (munkahely, intézmények, szolgáltatás,
kereskedelem stb.), ezért nem kényszerülnek
ingázásra, utazásra. Ennek ellenére kiépítették a metróvonal meghosszabbítását, összekötik az új várost a főváros központjával.
A belső közlekedésben az autóbusz- és kerékpáros forgalom dominál, az utcák nagy
részéből a gépjárművek ki vannak tiltva, csak
a háztömböket határoló utcákban közlekedhetnek az autók. Innen közelíthetik meg a
lakóházak mögötti parkolószinteket, amelyek
felett minden esetben zöldterületi hasznosítást (pihenőpark, játszókert, szabadidős és
sportliget, közösségi kertek stb.) alakítottak
ki. Az épületek tervezésével több építészt is
megbíztak, így változatosak az utcaképek.
A város központi részén egy tavat hoztak létre,
amelynek medréből kikerült kavicsot a helyi
építkezéseknél hasznosítják.
Mitől „okosak” még ezek a városrészek? Mindkét projektet Bécs város szervezte, nem ingatlanbefektetőkre bízták. Így lehetővé vált,
hogy minden részletet átgondoljanak. A közösségi tervezés módszerét alkalmazták, azaz
már az előkészítési fázisban konzultációt folytattak, folytatnak a leendő lakókkal, bérlőkkel vagy azok képviseletével, és figyelembe
vették az igényeiket. Ügyeltek arra is, hogy
az ide költözők között különböző korosztályú
emberek, családok legyenek, hogy egy organikusan létrejött városhoz hasonlítson, így az
intézményellátásban ne okozzon feszültséget
a ciklikusság.
Az épületeket energiatudatosan építették, az
egész város fűtését geotermikus erőmű biztosítja. A köztereken szabadon hozzáférhető az
internet, töltőhelyek vannak kialakítva a mobil eszközökhöz és elektromos járművekhez.
A városlakók egy mobilalkalmazás segítségével vagy kártyával szabadon használhatják a
kihelyezett kerékpárokat, amelynek puttonyába a csomagok mellett két kisgyermek is elfér.
Az autókat ezért szinte nem is veszik igénybe.
Gasometer
Bécs Simmering városrészében az egykori
gázgyár, az ún. Gasometer több, mint száz
évvel ezelőtt épült. Négy hatalmas gáztartály tégla palástjának újra hasznosításával és
hozzáépítéssel hoztak létre lakásokat, irodákat, bevásárlóközpontot, előadótermet, mozit, kollégiumot. A komplexum jó példa arra,
hogy a mai kor igényeinek megfelelő funkciókra egy száz évnél régebbi épületet is alkalmassá lehet tenni.
Szemlélődésünket egy tűzriadó szakította félbe, de így azt is megtapasztaltuk, hogy zajlik
az, amikor a mobil tűzgátló falak lezárják az
épületrészeket.
A kirándulás tapasztalatairól még több információt megosztok majd az újságban, és
kamaránk, illetve a Vas Megyei TIT Egyesület
szervezésében hamarosan újra induló Építész-klubban.

T Ö R T É N T

Az egykori gázgyár több mint száz évvel ezelőtt épült tartályainak tégla palástja rejti az új épületeket

Kabelwerk: új városrész egy megszűnt kábelgyár helyén

Önálló településként is teljesen működőképes
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A KRISZTINA-KILÁTÓ
Piro sk a Lá sz l ó
okl. építészmérnök

Az építtető önkormányzat kezdeményezésére a Dozmat falu feletti dombvonulat
oldalában az újonnan kialakított turista-útvonal, illetve a Csodaszarvas tanösvény
mentén egy kilátó építése nagyszerű tervezési feladatnak ígérkezett. A polgármesteri
megkeresésére már a folyamat legelején kellemes izgalommal töltött el a nem
mindennapi feladat.

A létesítményt pályázati kiírás szerint erdő
művelésű területen kellett kialakítani, az erdészet által előírt anyaghasználattal. Ez természetesen csak a fa lehetett. Kalandos volt
megkeresni az erdő területén a legmagasabb
pontot, és annak meghatározni az irányultságát. A kilátó egy külterületi telekre épült,
melyhez az önkormányzat egy felvezető kavicsolt sétányt is megépíttetett.
A tervezéskor szempont volt, hogy a leendő
kilátó egyedi megjelenésű legyen, ugyanakkor
az erdei környezettel valamilyen természetes
viszonyt kellett kialakítani. A tömegformálásnál a kidőlt, a szomszédos növényeken fenna-

308 méteres tengerszint feletti magasság
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kadt fatörzs adta a mintát, melynek a törzse a
gyökérzetnél letámaszkodik a talajra, és lombja a meglévő ágak miatt még az ég felé tör.
Szerkezeti kialakítása a következő:
A tartószerkezetet egy ragasztott, fa anyagú,
rácsos tartó képezi, melynek alsó övei között helyezkedik el a feljáró lépcsőszerkezet.
A felső övre zsalus kialakítással deszkázat
került mintegy héjazatot képezve a kilátó
lépcsőzete fölé. A felső részen a tartók alsó,
illetve felső övéhez rögzítetten két ragasztott,
fa szerkezetű konzol nyúlik ki a kilátó terasz
gyámolítására. A tartószerkezet a külső felületen deszkázatot kapott burkolatként, illetve

biztonsági okokból. A kiálló konzolokon kialakított teraszt fa szerkezetű korlát szegélyezi.
A tartószerkezet alátámasztását több párban
elhelyezett dúc tartja. A faszerkezet felületképzéséről a külső hatások elleni védelem
miatt gondoskodni kellett.
A pályázatban szereplő indikátor, illetve a támogatás mértékének meghatározásánál az
egyetlen fontos méret a kilátási pont magassága volt. A domborzatból adódó lejtés és a
választott szerkezeti forma rendkívül gazdaságos megoldást eredményezett. A kilátási
pont a terepszint fölött 11,18 méter magasságú, a szerkezet tényleges magassága ennél
jóval kevesebb.
Alapozásként pontalapok készültek, melyeket vasbeton talpgerenda rács köt össze a
támasztékok alatti megfogási pontok elmozdulásának megakadályozása miatt.
A kilátó megépülése után kapta a Krisztina-Kilátó nevet egy helyi, előkelő asszonyról,
de, hogy kiről, az maradjon titok...

Egyedi megjelenés, mégsem környezetidegen

É P Í T E T T
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A tartószerkezetet egy ragasztott, fa anyagú, rácsos tartó képezi

Szerkezeti terv

Szép kilátás nyílik a Kőszegi-hegységre, az Arany-patak völgyére

Különös forma

7

EGYÉB DOKUMENTUMOK – AZ EGYSZERŰ
BEJELENTÉS JOGSZERŰ MEGTÉTELÉHEZ
C ser melyi And rea
állami főépítész

Folytatom az előző számban – a ter vek tar talmi követelményeiről
volt szó – megkezdett, az egyszerű bejelentések építésfelügyeleti
hatóságok által tapasztalt típushibáinak ismer tetését annak
érdekében, hogy a jövőben a kivitelezések valóban minden érintett fél
számára egyszerűen és zökkenőmentesen folyhassanak . A hivatkozott
jogszabályok rövidítéseinek kifejtése az előző részben megtalálható.

A R. 1. § (1a) bekezdése szerint az egyszerű
bejelentés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. A készenlétbe helyezésfeltételeit az Épkivr. és a
R. együttesen határozza meg. A R. szerint az
építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező az
általa vállalt tervezési és tervezői művezetési
tevékenység körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést
kötni. A készenlétbe helyezés további feltételei a R. 1. § (1a) b) és c) pontja értelmében a
tervező(k) nyilatkozata a felelősségbiztosítás
kötvényszámáról és a biztosító nevéről, va-

lamint a biztosító által kiadott igazolás arról,
hogy
a) egy bejelentéssel érintett tervezéshez vagy
építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biztosítás esetében a felelősségbiztosítás fennáll,
b) egy adott időszakra kötött vagy állandó
felelősségbiztosítás esetében az adott tervezésre vagy építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozóan az e rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet
fennáll.
Tehát a fedezetigazolás az adott helyszínre kell,
hogy vonatkozzon, és nem azonos a biztosítá-

A tervezők és a kivitelezők nincsenek tisztában azzal, hogy a kötelező felelősségbiztosítási szerződésnek meddig kell fennállnia
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si kötvénnyel, továbbá a nyilatkozattételi kötelezettség minden tervezőt érint, aki az építtetővel közvetlen szerződéses viszonyban áll.
A tapasztalat az, hogy általában rendelkezik a
tervező felelősségbiztosítással, DE a tervezők
nem kérik meg a biztosítótól az igazolást az
adott tervezésre vonatkozóan, hanem csak a
kötvényt, vagy a biztosító ajánlatát töltik fel.
Fentiek vonatkoznak a fővállalkozó kivitelezőre is, a nyilatkozatát, és a biztosító igazolását
legkésőbb a munkaterület átadásáig fel kell
töltenie.
A tervezők és a kivitelezők nincsenek tisztában azzal, hogy a kötelező felelősségbiztosítási szerződésnek meddig kell fennállnia.
A R. 6/D. §-a értelmében felelősségbiztosítási
szerződésnek a tervező(k) esetében legalább
az elektronikus főnapló megnyitását követő
két évig, fővállalkozó kivitelező esetében legalább a teljes műszaki átadás-átvétel lezárulásáig kell fennállnia.
Az érintett biztosító társaságok, aktív „hatósági tevékenységük” keretében folyamatosan

K Ö Z - T É R

Az egyszerű bejelentés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg

ellenőrzik a velük szerződésben álló fővállalkozó kivitelező/tervező ügyfeleik felelősségbiztosításainak érvényességi idejét a R.
vonatkozó előírásaira is figyelemmel. A lejárt
érvényességi idejű biztosításokról – ügyféli és
építéshelyi adatok mellékletével – a biztosítók közvetlenül a Miniszterelnökséget, illetve

az elsőfokú hatóságot tájékoztatják a R. szerinti hatósági intézkedések kezdeményezésének céljával. A Miniszterelnökség továbbítja
minden esetben az illetékes elsőfokú építésfelügyeleti hatósághoz az intézkedést kezdeményező felhívást. A folyamatban lévő építkezések érvénytelen felelősségbiztosítás nél-

Létezik ingyenes, magyar nyelvű mobilapplikáció

Országos Építésügyi Nyilvántartás

küli kivitelezési folyamatait, vagy az építkezés
egészét az építésfelügyeleti hatóságoknak
le kell állítaniuk a biztosítási jogviszony(ok)
helyreállításának idejére.
Következő lapszámunkban Az építés folyamata és a naplóvezetés címmel jelenik meg
a téma harmadik, záró írása.

9

PUSZTULÓ ÖRÖKSÉG – PUSZTULÓ ÉRTÉKEINK
Segélykiáltás egy puha karosszékből
Balog h Péter
okl. építészmérnök

„Főbajunk nekünk az, hogy bármi
szépet alkotunk is, annak jó karban való
fenntartásáról a legritkább esetekben
tartjuk kötelességünknek gondoskodni.”

Az idézett sorokat báró Podmaniczky Frigyes
– a jeles lokálpatrióta, „Budapest vőlegénye” –
vetette papírra 1887-ben „Az új Budapest” című
feljegyzésében, midőn számbavette, hogy a
kiegyezés óta mi minden épült a fővárosban a
Duna-rakparttól a Királyi Operaházig.
A közel százhúszéves megállapítás bizony
ma is igaz! Elég csak nyitott szemmel körülnézni városaink épületállományán – köztük
Szombathelyen is –, hogy meggyőződjünk,
mennyi jobb sorsra érdemes épülettel találkozhatunk. Különösen bántó az, ha köztük
elhanyagolt, emblematikus, városképet is
meghatározó, vagy a múlt emlékeit hordozó
ingatlanról van szó.
Természetesen az okokra mindig volt, van, és
lesz magyarázat: pénzhiány, rendezetlen tulaj-

A Wolf-ház
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donviszonyok, különböző előírások, hasznosítási nehézségek, szakemberhiány, ráadásul
még a törökök is itt voltak százötven évig, az
oroszok negyvenig, és Pató Pál is itt született!

A sor folytatható! Nyilván az épületek lepusztulása nem tegnap történt. Sokéves vagy több
évtizedes mulasztások rakódtak egymásra,
míg e szomorú állapot előállt. Pl. a Brenner

A régi Víztorony 1898-ból

P U S Z T U LÓ

É R T É K E I N K

F O T Ó S O R O Z AT

A gyöngyöshermáni Szegedy-Ensch műemlék-kastély

Az új Víztorony 1928-ból

A Brenner-villa

park víztornya 1978. óta van üzemen kívül,
a másik 1928. óta, a 11-es huszárlaktanyát
1989.06.12-én hagyták el a vendégalakulatok,
a gyöngyöshermáni Szegedy-Ensch műemlék-kastély rövidesen összedől a privatizációnak köszönhetően, a „védett” Brenner-villa is a

bontás közelébe jutott a „gondos gazda” jóvoltából, a Magyar Nemzeti Bank egykori székházán rövidesen nem marad vakolat és tagozat
az állami felügyelet mellett, a Nagyszálló is révetegen bámul a Széll Kálmán utcára, és évek
óta vár a megmentő csodára, miközben a szél

egy-egy cserepével elszalad. A sort itt most
megszakítjuk, kérjük az olvasót, tartson helyszíni szemlét! Természetesen felelős nincs, csak
a gaz idő! Úgy véljük, a romló épületek képe
így együtt csokorba szedve hatásosabb, s talán
ráébreszti az illetékeseket kötelességeikre.

A 11-es Huszár úti laktanya egyik altiszti épülete 1889-ból

A Takács-ház 1913-ból

A Szily János utca 42. szám
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