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VASI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK

TA R TA LO M

„A látás új fajtája abban áll, hogy ha
figyelmesen nézel egy falat, amelyet
mindenféle foltok tarkítanak, olyan
dolgokat látsz meg, amik csak a te
képzeletedben születnek meg.”
Leonardo da Vinci

KEDVES TAGTÁRSAIM,
TISZTELT OLVASÓINK!

Ábrahám Ferenc

A nagy munkahiány megszűnt az építési kedv
felpezsdülésével, a változásokkal járó, sokszor
átgondolatlan, ad hoc feladatok megoldása
túlterhelt bennünket.
Ebben a túlhajszolt, a velünk szemben megnövekedett elvárásokkal teli világban még
nagyobb jelentőséget kap az UIA tavaly is idézett jelszava „egy jobb világot tervezni”. Még
nagyobb jelentőséget kap a látásmódunk, az
építészeti minőség iránti elkötelezettségünk,
az, hogy mit látunk a foltokkal tarkított falon.
Az építészetet érintő, néha már forradalminak Az építész feladata az épített környezet alakítánevezhető változások kellőképpen megkavar- sán túl a vizuális kultúra terjesztése, a V4AF és
ták mindennapjainkat, kellő mértékű káoszt az ARCASIA kerekasztal konferenciáján Kálmán
okozva sokunk elméjében, napi munkájában. Ernő magyar elnök által is megfogalmazott
Nagy változások zajlanak évek óta
szakmánkban, és a bennünket körülvevő
világban. Már-már az egész környezet,
amiben dolgozunk egy nagy foltos fal.
Az, hogy ebbe a foltos falba ki-ki mit lát,
mit képzel bele, az egyéni beállítottság,
vérmérséklet kérdése.

gondolat: „…. a kultúra és a kulturális sokféleség megőrzése a világon minden ember kötelessége….”
Épített örökségünk védelmével, értékeink megőrzésével, a minőségi munkával, a szakmánk
iránti elkötelezettséggel felvértezve a foltos
falon is meg kell látnunk azt a jövőt, melyet kisdedeinknek, a ma születetteknek adunk át.
Erre emlékeztessen a szent karácsony ünnepe.
Év vége előtt, karácsonyhoz közeledve a fenti
gondolatokkal kívánok békés, boldog ünnepeket.
„Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.
Assisi Szent Ferenc”
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A hó látványa szép, ünnepet hozó... várjuk idén is!
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EMLÉKKÖNYV AZ URBANISZTIKAI EGYETEMRŐL
A 35 ÉVES VAS MEGYEI MŰSZAKI BÁL
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AZ EZÉVI MÁSODIK,
RENDKÍVÜLI TAGGYŰLÉS
Áb rahám Ferenc

Kamaránk az építészet világnapját
övező programkavalkád után ebben az
évben is megemlékezett az ünnepről.
A z alkalmat a tör vényi előírásoknak
megfelelően, tisztújítást előkészítendő,
Választási Jelölő Bizottság
megválasztásának kötelezettsége
kínálta.

Elnökségünk a taggyűlés hatáskörébe tartozó
feladat ellátására november 23-ára összehívta
az ezévi, második, rendkívüli taggyűlésünket.
A taggyűlést megelőzően Nagy Jenő építész
kollégánk, az ARCHICAD nagy tudora tartott
ingyenes kreditpontos továbbképzést, bevezetve a résztvevőket a frissen megjelent
ARCHICAD 21 rejtelmeibe. A kamaránk által
tagjainknak biztosított továbbképzésen 27
tagtársunk vett részt.

TÁ J A

Az ARCHICAD által túlterhelt agyakat felfrissítendő, valamint a taggyűlésre érkező tagtársainknak ünnepi büféebédet készítettünk elő
tikárságunkon, melynek sikerét az üres tálak
igazolták.
A taggyűlés 35 fős részvétellel a második fordulóban határozatképesen megválasztotta a
2018 végén esedékes tisztújítást előkészítő Választási Jelölő Bizottságot.
Az ünnepi taggyűlés második felében Ábrahám Ferenc elnök átadta Rápli Pál építész kollégánknak a Vas Megyei Építész Kamara elnöksége által odaítélt 2017. évi Rauscher Miksa-díjat. Kihangsúlyozta, hogy Rápli Pál nem csak a
szakmai, építészi, településtervezői munkájával érdemelte ki a kitüntetést, hanem a szakma
élő lelkiismereteként végzett, gyakran szélmalomharcnak tűnő figyelemfelhívó munkájával.
Külön kiemelte Rápli Pál közösségi, a kamara
életében végzett munkáját, többek között a
kőszegi Műszaki Bál újrakezdésében mutatott
hozzáállását, éveken át tartó szervezését.
Az építészet világnapja rendezvényei alkalmával került sor november 24-én a 2017. évi
Vasi Építészeti Biennálé Vép megnyitójára a
vépi művelődési házban. Tagtársainkon kívül
sok helyi érdeklődő jött el a megnyitóra, és
hallgatta meg Kovács Péter polgármester és
Ábrahám Ferenc elnök megnyitó szavait. Erről
készült beszámolónk a 8-9. oldalon olvasható.
Büféebéd előtt...

A taggyűlés résztvevői

Rápli Pál (jobbról) az idei Rauscher Miksa-díjas
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Téma volt az építészet világnapja is

A biennálén
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BESZÁMOLÓ A MÉK
TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL
Tak ács And rás

November 10-én rendezte meg a Magyar
Építész Kamara vezetősége a tisztújító
küldöttgyűlést a Kopaszi-gát Öbölház
rendezvénytermében. A Vas Megyei
Építész Kamara részéről Fülöp Ida,
Ábrahám Ferenc, Mátis Barna, Pintér
Rudolf, Portschy Tamás és Takács András
vett részt a hangsúlyos eseményen.

Az ügyrendi döntéseket követően először sor
került a MÉK Pénzügyi szabályzatának módosítására, majd a 2018. évi költségvetés és tagdíj
elfogadására. Fontos információ: a tagdíj ös�szege maradt az előző évi összeg.
A MÉK új projektje, a Vizuális kultúra filmsorozat bemutatófilmjének levetítése után következett a tisztújítás, ahol az alábbi személyek
kerültek megválasztásra:

Dr. Hajnóczy Péter, a MÉK elnöke, (balra) mellette Bálint Imre korábbi budapesti elnök

Kezdés előtti percek

Elnök: dr. Hajnóczi Péter (184 szavazat)
Alelnökök:
Szalay Tihamér (135 szavazat)
Turi Attila (100 szavazat)
Tutervai Mátyás (102 szavazat)
Elnökségi tagok:
dr. Bachmann Bálint DLA (83 szavazat)
Dulácska Zsolt (97 szavazat)
Eltér István (113 szavazat)
dr. Makovényi Ferenc (84 szavazat)
Schulcz Péter (85 szavazat)

Koczka István (161 szavazat)
Kőnig Tamás DLA (157 szavazat)
Major György (176 szavazat)
Nemes Roland Béla (154 szavazat)
Puskás Péter (135 szavazat)
S.Zlamál Ilona (148 szavazat)
Semsey Judit (162 szavazat)
Somogyi Judit (175 szavazat)

Országos Választási Jelölő Bizottság tagjai:
Babos István (145 szavazat)
Bálint Imre DLA (183 szavazat)
Cservenyák Eszter (187 szavazat)
Dévényi Tamás (181 szavazat)
Palánkai Tibor (152 szavazat)
Vesmás Péter (172 szavazat)
Végh József (151 szavazat)

Felügyelő Bizottság tagjai:
Csapó Balázs Tamás (123 szavazat)
Kampis Miklós (99 szavazat)
Körmendy János (120 szavazat)
Lente András (93 szavazat)
Schwarczuk Ágnes (105 szavazat)
Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjai:
B. Szabó Veronika (154 szavazat)
Bácsalmássy Zoltán dr. (148 szavazat)
Domonkos Ádám (147 szavazat)
Kocsis Ágnes (148 szavazat)
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Szalay Tihamér, a MÉK alelnöke ismerteti a költségvetés-tervezetet

Bálint Imre vezette le a tisztújítást
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TIZENHÉT ÉPÍTÉSZ HARMINC ALKOTÁSA
A VASI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉN
Tó th K ata - G ombás M ónik a

Lakóházak , középületek és ipari
épületek , ker tészeti és belsőépítészeti
alkotások – mások mellett a körmendi
örökségközpont fogadóépülete,
egy büki iskola előtti tér, az Agora
– Savaria ar t mozi árkádrésze
vagy éppen a kőszegi Zwinger
öregtornya – a Vasi Építészeti
Biennálé tablóin látható alkotások .
Kőszeg, Szombathely és Celldömölk
után Vépre, a művelődési házba ér t
a közelmúltban a vándorkiállítás.

2004-ben döntött úgy a Vas Megyei Építész
Kamara elnöksége, hogy a megyében dolgozó építészek alkotásait összegyűjti, zsűrizi,
és az igazán nívósakat bemutatja a megye
településein. Egy évvel később létrejött az
első kiállítás, 2007-ben a következő, aztán,
ahogy Ábrahám Ferenc, a Vas Megyei Építész
Kamara elnöke fogalmazott a november 24-i
megnyitón, „nehéz évek jöttek”. Tavaly ismét
összegyűlt annyi bemutatásra méltó anyag,
amit az építészeti kultúra iránt érdeklődők
elé lehet tárni. Tizenhét tagtársuk harminc al-

kotása szerepel a tablókon – a vasi építészek
ismertségét és elismertségét segíti a szakma
és a társadalom előtt.
– Épületben születünk, épületben halunk meg,
az alkotott, felépített falu, város körülveszik az
egész életünket, befolyásolják a mindennapjainkat – hangsúlyozta Ábrahám Ferenc, aki
arról is beszélt, a közeljövőben filmet szeretnének bemutatni a városi televíziókban épített környezetünkről, vizuális nevelési céllal.
2018-ban pedig, szándéka szerint új anyaggal
jelentkezik az építészkamara.
December 20-ig látható a biennálé Vépen

– Nemrég készült el a településképi arculati kézikönyv, ez mutatja majd meg a helyes
irányokat az építtetők számára a városban.
Szervesen kapcsolódik a kiállítás a kézikönyvhöz, itt is nagyszerű tereket, épületeket
látunk – hívta fel a figyelmet Kovács Péter
polgármester. Utalt rá: változnak az épületek,

Kovács Péter polgármester és Ábrahám Ferenc a tablók előtt a megnyitón
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az utcakép, a város is. Sok még a kockaház
Vépen, de már kicserélték a nyílászáróikat,
hőszigetelő vakolat került rájuk. A fehér házak, barna fafelületek, piros cserép korszaka
is lejárt. Az épületek színesedtek, a tetőtér,
majd a mediterrán stílus lett a divat. Ma nagyobb szabadsággal lehet a telkekhez nyúlni.

A házak nem felfelé terjeszkednek, jellemzőek a nagy terek. Nagy feladat az építészeknek
az energetikai kihívásokkal szembenézni, ezt
is kiemelte. A tablókon látható alkotásokon
sok a követni való ötlet, érdemes azokat tanulmányozni – december 20-ig bárki megteheti Vépen.

Lakóházak, középületek, ipari épületek, kertészeti és belsőépítészeti alkotások a tablókon
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I N T E R J Ú

RÁPLI PÁL RAUSCHER MIKSA-DÍJAS
G ombás M ónik a

„Az ember lelke nem változik meg
tízévente szakfolyóiratok
és építőanyag-gyártók vezényletére”

Milyen motivációk, élmények hajtották az építészet felé?
Lassan alakult ki, nincs építészfelmenő a családban. Szerintem ez úgy kezdődhetett, hogy a
gimnáziumban érdekelt a művészettörténet, az
épülettörténet, és szerettem rajzolni. Valahogy
azt képzeltem gimnazistaként, hogy a racionális műszaki dolgok és a művészet az építészetben találkoznak. A másik ilyen párhuzam az
az, hogy tanultam zenélni elég sokáig. Ebben
a perspektívában pedig a zene és az építészet,
mint a „megfagyott muzsika” párhuzama vagy
párhuzamellentéte vált inspirálóvá. Amit én az
építészetről és a szakmáról gondoltam teljesen
más. Jó értelemben, de teljesen más az azóta eltelt valóság. Azt is szerettem, amire vállalkoztam,
meg azt is, ami lett belőle.
Ezt kifejtené?
Az a kép él a tervezőről, hogy egy asztal mögött
ül fehér köpenyben, és amit tervez, az másnapra
megvalósul. Ennél sokkal árnyaltabb ez a szakma. A terv és a megvalósulás között rengeteg
minden történik. Azt látom, hogy a sikeres építész az, aki valamilyen arányban eljut a megvalósított dolgokig, mert addig minden csak
ígérgetés.
A cége filozófiájából az tűnik ki, hogy építészet és
létezés szervesen összefügg.
Az építészet a természeti élettérből ragad ki
egy részt, vagyis általa (élet)teret képezünk
magunknak. Annyiban vagyunk ezért felelősek, hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy rövidtávú
érdekek miatt pusztuljon a környezet, és lehet
magasabb szintre emelni, hogy harmonizáljon
a kettő. Ellentétben a közhiedelemmel, nem egy
acélszerkezetű áruház az, amit nehéz elbontani,
hanem a rosszarányú, túlméretezett és rosszul
kivitelezett lakóépületek, lakóparkok.
Melyek a 21. század legnagyobb kihívásai az építészettel szemben?

Az, hogy képviseljük azt az elmúlt több ezer
éves hagyományt, aminek vannak maradandó
értékei, de úgy tűnik most feledésbe merülnek.
Egyrészt a modern technikai vívmányok miatt, amelyeknek nincs mindig valódi fejlődést
mutató iránya. Ezek legtöbbször tíz éven belül
megbuknak. Az ember felépítése, immunrendszere, lelke, habitusa viszont nem változik meg
tízévente szakfolyóiratok és építőanyag-gyártók
vezényletére. Tehát az élhető ház még mindig
ugyanaz, mint, ami volt. A magyar háznak meg
van a maga nagyon komplex jelentésrendszere.
A pince jelképezi az alsó világot, a padlás pedig
a piramis jelentésköreit mozgósítva koncentrálja a transzcendenst. Ez a két szféra egyenlítődik
ki a konkrét lakótérben, amely a jelent szimbolizálja. Ez a rend tükröződik a bort, búzát, békességet mondásban is.
Idén megkapta a Rauscher Miksa-díjat. Az Ön
munkássága hogyan kötődik a vasi elődéhez?
Rauscher Miksának az a legnagyobb jelentősége, hogy kifejezi a szombathelyi és a térségi
építészetet. Annyiban vannak párhuzamok,
hogy vidéken lett nagyon jó építész, családi

ember volt és közéleti személyiség is. A díjról
azt szeretném mondani, ha az ember a saját közösségétől veszi át, annál nagyobb, meghatóbb
dolog nincs. Ez mindenképpen egy üzenet arra,
hogy valamit együtt végigvittünk az elmúlt évtizedekben. Nem számítottam rá.

Az idén átadott répcelaki sportcsarnok az Altus Savaria Tervező Iroda Kft. tervei alapján készült

Rápli Pál, vezető tervező, okl. építészmérnök, okl. városépítési és város
gazdasági szakmérnök, Körmend város főépítésze

A tervező iroda kisebb épületekkel is szívesen foglalkozik (Répcelaki ravatalozó bővítése)
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A multifunkcionális sportcsarnokban konditermet, irodát és tárgyalót is kialakítottak
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MANGLIÁR LÁSZLÓ
2017 VASI ARANYDIPLOMÁS ÉPÍTÉSZEI

HEFELE-DÍJAS
G o mbás M ó ni k a

Vincze Csaba
okl. építészmérnök
Borsos Gyula a „körmendi építész”
1942-ben született. Az egyetem előtti két évben kőműves szakképesítést szerzett, majd VASÉP-ösztöndíjas is lett. Diplomamunkája Körmend városközpont részletes rendezési terve volt. Így kezdettől fogva
több lábon állt: előbb kivitelező, majd 15 évig városi építési hatósági
mérnök-főmérnök volt. E munka körében sokat tett városa fejlődéséért. Közreműködött a városi sportcsarnok létrehozásában, a kastélyszínház kialakításában, a város infrastrukturális fejlesztésében. Folyamatosan magántervezett is. Ő tervezte Körmenden és környékén az
első félszint eltolásos családi és sorházakat. Előbb magántervezőként,
majd gmk. és kft. keretén belül nagyobb épületeket.
1993-tól új főállása lett. Ő vezette Szombathely Megyei Jogú Város városüzemeltetési osztályát 2004. évi nyugdíjazásáig. Azóta ismét tervez,
melyhez jó egészséget és szép munkákat kívánunk. Munkáit lapunk
2008/6-7. számában ismertettük. Ezúton gratulálunk 50 éves diplomájához és további tevékeny éveket kívánunk!

Varga Sándor a „szombathelyi építész”
1944-ben született Szombathelyen. A pécsi építőipari szakközépiskola
után a műegyetemen tanult tovább. Társadalmi ösztöndíjat a megyétől kapott, így a szombathelyi TANÉP-hez került előkészítő osztályra. Hamarosan
a MEZŐBER-ben lett tervező, majd a Városházán, a tervosztályon dolgozott.
1973-ban a TANÉP műszaki osztályvezetője lett. Akkor kezdődött a cégnél
az alagútzsalus lakóházépítés, és vele a további technológiaváltás. Ennek
irányítása szép feladat volt. 1979-től az ÉPSZÖV főmérnöke, majd elnöke
lett. A cég jelentős asztalosipari munkákkal, belsőépítészettel foglalkozott
az egész Dunántúl területén. Onnan ment nyugdíjba. Közben rendszeresen magántervezett. E téren szokása nem változott: saját kézzel a Pécsről
hozott szép grafikával dolgozta ki terveit. Kamaránkban is tevékenykedett,
évekig a Vasi Építész Kht. ügyvezetőjeként segítette az elnökség munkáját.
Munkásságát lapunk 2007/10. számában ismertettük. Ezúton gratulálunk
50 éves diplomájához és további tevékeny éveket kívánunk!

Borsos Gyula

Varga Sándor
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Szent Márton ünnepén Szombathely
városa hagyományosan a figyelem
középpontjába állítja azok munkásságát,
akik életük során sokat tettek,
maradandót alkottak élőhelyükért. Idén
is gálaműsoron adták át a kitüntetéseket.
Mangliár László Hefele-díjat kapott.

Hefele-díj adományozható annak a személynek, aki a városfejlesztés, a városépítés területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő
munkát végzett, és ezzel közmegbecsülésre
tett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.

Mangliár László 1989-ben a Budapesti Műszaki
Egyetem Építészmérnöki Karán okleveles építészmérnök diplomát szerzett. Munkáját, rövid
ausztriai gyakorlat után a VASITERV-nél kezdte. Első önálló munkája az azóta már többször
bővített sárvári Sport Hotel volt. Mátis Lajossal
már az egyetem alatt megismerkedett, mert
egyik dolgozatát a Szombathelyi Képtárról
írta. Diplomamunkája a Fő téri foghíj beépítése volt. A VASITERV átalakításakor együtt alapították meg Mátis és Mangliár Tervező Bt.-t,
ahol megtervezte a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. belvárosi kazán- és irodaházát a
Művelődési és Sportház szolgálati lakása helyére. A Vízöntő utcai telephelyre gázmotoros
fűtőerőművet, a Mikes Kelemen utcába faapríték üzemű bio-fűtőművet tervezett.
Mátis Lajossal közösen elkészítette egyes
szombathelyi területek, pl. a Stromfeld lakótelep melletti gazdasági és a Petőfi-telepi lakóterületek részszabályozási tervét.
Legismertebb szombathelyi munkája minden
bizonnyal a szombathelyi Fő tér felújítása, melyet Kutnyánszky László főépítész szakmai irányítása mellett tervezett meg Takács Andrással és Pintér Gáborral. A közelmúltban a tervei
alapján készült el a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház előtti Mindszenty
József tér felújítása, jelenleg pedig a Berzsenyi
Dániel tér és környéke megújítása történik az
általa vezetett csoport tervei alapján.
Érdekes feladata volt az Óperint utcai Country
Club kialakítása, és az Ady téri Romkert diszkó
bővítése, valamint a Kőszegi vár udvarainak
felújítása.
A közelmúltban a tervei alapján újult meg régi
iskolája, a Paragvári Utcai Általános Iskola épületének, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Hollán Ernő utcai szárnyának homlokzata
és tetőzete, illetve kezdődött el az ún. APEHtömb tető- és homlokzatfelújítása.
Életútja során a városban született patrióta
lelkesedésével dolgozott Szombathely közterületeinek megújításán, a városképben és a
város gazdaságában jelentős szerepet játszó
épületek felújítása és felépítése érdekében.

Mangliár László
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K Ö Z - T É R

EZT ÉN IS MEG TUDOM CSINÁLNI
- KALÁKA EGYÜTTES
K iss Alber t
okl. építészmérnök

Lábazatok közötti feltöltés, festés-mázolás, laminált parketta lerakása, stb. „Ezt én is meg tudom
csinálni, minek ehhez iparos!” Gyakran hangzik
el építtetők szájából. A 191-es ezt meg is engedi: “Az építőipari kivitelezési tevékenység építési
szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy
is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a
szakmai szabályok betartása mellett…építési
engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó
kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.” Azt,
hogy ezt miként kell adminisztrálni, a folyamatban ki kivel van, kivel köt vagy nem szerződést,
stb. a jogszabály már nem mondja meg. Ezért
néhány hete szakmai állásfoglalást kértem a témában. A kérdéseket és válaszok kivonatát most
közre adom. A Vas Megyei Kormányhivatal állásfoglalása következik tehát az önerős kivitelezési
tevékenységgel kapcsolatban. Persze, maradtak
még kétségeim, főleg a válaszok szerinti gyakor-

lati megvalósítás témakörében, de legalább van
mihez tartanom magam tervezői művezetőként
vagy éppen felelős műszaki vezetőkét. Főleg
azért, mert az állásfoglalást a Vas megyében működő építésfelügyeletek is megkapták…
Ha az építtető önerős munkáját a vállalkozó irányítja, vele szerződést kell-e kötni? (Az elektronikus naplóban az önerős kivitelezés esetén nem lehet szerződéses adatokat rögzíteni, szerződést feltölteni.)
A vállalkozó kivitelező alnaplójában lehet az
önerős munkavégzést rögzíteni. Az alnaplót az
építtető maga vezeti, itt van mód a szerződéses
adatok feltöltésére.
(Az alnapló alvállalkozói napló. Ezzel a megoldással a vállalkozó úgy felel az építtető önerős
munkájáért, mint az alvállalkozóért. Felelős műszaki vezető az alvállalkozórészéről is szükséges…
Ez a megoldás adóhatóság részéről is felvethet
bizonyos munkajogi kérdéseket… KA)
Lehet-e csak felelős műszaki vezető irányításával,
vállalkozó megjelölése nélkül önerős munkát végezni?
Az építési munkáknál felelős műszaki vezető
irányítása vállalkozó megjelölése nélkül nem
elegendő.
Egyazon építkezésen a műszaki ellenőr, tervezői
művezető lehet-e az önerős kivitelező felelős műszaki vezetője?
A tervező a tervezői művezetési feladatokat
építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra
jogosultsággal rendelkezik, azonban személye
nem lehet azonos a felelős műszaki vezetőjével.

Közös munka, közös teher

Minden eszköz bevethető

Gyakran előfordul, hogy az
építkezésen az építtető néhány
munkafolyamatot maga készít el.
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(A magam részéről ebben az esetben továbbra
sem látok ellenérdekeltséget. Ugyanaz a megbízó személye, a megbízott ugyanabba az érdekeltségi körbe tartozik mindkét szerepkörben…KA)
Ha a (generál) vállalkozó jóváhagyásával és felügyeletével önerős munkavégzés is zajlik, a vállalkozónak szakirányú szakképesítésének kell-e lennie?
A vállalkozónak szakirányú szakképesítéssel kell
rendelkeznie.
Ha az építtető egyben a generál kivitelező (eladásra épít), tervezője, tervezői művezetője lehet-e egyben a generál kivitelező felelős műszaki vezetője?
Mivel a tervező a tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, a
fennálló összeférhetetlenség miatt személye
nem lehet azonos a felelős műszaki vezetőjével.
(Számomra most sem egyértelmű: Ha a megbízó építtető egyben generál kivitelező, a tervező,
tervezői művezető és a felelős műszaki vezető
azonos személy, nem látok ellenérdekeltséget.
Ugyanazok a szerződő partnerek, ugyanazok az
érdekek. Műszaki ellenőrt, mint építtető csak
nem alkalmaz saját magával, mint kivitelezővel
szemben…KA)
A kérdésekre adott válaszok a helyhiány miatt
erősen kivonatoltak. A válaszadó jogszabályi
hivatkozásai sem lettek közölve. A teljes anyag
lekérhető a ka.bt1@t-online címről - három oldal.
A szerzői vélemény: Ezekben az esetekben egy
esetleges elmarasztaló építésfelügyeleti döntés
utáni jogerős precedens értékű közigazgatási
bírósági döntés lehet iránymutató.

“Ezt én is meg tudom csinálni, minek ehhez iparos?!”

Kaláka: együtt a közös célért
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Ö R Ö K S É G Ü N K

AZ ART DECO SZOMBATHELYEN I.
Balog h Péter
okl. építészmérnök

A hazai építészettör ténet sokáig
nem foglalkozott különösebben az
ar t deco jelenséggel, ami részben
ér thető, hiszen nem képviselt önálló
stílusirányzatot mint a szecesszió vagy
a bauhaus mozgalom. Nem voltak
teoretikusai, jelszavai és kiáltványai
sem. Szülőhazájának Franciaország
tekinthető, ahol az 1925- ös párizsi
„Modern iparművészeti és iparmű
kiállítás” hozta felszínre ezt a stilizáló,
látványos dekorativitást mutató
irányzatot, amelynek ér tékeit csak
jóval később ismer ték fel. Neve Le
Corbusier-től eredeztethető, aki a
L’ Esprit Nouveau hasábjain számolt
be az emlékezetes tárlatról, amely
főleg az iparművészet, a tárgyformálás
terén hozott a szecessziótól elválva
újdonságokat, de rávetült az építészetre
is. Olyan neves alkotók kapcsolhatók az
irányzathoz, mint Josef Hoffmann, Fritz
Höger vagy Kolo Moser.

Paragvári utca 55. - Schwartz Antal tervezte 1932-ben

Somlai Artúr utca 19. - Brenner (VI) János tervezte 1932-ben

Természetesen Magyarország sem maradt
érintetlen az art deco hatásaitól, de hazai
előzményei is voltak. Elég itt megemlíteni
Lajta Béla, Wälder Gyula, Borsos József, Kozma Lajos nevét. Az irányzatot nehéz lenne
behatároltan jellemezni. Annyi talán megállja a helyét, hogy elsősorban a homlokzatok részletképzésében, anyaghasználatában
főleg a tégla, kő, műkő egyéni alkalmazásában, az ablakosztásokban, a rácsok, korlátok
formálásában érhető tetten. Ezekre jó példa Wälder Madách téren álló épülete, vagy
Borsos József debreceni ravatalozója, ahol a
tégla nem pusztán burkolat, hanem felületi játékával díszítessé válik. Jellemző vonás
még a homlokzaton a vízszintes, sávszerű
könyöklő és szemöldökpárkányok közé szorított ablakok jellegzetes osztásukkal, me-

lyekkel a párkány végig fut szalagszerűen
a homlokzaton, és a sarkokon is átfordul.
Ezzel erős horizontális játékot kap a falsík.
Az art deco kedveli még a cikk-cakkos vonalvezetést, a lépcsőzetes attikát, szívesen
alkalmazza a zárt erkélyt íves vagy szögletes
alaprajzzal egyaránt. Különös gondot fordít
a kapuk igényes kialakítására, amit profilozott kapubélésekkel és egyedi rácsokkal old
meg. Jó példákat láthatunk ilyenekre Arkay
Bertalan, Györgyi Dénes vagy Hajós Alfréd
épületein.
Az art deco áramlatnak Szombathelyen is
voltak követői. A két háború között több
fiatal építész tevékenykedett itt, többek
közt Brenner (VI) János (1891-1956), Szende László (1895-1974), Grúber Imre (18981974), ifj. Vass Béla (1907-1987), Hochholtz-

er Ödön (1884-1955), de nem idevalósiak
pl. Szivessy Tibor (1884-1963) is kapott
megbízást.
A tégla jellegzetes alkalmazásával leginkább
Brenner (VI) János épületein találkozhatunk.
Lehet, hogy a család korábbi téglagyára is
ösztönözte erre. Családi házainál az ablakok
közötti mezőknél alkalmazta a lilás klinkertéglát, amellyel felületi játékot alakított ki.
Jó példa erre a Hunyadi úton (egykor Brenner-telep) a 23., 35. és 39. számú lakóház, (a
41-es számú is ilyen volt, de barbár módon
leverték!) Ide sorolható még a Somlai Artúr
u. 19., valamint a Malom u. 12. számú lakóháza is, valamint testvérének Brenner Annának tervezett háza a Hunyadi u. 43. sz. telken
(átalakítás alatt!), és Brenner József háza a
Szt. Flórián krt. 11. szám alatt. Brenner egyik

Szent László utca 14. - Szende László tervezte 1932-ben

Evangélikus kultúrház - Hochholtzer Ödön tervezte 1939-ben

fő művénél, a szalézi templomnál is előfordul a tégla dekoratív szerepeltetése.
Brenner (VI) János társa Szende László is szívesen nyúlt a tégla díszítőelemkénti használatához pl. saját, Kálvária utcai (47. sz.) házánál vagy a Szt. László 14. sz. alatti, egyébként
bauhaus-os épületnél. Sajnos több épületét
átalakították. A „kismesterek” is éltek a tégla
plasztikai lehetőségeivel, pl. Schwartz (Sőtér)
Antal saját Késmárk utcai házánál, vagy Paragvári u. 55. és Horváth Boldizsár krt. 8. számú lakóháznál. Nem véletlen, hogy ő volt a
szalézi templom kivitelezője.
(Folytatás: a következő számunkban!)
Malom utca 12. - Brenner (VI) János tervezte 1932-ben
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I N T E R J Ú

SZÁGULDÓ SZERELVÉNYEK
A NÉMET BETONALJAKON
G ombás M ónik a

A Vas Megyei Mérnöki Kamara
közlekedési szakcsoportjának Mérnökök
Új Stratégiája (MUSTRA) név alatt futó
előadás-sorozatában a közelmúltban
a vasúti szakembereknek szóltak az
előadások. A szervezők – Tóth Tibor
és Tóthné Temesi Kinga –, egy több
évtizedes szakmai együttműködés
hagyományát élesztették fel a
Magyar Államvasutak és a VDEI
(Német Vasúti Mérnökök Szövetsége)
thüringiai küldöttsége között.

Holger Klein okl. mérnök, az Obermeyer Kft. erfurti irodájának vezetője, a VDEI Türingiai Kerületének elnöke

A nagysebességű vasútak már nem építhetők hagyományos zúzott kő technikával

A német vasút (Deutsche Bahn) működési formája decentralizált, amely különbözik a magyar
vasút felépítésétől. Miként szerveződnek az egyes
leányvállalatok és a regionális igazgatóságok?
1994-ig két külön vasúttársaság működött Németországban: a Deutsche Reichsbahn az egykori NDK területén, és a Deutsche Bundesbahn
az egykori NSZK területén. Ezek fúziójaként jött
létre a Deutsche Bahn AG (Aktiengesellschaft,
részvénytársaság), ahol a különböző szakterületeket önálló vállalatokként szervezték ki.
A felépítmények karbantartása továbbra is állami feladat, a DB Netz a német állam száz százalékos tulajdonú leányvállalata. Az évek során
400 vasúttársaságot alapítottak meg (EVU, Eisenbahnverkehrsunternehmen), melyek többnyire magántulajdonban vannak. A konszern
központja Berlinben található, azonban az
egykori Deutsche Bundesbahn székhelyeként
Frankfurt is nagy szerepet játszik.
Magyarországon kevésbé használt technológia
a betonlemezes vasúti pályaszerkezet („Feste
Fahrbahnen”). Miért erre az anyagra esett a
választás az emelt és a nagysebességű vasútvonalak építésénél?
Németországban több mint negyven éve üzemelnek betonlemezes, zúzottkő-ágyazat nélküli vasúti pályaszerkezetek. Három főbb típus
különböztethető meg: a fektetett szerkezetek,
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monolit szerkezetek, egybeöntött síncsatornás lemezek. A betonlemezes vasúti pályaszerkezetek sajnos drágák, ugyanakkor hosszú
távra tekintve kedvezőbb költségszinten tarthatók karban (pl. süllyedési hibák nincsenek).
A nagysebességű vasutak már egyébként sem
építhetők zúzottköves technológiával, ugyanis egy 250 km/h feletti sebességgel haladó
vonat által keltett rezgések túlzottan igénybe
vennék az alágyazatot. Az utasok szempontjából is előnyösebb, ugyanis az utastérben
lényegesen halkabbá válik a vasúti járművek
futása. A környezet irányába mért zajhatás
ugyanakkor emelkedik (tapasztalati úton átlagosan 3 dB-lel), ugyanis egyelőre nincs olyan
anyag, amelyet a betonlemezes felépítménybe építve hatékony zajelnyelő hatást lehetne
elérni. A vasúti pálya köré építendő zajárnyékoló létesítményeket ennek megfelelően kell
méretezni, amely az egyébként is magasabb
beruházási költségeket kismértékben ugyan,
de tovább emeli. A betonlemezes felépítmények egyik legfontosabb előnye azonban a
biztonság terén keresendő: baleset esetén, ha
a pálya hagyományos zúzottkő ágyazattal épül
az alagutas vonalszakaszokon problematikus
a mentési útvonal biztosítása. Betonlemezes
felépítményre egyszerűen illeszthető további,
a közúti járművek közlekedését lehetővé tévő

teherhordó szerkezet. Természetesen valamennyi alagútkijárat (portál) rendelkezik közúti
kapcsolattal. Ez az előny kifejezetten fontos az
Erfurt–Nürnberg közötti vasútvonalon, ahol ott
van Németország két leghosszabb – 7-8 km
hosszú – alagútja, a Silberberg és Bleßblerg is.
A MUSTRA előadássorozaton elhangzott, hogy
évente 650 ezer betonalj cseréje válik szükségessé a DB hálózatán. Ehhez kapcsolódik-e valamilyen újrahasznosítási megoldás a vasúttársaság
oldaláról?
A DB Bahn Netz AG természetesen külön
eljárásrendet alakított ki a megrongált, sérült
betonaljak újrafelhasználására is. A szövetségi forrásokból finanszírozott nagyprojektek
során jellemzően új anyagokat építenek be
a pályába. Alapesetben az a szabály, hogy a
felújítás során kinyert, tovább használható
keresztaljakat a sérülés mértékétől függően
egyre alacsonyabb vonalkategóriába építik
be, míg a súlyosan sérült keresztaljak elsősorban iparvágányokra kerülnek. A tovább nem
újrahasznosítható betonaljakat egy kezelőüzembe szállítják, és ott szétbontják. A betonvas betét és a szétzúzott beton „másodlagos
nyersanyagként” új célokra lesz használva: a
betonvas ócskavasként, míg a betonzúzalék
új közlekedési pályák szerkezetének alépítményébe kerülhet bedolgozásra.

Évente 650 ezer betonaljat kell cserélni a különböző pályaszakaszokon

Az Erfurt-Nürnberg között vezető nagysebességű vasútvonalon több különböző építési technika figyelhető meg

Hermann Schmallfuß (jobbra), a VDEI delegáció egyik tagja,
a DB infrastruktúráját mutatta be előadásában

A betonlemezes felépítmények jelentősen növelik az utazási komfortérzetet
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BABOS EDIT KIÁLLÍTÁSA

Mezőgazdasági funkciójú épületeit örömmel
láttuk. Az is érdekes volt, hogy házai mennyire benne állnak változó korunkban. A kiállítás
másik része gazdag üveggyűjteménye.

Sok fiatal kollégánk is érdeklődött, köztük
olyanok is, akiket az idősebbek még diákként
ismertek meg, és most már az új generációt
képviselik. Editről kiderült, hogy már nagy-

TÖ R T É N T

mama, mindkét unokája jelen volt a megnyitón. Köszönjük neki, és a Vitalitas Galériának
ezt a találkozást, a fellépett zeneművészeknek pedig a közreműködést.

Vincze Csaba
okl. építészmérnök
az Ybl Miklós főiskola levelező tagozatán. Első
itthoni főnöke Fülöp Ida volt, aki most az ér2017. október 16-án Babos Edit kiállítása deklődők figyelmébe ajánlotta a kiállítást.
nyílt meg Scheiber Katalin kolléganőnk Edit a SZÖVTERV-nél kezdett, majd 11 évig
barátságos galériájában. Ez már ott a az AGROBER-ben tervezett. Ezután a változó
tizedik építész bemutatkozása. megnevezésű építési hatóságoknál volt ügyintéző, majd hivatalvezető.
Tíz évig Kőszegen, így nem csoda, hogy műemlék felügyelő is lett. Hatósági munkái mellett kezdettől magán-tervező, majd igazságEditet már rég óta ismerem, de meglepett, ügyi szakértő is volt. Tablóin nyomon követhogy milyen sokoldalú és bőséges tervezői hettük a lakóház építési irányzatok változásamunkássága. 1974-ben kezdte tanulmányait it, egészen a legutóbbi mediterrán házakig.

1974. óta az építészet elkötelezettje

A tervezőasztalnál
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Edit szenvedélye a színes likőrös üvegek gyűjtése, a legrégebbi darab
az 1800-as évekből származik

Babos Edit munkái tablókon 1.

Babos Edit munkái tablókon 2.
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H Á Z U N K

URBANISZTIKAI EMLÉKKKÖNYV JELENT MEG

TÁ J A

A 35 ÉVES VAS MEGYEI MŰSZAKI BÁL
ELŐZETES PROGRAM – 2018.
KŐSZEG HOTEL ÍROTTKŐ
2018. február 10-11.

2018. február 10. (szombat):

A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező
Tábor idén ötvenéves. Ez alkalomból Az 50 éves
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Emlékkönyve címmel jubileumi kiadvány jelent meg.
A kötetben személyes emlékek mellett számos
fotó eleveníti fel, ismerteti a nemzetközileg is
meghatározó építészeti-városfejlesztő szakmai
esemény környezetre gyakorolt hatását.
A Vas Megyei Építész Kamara székhelyén rendezett könyvbemutatón, amelyet a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Magyar Urbanisztikai Társaság közösen szervezett,
dr. Puskás Tivadar polgármester is részt vett.

12 órakor:
A szállás elfoglalása (Hotel Írottkő, kétágyas
szobákban), városnézés, ismerkedés Kőszeg
építészeti, táji és gasztronómiai értékeivel
19 órakor:
Megnyitó
Születésnapi pohárköszöntő
Nyitóműsor
19.45 órakor:
Vacsora: svédasztal (ital: rendelés alapján)
Tánc, vigalom
Zene: Cabo Wabo Party Band
22 órakor:
Műsor
23.30 órakor:
Ataru Taiko Ütőegyüttes japán dobszínház
bemutatója
23.50 órakor:
Születésnapi tűzijáték
00.20 órakor:
Tombolahúzás, majd éjféli büfé
Zene, tánc hajnali 4-ig

A kiadványra sokan kíváncsian voltak

Dr. Puskás Tivadar polgármester is méltatta a könyvet

Az első 50 év

Portschy Tamás, a nyári egyetem frontembere a könyvbemutatón

AZ ÉPÍTÉSZ TELJESKÖRŰ

A MAGYAR ÉPÍTÉSZ

KÖZREMŰKÖDÉSE,

KAMARA DÍJSZÁMÍTÁSI

SZAKÁGI MUNKATÁRS BEVONÁSA

AJÁNLÁSA

A Magyar Építész Kamara Elnöksége a
21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozatában állást foglalt a tervezési, műszaki
vezetői és műszaki ellenőri tevékenységek
jogosultsági feltételeiről, területeiről. Mikor
vállalhat az építész teljeskörű közreműködést,

22

és mikor szükséges szakági munkatárs bevonása? Ehhez részletes kiegészítő magyarázatot fűztek, amely itt olvasható:
http://mek.hu/media/files/2017/letoltheto/
kiegeszito_magyarazat_212017MEKelnoksegi_hatarozathoz.pdf )

Az országos kamara ajánlást dolgozott ki a 300
m² alatti lakóépület építészeti tervezésének díjszámításáról. Részletes információ itt olvasható:
http://mek.hu/media/files/2017/letoltheto/
MEK_dijszamitas_ajanlat_300nmalatt_lakoep.
pdf

2018-ban is igényes dekorációval, műsorral, jó hangulattal várja vendégeit a bál

2018. február 11. (vasárnap):
9 órától 11 óráig:
Bőséges svédasztalos reggeli
12 óráig:
A szálloda elhagyása
A bálra előzetesen jelentkezni lehet személyesen,
telefonon vagy e-mail-ben.
A részvételi díj 16.000 Ft /fő

A műszaki bál jövőre 35 éves
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