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okl. építészmérnök

Ta k á c s  An d rá s
okl. építészmérnök

A Vas Megyei Építész Kamara idei taggyűlésére 
a már megszokott helyen, a Hefele Menyhért 

Építő- és Faipari Szakgimnázium  
és Szakközépiskola éttermében került sor május 

29-én. A taggyűlés előtt az „Energocell – a 
hőszigetelő üveghab – új építőanyag gyártása 

és forgalmazása Magyarországon” című 
előadást hallgathattuk meg 0,5 kreditpontért, 

majd – miután megfelelő számban megjelentek 
a kamarai tagok (a 198 kamarai tagból 30 fő) – 

a Vas Megyei Építész Kamara elnöke, Ábrahám 
Ferenc megnyitotta a taggyűlést, melynek a 

napirendje a következő volt:

dött jelölőíveken jelölésüket tegyék meg. Szó volt 
még az Új Írókéz Galériában megrendezésre került 

„Magyarország – a hosszú 60-as évek építészete” 
című kiállításról (képes beszámoló a 6-7. oldalon 
olvasható), és az ott felvett – a Szombathelyi Televí-
zióban bemutatott – szakmai beszélgetésről.
Portschy Tamás elmondta, hogy augusztus 6-tól 
9-ig „A jövő emlékezete” címmel kerül megren-
dezésre a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, 
melynek szakmai kirándulását a Bécs mellett kié-
pített Aspangba szervezik. Mind a nyári egyetem 
előadásaira, mind az azt követő kirándulásra várják 
a kamarai tagok jelentkezését is.

 A Vas Megyei Építész Kamara 2017. évi tevé-
kenységéről és költségvetéséről szóló elnöki be-
számoló

 Az Etikai-fegyelmi Bizottság éves tevékenysé-
géről szóló beszámoló

 A Felügyelő Bizottság beszámolója
 A 2018. évi költségvetés előterjesztése
 Az Alapszabály módosítása

A napirendi pontokat a taggyűlés résztvevői nagy 
többséggel elfogadták.
A taggyűlés foglalkozott az ősszel esedékes tisztújí-
tással is. Bajkay Gábor, a Választási Jelölő Bizottság 
elnöke kérte a tagságot, hogy a június 30-ig kikül-

H Á Z U N K  T Á J A

A Vas Megyei Mérnöki Kamara elnökeként 
aktív társ volt a Vas Megyei Építész Kamará-
val a két kamara tagságának összefogásában, 
összehozásában. Ahogy azt gyakran, a legkü-
lönbözőbb fórumokon elmondta, az építészek 
és mérnökök „vadházassága” Vas megyében 
megvalósult és értékteremtővé vált. A két ka-
mara közös elhelyezésétől, a közös szakmai 
rendezvényeken át többek között a közös új-
ság kiadásáig támogató és aktív társunk volt. 
Idézek közös újságunk, a TÉR Vasi Építész és 

Mérnök arculatváltásával 2014-ben megjele-
nő első szám általa írt köszöntőjéből: „…egy 
országosan is példaértékű együttműködés 
keretében…. megmutatkozási lehetőséget 
kell biztosítani annak a hihetetlenül nagy és 
értékes szellemi potenciálnak, amit a mintegy 
hétszáz mérnök valamint építészmérnök kép-
visel a megyénkben.”
Ugyanennek az újságnak a Vas Megyei Építész 
Kamara által papír alapon kiadott, valódi lap-
jának oldalán búcsúzunk Tőled.

Idei országos küldöttgyűlésünket ismét 
a már megszokottá vált FUGA Budapesti 

Építészeti Központban tartottuk május 
25-én. A napirend elolvasása után már 

lehetett tudni, hogy nem lesznek vérre 
menő viták, de a valóság még ennél is 

unalmasabb lett. A megfelelő számú 
részvevő megérkezett, ezzel határozatképes 

volt a küldöttgyűlés. A Himnusz eléneklése 
után az elnök, dr. Hajnóczi Péter 

mondott megnyitót. A Kormány részéről 
nem volt senki jelen, ami választások 

utáni cserék és átadás-átvételek miatt 
érthető is volt. Az elnök tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy az építészeti és 

építésügyi helyettes államtitkár – Füleky 
Zsolt – személye valószínűleg nem 

változik, így a kamara folyamatos jó 
kapcsolata vele megmaradhat.

A napirend pontok az alábbi voltak:
 Beszámoló a MÉK Elnökségének 2017. 

évi munkájáról és gazdálkodásról

A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE 

 Beszámoló a MÉK Nonprofit Kft. 2017. évi 
működéséről és gazdálkodásáról 

 A MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2017. 
évi beszámolója

  A MÉK 2018. évi programja – a munkacso-
portok vezetői

 A MÉK 2018. évi költségvetésének módosítása
 A MÉK Alapszabályának módosítása
 A MÉK Etikai-fegyelmi Szabályzatának mó-

dosítása
 A MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága 

szabályzatának módosítása
A beszámolók után a Felügyelőbizottság min-
den esetben véleményezte az elhangzottakat, 
majd akár hozzá is szólhattak volna a küldöt-
tek. De nem tették. Egyetlen hozzászólás sem 
hangzott el. A  szavazások eredménye nem is 
lehetett kétséges. Szerencsére egy-egy tartóz-
kodás vagy nem szavazat mindig becsúszott, 
így egyszer sem tudtuk beállítani a Hazafias 
Népfront világcsúcsot jelentő száz százalékát. 
A küldöttgyűlés végeztével következett a nap 
legizgalmasabb pontja: kifelé menet mindenki 
azt találgatta, hogy esik-e az eső. Esett.

EMLÉKEZÉS DR. NÉMETH ISTVÁNRA
Á b ra h á m  Fe re n c 

 

2018.  ápri l is  30- án köszönés nélkül 
elment közülünk dr.  Németh Ist ván 

okl.  építőmérnök ,  tájrendező és 
környezet védő szakmérnök ,  a Vas Megyei 
Mérnöki  Kamara t iszteletbel i  e lnöke.  Fájó 

szív vel,  Róla emlékezünk .

Dr. Németh István 1944-2018.

A Vas Megyei Mérnöki Kamarának alapító 
tagja volt, hat évig alelnöke, tizenkét évig 
elnöke. 1990 és 1994 között a Műszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek Szövetsége 
(MTESZ) Vas Megyei Szervezetének alelnöke, 
1994-től 1995-ig elnöke, majd 1996 és 2000 
között ismét alelnöke volt. A  műszaki szak-
ember-képzés elkötelezett oktatójaként, a 
megye fejlődéséért felelősséget vállaló ve-
zetőként, szakemberként az építész és mér-
nök kamarák összefogásával, a Vas Megyéért 
Egyesülettel, az MTESZ-szel sorozatos ren-
dezvényeken lépett ki a politikai és társadal-
mi élet szereplői elé.
Tisztségeiben végig vallotta, hogy a szakma és 
az épített környezet értéke csakis az ezen a te-
rületen dolgozó szakemberek összefogásával, 
együttműködésével őrizhető meg. Gazdasági 
vezetőként, oktatóként egyaránt a műsza-
ki szakemberek együttműködésének, közös 
ténykedésének elkötelezett híve volt. A  Büki 
Gyógyfürdő fejlesztése az egyik legkifejezőbb 
példája, hogyan lehet a mérnöki szakterületek 
összefogásával a kiváló építészeti értékeket 
még szebbé, még jobbá tenni. A  legszebb 
épület is silány lesz, ha a statikus, épületgé-
pész nem végez jó munkát. A  hatalmas vil-
lamos távvezeték is jelenhet meg pozitívan 
épített környezetünkben, ha a mérnök mellett 
a tájépítész és más szakterületek is részt vesz-
nek létrehozásában.
Felismerte, hogy az épített környezetünkben 
nincs csak építészet, vagy csak mérnöki alko-
tás: a jó eredményért együtt dolgozva, együtt 
gondolkodva tenni kell, sőt összefogni nem 
csak a műszaki szakembereket, hanem a tár-
sadalom szélesebb rétegeit is.

1942-ben Székesfehérváron született, a Képző- és 
Iparművészeti Gimnáziumban végzett Budapes-
ten, majd a Magyar Iparművészeti Főiskolán ta-
nult. 1968. augusztusától dolgozott a Vas Megyei 
Tanácsi Tervező Irodában (VASITERV), majd szel-
lemi szabadfoglalkozású lett, 1992-től tanított a 
szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában.
Színház, mozi, előadótermek, üzletek, irodák, új épü-
letek és műemlékek egyaránt fémjelezték munkás-
ságát. Mindig arra törekedett, hogy a gépi gyártás 
ellenére érvényesüljenek a kézműves erények.
1982-ben a sárvári vár belsőépítészeti munkáiért 
országos építészeti nívódíjjal, 2000-ben Hefele 
Menyhért-díjjal ismerték el tevékenységét. 
(Következő lapszámunkban emlékezünk meg róla.)

ELHUNYT SELLYEI GÁBOR 
NEVES SZOMBATHELYI 

BELSŐÉPÍTÉSZ
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Családi ház belsőépítészeti tervezése (Dozmat, 2017) 

„A KIHÍVÁSOK TARTJÁK ÉLETBEN 

A GYERMEKI KÍVÁNCSISÁGOT”
G o m b á s  M ó n i k a

 

Magas minőségre való törekvés, 
sokoldalúság, előremutató kreativitás 
és csapatmunka – ezek hitvallásának 

legfontosabb sarokpontjai.  Szívesen vállal 
olyasmit is,  amiben vannak ismeretlen 

területek, mer t inspirálja,  hogy megoldást 
találjon a felmerülő kérdésekre. A stí lust 

mindig az adott feladathoz igazítja,  mer t 
számára a harmónia épp annyira jelentős, 

mint az időtállóság. Por trébeszélgetés 
Kiss Dániel Tamás belsőépítésszel,  a 

Morfo Tervezőművészeti  Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjével.

Mennyire készültél tudatosan a belsőépíté-
szi pályára?
Nemrég az általános iskolás osztályfőnö-
köm megmutatott egy 12 évesen készített 
fogalmazásomat, amit arról írtam, hogy mi 
szeretnénk majd lenni felnőttként. Azt írtam, 
hogy belsőépítész leszek. Ez utólag nagyon 
meglepett, mert egyáltalán nem volt ilyen 
egyértelmű. Hirtelen ötlet vezérelt, amikor 
beadtam Sopronba egy induló új képzésre a 
jelentkezésemet, és felvételiztem belsőépí-
tész szakra. A  felvételire készülve lapoztam 
át az első belsőépítészettel és bútorterve-
zéssel foglalkozó újságot. Mivel mi voltunk 
az első évfolyam, folyamatosan formálódott 
a képzés, hiányoztak a bejáratott tanmene-
tek. Utólag nézve, elég nagy káosz volt, de 
beleedződtünk. Évfolyamtársammal, Tóth 
Péterrel együtt megalapítottuk a Workshop-
ron Egyesületet, workshopokat szerveztünk, 
pályázatokat írtunk, és amikor lediplomáz-
tunk, adta magát, hogy együtt vállalkozzunk. 
1999-ben alapítottuk a Morfo-t. Az építészeti 
gyakorlatomat Németh Istvánnál töltöttem, 
később a városi főépítészi irodában Pankotay 
Marietta mellett a jogi háttérrel is megismer-
kedhettem.

Kiss Dániel Tamás 

Batthyány Örökségközpont (Körmend, 2015) Városháza közönségforgalmi tereinek tervezése (Szombathely, 2017)

Onyx Garden étterem (Sárvár, 2016) Aqua dohányzóasztal (2002) 

Bánya Cafe&Bar (Szombathely, 2004)

A soproni zsinagóga újrahasznosítása, pályázat Sólyom Miklós építésszel (2014)

szeretem a csapatmunkát, minden projek-
ten többen dolgozunk. Jelenleg a cégtársam, 
Tóth Péter mellett Krizsán Anita, Leposa Lilla, 
Szabó Péter és Décsi Frida a csapatunk tagjai. 
Mely munkáitokat emelnéd ki a közel-
múltból?
2006-ban Svájcban dolgoztam egy menő 
hoteltervező irodában és az együttműkö-
dés azóta is tart, hogy hazajöttem. A  közös 
munkáink között van pár jól sikerült (Hotel 
Giardino, Hotel Ermitage), de itthon a Város-
háza felújításának a koncepcióterve, a sárvári 
Onyx, a kőszegi Ibrahim bővítése olyan mun-
kák, amelyeket mind nagyon élveztünk, de a 
balatonfüredi látogatóközpont és a körmen-
di Batthyány Örökségközpont is emlékezetes, 
amit pl. az „Év belsőépítésze 2016” díj zsűrije 
kiemelt szóbeli dicséretben részesített. Ez 
nagy szó, örültünk neki!
Milyen célokat fogalmaztál meg a jövőre 
nézve?
Folytatni az eddigieket. Hosszútávon egy 
erős, jól működő irodát szeretnénk. Fontos 
cél, hogy mindig tudjunk a minőségen ja-
vítani, hogy olyan munkáink legyenek, amit 
élvezünk, ahol megmutathatjuk magunkat, 
és mindenki megelégedésére szolgál az 
eredmény. Lényeges, hogy tudjunk előremu-
tató dolgokat csinálni, amelyek időtállóak, és 
évek múlva sem tűnnek elavultnak. Folytatni 
fogjuk a MorfoEst-eket, mert úgy gondolom, 
szükség van rá, hogy legyen egy kötetlen 
szakmai rendezvény, ahol találkozunk, be-
szélgetünk a kollégákkal, és közelebb hozzuk 
egymáshoz a gondolatvilágunkat. 
Hogyan kapcsolódsz ki a szabadidődben?
Két gyönyörű ikerkislányom van, most men-
nek majd oviba, velük sok időt töltök. Pen-
getős hangszereken játszom zenekarban, 
most épp a Tuan Limited-ben. Koncertezünk, 
stúdiófelvételeket készítünk. Ezen kívül a 
Szabó-hegyre járok kertészkedni, és a heti 
rendszeres sport – CrossFit, thai boksz, futás, 
bringázás – sem maradhat ki.

Munkátok alapvető jellemzője a sokolda-
lúság. A  kezdetektől ezt az utat jelöltétek 
ki magatoknak?
Igen, az építészeti tervezéstől, a belsőépíté-
szeten és bútortervezésen át a grafikai arcu-
lattervezésig az első naptól mostanáig – bár 
különböző arányban – mind jelen vannak a 
tevékenységünkben. Eleinte még a saját búto-
raink kivitelezésével is foglalkoztunk. Szakvásá-
rokra jártunk, mi szerveztük a Furnitúra kiállí-
tás-sorozatot. Az első nagyobb belsőépítészeti 
munkánk, ami előrelépést jelentett a szombat-
helyi vasútállomás tervezése volt, amiből ren-
geteget tanultunk, aztán egyre inkább kezdett 
felerősödni a belsőépítészeti irány. 
Melyik stílus áll hozzád a legközelebb?
Nem vagyunk stílushoz kötöttek, sosem terel-
jük egy irányba az ügyfelet vagy a projektet. 
Azt a stílust alkalmazzuk, amit a konkrét „téri 
feladvány” megkíván. Keressük a fogódzókat, 
amit érdemes erősíteni, és nem megyünk 
bele tudathasadásos szituációkba. Szeretem, 
ha vannak ismeretlen területek, ha valamire 
nem tudunk azonnali választ, és utána kell 
járni, hiszen ez tartja fenn a kíváncsiságot. 
Ezekbe az inspiráló helyzetekbe szakmailag 
és érzelmileg is belehelyezkedünk. Nagyon 

É P Í T É S Z  P O R T R É
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J óz i n g  Ant a l
 

A z Új  Irokéz Galériában rendhagyó 
kiáll ítás nyílt  május elején: 

„Magyarország – a hosszú 60- as évek ” 
című tárlatot a Vas Megyei Építész 

Kamara szer vezésében láthatta a 
szombathelyi  közönség egy hónapon át. 

Lakásunk, munkahelyünk, középületeink és 
szórakozóhelyeink mind-mind mind az építé-
szek keze munkáját dicsérik. Ha egy történel-
mi város utcáján sétálunk, az akkori építészek 
alkotásait bámuljuk, ahogy majd korunk is a 
mostani épületeinkről lesz könnyen beazono-
sítható. Bár az építészettel kapcsolatos esemé-
nyek alig láthatók a nagyközönség számára, de 
szinte mindig érdekesek, és ez hatványozottan 
érvényes az Új Irokéz Galériában most nyílt kiál-
lításra, amelyben több csavar is van.
Mindenekelőtt az, hogy a „Magyarország 

–  A  hosszú hatvanas évek építészete” című 
tárlat valójában nem helyi, még csak nem is 
magyar kezdeményezés. A  bécsi Rigturmhoz 

tartozik, onnan érkezett vendégként magyar 
körútra, hogy Szombathelyen az Irokéz ma-
gángaléria fogadja be az anyagot.
A május 4-i megnyitón a Vas megyei szakma 
elég szép számmal jelen is van, az építészek 
láthatóan figyelmesebben nézegetik az épü-
leteket, mint az megszokott a képzőművészek 
esetében: sztorizgatnak és szakmailag lelkesen 
elemzik a látottakat.
És van is mit látni. Az osztrákok által bemutatás-
ra méltónak tartott alkotások egy részét – a bu-
dapesti Körszállót, a pécsi egyetemi kórházat, a 
balatonfüredi Hotel Annabellát, a szombathelyi 
csillagvizsgálót és még sok mást – mi is ismer-
jük, csak éppen az nem tudatosult eddig ben-
nünk, hogy ezek valamilyen kulturális értéket 
képviselnek.

– Ám, ha figyelmesen nézegetjük a kor jelleg-
zetes, de mégis egyedi épületeinek fotóit, arra 
meglepő a következtetésre jutunk, hogy azok 
Európában lehetnének bárhol. Kommunizmus 
ide vagy oda, a magyar építészet cseppet nem 
volt lépéshátrányban a nagyvilághoz képest. 
Persze, születtek borzalmak, de a kiemelkedő 

E Z  T Ö R T É N T

A Claudius Hotel - Fazakas Péter tervezte (1969) A kiállítás célja felhívni a figyelmet egy letűnt korszak értékeire A szombathelyi vérellátó épülete – Heckenast János tervezte (1965)

Téma a 60-as évek építészete

Ábrahám Ferenc és Balogh Péter

Előadás a tablók között

szakmai tudás, mint a politikai elkötelezettség. 
Kontrasztként és némi áthallással kapjuk a gyá-
rigazgatónak a történetét, aki tíz éve azért ment 
nyugdíjba, mert nem tudott szót érteni a „fiatal, 
aktatáskás suhancokkal”. Nem ritka, teszi hozzá, 
hogy 25-30 éves emberek döntenek ezen kor-
szak épületeinek felújításáról vagy lebontásáról.
Ábrahám Ferenc arra biztatja fiatal a kollégáit, 
hogy ha kezükbe kerül egy-egy ilyen épületnek 
a felújítása, átalakítása, kellő tisztelettel, az érté-
kek megőrzésével nyúljanak hozzá.
Az est főszereplője Balogh Péter, aki a hat-
vanas években már aktív Vasép-mérnökként 
tevékenykedett Szombathelyen. A  korszakkal 
kapcsolatos emlékeit osztja most meg a hall-
gatósággal. Főként a szakmai vetületek kapnak 
hangsúlyt, de van itt egy politika, szociológia, 
helytörténet és humor is bőségesen.
Visszaemlékezéseiből megtudjuk, hogy a hat-
vanas évek idején zajlott Magyarországon a 

második és a harmadik ötéves terv, ami a la-
kásépítést és az ipari beruházásokat preferálta, 
és amihez igazodtak a helyi pártbizottságok 
is. Szombathelyen ekkor – 1963-ban – indult 
a Derkovits-lakótelep építése. Első ütemben a 
művészeti gimnáziumhoz közeli tömbök épül-
tek, amelyet még öt ütem követett. Ezek a la-
kások még téglablokkokból készültek, egyrészt 
mert a megyében több téglagyár is működött, 
másrészt nem volt komolyabb daru. Az akkori 
volument jól jellemzi, hogy a „derkón” összesen 
mintegy 5800 lakást építettek, 20 ezer ember 
lakhatását biztosítva. Ráadásul ekkor történik a 
Joskar Ola-lakótelep építésének előkészítése is.
Közben gomba módra épültek a városban azon 
a középületek, amelyek máig meghatározzák a 
város arculatát. Ilyen például az Élgép-gyár, az 
Isis és a Claudius Szálló, a vérellátó épülete, a 
12-es autójavító épülete a Zanati úti felüljárónál, 
a Gagarin úti kórház, a „kékcsempés” belgyó-

gyászati tömb, a Domus-központ, a könyvtár 
melletti „magas ház”, a Savaria mozi és még 
megannyi más is, melyeknek a fotói kivetítve 
váltakoznak az előadók mögött.
Az akkori szakemberek közül még sokan – szel-
lemiek és fizikaiak egyaránt – a második világ-
háború előtt is dolgoztak, onnan hozták felbe-
csülhetetlenül értékes tapasztalataikat, melyek 
jó szolgálatot tettek a kivitelezés során.

– Sajnos most szinte minden le van robbanva, 
pedig ezek a jó minőségben elkészített épületek 
valaha szépen képviselték a korukat. – mondja 
kissé keserűen Balogh Péter is.
A két szakember egyetért abban, hogy nagyon 
szükség lenne egy magyarországi építészeti mú-
zeumra, de ennek egyelőre nem sok nyoma van, 
én meg ismerősömmel azon törjük a fejünket a 
kiállítás fotói előtt, hogy vajon építészetileg mit 
tudunk majd mutogatni ezekről az évekről hat-
van év múlva. Nem sok minden jut eszünkbe. 

alkotások is, és teljesen indokolatlan a korszakot 
és annak épületeit politikai-ideológia okok miatt 
rejtegetni és felejteni való mostohafiúnak tar-
tani. Merthogy jelenleg ez történik. Az 1956-os 
forradalom utáni enyhülő politikai légkörben a 
gulyáskommunizmus időszaka jött, ahol számos 
jelentős építész dolgozott és hozott létre jelen-
tős alkotásokat, többek között itt Vas megyében 
is. Ezt már Ábrahám Ferenc, a Vas Megyei Építész 
Kamara elnöke mondja, a kiállítás megnyitója 
kapcsán zajló szakmai beszélgetésen.
A szakember nemcsak lelkesedését, de bánatát 
is megosztja a hallgatósággal. Ezen épületek 
zöme mára vagy lepusztult állapotban vagy, 
vagy méltatlan módon nyúltak hozzájuk a fel-
újítások során.

– A hatvanas években is politikai szempontok 
határozták meg ezeket a fejlesztéseket, ugyan-
akkor mégiscsak ennek a korszaknak köszön-
hető, hogy ilyen sok szép, kellően meg nem 
becsült, a műemlékvédelem által negligált 
épület vesz körül bennünket – emlékeztet Áb-
rahám Ferenc, hozzátéve, hogy az akkortájt a 
vezető munkakörökben már többet számított a 

A KÉKCSEMPÉS TÖMB ÉS TÁRSAI
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AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉS 
C s e r m e l y i  An d re a

állami főépítész

A z eddigi  tapasztalatok alapján az „egyszerű bejelentés” jogintézménye sem az 
építtetők,  ter vezők,  k ivitelezők és egyéb szakmaibeliek ,  sem pedig a hatóságok 

munkáját nem tette egyszerűbbé. A bejelentéshez kapcsolódó „előnyök ” az önkéntes 
jogkövetés és az építtető-ter vező-kivitelező fokozott felelősségvállalása esetén 

jelentkeznek.  A z elsőfokú építésfelügyeleti  hatóságok kétéves tapasztalata alapján 
áll ítottam össze az alábbi „hibajegyzéket”,  mely remélhetőleg a jövőben segíteni fogja 

munkájukat,  i l letve csökkenti  az építésfelügyeleti  el lenőrzéseken alapuló el járások, 
bírságok számát.  A t ípushibák terjedelmére,  i l letve a rendelkezésre ál ló karakterszámra 

tekintettel  az ismer tetőt két,  egymás utáni számban fogjuk megjelentetni.

K Ö Z - T É R

A telek beépítési módjának meghatározása során az építési vonalat figyelembe kell venni E-naplóEgyszerű bejelentés, egyszerű építés

Két éve létezik az  egyszerű bejelentés jogintézménye § (1a) a) pontjára hivatkozással az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósá-
gi szolgáltatásról szóló 201/2012.(XI.8.) Korm. 
rendelet (Eljr.) 67. § (3) a) pontja alapján a kivi-
telezést le kell állítania.
A szakmai szabályzatok tartalmi követelmé-
nyein kívül külön fel kell hívni a figyelmet arra, 
hogy az építőipari kivitelezői tevékenységről 
szóló 191/2009.(X.15.) Korm. rendelet (Épkivr.) 
23. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezési 

A tervek – melyek az egyszerű bejelentés alap-
ját szolgáltatják.
A lakóépület építésének egyszerű bejelen-
téséről szóló 155/2016.(VI.13.) Korm. rende-
let (R.) 1. melléklet II. szerint a bejelentéshez 
szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi 
követelményeit a két szakmai kamara szabály-
zatai állapítják meg. A hatóságok tapasztalata 
szerint sajnos a tervek elenyésző része felel 
meg a kamarai szabályzatnak, s ekkor az épí-
tésfelügyeletnek nincs más lehetősége, a R. 1. 

dokumentációt elektronikusan kell előállítani 
(ez vonatkozik a szakági tervekre is), azok rész-
letezettsége a kiviteli dokumentációnak meg-
felelő kell, legyen, és az egyszerű bejelentésnél 
nincs lehetőség szakaszos tervszolgáltatásra, ez 
esetben a bejelentés ténylegesen nem valósul 
meg, a következmény a kivitelezés leállítása.
Gyakran előfordul, hogy a végleges építész 
tervekre a tartószerkezeti rész nem kerül visz-
szavezetésre, így a két terv nincs egymással 
összhangban, és bár együtt kezelendők, a kivi-
telezők sokszor csak az építész tervet nézik ki-
vitelezéskor, így fontos tartószerkezeti elemek 
maradhatnak el.
Az Étv. 13.§ (2) bekezdése határozza meg, 
hogy egyszerű bejelentésnél a helyi építési 
szabályzat (HÉSZ) mely rendelkezéseit kell fi-
gyelembe vennie a tervezőnek. Gyakori hiba 
a (2) bekezdés bf ) pontjának való meg nem 
felelés: mely a beépítési módnak és az építési 
helynek való megfelelést írja elő. Ezzel kapcso-
latban szeretném felhívni a figyelmet az orszá-
gos településrendezési és építési követelmé-

nyekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) 34. § (2) bekezdése 2008. szeptember 
12-től – tehát régi és új OTÉK alapú HÉSZ-ek 
tekintetében egyaránt – úgy rendelkezik, hogy 
a telek beépítési módjának meghatározása 
során az építési vonalat figyelembe kell venni. 
Ennek elmulasztása a szabálytalan építés jog-
következményét vonja maga után.

Gyakorta tapasztalt jogsértés az e-napló alkal-
mazás "kielégítésére" feltöltött üres dokumen-
tum. Mivel az elektronikus naplóalkalmazás 
úgy működik, hogy ha üres lapot, vagy más 
helyszínre vonatkozó tervet töltenek fel, lehe-
tőség van a továbblépésre, ezzel sajnos egyes 
tervezők visszaélnek. Ilyenkor a bejelentés tulaj-
donképpen nem valósul meg, a tervező felelőt-

lensége nehéz helyzetbe hozza az építtetőt, ha 
15 nap után elkezdi a kivitelezést, és az építés-
felügyeleti ellenőrzés eredménye a kivitelezés 
leállítása és egyéb jogkövetkezmények lesznek.
Következő lapszámunkban Egyéb dokumen-
tumok – az egyszerű bejelentés jogszerű meg-
tételéhez címmel jelenik meg a téma második 
írása. 
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AZ ONCSA-HÁZAK
B a l o g h  Pé te r

okl. építészmérnök 

A mai szombathelyiek közül valószínű, 
hogy már csak az idősebb nemzedék 

emlékezik arra,  hogy hol volt  az ONCSA-
telep,  milyenek is  voltak a házai,  k ik 

laktak benne, s  hogyan épültek .

Szombathelyen is elindult egy folyamat, 
amely munkáslakás-építéssel indult. A  pol-
gármesternek sikerült megnyernie a városban 
működő vállalatok közül néhányat: Putsch -
gyár, Magyar Pamutipar, Bőrgyár, Vasmegyei 
Elektromosművek Rt., amelyek maguk is 
fontolgatták már a kislakásépítést munkásaik 
számára. A  város a törzsvagyonából földbir-
tokosoktól területet vásárolt az északi részén 
a Paragvári út és a Rohonci út közti sávban, 
hogy helyet biztosítson a munkásházak épí-
tésére. Ezt követően parcellázásra került sor, s 
létrejött az ún. ONCSA-telep, amely ma a Sza-
bó Miklós u.–Szűrcsapó u.–Akacs Mihály  u.–
Hargita utcák által határolt terület, ami a köz-
nyelvben munkásházak néven is szerepelt, de 
ilyenek másutt is voltak. A  parcellázás során 
kb. 350 m2-es telkeket alakítottak ki, a beépí-
tési mód: ”ikerház oldalkerttel” volt. A  terve-
ket a város műszaki hivatala, személy szerint 
Tóth János főmérnök készítette. A  lakások 
egyszobakonyhásak voltak, fürdőszobával, 
WC-vel, kamrával és pincével. Tóth János, aki 
sokat foglalkozott a népi építészettel, az ab-
ban szerzett tapasztalatait is felhasználva jó 
arányú házakat tervezett.

Az ONCSA betűszó az Országos Nép és Csa-
ládvédelmi Alap rövidítése, amelyet a korabeli 
kormány 1940-ben a XXIII. törvénycikkel hozott 
létre, azzal a céllal, hogy elsősorban a sokgyer-
mekes szegény családok helyzetén javítson. Az 
alap egy kerettörvény volt, amelybe különbö-
ző akciók – tej, ruha, ösztöndíj, házépítés, nép-
művelés stb. – tartoztak. Legmaradandóbb 
intézkedése a telek- és házhoz juttatás volt. Az 
országban a lakáshelyzet, különösen a falvak-
ban mind mennyiségben, mind pedig minő-
ségben szomorú képet mutatott. Egy 1930-as 
felmérés szerint a vármegyékben 1.341.600 
lakóházból 1.159.992 nem volt alápincézve, 
és 676.386 ház szigetelés nélkül, vályogból 
készült, a szobáik 60 százaléka földpadlós volt, 
közel 80 százalék csak külső WC-vel rendelke-

zett. Ezen a sanyarú helyzeten kívánt változ-
tatni a vezetés a házépítésekkel. A végrehajtó 
szerv az Országos Szociális Felügyelőség lett, 
amelynek szakemberei előzetesen az ország 
különböző részein kutatómunkát végeztek az 
épületek alaprajzi és homlokzati sajátosságait 
illetően. Ennek eredményét és tanulságait a 
tájegységek népi építészetét bemutató köte-
tekben (Nagykunság, Fertővidék, Balaton stb.) 
foglalták össze. Mivel az ONCSA-házak túlnyo-
mó többsége falun épült, igyekeztek azokat a 
falu képéhez igazítani egyszerű és tiszta for-
mákkal. Az induló építkezésekhez az építészek 
típusterveket dolgoztak ki: öt változatot falusi, 
kettőt városi környezetbe. A  házak földszin-
tesek voltak, 1 és 1+1/2 szobásak, konyhával, 
fürdőszobával, WC-vel rendelkeztek, ablakaik 
nagyobbak voltak, s ügyeltek a jó tájolásra. 
Egyszerű szerkezetekkel: beton alapozás, víz-
szigetelés, téglafal, pórfödém, magastető, cse-
répfedés készültek. A  telekre és házépítésre 
kedvező kölcsönt kaphattak a tulajdonosok, 
amely a gyermekszaporulattal 10-10 százalék-
kal csökkent. Ily módon 1940 és 1944 között 
7500 lakóház épült az országban, s egy részük 
még ma is áll.
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Az építkezések 1940-ben kezdődtek 22 lakás-
sal és 1944-ig mintegy 60 lakás épült meg. 
A  kivitelezést helyi vállalatok Andráskay Ede 
és Fiai, Pintér János építőmesterek végezték, 
a közműveket a város vállalta. A  háború ne-
hezítette az építkezést, sok ház félbemaradt 
anyaghiány miatt, sőt az 1944. okt. 21-i bom-
bázás több kárt is okozott bennük. Az utolsó 
munkáslakásokat – nyolcat – 1949-ben adták 
át. Azóta a telep arculata sajnos sokat változott 
a korszerűsítésekkel, ráépítésekkel és a környé-
ke is beépült, de nyomai láthatók.
Az ONCSA lakásépítési akció, jóllehet nem 
tudta megoldani valamennyi sokgyermekes 
munkáscsalád nehéz helyzetét – az akkori kö-
rülmények között, hiszen már folyt a II. világ-
háború –, mégis jelentős próbálkozásnak kell 
tekintenünk. 
Elsősorban nem építőművészeti, hanem szo-
ciális és anyagi szempontok érvényesültek. 
Szombathely történelméhez ez a rövid fejezet 
is hozzá tartozik.

É P Í T E T T  Ö R Ö K S É G Ü N K

A Szűrcsapó utca az 1960-as években

Szűrcsapó utcai házak (Tóth János terve)

A Sípos-ház a Szűrcsapó utca 19. szám alatt

Hargita utca 22.
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