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DESIGN MOBILHÁZAK
Ta k á c s  An d rá s

 

Az építészet viszonylag új, de a világon 
egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó 

szegmense az előregyártott mobilházak 
tervezése és építése. Lényege, hogy 

minél teljesebben előkészített, egységes 
rendszer keretein belül gyorsan felépíthető 

legyen az épület. Az építészeti tervezés 
tulajdonképpen kísérletezés a mobil 

rendszer kialakításához. A kész elemeket 
csak a tervezési területre kell igazítani, 

esetleg legó darabokként egymáshoz 
illeszteni, sokszorozni az építtető család 

igényei szerint.

Már régóta igény van az előregyártott, gyors 
építési módokra. Gondoljunk csak a blokkos 
és paneles épületekre, vagy a Japánban jel-
lemző kapszula szállásokra. A mobilházak 
sem most jelentek meg, korábban elsősorban 
nyaralótelepek, kempingek bérelhető egysé-
gei voltak. Innen kitörve egyre inkább terjed-
nek nyaralóépületként, sőt lakóépületként is, 
köszönhetően annak is, hogy a tervezők új-
ragondolták a mobilházak építészeti formáit, 
megteremtve az úgynevezett design mobil-
házakat.
Szerkezetüket tekintve a mobilházak meg-
felelnek az energetikai követelményeknek. 
Könnyűszerkezetes falaik leginkább acélváz-
ból készülnek külső-belső burkolattal, közben-
ső hőszigeteléssel, vagy acélváz szerkezettel, 
szendvicspanel falazattal. Nagy előnye az épít-
kezés gyorsasága (kb. két hónap). Előkészítést 
csak közműfelállások és valamiféle alapozás 
(tömbalapok vagy vasalt aljzat) igényel.
A magyarországi jogszabályok még nem ké-
szültek fel eléggé a mobilházak elterjedésére. 
Az biztos, ha huzamos időre épül a mobilház, 
akkor legalább egyszerű bejelentést kell ten-
ni, de érdemes a területileg illetékes építési 
hatóságnál érdeklődni a telepítés feltételeiről. 
Az is biztos, hogy lakáshitelt és CSOK-ot nem 
lehet felvenni rá, mivel a pénzintézetek nem 
fogadják el fedezetként.

H Á Z U N K  T Á J A

ÚJRA VASI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉ 
G o m b á s  M ó n i k a 

 

2020-ban ismét megrendezi  a  
Vas Megyei Építész Kamara a kiál l ítást.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A világjárvány miatt későbbi időpont érvényes, 
amelyről a honlapon lehet majd tájékozódni! A pá-
lyázatokat papír alapon kell beadni a Vas Megyei 
Építész Kamarába (9700 Szombathely, Thököly u. 
14.) vagy elektronikus úton az info@vmek.hu elekt-
ronikus címre (ez utóbbi esetben a pályázóknak 
figyelembe kell venni a maximális 5 MB-os adat-
mennyiségi határt). Határidő után beadott pályá-
zati anyag a biennálén nem szerepelhet.
A benyújtott pályázati anyagok az első kiállítás 
lebonyolítása után a kamara irodájában átve-
hetők.

A biennálé célja:
A vasi építészek ismertségének és elismertsé-
gének közéleti javítása.
A lebonyolítás módja:
Pályázat, melyre minden Vas Megyei Építész  
kamara-i tag legfeljebb 3, névvel ellátott 
anyagot nyújthat be. A biennálén csak meg-
valósult művekkel lehet részt venni. A korábbi 
biennálékon kiállításra került művel pályázni 
nem lehet. A pályázaton részt vevők a pályá-
zati anyag beadásával jelen pályázati feltéte-
leket elfogadják.
A pályázatra benyújtott anyagokból egy előre 
kijelölt bíráló bizottság választja ki a Vasi Épí-
tészeti Biennálé keretében megrendezendő 
kiállításon szereplő műveket. A kiállításoknak 
egy-egy megyei középület fog helyet bizto-
sítani.
A kiadványban szereplő művek fotóanyagá-
nak elkészítésére a kamara hivatásos fotóst, 
a kiadvány megszerkesztéséhez grafikust al-
kalmaz.
A megjelenés kategóriái:
• Lakóépületek
• Középületek
• Ipari épületek
• Belsőépítészeti alkotások
• Kertészeti alkotások
• Városépítészeti tervek
•  Vas megyei kötődésű építészek tevékenysé-

gének bemutatás (Ezen kategóriában sze-
replő építészek esetében a VÉK-tagság nem 
feltétel!)

A bíráló bizottság:
A bíráló bizottság tagjaira a Vas Megyei Épí-
tész Kamara Elnöksége és a bizottsági elnö-
kök tesznek javaslatot. A bizottság tagjainak 
a közbeszerzésről szóló törvényben megha-
tározott elvek szerint a Vas Megyei Építész 
Kamara pályázó tagjaival szembeni összefér-
hetetlensége nem állhat fenn.

A kiállítás terjedelme:
A kiállítás teljes terjedelme 34 db anyag, mely 
kategóriánként a zsűri javaslata alapján kerül 
felosztásra.
A kiállítás anyagainak javasolt elosztása:
• Középületek, lakóépületek: és ipari épületek: 
22 db
• Belsőépítészeti alkotások: 4 db
• Kertészeti alkotások: 3 db
• Városépítészeti tervek: 1 db
• Elhunyt és vasi kötődésű építészek: 4 db
A bíráló bizottság a javasolt darabszámoktól 

– a beadott anyagok ismeretében – eltérhet.

Közműfelállások szükségesek

Terasz igény szerint rendelhető 

Hétvégi háznak, lakóháznak is kiváló

Üveg, fa, acél – tökéletes forma, látvány 

Egyedi design
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E Z  T Ö R T É N T

TET-ÜLÉS A BÖLCS VÁRBAN
Á b ra h á m  Fe re n c

 

A Magyar Építész Kamara Területi Elnökök 
Testületének küldöttgyűlést megelőző 

tanácskozására 2020. március 4- én és 
5- én – került sor Budapesten. A kétnapos 

tanácskozás házigazdája a Budapesti 
Építész Kamara volt, helyszíne a régi budai 

városháza, a Bölcs Vár csaknem 800 éves, 
a közelmúltban felújított épülete.

A tanácskozás az aktualitások mellett a kamara 
jövőjével, a szakmai és gazdálkodási kihívásokkal 
foglalkozott elsődlegesen. A testület folytatta a 
kamara stratégiáját feldolgozó, megalkotó mun-
kát, különös tekintettel a kamara szervezeti fel-
építésére, eredményes gazdálkodására vonatko-
zó kérdésekben. Ezen túl megvitatták a szakmai 
programok hozzájárulási alapjának szabályozá-
sával és a tanúsítási szabályzat megalkotásával 

kapcsolatos teendőket. (Erről részletesebben az 
Építész Közlönyben olvashatnak.)
A tanácskozás közbeni és utáni kötetlen ta-
pasztalatcserét támogatta a vendéglátók szí-
vélyessége, az épületbemutató és az esti közös 
vacsora a Dunán a Kossuth Múzeumhajó és 
Vénhajó Étteremben.
A másnapi programot a helyszín bemutatá-
sával a Budapesti Építész Kamara és a főváros 
2019. évi Budapest Építészeti Nívódíjas épüle-
tére elhelyezett táblaavató nyitotta meg.

A budai várnegyed központjában, a Szenthá-
romság tér szomszédságában helyezkedik el 
a régi budai városháza közel 800 éves épüle-
te. Az épület 160 éven át funkcionált városhá-
zaként, majd 70 évig az első kerületi elöljáró-
ság székhelye volt. Működött benne csendőr-
ség, iskola, majd a második világháború utáni 
időszakban múzeumok, kutatóintézetek. 
A 2014-ben megkezdett régészeti és műem-
léki kutatások a felújítás során számos érde-
kes részletet hoztak napvilágra. A példasze-

rű felújítás több szakmai díjat és elismerést 
kapott. Az épület ma tudományos kutató-
központnak és doktori iskolának ad helyet. 
A földszinti rész, a megnyitott pince, a bör-
töncellák és a középkori épületmaradványok 
látogathatók. A Bölcs Vár, a tudás háza, a kép-
zés, az oktatás, és a tudomány új központja 
lett Budán. 
A testületnek az első napi program részeként 
Szabó Levente DLA építész tervező mutatta 
be az épületet.

A Bölcs Vár

A Bölcs Vár 2019-ben elnyerte az UNESCO nemzetközi műemlékvédelmi szervezete által alapított ICOMOS-díjat Az épület elnyerte a Pro Architectura díjat is

Budapest Építészeti Nívódíjas építészeti örökségÉpületbejárás

Tanácskozás
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H Á Z U N K  T Á J A

AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZERVEZET 
ÁTALAKÍTÁSA 2020. MÁRCIUS 1-JÉTŐL

ISZAK GÁBOR
(1926-2020.)

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

A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok 
működésének egyszerűsítése érdekében 

egyes tör vények módosításáról  szóló 
2019.  évi  CX.  t v.  rendelkezéseinek 
ér telmében 2020.  március 1-jétől 

átalakult  az építésügyi  igazgatási 
szer vezetrendszer.

kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele 
lenne, kérem, forduljon bizalommal az osztály-
vezetőkhöz, ügyintézőkhöz, akik mindenben a 
kollégák szíves rendelkezésére állnak.
A veszélyhelyzetre tekintettel kérem, hogy az 
ügyintézést lehetőleg ne személyesen, hanem 
elektronikus úton, vagy telefonon végezze, 
személyes ügyintézésre kizárólag telefonon 
történő előzetes egyeztetés alapján van lehe-
tőség a járvány lassítása és az ügyintézők, vala-
mint az ügyfelek védelme érdekében.
Segítő együttműködését a Vas Megyei Kor-
mányhivatal előre is köszöni!
Fentieken kívül tájékoztatom a kollégákat, 
hogy a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 26/C. § (2) 
bekezdése  módosult és kiegészült egy (3) be-
kezdéssel (településképi bejelentési eljárás). A 
továbbiakban az építési engedélyhez, egyszerű 
bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelen-
téshez nem kötött rendeltetésváltozások in-
gatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
szükséges hatósági bizonyítvány kiadására vo-
natkozó hatáskört: A POLGÁRMESTER ADJA KI!
A fenti módosítás  2020. március 18-tól hatá-
lyos, így felhívom a figyelmet arra, hogy az ezt 
követően benyújtott kérelmek tekintetében a 
továbbiakban az építésügyi hatóságnak nincs 
hatásköre!

A korábbi elsőfokú jegyzői építésügyi és járási 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoktól 
(továbbiakban: jogelőd hatóságok) a feladat a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz került 
át, ezzel együtt megszűnt a kétfokú közigaz-
gatási eljárási rendszer is, így március 1-jével 
az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvé-
delmi feladatokat Vas megyei illetékességgel, 
egyfokú hatóságként a Vas Megyei Kormányhi-
vatal (továbbiakban: jogutód hatóság) látja el.
Új szervezeti egységként állt fel az Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály, három osztállyal 
a korábbi járási építésügyi osztályok székhe-
lyén. Az illetékességi terület a teljes megyére 
kiterjed, azonban a feladatellátás folytonossá-
ga, az eljárások gyors és hatékony lefolytatása 
és az ügyfelekkel történő közvetlen kapcsolat-
tartás további biztosítása érdekében a három 
osztály a korábbi járási építésügyi osztályok 
illetékességi területével megegyező terület-
megosztás szerint végzi feladatait. Kivételt 
képez ez alól az örökségvédelmi feladatellátás, 
melyet továbbra is megyei illetékességgel az 
Építésügyi Osztály 1. – Szombathely végez.
A Vas Megyei Kormányhivatal továbbra is ki-
emelt figyelmet fordít arra, hogy az ügyfelek 
személyesen is kapcsolatot tudjanak tartani 
a hatósággal, és ez a lehető legkönnyebben 
megvalósítható legyen számukra, így az új 
főosztály a 2020. március 1-jével megszűnő 
jegyzői építésügyi hatóságok székhelye sze-
rinti járási hivatalokban – az osztály székhelye 
szerint és kihelyezetten is – minden héten 
hétfőn és szerdán ügyfélfogadást tart 8 órától 
12  óráig. Természetesen a Kormány által kihir-
detett veszélyhelyzet, és az azzal összefüggés-

ben elrendelt intézkedések ezt átmenetileg 
kizárólag telefonon történő előzetes időpont 
egyeztetéssel teszik most lehetővé.
A főosztály élére a főosztályvezető kinevezése 
folyamatban van, a kinevezésig átmenetileg az 
állami főépítészt bízta meg a kormánymegbí-
zott a főosztályvezetői feladatok ellátásával.
A főosztály és az osztályok elérhetőségei a kö-
vetkezők:
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
epitesugy@vas.gov.hu
Építésügyi Osztály 1. –  Szombathely
osztályvezető: Hajdu István
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
epitesugy.szombathely@vas.gov.hu
+36 94 795 611
Építésügyi Osztály 2. – Körmend
mb. osztályvezető: Kámi Márk
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
epitesugy.kormend@vas.gov.hu
+36 94 795 660
Építésügyi Osztály 3. – Sárvár
osztályvezető: Némethné Szabó Zsuzsanna
9600 Sárvár, Várkerület 3.
epitesugy.sarvar@vas.gov.hu
+36 95 523 200
A szervezet átalakítás kapcsán, az egyfokú köz-
igazgatás kialakításával összefüggésben a kö-
vetkezőkre szeretném felhívni a kollégák szíves 
figyelmét:
Az általános közigazgatási eljárásrendről szóló 
2016. évi XL. tv. szerint változott a jogorvoslati 
lehetőség az építésügyi és építésfelügyeleti 
eljárásokban is.
A jogelőd hatóságok által 2020. február 29-ig 
meghozott elsőfokú döntések ellen továbbra 
is van helye fellebbezésnek, a másodfokú ható-
ság a Vas Megyei Kormányhivatal. Az ÉTDR-ben 
a benyújtáskor az új főosztályi szervezeti egysé-
get kell megjelölni.
A jogutód hatóságnak 2020. március 1-jén áta-
dott és már a jogutód hatóság által elbírált el-
sőfokú ügyekben rendes jogorvoslatnak helye 
nincs, az csak bírósági felülvizsgálat keretében 
támadható meg.
Amennyiben a szervezet átalakítással, vagy 
az átmeneti időszakban az ügyek intézésével 

Vi n c ze  C s a b a 
 

Idős tölgy dőlt ki a vasi tervezők közül, 
Iszak Gábor építész.

Pecöli diákként kezdte, volt kőműves, egyete-
mista, budapesti tervező, majd szombathelyi 
tanácsi osztályvezető. 1960-tól a frissen lét-
rehozott Vasiterv igazgatója. A vidéki tanácsi 
tervezők voltak akkor a helyi feladatok gazdái 
a lakótelepeket tervező minisztériumi nagy 
vállalatok mellett.
A Vasiterv gyorsan fejlődött. Igazgatója jó szer-
vező volt. Munkát és megélhetést biztosított a 
régi egzisztenciájú építőmestereknek. Közben 
fiatalokat szervezett ide az egyetemről, és saját 
technikusokat nevelt ki. Lakást szerzett, eme-
letráépítéseket szervezett, és lassan 200 fős lett 
a vállalat.
A „fehérköpenyes irodisták”-nak jó híre lett 
a szakmában. Sokat kellett dolgozni, eset-
leg éjszakázni is, de nem juttatott időt belső 
intrikákra. Voltak viszont szervezett tanulmá-
nyutak, pályázatok, kirándulások. A nagy ter-
mes irodákban építészek és szakági tervezők 
együtt dolgoztak. Az irodaház tervezője Heck-
enast János főmérnök volt, aki könyvtárról, 
szakfolyóiratokról is folyamatosan gondosko-
dott. Cégünk gazdaságilag is stabil volt. 
1977-ben mégis leváltották az igazgatót, és 
parkoló pályára tették a szomszédos Vaséphez. 
Ekkor 51 éves volt, lelkes patrióta és vadász. Ez 
után már nem járt be hozzánk, céges feladatai 
mellett családi ház tervezésével foglalkozott, 
feleségét elvesztette. 60 éves elmúlt már, ami-
kor szép feladata lett a szelestei kastély teljes 
felújítása.
Később kiöregedett korosztályából, szeme is, 
lába is romlott, de még vadászott.
2009-ben volt munkatársai találkozóra hívták 
a Pannónia étterembe. Szívesen eljött, és érez-
te, hogy ő volt még mindig a régi „igazgató”.
2020. márciusában kórházban hunyt el.
Emlékét barátsággal és tisztelettel őrizzük. 
(Bővebben lapunk 2011/4-5 és 2011/6-7. szá-
mában olvashatnak róla.)
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Pi nté r  G á b o r
 

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a képviselőtestület 

egyhangú támogatásával a település 
környezeti állapotát javító programot 

tervez: a Budapesten és már több 
településen indított akciókhoz hasonlóan 

1000 fa telepítését tervezi városunk 
területén. A munka két szakaszból áll:  első 

fázis a tervezés, és ezt reményeink szerint 
ősszel majd a kivitelezés követi.  A tervezési 

munkára meghívásos pályáztatás 
után helyi tervezőkből álló konzorcium 

vállalkozott és április közepéig össze kell 
állnia a végleges anyagnak. 

A telepítendő fafajok kiválasztásánál az esztétikai 
szempontok mellett legalább annyira fontos a 
várostűrés, ami érdekes módon nem azonos a 
szárazságtűréssel, hiszen a tömörödött, levegőt-
len talajviszonyok a vizes élőhelyeken élő fajok-
nak kedveznek inkább! További szempont a kis 
koronájú, légvezeték alatt elférő fajták kiválasz-
tása, mert sajnos még a belső körúton, és annak 
vonalán belül is jócskán találunk ilyen adottsá-
gokkal megvert utcákat.
Amikor a tervezés lezárul, a kivitelezésre pályázat 
útján választják ki a vállalkozót, akinek feladata 
lesz a 14-16 cm körméretű fák beszerzése és 
szakszerű telepítése.

A koncepció kialakítása a tervezők és a városi 
kertész koordinálásával képviselői körzetenként 
történt a helyi lakosok képviselőjük általi meg-
kérdezésével. További partnerek a civil szerve-
zetek, és a hasonló nevű 10 millió Fa mozgalom, 
ennek ültetési helyszínei az eltérő szervezés mi-
att külön tervezéssel kerülnek kijelölésre.
A témára kevés rálátással rendelkezők részéről 
felmerülhet a kérdés: nem kevés ennyi fa, nem 

kellene sokkal több telepítésében gondolkodni? A 
képviselői javaslatok összegzése alapján az a kép 
állt össze, hogy a jelen program feltételeinek meg-
felelő helyszínek (nem lehet előzetesen vágni, bur-
kolatot bontani) nem adnak sokkal több lehetősé-
get a fásításra. A fahelyek keresése során legfőbb 
probléma a közmű vezetékek teljesen kaotikus el-
helyezkedése. Hiába a jogszabályok, szakmai aján-
lások, az elmúlt évtizedekben senki sem tartotta 
fontosnak, hogy az utcák zöldsávjai közmű men-
tesek legyenek. Ezt a trendet a kilencvenes évek 
kábeltévé-fektetési láza tetézte, ennek eredmé-
nyeként a tervezőknek sok városképi szempontból 
fontos helyszín fásításáról kell lemondaniuk.

EZER FA TELEPÍTÉSE SZOMBATHELYENNEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZKONGRESSZUS
M át i s n é  G r u b á n ov i t s  An d re a

 

2020. március 6- án került 
megrendezésre a 17.  MÉSZ Nemzetközi 

Építészkongresszus a Puskás Ferenc Aréna 
konferencia-központjában, melynek 

témája a gyógyító építészet (healing 
architecture) volt . 

építész bemutatta a konferencia-helyszínt, 
majd ezután izgalmas épületbejárás követke-
zett. A rangos nemzetközi előadók, az itt fel-
sorolni is nehéz sok-sok, bemutatott építészeti 
alkotás és a helyszínül szolgáló Puskás Aréna 
felfedezése felejthetetlen élményt nyújtott a 
résztvevőknek.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agg-
lomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár 
nyitotta meg a rendezvényt, majd Thomas 
Vonier, az Építész Világszövetség (UIA) elnöke 
és Nikos Fintikakis, az UIA II.   Régió alelnöke 
köszöntötte a résztvevőket. Martha Thorne (IE 
School of Architecture, Madrid) témafelelős 
rámutatott a város és egészség fontos kapcso-
latára. Schneller Domonkos helyettes államtit-
kár  „Egy zöldebb Budapestért”  címmel tartott 
előadást. Lekshmy Parameswaran és Herczeg 
László  (The Care Lab, Barcelona) bemutatta 
az egészségügy, és az építészet kapcsolatáról 
végzett kutatásaikat és az eddig elért ered-
ményeiket. Erik Frandsen dán építész a Ribe 
városába tervezett plébániaközpontot, Nicola 
Scaranaro  (Foster + Partners, London) a Buda-

pesten épülő MOL székházat mutatta be, szá-
mos nagyszabású tervükkel együtt. Antonio 
Ortiz  Sevilla-ból több világszerte megvalósult 
projektjüket ismertette, Patrick Lüth (Snøhetta, 
Oslo, New York) pedig irodájuk bemutatása 
után részletesen beszélt a csepeli Déli város-
kapu fejlesztéséről. Skardelli György (Közti Zrt.) 

A kongresszus egyik előadása

A pályán Jól sikerült, tűrőképes fajokból készült fásítás a Bartók Béla körúton: balra tövises lepényfa, jobbra császárfa

Egy átlagos szombathelyi utca közművekkel

Épületbejárás Egy nyáron telepített fasor Sopronban, száz százalékos eredéssel
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A Peresznyei tamburások muzsikáját követően 
került sor a megszokott pohárköszöntőre és 
elnöki megnyitóra, majd tánc és vacsora után 
Nagy Jonathan illuzionista látványos műsorral 
szórakoztatta a báli nagyérdeműt. Nem ma-
radt ki a programkavalkádból a tombolahúzás, 
az éjféli vacsora, a Cabo Wabo Party Band ze-
nélt hajnalig.

Ábrahám Ferenc, a Vas Megyei Építész Kamara 
elnöke elmondta, hogy a Vas Megyei Műszaki 
Bált újraszervezve immáron 21. alkalommal 
rendezte meg a kamara. Évtizedek óta rangos 
eseménye az építészeknek és mérnököknek, 
valamint a szakma iránt érdeklődőknek, hi-
szen egy évben egyszer fehér abrosz mellett 
beszélgethetnek, szórakozhatnak. 

Az Építéstudományi Egyesület, a Magyar 
Építőművész Szövetség, a TIT és az MTESZ 
Építész Klubja 1983-ban első alkalommal 

rendezte meg a Vas Megyei Műszaki Bált, amely 
37 éve, hagyományosan 2020-ban is várta a 

műszaki társadalom szereplőit kikapcsolódásra. 
Az ezévi bálnak ismét a kőszegi Hotel Írottkő 

adott otthont február 15-én. 

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL
Ügyfélfogadás: online és telefonon
Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy Magyaror-
szág Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel a személyes ügyfélfogadás a Vas Megyei 
Építész Kamarában határozatlan ideig szünetel.
Kérjük az iratokat e-mailben vagy postán jut-
tassák el a kamara részére.
Elérhetőségek:
Cím: 9700 Szombathely,  
Thököly I. u. 14.
Telefon: +36-94/312-461
Fax: +36-94/312-461
Mobil: +36-30/301-4149
E-mail: info@vmek.hu, titkar@vmek.hu

G o m b á s  M ó n i k a 
 

PÁLYÁZAT
C s e r m e l y i  An d re a

 

A Vas Megyei Kormányhivatal a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
83.§-a alapján pályázatot hirdet az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági állások betöltésére.

Munkavégzés helye: Vas Megyei Kormányhi-
vatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosz-
tály
1.  Építésügyi Osztály 1. 9700 Szombathely, 

Széll Kálmán u. 31-33.
2.  Építésügyi Osztály 2. 9900 Körmend, Sza-

badság tér 7.

3.  Építésügyi Osztály 3. 9600 Sárvár, Várke-
rület 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 
április 15.
További információ olvasható a Vas Megyei 
Építész kamara honlapján: https://vmek.hu/
hu/hirek/palyazat1/
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