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P O R T R É

„MINŐSÉGI CSAPATMUNKÁRA ÉS 

LOGIKUS DÖNTÉSEKRE TÖREKSZEM”
G o m b á s  M ó n i k a 

 

Március elsején alakult  meg a Vas 
Megyei Kormányhivatal  Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztálya,  amelyet 

ápri l is  óta Szendrői Gábor vezet. 
A f iatal  építész már pályája korai 

szakaszában kapcsolatba került  az 
építési  joggal,  Budapesten szerzett 

ér tékes tapasztalatokat.  Vezetőként az 
ügyfelek elégedettségét,  a jogszabályi 

előírásoknak való megfelelést  és a jó 
munkakörnyezetet tar tja szem előtt. 

Amikor pedig épp nem dolgozik ,  az 
eget fürkészi ,  és tudományos igényű 

asztrofotókat készít .

Foglalkozunk többek között építésügyi és 
örökségvédelmi engedélyezések lefolytatá-
sával, egyszerű bejelentésekkel, a kivitelezés 
szakaszában mi ellenőrizzük az építkezés sza-
bályosságát, szükség esetén kötelezési eljárá-
sokat folytatunk le. Az én feladatom a három 
terület összefogása, de az építésügy áll hoz-
zám legközelebb, hiszen jó pár éven át azzal 
foglalkoztam.
Mit szeret ebben a munkában?

 Munkám során nagyon sok üggyel talál-
kozom, amelyeket a rendszeresen tartott 
megbeszéléseken szakmai szempontból 
megvitatunk és megoldunk kollégáimmal. Ez 
folyamatos tapasztalatszerzésre és tanulás-
ra ad lehetőséget. Úgy gondolom, hogy az 
előttünk álló feladatokat csak közös erővel 
tudjuk megoldani. Emellett folyamatosan 
tárgyalunk tervezőkkel, beruházókkal, ami 
a kapcsolatépítést is elősegíti. Minden ügy 
más, vannak kimondottan bonyolult eljá-
rások. Arra törekszünk, hogy a jogszabályi 
keretek között logikus döntéseket hozzunk, 
ezzel elősegítve az ügyféli megelégedettsé-
get és a gördülékeny ügyintézést. Régebben 

Mikor határozta el, hogy építész lesz, és 
hogyan indult a pályája?

 Gyerekkorom óta érdekelt az építészet. 
A  Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, 
majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Építészmérnöki Karára 
felvételiztem. 2008-ban végeztem, diploma-
munkámért nekem ítélték az Ipari és Mező-
gazdasági Épülettervezési Tanszék diploma-
díját. A  pályám elején több évet töltöttem 
Budapesten. Egy belvárosi építészirodában 
kezdtem dolgozni, ahol egy csapat tagjaként 
lakó - és középületek tervezésével foglalkoz-
tam. Később egy budaörsi székhelyű multi-
nacionális cég beruházási irodájába nyertem 
felvételt egy gyakornoki program keretében. 
Kereskedelmi egységeket alakítottunk ki már 
meglévő épületekben, részt vettem a terve-
zésben és a tervezési folyamat menedzselésé-
ben is. Érdekes időszaka volt ez a pályámnak, 
megtapasztaltam, milyen egy nagyvállalatnál 
dolgozni. Később a XI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Építési Osztályára kerültem, itt ismer-
kedtem meg az építésjoggal, építésügyi en-
gedélyezésekkel foglalkoztam. Igazi mély víz 
volt, hiszen talán a legnehezebb területeket, a 
lágymányosi városrészt, később a Sas-hegyet 
kaptam meg. Mivel az építésjogi szabályozás 
az egyetemi tanulmányokban nem túl hang-

súlyos, szükségét éreztem, hogy tapasztalatot 
szerezzek ezen a területen is, és valóban sok 
mindent tanulhattam meg a gyakorlatban.
Mikor került vissza Szombathelyre?

 2017-ben költöztem vissza, és rögtön a 
Vas Megyei Kormányhivatalnál helyezkedtem 
el. Kezdetben másodfokú építésügyi ható-
sági feladatokat láttam el, illetve Csermelyi 
Andrea állami főépítész mellett településren-
dezési eszközök szakmai véleményezésével 
foglalkoztam. Ezt követően a járási építésügyi 
hatósághoz kerültem. Időközben szereztem 
építési műszaki ellenőri és ingatlan-vagyon-
értékelő végzettséget is. Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott idén április elsejétől kért 
fel az újonnan megalakult főosztály vezeté-
sére. Főosztályunk a járási és a jegyzői ható-
ságok összevonásával jött létre, az átalakulás 
során több száz ügyet vettünk át, új kollé-
gákat és új feladatokat is kaptunk. Szombat-
helyi, körmendi és sárvári szervezeti egysé-
geinkben jelenleg 36 aktív munkatársunk 
dolgozik. Feladatainkat tekintve háromféle 
hatáskörben járunk el megyei illetékességgel: 
építésügy, építésfelügyelet, örökségvédelem. 

többet jártam terepre, a mostani feladatom 
elsősorban az irodai szakmai munka és a 
koordináció. Szeretem a csapatunkat, fon-
tos, hogy pozitív légkörben folyjon a munka, 
ugyanakkor lényeges, hogy feladatainkat ha-
táridőre végezzük el.
Fiatalon lett vezető, sikerült elfogadtatni 
magát?

 Úgy érzem, hogy igen. Azt gondolom, 
megbíznak bennem, a végzettségem és a ta-
pasztalataim alapján alkalmasnak tartanak a 
feladatra. Mindig az előttem álló pillanatnyi 
feladatok foglalkoztatnak, ezeket szeretném 
jól és pontosan elvégezni. A  jelen kihívása-
it tartom szem előtt, és az a célom, hogy a 

kollégáimmal együtt minőségi munkát vé-
gezzünk. A  veszélyhelyzet alatt lettem veze-
tő, ami plusz nehézséget jelentett, de ezt is 
megoldottuk: figyeltünk és ma is figyelünk a 
higiéniai szabályok betartására, a veszélyez-
tetett korú kollégák és ügyfeleink védelmére.
Mivel tölti az időt, amikor épp nem dolgozik?

 Szeretek feleségemmel túrázni, utazni, más 
kultúrákat megismerni és olvasni, de az igazi 
szenvedélyem az asztrofotózás. Több mint 
húsz éve foglalkozom amatőrcsillagászattal, 
a hobbi iránt édesapám keltette fel érdeklő-
désemet. A  témával kapcsolatos tudásomat 
szakkönyvekből, az internetről és nagyrészt 
saját tapasztalatból szereztem az évek során. 

Megfigyeljük az égboltot, megörökítjük az 
égi objektumokat, jelenségeket, a sok millió 
fényévre lévő galaxisokat, távoli csillagködö-
ket. Több nagy teljesítményű – részben saját 
tervezésű és építésű – csillagászati távcsővel 
és speciális kamerával rendelkezünk. A  leg-
szebb felvételekért gyakran feltelepülünk a 
Kőszegi-hegységbe, ahol egy teljes éjszakán 
át akár 6-8 órányi expozíciót gyűjtünk össze 
a halvány, szabad szemmel nem is látható égi 
objektumokról. Felvételeinket hazai és nem-
zetközi szaklapokban, kiállításokon publikál-
ják. Egy színekkel teli asztrofotó és az éjszakai 
ég alatt töltött órák segítenek más perspektí-
vában látni a világot.

Az Orion-köd

A Pillangó-köd

Munka közben

Szendrői Gábor
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ÜLÉSEZETT A TERÜLETI ELNÖKÖK TANÁCSA 
Ta k á c s  An d rá s

 

A 2020. szeptember 11-i Küldöttgyűlés 
előkészítéseképpen augusztus 4- én került 

sor az aktuális TET ülésre a Magyar Építész 
Kamara székházában.

Az ülés napirendi pontjai nem ígértek külö-
nösebb izgalmat. Néhány kamarai szabályzat 
módosítása, és a 2021-es MÉK-költségvetés 
volt terítéken.
A napirend előtt dr. Hajnóczi Péter ismertette 
a következő bő egy év várható munkarendjét. 
E szerint idén szeptember 11-én lesz az egyet-
len Küldöttgyűlés, majd várhatóan 2021. má-
jusában és novemberében is rendeznek egyet-
egyet. Ez utóbbi egyben tisztújító Küldöttgyű-
lés is lesz. (Gyorsan eltelt a négy év.)
1) A MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási szabályza-
tának módosítása:
A módosítás során két fontosabb dolog kerülhet 
ki a szabályzatból:

- A tagdíj időarányos fizetésénél és azoknál a ta-
goknál, akik csak a tagdíj egy bizonyos részará-
nyát fizetik, megszűnhet az 1000 Ft-ra történő 
kerekítés, tehát a ténylegesen számolt összeget 
kell ezen tagoknak befizetniük.

- Megszűnhet a kamarai szolgáltatásokért önkén-
tes szolgáltatási díjat fizetők csoportja, ők nyil-
vántartott tagként jelentkezhetnek a kamarába 
a mindenkori tagdíj 50 százalékának megfizeté-
sével. Ilyen jellegű „tagság” jellemzően Csongrád 
megyében és Bács-Kiskun megyében van.
2) A MÉK Etikai-Fegyelmi szabályzatának mó-
dosítása:
A pandémiás időszak alatt (2020. május 27-én) 
a MÉK elnöksége az Etikai-Fegyelmi Szabályzat 
jogharmonizációját elfogadta – ez a MÉK hon-
lapján olvasható -, most az egyszerű bejelenté-
sekhez kapcsolódó etikai és fegyelmi magatar-
tást pontosítanák. A TET ezeket nem tárgyalta, 
a területi kamaráknak írásban kell benyújtani a 
tervezethez az esetleges módosítási javaslatai-
kat. Említést érdemel, hogy az előző TET ülésen 
elvi egyetértés született az országos I. fokú és 
az országos II. fokú Etikai Bizottság felállításáról, 
valamint az országos Szakmafelügyeleti Bizott-

C s e r m e l y i  An d re a 
 

Tisztelt Kollégák!
A TÉR ÚJSÁG 2020. áprilisi  számának 

6. oldalán megjelent, az építésügyi 
szervezetrendszer átalakításával 

foglalkozó tájékoztatásomat – az 
időközben bekövetkezett változásokra 

tekintettel – az alábbiak szerint 
aktualizálom és egészítem ki:

a Tisztelt Kollégák az ÁFI-hoz is fordulhatnak 
írásban egy adott ingatlan beépítési para-
métereinek tisztázása céljából. A  kérdésben 
megfogalmazott szakmai állásfoglalásunkat 
az ÉÖF-nek is minden alkalommal másolat-
ban megküldjük.
3. Felhívom a településtervező kollégák figyel-
mét arra, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal 
2017. szeptemberétől a Vas Megyei Területi 
tervtanács keretén belül településrendezési 
tervtanácsot működtet, amelyhez a telepü-
lésrendezési és építészeti-műszaki tervtaná-
csokról szóló 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet 
8. § (2) bekezdése szerint a véleményezési 
szakaszt megelőzően a polgármester és a te-
lepülésrendezési eszköz készítője is fordulhat.
Az építészeti-műszaki tervtanácsok feladat-
körei – a jogszabályváltozások miatt – felül-
vizsgálat alatt állnak, a módosításokat köve-
tően, szükség szerint a tagságot tájékoztatni 
fogom.

1. 2020. március 1-jével az építésügyi, építés-
felügyeleti és örökségvédelmi feladatokat Vas 
megyei illetékességgel, egyfokú hatóságként 
a Vas Megyei Kormányhivatal látja el, azon 
belül új szervezeti egységként az Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály (ÉÖF), három 
osztállyal a korábbi járási építésügyi osztá-
lyok székhelyén. Az illetékességi terület a 
teljes megyére kiterjed, azonban a feladatel-
látás folytonossága, az eljárások gyors és ha-
tékony lefolytatása, és az ügyfelekkel történő 
közvetlen kapcsolattartás további biztosítása 
érdekében a három osztály a korábbi járási 
építésügyi osztályok illetékességi területével 
megegyező területmegosztás szerint végzi 
feladatait. Kivételt képez ez alól az örökség-
védelmi feladatellátás, melyet továbbra is 
megyei illetékességgel az Építésügyi Osztály 

– Szombathely végez.
1. A főosztály élére 2020. április 1-jével került 
kinevezésre főosztályvezető Szendrői Gábor 
személyében, akinek elérhetőségei:
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
epitesugy@vas.gov.hu
szendroi.gabor@vas.gov.hu
+36 94 795 605
+36 30 144 3332
2. Tájékoztatni szeretném Tisztelt Kollégá-
kat arról, hogy a kormányhivatalokat érintő 
szervezetátalakítás során 2020. március 1-jé-
től önálló szervezeti egységként, főosztályi 
besorolással, vezetésemmel felállt az Állami 
Főépítészi Iroda (ÁFI). Az ÁFI tagjai az álla-
mi főépítészen kívül Takácsné Knizner Beáta, 

Kutasi Nikoletta és Sövegjártó Attila telepü-
lésrendezési szakügyintézők, munkánkat Vass 
Lászlóné igazgatási szakügyintéző segíti.
Az ÁFI elérhetőségei az állami főépítész ko-
rábbi elérhetőségeihez képest változatlanok:
Állami Főépítészi Iroda
9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
allami.foepitesz@vas.gov.hu
+36 94 505 992
A terület- és településfejlesztéssel, terület- és 
településrendezéssel, valamint a helyi telepü-
lésképi rendeletekkel kapcsolatos feladataink 
2020. március 1-jétől kiegészültek a birtok-
központ és birtoktest megállapítására vonat-
kozó hatósági jogkörrel, valamint az előző 
időponttól szakkérdés vizsgálóként műkö-
dünk közre a napelemparkok építési engedé-
lyezési és fennmaradási eljárásaiban.
Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
vezetőjével előzetesen egyeztetve, és az 
ÉÖF leterheltségének enyhítése érdekében 

AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZERVEZET ÁTALAKÍTÁSA 

2020. MÁRCIUS 1-JÉTŐL 
– aktualizálás, kiegészítés

E Z  T Ö R T É N T

ság felállításáról is. Az ehhez tartozó szükséges 
módosításokat a tervezet nem tartalmazza.
3) A MÉK Tanúsítási Szabályzatának tervezete:
A szabályzat két tanúsítási szakterülete:
- beruházás lebonyolító
- beruházás lebonyolító műemlékek területén
Ennek az újabb szabályzatnak az elkészítése 
azért vált szükségessé, hogy az ezen a terüle-
ten tevékenykedő kamarai tagjaink ne kerülje-
nek jelentős lépéshátrányba a mérnök kamara 
hasonló tevékenységet végző tagjaihoz képest.
4) A MÉK Szakmai továbbképzési szabályzatá-
nak módosítása:
A szakmagyakorló pontérték megállapítására 
benyújtott egyéni kérelmének, beszámolójá-
nak pontosítása történhet a módosítás során.
5) A MÉK 2021. évi költségvetésének tervezete:
A 2021-es tervezet a 2019-es – már lezárult 
költségvetési év – költségvetés számainak fi-
gyelembe vételével történt. Néhány fontosabb 
elem a költségvetés-tervezetben:

- Nem számol a kamarai tagdíj emelésével.
- Továbbra is fenntartja a területi kamarák szak-
mai munkájának – pályázat útján történő – tá-
mogatását, amelyet idén vezettek be. Kamaránk 
már több szakmai programjára is nyert a keret-
ből támogatást.
A MÉK 2021-es költségvetés-tervezete úgy 
számol, hogy vagyonvesztés nem következik 
be, és a költségvetés állami támogatás nélkül 
is működőképes.
6) Tájékoztatás a Tervellenőrzési Szabályzat ké-
szítéséről:
A Magyar Mérnöki Kamarával egyeztetve készül a 
MÉK Tervellenőrzési Szabályzata. Erről kaptunk tá-

jékoztatást az ülésen. A tervellenőrzés jogszabályi 
háttere az építésügyi és az építésüggyel össze-
függő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekez-
désében található. E szerint „vezető tervező cím-
mel rendelkező személy végezheti – erre irányuló 
megbízás alapján – az építészeti-műszaki doku-
mentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).”
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium épí-
tésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és 
fenntarthatóságért felelős államtitkára, Boros 
Anita által jegyzett építőipari középtávú straté-
giájának kidolgozása során is meg kívánják erő-
síteni a tervellenőrzés intézményét.
7) Egyebek
Utolsó napirendi pontként kötetlen beszélge-
tés során az alábbi gondok, problémák vetőd-
tek fel:

- Ki tud felvilágosítást adni egy adott telek, 
vagy terület építési szabályairól?
Az Építési Törvény 8.§ (4) c) pontja szerint a 
polgármester gondoskodik az egyes ingatla-
nokkal kapcsolatos településrendezési köve-
telményekről adandó tájékoztatásról.

- Ötlet szintjén felvetődött az építésüggyel 
kapcsolatban lévők (főépítészek, de akár épí-
tésügyi ügyintézők) kötelező kamarai tagsága.

- Aggodalmunkat fejeztük ki az Állami Számvevő-
szék köztestületek vizsgálatáról szóló általánosító 
jelentésével kapcsolatban. Itt olvasható az ösz-
szegzés: https://www.jogiforum.hu/hirek/41940
Az 1-5. pontig tárgyalt módosításokról és terve-
zetekről a 2020. szeptember 11-i Küldöttgyűlé-
sen döntenek a küldöttek, a 6. pontról a Küldött-
gyűlésen is csak tájékoztatás hangzik el.

Pénz, jog, szabályzás...

Átalakítás: 2020. március elsejétől
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E M L É K E Z Z Ü N K

EMLÉKEZÉS A 100 ÉVE SZÜLETETT 

HAJNÓCZI GYULA PROFESSZORRA
B a l o g h  Pé te r 

 

Talán még élünk néhányan azok közül  akiket  tanított .  Egyetemi éveink kezdetén 
/1960- as évek!/  az első évben Ő vezette akkor még mint adjunktus az ókori 

építészettör ténet gyakorlatait .  A  foglalkozásokon pi l lanatok alatt  rajzolta fel  a 
táblára az ókori  alaktan elemeit ,  a görög és római oszloprendeket,  párkányokat a 

megfelelő magyarázatokkal  k ísér ve.  Sokszor nem győztük követni  vonalait  A4- es 
lapjainkon,  s  gyakran nyafogtunk a gyorsasága miatt ,  ahogy a padok közt  jár va 

f igyelte igyekezetünket.  Mosolyogva nézett  ránk ,  s  majd újra a táblához ment,  és 
egyszerre két  kézzel  rajzolta fel  sebesen az ión oszlopfő csigavonalait ,  je lez ve,  hogy 

még gyorsabban is  tud rajzolni .  A zután megfordult  és  nevet ve nézett  végig az ámuló 
és  k ínlódó társaságon,  majd a padok közé menve at yai  tanácsokkal  biztatott  a helyes 

rajzolásra.  Ő volt  számunkra a „Gyula”,  az igényes,  jószándékú és segítőkész oktató.

Baján született 1920-ban. Életének kezdetét a 
történelmi változások alakították. A  szülővárosá-
ban 1938-ban tett érettségi vizsga után kezdet-
ben a bölcsészettudományok felé tájékozódott. 
Először Sopronban töltött három szemesztert az 
Evangélikus Hittudományi Karon, majd átiratko-
zott Pécsre az ottani egyetem bölcsészkarának 
olasz-magyar művészettörténeti szakára. Tanul-
mányait sajnos megszakította a háború, a katonai 
behívó, majd az amerikai hadifogság. Hazatérte 
után 1945-ben beiratkozott a Magyar Királyi Jó-
zsef Nádor Műegyetem Építészeti Osztályára, 
ahol 1950-ben szerzett építészmérnöki diplomát. 
Műegyetemi évei alatt kiváló rajzkészsége folytán 
Kardos György /1902-1953/ professzor egyik de-
monstrátora volt, majd végzés után Rados Jenő 
/1895-1992/ hívta meg tanársegédnek a közép-
kori tanszékre. Időközben érdeklődése az ókori 
építészet felé fordult, és tudásának elmélyítésére 
beiratkozott az ELTE bölcsésztudományi karára, 
ahol régészeti diplomát szerzett. Ettől kezdve 
életét és tevékenységét az építészoktatás, az 
építészetelmélet és a műemlékvédelem között 
osztotta meg. Mindhárom területen a teljességre 
törekedett. Bejárta az ókori kultúrák valamennyi 
helyszínét: Egyiptom, Irak, Görögország, Itália 
ásatásait, emlékeit és gondosan tanulmányoz-
ta formaképzésüket és téralakításukat. Ennek 
nyomán született meg 1967-ben „Az építészet 
története – Ókor” című tankönyve, amely jóval 
több mint egyetemi tananyag, mert egyaránt 
szól mind a kutatóknak, mind az érdeklődő kö-
zönségnek azzal a céllal, hogy az ismereteken túl 
segítse a helyes építészetszemlélet formálását.
Építészetelméleti munkásságát számos tanulmá-
nya pl. „Az építészeti forma jelentéséről” (1960),  

„A térformálás alaptendenciája” (1961), „Építészet 
és imitáció”(1962), „Térformák és térkapcsolatok 
az antik római építészetben” (1967 doktori disz-
szertáció) vagy a „Vallum és intervallum” című 
összegző kötete (1992) jelzi.
A műemlékvédelem területén is maradandót al-
kotott. Szívügye volt a római emlékek feltárása és 
bemutatása. A romos falakban mindig az egykor 
volt épületet, annak tereit látta, s ezután a véden-
dő műtárgyat. Neki köszönhető többek közt az 

aquincumi római polgárváros helyreállítása, a ba-
lácapusztai villa életrekeltése, s a nekünk különö-
sen fontos Iseum rekonstrukciója Szentléleki Ti-
hamér ásatásai nyomán (1959-1960). Könyvet írt 
a műemlékfelmérésről (1956), s feltűnést keltett 
Györgyffy Gáborral készített javaslatuk az Egyip-
tomban a Nílusra épülő gát miatt megmentésre 
szoruló Abu Szimbel-i templom áthelyezésére, 
amelyet az Unescónak is megküldtek 1963-ban.
Hajnóczi Gyula munkásságát számos elismerés 
minősítette, többek közt az Ybl-díj (1968), Mun-
ka Érdemrend (1972), BME Emlékérem (1985), 

Magyar Műemlékvédelemért Emlékérem (1985), 
Kossuth-díj (1990), Rómer Flóris Emlékérem 
(1994), 1995-ben az Akadémia levelező tagjává 
választották. Nyugdíjba vonulása után is folytatta 
tudományos tevékenységét, amelyet külföldön is 
elismertek. Munkájában, emberi kapcsolataiban 
mérték – és távolságtartó volt, a szakma szerette 
és tisztelte. Hajnóczi professzor úr 1996-ban távo-
zott a földi világból mielőtt akadémiai székfogla-
lóját megtarthatta volna. Akiket tanított büszke-
séggel és tisztelettel emlékeznek Rá, a tudósra és 
az emberre egyaránt.

Az építészet világa című sorozatból Hajnóczi Gyula

Szívügye volt a római emlékek feltárása és bemutatása

A szombathelyi Iseum rekonstrukciós rajza 1964.

Az építészet története - ókor című tankönyv

Az építészet világa című sorozatból 
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virágágyások, évelők és alacsony talajtakaró 
cserjék színesítik. A  gyepfelületek is megújul-
tak. Kiépült az öntözőhálózat. Tematikus táb-
larendszer mutatja be a park nevezetességeit 
négy nyelven QR kódokkal. A  park világítása 
éjszaki látványossággal gazdagította a várost.

Generáltervező: Gáspár Mérnöki Iroda Kft.
Tájépítész tervező: Szily Adrien
Elektromos tervező: Rakos Ferenc
Öntözőhálózat tervező: Szemes és Fia Kft.
Generálkivitelező Alandbau Kft.

A terv a „Szent Kelemen kultusztól a Szent Ke-
lemen kútig” GINOP pályázaton nyert csaknem 
200 millió Ft-ból valamint a város közel 70 
milliós önerejéből valósult meg. A  kivitelezés 
2019. októberében indult meg és 2020. júliu-
sában fejeződött be. 
A park sűrű térállású faállományából kivágásra 
kerültek a leromlott állapotú, deformált egye-
dek. Így szellősebb lett a park, és láthatóvá vált 
a templom a Petőfi út, a város fő közlekedési 
útja felől. A park déli részén legyező formájú, 
kisebb rendezvények számára is alkalmas tér 

épült alacsony térfalakat képző kiemelt ágyá-
sokkal. A  sétányok szilárd burkolattal épültek 
meg (diabáz és mészkő) részben megtartva 
a kialakult útvonalakat, részben új nyomvo-
nalon. A  növénytelepítésekkel kedvezőbb 
téralakítások, látványok jöttek létre. Néhány 
különlegesség is telepítésre került: pl. Húsz-
színű vadgesztenye, Parókás juhar, Kacurafa, 
Emeletes som, Csüngő japáncseresznye, Ma-
gyar tölgy. A parkban tartott pünkösdi körme-
netet különböző pünkösdi rózsa fajokból álló 
gyűjtemény gazdagítja. Az új teret egynyári 

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

A BÜKI TEMPLOMPARK
S z i l y  Ad r i e n

 

Bük város turisztikai látványossága új 
elemmel bővült.  A XII .  századi műemléki 

védettségű román kori Szent Kelemen 
templomot körülvevő park felújítása az 

elmúlt évtizedekben többször is előtérbe 
került.  Koncepciótervek készültek, amelyek 
végül nem valósultak meg. A 2010- es évek 

közepétől új lendületet kapott a tervezés, 
és végre megindultak a munkálatok. 

Először a templom környezete újult 
meg 2015-ben. A bejárat előtt új formát 

és burkolatot kapott a fogadótér,  az 
épületet körülvevő út.  Levendula és 
rózsaágyások kezdték színesíteni a 

templom környezetét.  Ebben az évben 
újították fel  a Felsőbüki Nagy Pál sír t 

és köz vetlen környezetét,  valamint az I . 
vi lágháborús emlékművet.  Ugyancsak 

ebben az évben tör tént meg a park 
fásszárú növényzetének (dendrológiai) 
vizsgálata, egyes fák hangtomográfos 

bemérésével.  A vizsgálat megállapította 
a park fafajösszetételét,  az egyedek 

állapotát,  melyek jelentenek veszélyt, 
milyen intézkedések szükségesek.

 a parkban található vallási, történelmi, ter-
mészeti értékek megőrzése;

 a templom láttatása;
 az útrendszerének megújítása, akadálymen-

tes közlekedés biztosítása;
 meglévő értékes fák megtartása mellett a 

növényállomány fajgazdagítása.

A tervezés 2017-ben továbbfolytatódott, el-
készült a park kiviteli szintű felújítási terve, 
amelynél főszempont volt:

 a rendezési terv szerinti Eötvös-Széchenyi 
utcák vonala közötti településközponti részen 
kialakuló belvároshoz való szerves kapcsoló-
dás és fejlesztésének segítése;

A világítás is megújult, így éjszaka is a város dísze a park

Újak az ülőpadok is Több QR-kódos információs táblát helyeztek el

Járdarendszer és térkövezés biztosítja az utat minden irányból

A megújult parkot 2020. július 12-én avatták fel Az első világháborús emlékmű

Kedvezőbb téralakítások, látványok jöttek létre

Az emlékművek és szobrok könnyen megközelíthetőek

Templom a zöldben
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Dr.  Borovics Attila PhD.  (okleveles erdőmér-
nök, az Erdészeti Tudományos Intézet intéze-
tigazgatója, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki 
Karának címzetes egyetemi tanára)  Erdészek 
válasza a trianoni sokkra
Dr. Mariska Zoltán CSc. PhD.  (egyetemtörté-
nész, a Miskolci Egyetem Filozófia Tanszéké-
nek és az Eszterházy Károly Egyetem Kulturális 
Örökség és Művelődéstörténet tanszékének 
ny. egyetemi docense)  A Kolozsvári Egyetem 
átköltözése és az egyetem jelenléte mit jelen-
tett és jelent Szeged városa számára
Kiss Lajos  (építészmérnök, vezető építészter-
vező, településtervező, területi tervező, Szeged 
Palóczi-díjas ny. főépítésze)  A Szegedi Tudo-
mányegyetem építészete – különös tekintettel 
a Dóm téri együttesre
Főépítészi Fórum – Szombathely és térsége 
aktuális fejlesztései
Moderátor: Zábránszkyné Pap Klára és Ábra-
hám Ferenc
2. nap – 2020. szeptember 22. – Határmenti 
városok határhelyzetben
Kuslits Tibor  (okl. építészmérnök, Széchenyi 
István Egyetem Építészettörténeti és Város-
építészeti Tanszék adjunktusa, Pannonhalma 
város főépítésze)  Sopron városának sorsa és 
fejlődése 1920-tól napjainkig
Siklósi József (okleveles építészmérnök, Komá-
rom város Ybl-díjas főépítésze) és Litomericzky 
Nándor (Jedlik-díjas építészmérnök, az Európa 
Atelier tervezőiroda egyik alakítója és társtu-
lajdonosa)  Észak- és Dél-Komárom (Komarno 
és Komárom) városának helyzete és alakulása 
Trianon óta
Spisák Balázs (tanár) Esztergom városfejlődése, 
története a határhelyzetben
Pekár István  (újságíró)  Balassagyarmat helyze-
tének alakulása
Kísérő program:
Osskó Judit filmjeinek vetítése
Unokáink is látni fogják/Rerrich Béla építész, 
kertművész (1881-1932)
Jankovics Tibor portré (2020)
3. nap – 2020. szeptember 23. – Határ-helyzet 
és ami utána jöhet

Csach Gábor (művészettörténész, Balassagyar-
mat polgármestere) A „Civitas Fortissima” lehe-
tőségei és tervei ma
Godzsák Attila  (történész Petőfi Irodalmi Mú-
zeum – Kazinczy Ferenc Múzeum) Sátoraljaúj-
hely legutóbbi száz évének története
Végh József  (okleveles építészmérnök, az Art 
Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. ügy-
vezetője, vezető tervezője)  Sátoraljaújhely te-
lepülésének alakulása, lehetőségei
Dr. Erdész Ádám PhD. (főlevéltáros, a a Magyar 
Nemzeti Levéltár Békés megyei Levéltárának 
igazgatója) Gyula szerepének, útjának fordulói 
a legutóbbi száz évben
Béres István  (okleveles építészmérnök, Gyula 
város főépítésze)  Gyula városfejlődése és épí-
tészete a rendezési tervek tükrében és a város-
kép alakulása
Dr. habil. Bede István DLA (okl. építészmérnök, 
egyetemi docens) Pécs és Baranya megye küz-
delmei a határhelyzetbe kerülés óta
4. nap – 2020. szeptember 24. – Tanulmányút 
(a vírushelyzet függvényében)
1. változat: Pozsony – városnézés
2. változat: Sopron – városnézés
3. változat: nem kerül megrendezésre

“100 éve peremhelyzetben: határmenti városok 
a Kárpát-medencében” – az ezévi mottója a 
szeptember 21-től 24-ig tartó programnak. 

Po r t s c hy  Ta m á s 
 

SZENTMIHÁLYI MIHÁLY (1939-2020.)
M át i s  B a r n a

 

Szentmihályi Mihály építész 1939-ben született Szombathelyen. Az ’56-os kivándorlási 
hullám az akkor kamasz fiút Ausztriába sodorta, az érettségit már Innsbruckban tette 

le. Az osztrák állampolgárságot 10 év után kapta meg, ettől fogva a családi okokból 
vajdasági magyarként Ausztriába került feleségével, Magdival már szabadon tudták 

tartani a személyes kapcsolatot itthoni családjával, szüleivel, húgával, Judittal, 
sógorával, Bélával és a barátaikkal. Sok időt töltöttek az édesapjától örökölt kőszegi kis 

házban is, ahol előszeretettel rendeztek baráti összejöveteleket. 

Az építészeti tanulmányok és a kezdeti 
gyakorlóévek után 1972-ben iskolatársá-
val és barátjával alapították meg az Ar-
chge Rauch-Szentmihalyi irodát Grazban, 
amely kerek négy évtizedes működése 
alatt, csúcspontján harminc alkalmazottal 
főként ipari, azon belül is új technológiákat 
alkalmazó élelmiszeripari gyárépületek ter-
vezésével és megvalósításával foglalkozott 
Ausztriában, Németországban, Olaszország-
ban és – több grazi építészirodával összefog-
va – az arab országokban. 2012-ben végleg 
nyugdíjba vonult, bár a szakmájától sosem 
szakadt el, aktív nyugdíjas életet élt. A törést 
az életében szeretett felesége, Magdi 2018-
as elvesztése okozta. Magdi nem csupán 
feleség volt: támogató szakmai és szellemi 
társ, akinek az elvesztését igazán sosem tud-
ta kiheverni. Misit kedvessége, lendülete és 
nyitottsága miatt sok szombathelyi kolléga 
is ismerte és szerette, előadásai segítették 
a helyi szakmai közösség elől ellibbenteni a 
vasfüggönyt, a szakmához való precíz, még-
is könnyed hozzáállását öröm volt időről idő-
re megtapasztalni. Misi hamvai megosztva 
felesége családjának grosswilfersdorfi és a 

H Á Z U N K  T Á J A

A 100 éve történt trianoni határmegvonással 
kapcsolatosan hajlamosak vagyunk leragadni 
a számoknál. A  számok meggyőzők tudnak 
lenni, de rendre elfedik a mélyebb tartalma-
kat. A  Kárpát-medence városainak esetében, 
határon innen és túl, szintén vizsgálni és 
sorolni lehetne népességváltozásukat, ván-
dorlási folyamataikat, gazdasági szerkeze-
tük átalakulását, a piacaikon megfordult áru 
mennyiségét, akár vonzáskörzeteiket leíró 
számadatokat. Ennél azonban mélyebbre 
szeretnénk ásni, sokszínűségében megra-
gadni azt, hogy a 20-21. században államha-
tár-szakaszonként is különbözően, ám szinte 
folyamatosan változó funkciójú, átjárhatósá-
gú, jelentésű határok hogyan befolyásolták, 
alakították a közelükben fekvő települések 
életét. Előadóink fő kérdése, hogy ezek a he-
lyenként fizikailag is kettévágott városok ho-
gyan tudtak alkalmazkodni ezekhez a változó 
feltételekhez, s milyen irányokat vett telepü-
lésfejlődésük, városépítészetük a két világhá-
ború között, a szocializmus évtizedeiben vagy 
a politikai rendszerváltozás után. 
HELYSZÍN: Szombathely, Szent László király 
utca, „Cserkészház”
PROGRAM:
1. nap – 2020. szeptember 21. – Emberek, épü-
letek és városok Trianon után
Dr. Klestenitz Tibor PhD.  (történész, az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet-
tudományi Intézet tudományos munkatársa) A 
trianoni döntés körülményei és következmé-
nyei
Prof. Dr. habil. Mezős Tamás CSc. PhD. DLA. (ok-
leveles építőmérnök, műemlékvédelmi szak-
mérnök, a BME Építészmérnöki Kar Építé-
szettörténeti és Mũemléki Tanszék egyetemi 
tanára) Trianon hatása a magyar műemlékvé-
delemre

Szentmihályi családnak a szombathelyi jáki 
úti temetőben fekvő sírjában nyugszanak. 
Távozása a szombathelyi építész közösség-
nek is nagy veszteség.

A. Derstvenscheg Glas Grosshandel üzemépület – Graz, Südbahnstrasse 29.
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