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VASI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK

H Á Z U N K

ÚJRA VASI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉ

TÁ J A

TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSKÉPRŐL
C s e r me l y i And re a
állami főépítész

Célja a vasi építészek ismertségének
és elismertségének közéleti javítása.
Minden Vas Megyei Építész kamarai
tag legfeljebb három, névvel ellátott
anyagot adhat be. A biennálén
csak megvalósult művekkel lehet
részt venni. A korábbi biennálékon
kiállításra került művel pályázni nem
lehet. A résztvevők a pályázati anyag
beadásával jelen feltételeket elfogadják.
A pályázatra benyújtott anyagokból
egy előre kijelölt bíráló bizottság
választja ki a Vasi Építészeti Biennálé
keretében megrendezendő kiállításon
szereplő műveket. A kiállításoknak
egy- egy megyei középület fog helyet
biztosítani. A kiadványban szereplő
művek fotóanyagának elkészítésére a
kamara hivatásos fotóst, a kiadvány
megszerkesztéséhez grafikust alkalmaz.

A megjelenés kategóriái:
Lakóépületek
Középületek
Ipari épületek
Belsőépítészeti alkotások
Kertészeti alkotások
Városépítészeti tervek
Vas megyei kötődésű építészek tevékenységének bemutatása (Ezen kategóriában szereplő építészek esetében a VÉK-tagság nem
feltétel!)
A bíráló bizottság tagjaira a Vas Megyei Építész Kamara Elnöksége és a bizottsági elnökök
tesznek javaslatot. A bizottság tagjainak a közbeszerzésről szóló törvényben meghatározott
elvek szerint a Vas Megyei Építész Kamara pályázó tagjaival szembeni összeférhetetlensége
nem állhat fenn.
A kiállítás teljes terjedelme 34 darab anyag,
mely típusonként a zsűri javaslata alapján kerül

felosztásra. A bíráló bizottság a javasolt darabszámoktól – a beadott anyagok ismeretében –
eltérhet.
A kiállítás anyagainak javasolt elosztása:
Középületek, lakóépületek: és ipari épületek:
22 darab
Belsőépítészeti alkotások: 4 darab
Kertészeti alkotások: 3 darab
Városépítészeti tervek: 1 darab
Elhunyt és vasi kötődésű építészek: 4 darab
A pályázatokat legkésőbb április 30-ig kell benyújtani papír alapon a Vas Megyei Építész Kamarába (9700 Szombathely, Thököly u. 14.) vagy
elektronikus úton az info@vmek.hu elektronikus
postacímre (ez utóbbi esetben a pályázóknak
figyelembe kell venni a maximális 5 MB-os
adatmennyiségi határt). Határidő után beadott
pályázati anyag a biennálén nem szerepelhet.
A benyújtott pályázati anyagok az első kiállítás lebonyolítása után a kamara irodájában átvehetők.

közöket, illetve az igénybevettek esetkörei az
egyes önkormányzatoknál jelentősen eltérnek
A helyi önkormányzatoknak a egymástól. A jogszerű szakmai munka elősegítelepüléskép védelméről szóló 2016. tése érdekében az alábbiakra szeretném felhívévi LXXIV. tv. ( Tktv.) rendelkezése ni a figyelmet.
szerint 2017. december 31-ig kellett A tájékoztatás és a konzultáció minden esetelfogadniuk a településképi arculati ben igénybe vehető a Tktv. erejénél fogva (ez
kézikönyvüket ( TAK ) és a településképi az egyetlen kötelezően biztosítandó eszköz),
rendeletüket (Rendelet). Vas megyében ugyanakkor az önkormányzat bizonyos ese2018. március végéig a települések 64 tekben kötelezővé is teheti, ezt a Rendeletben
százaléka rendelkezik TAK-kal és 15 kell szabályoznia. A felvett nyilatkozat köti az
százaléka Rendelettel. önkormányzatot a későbbi eljárásai során.
A településképi véleményezési eljárás esetkörei nem az építési engedély köteles tevékenységek automatikusan, hanem azok közül azok,
A Tktv. a településképi követelmények érvénye- amelyeket az önkormányzat a Rendeletében
sítésére több eszközt is ad a helyi önkormány- meghatároz. Az építésügyi és építésfelügyeleti
zatok kezébe: a konzultációt, a településképi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, vavéleményezési, – bejelentési és – kötelezési lamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
eljárásokat, valamint a településkép-védelmi szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 14.
bírságot. A tapasztalat az, hogy nem minden § (1) b) pontjában hivatkozott településképi
önkormányzat veszi igénybe ezeket az esz- véleményezési eljárás tehát nem minden eset-

ben kell, hogy megelőzze az építésügyi engedélyezési eljárást. Ugyanakkor – tekintettel az
általános eljárásjogi változásokra –, ha a véleményt a Rendelet előírja, akkor mellékletként
kell benyújtani az engedélykérelemhez, a határidők miatt az eljárás közbeni pótlásra nincs
igazán lehetőség.
Szintén nem élt minden önkormányzat a településképi bejelentési eljárás és a településkép-védelmi bírság szabályozásával, ugyanakkor a településképi követelmények megsértése, illetve az azt követő felhívás alapján
az önkéntes jogkövetés elmulasztása minden
esetben kötelezési eljárást von maga után.
Igazából ahány település, annyi fajta szabályozás, ezért különösen fontosnak tartom, hogy
a tervezés megkezdése előtt informálódjon a
tervező a hatályban lévő településképi előírásokról és érvényesítő eszközökről. Az önkormányzatnak a TAK-ot és a Rendeletet a honlapján közzé kell tennie, illetve a Rendeletek
elérhetők a www.njt.hu oldalon.

A VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
JELÖLŐ BIZOTTSÁGÁNAK FELHÍVÁSA
A Vas Megyei Építész Kamara
( VÉK ) hatályos alapszabályának
megfelelően elérkezett a tisztújítás
időpontja: 2018. október.

A Jelölő Bizottság ülését március 6-án megtartotta, munkamódszereit meghatározta. Minden VÉK-taghoz elküldtük a jelölési űrlapot,
melyen szeretnénk kérni a javaslatokat.
A javaslatokat mielőbb, de legkésőbb június

30-ig kérjük visszajuttatni a titkárságra vagy a
jelölő bizottsági tagokhoz (postán, e-mailben
vagy személyesen). A titkárságra postázás esetén a borítékon a Jelölő Bizottságot meg kell
jelölni, feladó nem szükséges.
A Jelölő Bizottság tagjainak elérhetősége:
Bajkai Gábor
9700 Szombathely, Ifjúság u. 27.
30/3524-853
Dencs Dénes
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma S. u. 13.
30/3488-443

Hédi Zoltán
9600 Sárvár, Gárdonyi u. 10.
30/9573-907
Horváth András
9700 Szombathely, Kassák L. u. 11.
30/7775-384
Puklerné Kovács Erika
9700 Szombathely, Szent Imre h. u. 209.
30/9370-900
Kérjük aktív és segítő közreműködésüket!
Köszönjük.

Meghosszabbított határidő: április 30.
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műszaki megoldás engedélyeztetése

Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi
Osztály

20 000 Ft

bontási engedélyezési eljárás
bontandó építmény hasznos alapterülete
100 m2-ként, 10 000 Ft
vagy folyóméterenként,
1 000 Ft
vagy darabonként 10 000 Ft

rint a hatósági szolgáltatás keretében kérhető az eljárási költség mértékének
meghatározása. Az Eljr.
2017. VI. 20-tól hatályos módosítása szerint sajnos
fennmaradási engedélyezési eljárás
a nyilatkozat nem köti a hatóságot
az másfélszerese
eljárásokban. A Kormányhivatal az
fenti illetékek

ILLETÉKRŐL, ELJÁRÁSI KÖLTSÉGRŐL
okl. építészmérnök

Hatóság megnevezése

Az építési illeték alapjául szolgáló
jogszabály

járásszékhely szerinti Jegyző
és a VMKH Szombathelyi,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Sárvári, Körmendi Járási
Törvény XV. melléklet
Hivatala
építési engedélyezési eljárás
alapilleték
új - más önnálló rendeltetési egységet
nem tartalmazó - egylakásos lakóépület
új - más önnálló rendeltetési egységet is
tartalmazó - épület:
lakásonként,
egyéb önnálló rendeltetési egység
esetén, egységenként:
250 m2 hasznos alapterületig

illeték
vagy
ig.szol.díj
mértéke

20 000 Ft

10 000 Ft

250 m -nél nagyobb hasznos alapterület
100 000 Ft
felett
10 000 Ft
1 000 Ft

Meglévő épület bővítése, átalakítása,
felújítása, helyreállítása, korszerűsítése
esetén az építési tevékenységgel érintett:
hasznos alapterület minden megkezdett
100 m2-ként
2

Az építési illeték alapjául szolgáló
jogszabály

10 000 Ft

illeték
vagy
ig.szol.díj
mértéke

A befizetés módja

de legfeljebb 3.000.000 Ft
járásszékhely szerinti Jegyző
számlaszám:
és a VMKH Szombathelyi,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
10032000-01012107
felvonó,
mozgólépcső, mozgójárda
Sárvári, Körmendi Járási
Törvény
XV. melléklet
Magyar Államkincstár
létesítése 15 000 Ft
Hivatala
építési engedélyezési eljárás
módosított építési engedély alapilleték
5 000 Ft
a módosítással érintett épületrészre kell
az eljárási illetéket kifizetni a fentiek
új - más önnálló rendeltetési egységet
szerint számolva 20 000 Ft
nem tartalmazó - egylakásos lakóépület
összevont engedélyezési eljárás
alapilleték
új - más önnálló rendeltetési egységet
is 10 000 Ft
elvi keretengedélyezési
tartalmazó - szakasz
épület: 20 000 Ft
lakásonként, 10 000 Ft
építési
engedélyezési
szakasz illetéke
egyéb
önnálló rendeltetési
egységa
fentiek szerint,
az alapilleték
nélkül
esetén,
egységenként:

250 m2 hasznos alapterületig
2

250 m -nél nagyobb hasznos alapterület
jogszabályi előírásokban
felett
meghatározott követelményektől eltérő
műszaki megoldás engedélyeztetése
műtárgy építése esetén minden
megkezdett 100 m 2-ként,
bontási engedélyezési eljárás
vagy folyóméterenként
bontandó építmény hasznos alapterülete
2
100 m -ként,
Meglévő épület
bővítése,
átalakítása,
vagy
folyóméterenként,
felújítása, helyreállítása,
vagykorszerűsítése
darabonként
esetén az építési tevékenységgel érintett:
fennmaradási engedélyezési eljárás
hasznos alapterület minden megkezdett
fenti illetékek másfélszerese
100 m2-ként
2

10 000 Ft

felület minden megkezdett 200 m -ként
használatbavételi engedélyezési eljárás

egyéb építési tevékenység esetén 50 m2ként 10 000 Ft
vesszélyes anyagokkal foglalkozó, vagy
ahhoz tartozó létesítmény minden
építési munkája során minden
megkezdett 100 m 2-ként, 50 000 Ft
vagy folyóméterenként 30 000 Ft

egyéb
építési
tevékenység
eseténmértékű
50 m2fenti
illetékekkel
megegyező
ként
vesszélyes anyagokkal
foglalkozó, vagy
használatbavétel
tudomásulvétele
ahhoz tartozó létesítmény minden
építési munkája
során minden
építésügyi hatósági
intézkedés
2
kezdeményezésemegkezdett 100 m -ként,
vagy folyóméterenként
előzőekbe nem sorolt elsőfokú
építésügyi hatósági eljárás

felület minden megkezdett 200 m -ként
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Hatóság megnevezése

20 000 Ft

2

műtárgy építése esetén minden
2
megkezdett 100 m -ként,
vagy folyóméterenként

A befizetés módja

számlaszám:
10032000-01012107
Magyar Államkincstár
5 000 Ft

A hatósági eljárások költségeinek meghatározása nem egyszerű feladat,
különböző jogszabályi szintek, illetve ágazati joganyagok szabályoznak a
tárgyban. A mellékelt táblázatban próbáltuk összegyűjteni az általános (nem
összetett) eljárások során felmerülhető költségeket, megjegyezve, hogy
másokat kell figyelembe venni a jegyző (szakhatósági eljárás), és másokat
a járási hivatal eljárásaiban (szakkérdés vizsgálata), továbbá az összetett eljárásokban a bevont eljárásokban résztvevő szakhatóságok költségeivel is
számolni kell. Szíves figyelmükbe ajánlom az építésügyi és építésfelügyeleti
hatóság eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Eljr.) 3. (2) c) pontját, misze-

Építésügyi engedélyezési eljárások
ELJÁRÁSI ILLETÉKEI ÉS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

Építésügyi engedélyezési eljárások
ELJÁRÁSI ILLETÉKEI ÉS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

Hatóság megnevezése

használatbavétel tudomásulvétele
Az építési illeték alapjául szolgáló
építésügyi hatósági
intézkedés
jogszabály
kezdeményezése

10
000 Ft
illeték
vagy
ig.szol.díj
15 000 Ft
mértéke

A befizetés módja

előzőekbe nem sorolt elsőfokú
számlaszám:
építésügyi
hatósági
eljárásévi XCIII.
10 000 Ft
az
illetékekről
szóló 1990.
10032000-01012107
Törvény XV. melléklet
Magyar Államkincstár
építésügyi hatósági szolgáltatás
korábbiengedélyezési
engedély alapján
építettmax
építési
eljárás
300 m2 új lakóépület
kihirdetett
vészélyhelyzetből fakadó
alapilleték
5 000 Ft
használatbavételieljárásai,
építménykárokkal
összefügő
szakhatósági
eljárásai eljárások
eljárásokés
szakhatósági
új - más
önnállóalapján
rendeltetési
egységet
korábbi
engedély
építettmax
20 000 Ft
nem
tartalmazó
egylakásos
lakóépület
300 m2 új lakóépület
VMKH Szombathelyi, Sárvári, használatbavételieljárásai,
Körmendi Járási Hivatala
összevont
telepítési
eljárás egységet is
szakhatósági
eljárásai
új - más önnálló
rendeltetési
alapilleték
tartalmazó
- épület: 50 000 Ft
telepítési hatásvizsgálati
szakaszba 10 000 Ft
lakásonként,
bevont
hatósági
eljárásonként
VMKH Szombathelyi, Sárvári,
egyéb
önnálló
rendeltetési
egység 20 000 Ft
integrált
építésiesetén,
engedélyezési
szakasz
Körmendi Járási Hivatala
összevont
telepítési
eljárásegységenként:
illetéke a250
fentiek
szerint, az
alapilleték 20
50 000
000 Ft
Ft
m2 hasznos
alapterületig
nélkül
telepítési
hatásvizsgálati szakaszba
2
250 m -nél nagyobb hasznos alapterület
valamint, 100
bevont hatósági eljárásonként
20 000 Ft
felett
eljárásonként
integráltbevont
építésihatósági
engedélyezési
szakasz 20 000 Ft
közreműködő
építésügyi
hatóság 50 000 Ft
illetéke
a fentiek szerint,
az alapilleték
műtárgy építése esetén minden
nélkül 10 000 Ft
megkezdett 100 m 2-ként,
integrált eljárás
valamint,
vagy folyóméterenként
1 000 Ft
bevont
társhatóságonként
bevont
hatósági
eljárásonként 20 000 Ft
közreműködő
építésügyi
hatóságnak
közreműködő
építésügyi
hatósága 50 000 Ft
fentieken
kívül még 50 000 Ft
Meglévő épület bővítése,
átalakítása,
integrált
eljárás
felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése
A szakhatóságok bevonása az egyes
közérdeken
alapuló
kényszerítő
indok 20
alapján
eljáró szakhatóságok
bevont
társhatóságonként
000 Ft
esetén az építési
tevékenységgel
érintett:
kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.)
Korm. Rendelet
1. mellékletének
közreműködő
építésügyi
hatóságnak 4.
a táblázata szerint történik.
hasznos alapterület minden megkezdett illeték
fentieken kívül2 még 10
50 000
000 Ft
Ft
100
m -ként
Az igazgatási szolgáltatási díj
alapjául
vagy
Hatóság megnevezése
A befizetés módja
szolgálóalapuló
jogszabály
A szakhatóságok bevonása az egyes közérdeken
kényszerítő indokig.szol.díj
alapján eljáró szakhatóságok
felület minden megkezdett 200 m 2-ként 10 000 Ft
mértékeszerint történik.
kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. Rendelet 1. mellékletének 4. táblázata
illeték
egyéb
építési tevékenység
50 m2Az igazgatási
szolgáltatásiesetén
díj alapjául
vagy
VasHatóság
Megyei megnevezése
számlaszám:
A befizetés
módja
10 000 Ft
az illetékekről
szóló jogszabály
1990. évi XCIII. ként ig.szol.díj
szolgáló
Katasztrófavédelmi
3 000 Ft 10032000-01012107
vesszélyes
anyagokkal
Törvény
29.§ (1)
bekezdésfoglalkozó, vagy mértéke
Igazgatóság (tűzvédelem)
Magyar Államkincstár
ahhoz tartozó létesítmény minden
építési munkája során minden
Vas Megyei
számlaszám:
2
az illetékekről szóló
1990. évi100
XCIII.
megkezdett
m -ként, 50 000 Ft
a vízügyi és a vízvédelmi hatósági
Katasztrófavédelmi
3 000 Ft 10032000-01012107
számlaszám:
Törvény 29.§ (1) bekezdés
vagy folyóméterenként 30 000 Ft
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
Vas
Megyei (tűzvédelem)
Igazgatóság
Magyar Államkincstár
10047004-00283700szóló 13/2015.(III.31.) BM rendelet 2.
3 000 Ft
Katasztrófavédelmi
00000000
melléklet 12. és 13. pontjai szerint és 3.
Igazgatóság (vízügy)
Magyar Államkincstár
melléklet
14.a pont
a vízügyi és
vízvédelmi hatósági
számlaszám:
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
Vas Megyei
építési, összevont építési, engedély
10047004-00283700szóló 13/2015.(III.31.) BM rendelet 2.
3 000 Ft
Katasztrófavédelmi
hatályának meghosszabbítási,
00000000
14 000 Ft
melléklet 12. és 13. pontjai szerint és 3.
Igazgatóság (vízügy)
fennmaradási építésügyi engedélyezési
Magyar Államkincstár
melléklet 14. pont
eljárás
Használatbavételi
építési, összevont építésügyi
építési, engedély
8 500 Ft
engedélyezési
eljárás
hatályának meghosszabbítási,
14 000 Ft
fennmaradási építésügyi engedélyezési
eljárás
számlaszám:
Vas Megyei Rendőraz illetékekről szóló
1990. évi XCIII.
Használatbavételi
építésügyi
3 500
000 Ft 10032000-01012107
8
főkapitányság
Törvény 29.§ (1)
bekezdés
engedélyezési
eljárás
Magyar Államkincstár

járásszékhely szerinti Jegyző
és a VMKH Szombathelyi,
Sárvári, Körmendi Járási
Hivatala

Tak ács An d rá s

A z általános közigazgatási rendtar tásról szóló 2016.
évi CL. t v. (Ákr.) hatályba lépésével nincs lehetőség az
építésügyi hatósági eljárásokban az eljárási illeték és
az igazgatási szolgáltatási díj (együtt: eljárási költség)
hiánypótoltatására, mivel a befizetés igazolása a
továbbiakban nem képezi sem a kérelem, sem mellékleteinek
részét. A z Ákr. szerint amennyiben a kérelmező az eljárási
költséget nem előlegezi meg (az építésjogban a kérelem
benyújtásával egyidejűleg igazolja a megfizetést), az eljárás
megszüntetésének van helye.

használatbavételi
engedélyezésieljárások
eljárás
Építésügyi engedélyezési
ELJÁRÁSI ILLETÉKEI ÉS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI
fenti illetékekkel megegyező mértékű

építésügyi hatósági szolgáltatás
kihirdetett vészélyhelyzetből fakadó

20 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft
10 000 Ft

1 000 Ft
10 000 Ft
1 000 Ft
10 000 Ft

10 000 Ft
10 000 Ft

10 000 Ft
10 000 Ft

50 000 Ft
15
30 000 Ft
10 000 Ft
-

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal, valamint a megyei
Vas Megyei Kormányhivatal kormányhivatalok mezőgazdasági
Szombathelyi Járási Hivatal szakigazgatási szervei előtt
kezdeményezett eljárásokban fizetendő
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási díj
Növény- és Talajvédelmi
fizetésének szabályairól szóló 63/2012.
Osztály
(VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 12.3.
pont

számlaszám:
10047004-0030141100000000
Vas Megyei
50 000 Ft
Kormányhivatal
(növény- és
talajvédelmi feladatok)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal, valamint a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági
Vas Megyei Kormányhivatal
szakigazgatási szervei előtt
Szombathelyi Járási Hivatal
kezdeményezett eljárásokban fizetendő
Agrárügyi és
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről,
Környezetvédelmi Főosztály
valamint az igazgatási szolgáltatási díj
Erdészeti Osztály
fizetésének szabályairól szóló 63/2012.
(VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15.7.1.
pont

számlaszám:
10047004-0030146600000000
Vas Megyei
7 500 Ft
Kormányhivatal
(növény- és
talajvédelmi feladatok)

Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Törvény 29.§ (1) bekezdés

számlaszám:
kormányhivatalok mezőgazdasági
10047004-00301411szakigazgatási szervei előtt
00000000
kezdeményezett eljárásokban fizetendő
Vas Megyei
50 000 Ft
TÁ J A
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, H Á Z U N K
Kormányhivatal
valamint az igazgatási szolgáltatási díj
(növény- és
fizetésének szabályairól szóló 63/2012.
talajvédelmi feladatok)
(VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 12.3.
pont

illeték megfizetése tárgyában állásfoglalást szándékozik kérni a Miniszterelnökségtől az egységes jogértelmezés kialakítása érdekében, az állásfoglalás
megérkezését követően
tájékoztatni fogjuk a tisztelt tagságot.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal, valamint a megyei
számlaszám:
kormányhivatalok mezőgazdasági
10047004-00301466Vas Megyei Kormányhivatal
Építésügyi
engedélyezési
eljárások
szakigazgatási
szervei
előtt
00000000
Szombathelyi Járási Hivatal
ELJÁRÁSI
ILLETÉKEI ÉSeljárásokban
IGAZGATÁSIfizetendő
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI
kezdeményezett
Vas Megyei
7 500 Ft
Agrárügyi és
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről,
Kormányhivatal
Környezetvédelmi Főosztály
valamint az igazgatási szolgáltatási díj
(növény- és
Erdészeti Osztály
illeték
fizetésének szabályairól szóló 63/2012.
talajvédelmi feladatok)
Az építési illeték alapjául szolgáló
vagy
(VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15.7.1.
Hatóság megnevezése
A befizetés módja
jogszabály
ig.szol.díj
pont
mértéke
járásszékhely szerinti Jegyző
és a VMKH Szombathelyi,
Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári, Körmendi Járási
Szombathelyi Járási Hivatal
Hivatala
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Törvény XV. melléklet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
építési engedélyezési eljárás
Törvény 29.§ (1) bekezdés
alapilleték
új - más önnálló rendeltetési egységet
nem tartalmazó - egylakásos lakóépület

azújÁllami
és Tisztiorvosi
- más Népegészségügyi
önnálló rendeltetési
egységet is
Vas Megyei Kormányhivatal
Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért
tartalmazó
- épület:
Szombathelyi Járási Hivatal
és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért
lakásonként,
Hatósági Főosztály
fizetendő
díjakról
szólórendeltetési
1/2009. (I.30.)
egyéb
önnálló
egység
Népegészségügyi Osztály
EüM rendelet 1. melléklet
pont
esetén,XI.19.
egységenként:
2
250 m hasznos alapterületig

számlaszám:
10032000-01012107
Magyar Államkincstár
számlaszám:
3 000 Ft 10032000-01012107
5 000 Ft Magyar Államkincstár

20 000 Ft
számlaszám:
10047004-0029952300000000
8 700
10
000 Ft
Vas Megyei
Kormányhivatal
(Népeg.)
20 000 Ft

2

250 m -nél nagyobb hasznos alapterület
100 000 Ft
felett
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
(természetvédelem)

műtárgy építése esetén minden
a környezetvédelmi és természetvédelmi
megkezdett 100 m 2-ként,
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
vagy folyóméterenként
díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM
rendelet 6. melléklet 2. pont
Meglévő épület bővítése, átalakítása,
felújítása, helyreállítása, korszerűsítése
esetén az építési tevékenységgel érintett:
építési, fennmaradási, bontási
hasznos alapterület minden megkezdett
engedélyezési és összevont eljárás
2
100 meljárás
-ként
használatbavételi engedélyezési

14 000 Ft
10 000 Ft
8 500 Ft

felület minden megkezdett 200 m 2-ként

10 000 Ft

10 000 Ft
1 000 Ft

számlaszám:
10047004-0033571100000000
Vas Megyei
Kormányhivatal

Veszprém Megyei
számlaszám:
egyéb
építési tevékenység
esetén
Kormányhivatal Műszaki
az
illetékekről
szóló 1990. évi
XCIII.50 m2000 Ft
Ft 10032000-01012107
ként 103 000
Engedélyezési és
Törvény 29.§ (1) bekezdés
Magyar Államkincstár
vesszélyes anyagokkal foglalkozó, vagy
Fogyasztóvédelmi Főosztály
ahhoz tartozó létesítmény minden
Bányászati Osztály
építési munkája során minden
2
megkezdett 100 m -ként, 50 000 Ft
vagy folyóméterenként 30 000 Ft
Vas Megyei Kormányhivatal
számlaszám:
Szombathelyi Járási Hivatal
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
3 000 Ft 10032000-01012107
Műszaki Engedélyezési és
Törvény 29.§ (1) bekezdés
Magyar Államkincstár
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Műszaki Biztonsági Osztály

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Törvény 29.§ (1) bekezdés

3 000 Ft

számlaszám:
10032000-01012107
Magyar Államkincstár

Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Törvény 29.§ (1) bekezdés
Közlekedési és Útügyi
Osztály

3 000 Ft

számlaszám:
10032000-01012107
Magyar Államkincstár

3 000 Ft

számlaszám:
10032000-01012107
Magyar Államkincstár

3 000 Ft

számlaszám:
10032000-01012107
Magyar Államkincstár

Budapest Főváros
Kormányhivatala

Vas Megyei Kormányhivatal az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Szombathelyi Járási Hivatal Törvény 29.§ (1) bekezdés
Hatósági Főosztály Építésügyi
és Örökségvédelmi Osztály

A települési önkormányzat
jegyzője

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
Törvény 29.§ (1) bekezdés

Fontos: az illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak eltérhetnek a járási hivatalok hatáskörébe tartozó
eljárások során, illetve bővülnek az összetettebb eljárások esetében (összevont telepítési eljárás pl.)!
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számlaszám:
3 000 Ft 10032000-01012107
Magyar Államkincstár

É P Í T É S Z
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„NE CSAK TÚLESSÜNK EGY MUNKÁN,
SZERESSÜK IS A VÉGEREDMÉNYT!”
Gellén Boglárka építész útja Békésről Szombathelyre
G ombás M ónik a

Üdeség, fiatalság, tehetség – Gellén
Boglárka tervein első pillantásra
is látszik, hogy készítője az ifjú
mérnökgeneráció tagja. Nem idegenkedik
az újszerű megoldásoktól, még ha
azok jóval több munkával is járnak.
Mindent szeret, ami alkotás, legyen az
ház-, belsőépítészeti-, vagy formaterv.
Szabadidejében öreg bútorokat öltöztet
új köntösbe, csiszol, fest, élvezi, ahogy a
székek, hokedlik szépülnek, átalakulnak.

Hogyan kerültél építész pályára?
Amikor gyerek voltam, a szüleim két szobával és tároló helyiséggel bővítették a régi
házunkat. A 90-es években a családdal, kalákában dolgoztak, én pedig hallatlanul izgalmasnak találtam, hogy a régi kazánház helyén
lesz a szobám, hogy bizonyos terek miképpen
alakulnak át. A bátyáim mérnökök, ez is adott
egyfajta csapásirányt, végül 12 éves korom körül döntöttem el, hogy építész szeretnék lenni.

A műszaki egyetemre készültem, végül Győrbe
vettek fel, amit ma már egyáltalán nem bánok,
hiszen az ottani képzés nagyon színvonalas,
magas minőséget várnak el a diákoktól. Ott
ismertem meg a férjemet. A sors okosan elrendezi, kinek hová kell kerülnie.
Békési vagy, miért épp Szombathelyre vezetett az utad?
A férjem Budapesten kezdett dolgozni, de
nem szerette a várost, és amint lehetett, megragadta az első vidéki lehetőséget, így került
Szombathelyre. Én is itt voltam gyakornok, az
egyetem után pedig már tudatosan itt kerestem állást. Továbbra is békésinek tartom magam, de nagyon jól érzem magam Szombathelyen, jó kis város, tele lehetőségekkel. A nyári gyakorlatomat a Mátis és Egri Tervező Kft.-nél
töltöttem. Kinyílt a világ, nagyon jó hangulatú
időszak volt, végignevettük és dolgoztuk a három hónapot. Akkoriban a Brenner-iskola első
variációján dolgoztunk, nyílászáró konszignációkat csináltam, több mint kétszázat. És még
így is nagyon tetszett a szakma. Megtanultam,
hogy az ördög a részletekben rejlik. Igaz, hogy

Dunai hajós – egy egyetemi kiállítás díjnyertes fotója

monoton munka, de ez a lelke a dolognak, innen látszik, hogy egy homlokzat ki van-e találva, centiről centire.
Milyen munkákba kóstoltál még bele a tanulmányaid alatt?
Az egyetemen Győr minden részére kellett
terveznünk – középületet, ipari épületet, lakóházakat -, változatos volt. Például bábszínházat kellett tervezni a Radó-szigetre. A csoport
minden tagja ugyanarra a helyszínre ugyanazt
tervezte, érdekes volt látni, hogy teljesen eltérő megoldások születtek. A saját munkámat jól
megbonyolítottam: terveztem a sziget csúcsára egy furcsán eltorzított háromszög alaprajzú
épületet, ami minden irányban íves, szalagszerű egységekből áll. Rengeteg munkám volt
vele, de végül elkészült. Amit a későbbiekből
kiemelnék, az egy zebegényi ötletpályázat,
amit 2015-ben két nagyon tehetséges belsőépítész barátommal, Csitos Csillával és Szabó

Péterrel együtt csináltunk. Művészeknek szánt
alkotóházakat kellett terveznünk a Börzsöny lábához. Egy hónapos intenzív munka volt, sokszor csupán 3-4 óra alvással, de mindhárman
élveztük, felpezsdített minket. Azóta vállalkozom, viszem a saját munkáimat, és besegítek
a Mátis és Egri tervezőirodának is, ahonnan
igyekszem sokat tanulni.
Mely stílus áll hozzád legközelebb?
Nem mondanék konkrét stílust, amihez
sorolnám magam, egyrészt mert még nem
mélyedtem el igazán egyikben sem, másrészt
minden érdekel. Az egyetemen a modern vonalvezetést tanultuk, ennek a hatása még nem
múlt el. Szeretem, ha egy terv praktikus, otthonos. Fontos, hogy jó érzés legyen abban a helyiségben tartózkodni. A felhasznált anyagok is
legyenek azok, amik. Nem igazán szeretem, ha
valami olyan, mintha… A tégla legyen tégla,
a fa az fa, a kő pedig kő. Lényegesnek tartom,

hogy legyen elég idő az adott munkára, és adjuk meg a módját a tervezésnek. Nem tudok
egy lakóházat pár hét alatt megtervezni, fél
évbe is beletelhet, mire kialakul a legideálisabb változat. Ez persze nem feltétlenül jelenti
a tervvel való folyamatos munkát. Amikor gyerekkoromban zongorázni tanultam, a tanárom
bizonyos darabokat megtanított, majd 3-4
hónapra félrerakatta, hogy ülepedjen kicsit. Ez
a tervezésre is nagyon igaz, érni kell hagyni a
dolgokat. Ne az legyen a szempont, hogy túlessünk egy munkán, hanem hogy szeressük a
végeredményt.
Mivel kapcsolódsz ki?
Nagyon szeretek fotózni, kertészkedni, és
minden olyasmit, ami kreatív alkotómunka. Az
épülő házunkba újítok fel néhány régi bútort,
szúette, rozoga székeket, sámlikat. Élvezem,
hogy megmarad a régi forma és funkció, mégis
valami új lesz belőle.

Gellén Boglárka

Hokedlik metamorfózisa

Zebegényi alkotóházak makettje (Gellén Boglárka, Szabó Péter)
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Bábszínház terve, Győr - Radó-sziget

Lakóház átalakítása Szombathelyen

Zebegényi alkotóházak látványterve (Csitos Csilla)
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AZ ART DECO SZOMBATHELYEN II.
Balog h Péter
okl. építészmérnök

Az art deco nem képviselt önálló stílust,
inkább korjellemzőnek tekinthető
az 1920-30-as években. Többféle
forrásból táplálkozott. A szecesszió,
a népművészet, az expresszionizmus
vagy akár a konstruktivizmus elemei
egyaránt megtalálhatók az épületein.
Szombathelyen is akadnak olyan
házak – (sajnos egyre kevesebb!) –
ahol felismerhetők az említett jegyek,
mégha néha kissé provinciálisak
is, de helyi értéket képviselnek,
érdemes felfigyelni rájuk.

A népművészet motívumai fedezhetők fel pl.
a Szivessy Tibor által tervezett (1923.) Welther K.
u. 1. sz. lakóháznál, amely egész megjelenésében is sajátos – az ablakok közti féloszlopokon,
továbbá a loggia oszlopain megjelenik a növényi ornamentika, a párkány pedig fakazettás kiképzésű. Hasonlóan használ ugyancsak Szivessy

növényi díszítést a Fő tér 36-nál, amelynek áttervezését a Vasmegyei Általános Takarékpénztár részére végezte, átalakítva Rauscher gazdag
historizáló homlokzatát (1903). Az első emelet
ablakai közti pilaszterek kaptak díszítést, de figyelemre méltók a kovácsoltvas rácsok is.
A konstruktivizmusból ismert síkok, sávozások,
egyenesek és derékszögek rendszere mutatkozik meg több lakóépületnél, melyeknél esetenként a zárt erkélyek is megjelennek, amit a
tervezők korszakunkban szívesen alkalmaznak.
pl. Mártírok tere 10. (Brenner J. 1936.), Paragvári
u. 53. Biczy-féle ház (Vass B. 1931.), Batthyány
tér 3. (Kovács J. 1935.), Hollán E. u. 23. (Vass B.
1932.), Széll K. u. 5. (Brenner J.), vagy a Malom
u. 16. (Gruber I. 1933.) esetében. Mindegyiknél
a könyöklő és a szemöldökpárkány kiemelt szerepet kap. Expresszionista vonások figyelhetők
meg az ún. cikk-cakkos vonalvezetésű homlokzatokon, ld. Wesselényi u. 8-10. (Gruber I. 1932.),
vagy a Paragvári u. 53. lábazatán. Ide kapcsolható a hullámos vonalvezetésű ún. Gellért-ház
a Kisfaludy u. 20. alatt (Erdős L. 1932.), vagy az

A ravatalozó párkánya

Welther Károly utca 1.

A Szeretet-ház egykori terve
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Mártírok tere 10.

Paragvári utca 53.

Wesselényi utca 8-10.

Wesselényi utca 8-10.

Kisfaludy utca 20., az egykori Gellért-ház
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Batthyány tér 3.

attikák lépcsőzése ld. Somlai A. u. 19. (Brenner
J. 1932.). Különösen figyelemre méltó volt az
egykori Szeretetház a Felsőőr utcában (Vass B.
1931.), amelynél szinte valamennyi említett motívum megjelent, de sajnos az 1950-es években
lebontották.
Szólni kell még az ablakokról és a bejárati kapukról. Az ablakok a sík homlokzaton jó arányaikkal
és hangsúlyos keretezésükkel, – ld. Malom u. 12.
és 16., valamint a Paragvári u. 53. – tűnnek ki, s
jellegzetességük, hogy sok esetben a szárnyakat
két-három, vízszintes osztással szerkesztik. Ebben az időben jön divatba a körablak, amelyet
lépcsőházakban és alárendelt helyiségeknél alkalmaznak, amint az pl. a Welther K. u. 1. vagy a
Malom u. 12. esetében látható. A bejárati kapuk
pedig különös hangsúlyt és kiképzést kapnak a
homlokzatoknál. Nem egyszerűen csak beépítik
a tokokat a nyílásba, hanem bélletesen, ferde
síkú, kő vagy műkő lapokkal keretezik, ld. Széll
K. u. 5., Fő tér 2. (Heckenast J. 1936.), de előfordul a profilozott keretezés is, pl. a Mártírok tere
10., a Welther K. u. 1. vagy a Batthyány tér 3. sz.
lakóházaknál. Több épületnél szobor vagy dombormű is kerül a homlokzatra, amint az a Ravatalozó (Rajki I. 1838.), Welther K. u. 1. (Merkly F.
1923.), Batthyány tér 3. (Rajki I. 1930.) esetében
látható a megrendelő anyagi lehetőségeitől

függően. A Fő tér 36-nál még sgraffito is készült
az ablakok mellett.
A felsorolt különböző példák kellően bizonyítják, hogy az art deco-s gondolkodás jelen volt
városunk építészetében, néhány jóképességű
építésznek köszönhetően. Bár ezek sokszor csak
a részletekben mutatkoznak meg, szükséges és
érdemes felfigyelni rájuk, és védetté nyilvánítani
valamennyit, mert értéket képviselnek.
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KIÁLLÍTÁS A 60-AS ÉVEK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETÉRŐL
G o mbás M ó ni k a

Welther Károly utca 1.

A Vas Megyei Építész Kamara
„Magyarország – a hosszú 60-as évek”
címmel kiállítást rendez májusban.
Megnyitó: 2018. május 4. 19 óra
Helyszín: Új Irokéz Galéria (Szombathelyi
Képtár, bejárat a Rákóczi F. u. felőli vaskapun)
Program: A 60-as évek építészetéről beszélget
Ábrahám Ferenc, a Vas Megyei Építész
Kamara elnöke és Balogh Péter okleveles
építészmérnök, a kor alapos ismerője,
majd vetítés kezdődik szombathelyi és Vas
megyei épületekről készült fotókból. Kötetlen
beszélgetéssel, állófogadással zárul az este.
Kurátor: Adolf Stiller
Tudományos tanácsadó: Fehérvári Zoltán,
Hadik András
A kiállítás megtekinthető: május 4-től 31-ig
(keddtől péntekig 14 és 17 óra között,
szombaton 10 és 15 óra között)

A bécsi Ringturm építészeti kiállítássorozata a
magyar építészet sokszínűségére hívja fel a figyelmet, a „hosszú hatvanas évek” magyar építészeti színterére fókuszál. A 60-as évek építészeti
szempontból rendkívül produktív időszak volt.
Számos kiváló minőségű, modernista szellemet
tükröző terv valósult meg. A kiállítás fényképeken és történelmi dokumentumokon keresztül
kiemelkedő példákat mutat be a háború utáni
építészet e jelentős időszakából. A laikusok, a
kultúrpolitika és az ingatlanfejlesztők körében
általában népszerűtlen korszakot rögzítő tárlat
hiánypótló dokumentációnak számít.
Hadik András művészettörténész ajánlója: „Az
építész szakma először 1988-ban tekintett
vissza a 60-as évek eredményeire a Magyar
Építőművészet hasábjain. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 2000-ben rendezett kiállítást A műemlékvédelem táguló körei címmel,

Produktív időszak produktív terméke

Érték a 60-as évekből

Jurisich Miklós utca 21.

amelyen a 60-as évek értékeire is felhívta a figyelmet (például Gulyás Zoltán Chemolimpex
székháza). Az utóbbi másfél évtizedben jelent
meg néhány monográfia (Jánossy György,
Molnár Péter, Gulyás Zoltán, id. Janáky István,
Farkasdy Zoltán, Bán Ferenc munkásságáról),
illetve az egyik legjelentősebb tervezőintézet,
a Középület Tervező Vállalat történetéről és az
óbudai kísérleti lakótelepről is, de a korszakról
átfogó feldolgozás még nem született.
A Magyar Építészeti Múzeum is fontosnak tartotta olyan hagyatékok begyűjtését, amelyek
elősegíthetik a korszak kutatását (többek között Gádoros Lajos, Vedres György, Virág Csaba,
Pázmándi Margit). A Winkler Barnabás által
2002–2014 között működtetett HAP Galéria
számos, a korszakot érintő monografikus kiállítást rendezett a Magyar Építészei Múzeummal
közösen. A Budapesti Építész Kamara által működtetett FUGA Budapesti Építészeti Központ
őrzi a Svájcban élő Zalotay Elemér hagyatékát,
akinek tevékenységéről kiállítást és konferenciát is rendezett.
Jelen kiállítás nem törekedett a teljesség igényére (például hiányzik az Országos Műemléki
Felügyelőség munkássága – a műemlékvédelmi szervezet többszöri átszervezése és költözése miatt terv-és fotótára több mint fél éve nem
kutatható). Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet
a korszak értékeire egy olyan időszakban, amikor ezeket a műveket az átépítés és a lebontás
veszélye fenyegeti, és a korszak olyan főműveit,
mint a Gyógyászati Segédeszközök Gyára vagy
a METESZ Székház, már sajnos elbontották.”
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