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VASI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK

MEGHÍVÓK
ISMÉT MUSTRA
A Vas Megyei Mérnöki Kamara Közlekedési
Szakcsoportja és a KTE Közlekedéstudományi
Egyesület Vas Megyei Területi Szervezet MUSTRA
című előadássorozatának soron következő
rendezvénye október 26-án, csütörtökön 15
órakor kezdődik a szokásos helyszínen, a MÁV
Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságának I.
emeleti Ady tanácstermében (Szombathely,
Széll Kálmán u. 2.).

A program témái:
Korszerű közműnyilvántartás
Előadók:
Fülöp Zoltán, Kalocsai Nándor, Németh Zoltán, Varga András

A részvételi szándékot október 24-ig szükséges visszajelezni Tóthné Temesi Kingának a temesi.kinga@kti.hu címen, vagy a
+36303001516 telefonszámon.

Informatikai rendszerek integrációja
Előadó:
Tarján Ferenc

A VDEI THÜRINGIA-I KÜLDÖTTSÉG
SZOMBATHELYI SZAKMAI LÁTOGATÁSA
A Vas Megyei Mérnöki Kamara Helyszín:
Közlekedési Szakcsopor tja és a KTE a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi IgazgatóságáKözlekedéstudományi Egyesület Vas nak I. emeleti Ady tanácsterme (Szombathely,
Megyei Területi Szervezet meghívja az Széll K. u. 2.)
érdeklődőket arra az október 20- án,
pénteken 9.30 órakor kezdődő előadásra, Tervezett program:
amelyet a VDEI ( Verband Deutscher 9 óra: Érkezés, regisztráció, büfé
Eisenbahn-Ingenieure E.V, Német Vasúti 9.30 órától 10.30 óráig: Vasúti témakörök
Mérnökök Szövetsége) Thüringia-i (egyeztetés alatt)
küldöttsége tar t szombathelyi - vágányzárak tervezése
látogatása alkalmával. - nagysebességű vasútvonal
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- TSI-tanúsítás
- Sín - és kitérőgondozás, betonlemezes felépítmények vizsgálata
10.30 órától 11.30 óráig: Kérdések, hozzászólások
A részvételi szándékot október 19-ig szükséges
visszajelezni Tóth Tibornak a toth.tibor@mav.
hu címen.
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ÉRTÜNK FEJLESZT A VASÚT
– MÁV ROADSHOW
Tóthn é Temesi K ing a
Mé r y B er nad et t
elsődleges prioritásnak vallja a személyforgalom igényeinek magas színvonalú kiszolgáláAz elmúltévekben nagyszabású vasúti sát. A fejlesztések nyilvánvalóan nem lehetnek
infrastruktúrafejlesztések valósultak meg öncélúak, mindazok az utasok érdekében kell,
Magyarországon, és további fejlesztések hogy történjenek. Ezen hitvallás indította el azt
vannak előkészítés alatt a tervezőasztalokon. a gondolatot, hogy a MÁV vezetői bejárják az orA Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. szágot tájékoztatást adva a térség aktuális vasútholnapján böngészve az aktuális projektek fejlesztési projektjeiről. A RoadShow célja annak
között részletesen tájékozódhatunk az demonstrálása, hogy „emberarcú” a MÁV, hogy
épülő, befejezett, és előkészítés alatt álló van kivel megbeszélni a javaslatokat, és hogy
munkákról: gyorsforgalmi utak (72 db), az utasok, az önkormányzatok, a munkáltatók
közutak (304 db), vasútfejlesztés (85 db), visszacsatolása, mint objektív tükör közvetlenül
kerékpárutak (5 db), intermodális csomópont juthasson el a MÁV felső vezetéséhez.
(1 db), előkészítés alatt (13 db), kivitelezés A rendezvény szellemiségéhez csatlakozott a
alatt (20 db), befejezett beruházás (52 db). Közlekedéstudományi Egyesület vállalva a renDarabszám tekintetében is jelentős részt dezvénysorozat lebonyolítását. Első helyszínként
képviselnek a vasútfejlesztési projektek, az Szombathely, mint az egyik legjelentősebb vasösszes bekerülési költségeket vizsgálva pedig úti csomópont került kiválasztásra, s majd ezt
még inkább szembetűnő a vasútfejlesztések követik az ország teljes vasúthálózatát lefedve
nemzetgazdasági jelentősége. további kiemelt városok – várhatóan még ez
évben – mondta bevezetőjében Tóthné Temesi
Kinga a Közlekedéstudományi Egyesület főtitA fejlesztések többsége nemcsak az állagmeg- kárhelyettese a rendezvény levezető elnökeként.
óvást szolgálja, hanem a beavatkozási szakaszo- Szombathely földrajzi fekvéséből adódóan olyan
kon komplex átépítés valósul meg a legkorsze- város, amely jelentős útvonalak kereszteződérűbb utasforgalmi létesítményekkel együttesen. sében fekszik, például az 1900-as évek körül 16
A fejlesztés kiterjed a járműpark megújítására irányba indultak innen vonatok – idézte fel nyitóis. A MÁV csoport elkötelezett szolgáltatóként beszédében dr. Puskás Tivadar polgármester, aki

Tóthné Temesi Kinga, a KTE főtitkárhelyettese köszönti a rendezvény résztvevőit
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egyben bejelentette, hogy a kormány augusztusi
határozatában a Modern Városok Program keretében 650 millió forintot csoportosított át Szombathely épülő Intermodális Csomópontjának
előkészítési munkálataira.
Versenyképes a vasút – ezt hallhatták a fórum
résztvevői Dávid Ilonától, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójától. A cég egyik mérőszáma az
adóssága – mondta. A 2010-ben még több mint
300 milliárd forintos adósság az utóbbi 7 évben
realizálódott árbevétel emelkedésnek köszönhetően 2017 végére várhatóan 54 milliárd forintra
csökken. Az állami segítség mellett önerőből
törlesztett a társaság. Fejlődik az áruszállítás és a
személyszállítás is. A pályahálózat megújítására
tavaly 31,7 milliárd forintot költött a vasúttársaság. A MÁV a megfelelő tisztaság érdekében
új takarítási szolgáltatási szerződéseket kötött.
Sok tennivalót említett még, például azt, hogy
hiányzik a vasúti szakképzés. Szüksége lenne
a társaságnak közép- és felsőfokú végzettségű,
szakképzett munkatársakra. A térségről hangsúlyozta: szeretnének szorosabb kapcsolatot a
helyi önkormányzatokkal, közös munkával fejleszteni a kötöttpályás közösségi közlekedést.
Kiemelte a vezérigazgató azt is, hogy a MÁV és
a GYSEV nem vetélytársak a térségben, hanem
közös a céljuk: az utasok kiszolgálása.
Szerencsés térség Szombathely, mert a MÁV és a
GYSEV is jelen van – kezdte előadását Kiss-Becze
Eszter, a MÁV Zrt. stratégiai és fejlesztési főigazgatója.
Szombathely térségét érintő főbb MÁV-os fejlesztések:
közösségi közlekedés fejlesztése Sárváron
Celldömölk állomás rakodótéren P+R parkoló létesítése és a vasútállomás épület
homlokzatának felújítása
közösségi közlekedés feltételeinek javítása
Balatonfüreden
állomásfejlesztés Tapolcán, Keszthelyen,
Balatonszentgyörgyön
Zalaszentiván-Nagykanizsa szűk kereszt
metszet kiváltás és villamosítás
Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely
szűk
keresztmetszet kiváltás és villamosítás, és
központi forgalomirányítás megvalósítása
a Balaton körül

E Z

„Ha megnézzük a térséget, látjuk, hogy Szombathely jelentősége egyre nagyobb. Szeretnénk az
állomást infrastrukturális szempontból fejleszteni”– tájékoztatott Ungvári Csaba, a Győr–Sopron–
Ebenfurti Vasút Zrt. vezérigazgató-helyettese, aki
összegezte a Vas megye vasúthálózatának legnagyobb részét működtető GYSEV Zrt. legutóbbi
térségi fejlesztéseit, a Szombathely-Csorna és a
Szombathely-Zalaszentiván vonal villamosítását,
valamint szó esett a járművek fejlesztéséről is. "A
motorvonat beszerzésünk folytatódik. A tavalyi
évben aláírtunk szerződést újabb 10 motorvonat beszerzésére, ezek az elkövetkezendő 2 évben fognak megérkezni, így teljessé válik egy 20
járműből álló flotta a GYSEV-nek, ami azt fogja
jelenteni, hogy a regionális közlekedésben ezekkel a motorvonatokkal fogjuk 100 százalékig kiszolgálni az utasokat" - emelte ki Ungvári Csaba.
Ezáltal felgyorsul a személyszállítás, rövidülnek a
menetidők és javul az utaskiszolgálás is.
Veszprémi László (a MÁV Zrt. üzemeltetési
vezérigazgató-helyettese) ismertette a pályahálózat üzemeltetési tevékenységét: Sárváron
megvalósult a felvételi épület és környezetének
rekonstrukciója, a homlokzati nyílászárók cseréje, az utasforgalmi területek, az állomás előtti tér
felújítása, P+R parkoló kialakítása. A jövőbeni
fejlesztések között szerepelnek a felvételi épület
homlokzatának karbantartási munkái, új lábazati burkolat kialakítása, függesztett üvegtető
elhelyezése a főbejárat felett, új közlekedőburkolat kialakítása, a perontető deszkaaljzatának
és a fémlemez fedésének cseréje, a vízház és a
környezetében lévő épületek lebontása.
Celldömölkön befejeződött a felvételi épület és
a környezetében lévő utasforgalmi területek felújítása, az utascsarnok, és az abból nyíló egykori
üzlethelyiségek átalakítása, új utas-wc-blokk

kialakítása, akadálymentes megközelítésének
biztosítása. A helyre új biciklitárolók is kerülnek.
A földszinti volt resti étterem épületrészét átalakítják a Volán pénztárának és dolgozóinak elhelyezése érdekében. Hamarosan megvalósulnak
a felvételi épület homlokzat-karbantartási munkái, ezenfelül akadálymentes bejáratot és P+R
parkolót is kialakítanak.
Kazai Katalin értékesítési igazgató bemutatta
a MÁV-START Zrt. szolgáltatásfejlesztései, többek között az alábbiakról tájékoztatott: A MÁVSTART Zrt. országosan naponta háromezer járattal szolgálja ki több mint 140 millió utasát. 2016ban Szombathely térségében 1,5 millió utasa
volt. A belföldi InterCity-járműpark fejlesztése
a szombathelyi térséget is érinti, az itt közlekedő kocsikba első lépésként új utastájékoztató

T Ö R T É N T

rendszert telepítenek. Több száz műszakilag jó
állapotú, de esztétikailag elavult kocsi megújítása zajlik, az ütemezett felújítási programmal
2020-ra a teljes flotta megújul.
Az országos hálózaton jelenleg 109 jegykiadó
automata üzemel. A szombathelyi Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság területén
jelenleg Balatonfüreden működik automata. Ezt
tovább bővítenék a következő helyszínekkel:
Veszprém, Zalaegerszeg, Keszthely, Sümeg,
Badacsony, Balatonakarattya, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő, Révfülöp, Tapolca, Pétfürdő, Vonyarcvashegy.
A MÁV és az önkormányzatok jövőbeni együttműködése során a tervek között szerepel további P+R parkolók létrehozása, valamint vasútállomások fejlesztése.

A vasúti delegáció, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, a GYSEV Zrt. elnöke vezetésével
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ÍGY KÉSZÜLT A MÉRNÖKMOZI:
NEMSOKÁRA A KÖZÉPISKOLÁKBAN
G ombás M ónik a
N ád or I s t ván

A szimfonikusok kamaratermében
berendezett mérnökmozi méltó, új
helyszíne volt a XVIII. Savaria Történelmi
Karneválnak: a fesztiválozók sorra adták
a kilincset egymásnak, folyamatosan
ment a vetítés.

Nem migráns! Ő W. Farkas László

6

A históriás rendezvény négy napja alatt több,
mint 350-en látták a „Mérnökök Savariától
Szombathelyig” című filmet.
A mérnökmoziról a Szombathelyi TV Híradóján kívül az M5 országos kulturális csatorna is
tudósított.

Ássunk?!

A vendégkönyv tanúsága szerint a közönségnek tetszett a filmünk. A sajtóvetítésen dr.
Puskás Tivadar polgármester méltatta a mozit,
elmondta, hogy nem csak a karnevál repertoárja gazdagodott ezzel az alkotással, hanem a
városé is.

H Á Z U N K

Úton-útfélen

Ne lőjjetek!

Bevették!

„Ezt már nézni sem bírom!”

Giulietta Masina és a kenyérre kent fiúk

A fiúk meg a bányában dolgoznak...

TÁ J A
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Viccelsz, bolondozol?!

Rendezőnő derít

Tömegjelenet a víz körül

Ókori toi-toi

...hogy a Google álljon beléd!

Geodéta a geodéta szerepben

Mindenki egy szinten

Veszta szűzek témában
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H Á Z U N K

Még kevés a néző

Ebadta kölykök!

Pihen a csapó

Alakul!

Egy dolgozik, hat nézi...

Most akkor kell füst a szentélyből?!

TÁ J A
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MIÉRT ÉRDEMES BELÉPNI EGY NYUGDÍJASNAK
A KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZETBE?
D r. N émet h I s t ván
igazgatósági elnök

2017. július 1-jén hatályba lépett a
közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről
szóló törvény. Miért előnyös ez a
nyugdíjasok számára, mit kell tudniuk
a szövetkezet működéséről és számukra
előnyös jellemzőiről?
A jogszabály hivatalos megnevezése:
“egyes törvényeknek a közérdekű
nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló 2017.
évi LXXXIX. törvény”. A törvény kísérletet
tesz arra, hogy megszüntesse a nyugdíj
melletti munkavégzés eddigi legnagyobb
akadályait.

Melyek ezek az akadályok?
1) A munkavállalásra kész nyugdíjasok előtt
tornyosuló első ilyen akadály, hogy egyedül
nehezen nagyon nehezen találnak maguknak
munkát. A legtöbb esetben a nyugdíjasok
néhány sikertelen próbálkozás után feladják
a munkavállalási kísérletezést, mert nem tudják, hogyan folytathatnák tovább. A nyugdíjasok kapcsolati tőkéje gyorsan apad, ahogy
idősödnek, így egyre kevesebb lehetséges
munkáltatóhoz képesek eljutni, s nem tudják,
hogyan kereshetnének meg több potenciális
alkalmazót, ha az általuk ismert néhány vállalat
vagy intézmény elutasította őket. A nyugdíjasok egyedül nem képesek a munkaerőpiaci
kereslet és a nyugdíjas munkavállalói kínálat
összehangolására.
Képes lesz erre a közvetítésre egy közérdekű
nyugdíjas szövetkezet? Természetesen. Akkor, ha megfelelően sok munkáltatóval tud
szerződni és megfelelően sok nyugdíjas szövetkezeti tagot tud toborozni. A közérdekű
nyugdíjas szövetkezet (knysz) speciális munkaerő-kölcsönzőként működhet, a dolgozni
kívánó nyugdíjasok és a nyugdíjasokat alkalmazni kívánó munkáltatók közötti hatékony
közvetítő szervezetként. E tekintetben pozitív
példaként említhető a diákszövetkezetek mű-
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ködése, amelyek több tízezernyi diák részére
teszik lehetővé számtalan munkáltatónál a
munkavégzést.
2) A munkát vállaló nyugdíjasok előtti második
akadály, hogy lényegében ugyanannyi közterhet kell fizetniük a keresményük után, mintha
aktív korú dolgozók lennének: az szja (15%)
mellett fizetniük kell a nyugdíjjárulékot (10%)
és a természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%), csak a pénzbeli egészségbiztosítási
járulék (3%) és a munkaerőpiaci-járulék (1,5%)
megfizetése alól mentesülnek. A nyugdíjjárulék fizetéséért cserébe jogosultságot szereznek a nyugdíjuk emelésére (az éves kereset
1/2400-ad részével emelik meg a nyugdíj havi
összegét a következő évtől). Egészségügyi ellátásra jogosultak a nyugdíjas státuszukból fakadóan, táppénzre viszont nem (hiszen nem fizetik a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot).
Emiatt a munkáltatók is vonakodnak a nyugdíjasok tömeges alkalmazásától, hiszen nekik
kell kitermelniük a bért terhelő közterheket
is, ráadásul munkáltatóként csak kisösszegű
támogatásban részesülnek a nyugdíjas foglalkoztatott után: a szociális hozzájárulási adó
mértéke ilyen esetben a szokásos 22% helyett
11%, de csak legfeljebb havi 100 ezer Ft bruttó
bér erejéig.
A munkáltatók azért sem rajonganak, hogy a
nyugdíjas munkavállalót ugyanúgy megilletik
a Munka Törvénykönyvében szabályozott jogosultságok, mint az aktív korú dolgozókat (pl.
szabadság, fizetett ünnepnapok, felmondással
járó kötelező kiadások).
Megoldhatja-e ezeket az anyagi természetű
nehézségeket a közérdekű nyugdíjas szövetkezet? Természetesen!
A knysz nyugdíjas tagjának díjazását gyakorlatilag semmilyen közteher nem terheli az szja-n
kívül, de az szja alól is mentesülni lehet a mindenkori minimálbér (sőt, annak kétszerese!)
erejéig, ezt alább elemzem majd.
A nyugdíjast knysz-tagként foglalkoztató
munkáltató pedig nem a magas közterhekkel
terhelt munkabért fizeti a munkavállalónak
– sőt, ő a nyugdíjas dolgozónak semmilyen
jogcímen nem fizet -, hanem a szövetkezettel
kötött megállapodása alapján a knysz részére

fizet a szövetkezet számlája ellenében szolgáltatási díjat. (A nyugdíjas taggal a knysz számol
el, személyes közreműködése arányában.) A
munkáltató így mentesül a bérrel kapcsolatos
összes közteher, az összes bérszámfejtési adminisztráció alól, miközben sem betegszabadságot, sem szabadságot, sem munkaszüneti
napokat nem kell fizetnie a szövetkezeti tagok
után. Ha nincs megelégedve a knysz-tag munkavállaló tevékenységével, csak jelzi a szövetkezetnek, hogy cserét kér, nem kell bajlódnia
a jogviszony megszüntetésével (amely például
munkaviszony esetén hosszadalmas és költséges procedúra a munkáltató részére). A munkáltató csak a ledolgozott óráknak megfelelő
díjazást köteles fizetni. A foglalkoztatót a szolgáltatási díj kapcsán áfa-fizetési kötelezettség
terheli ugyan (a fordított áfázás szabályainak
megfelelően), de ez is csak az átláthatóság biztosítása érdekében.
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet szintén
rendkívül előnyös helyzetben működhet: az
általa a nyugdíjas tagjai részére a személyes
közreműködésük arányában fizetett díjazás
után nem kell közterheket fizetnie (teljes mértékben mentesül a szociális hozzájárulási adó
és a szakképzési hozzájárulás fizetése alól). A
társasági adó tekintetében kedvezményt jelent, hogy mentesül a tao-törvényben foglalt
egyes kötelezettségek alól abban az esetben is,
ha az adózás előtti eredménye vagy a törvényben meghatározott adóalapja nem érné el az
ún. jövedelem-(nyereség)-minimumot.
3) Ha a dolgozni vágyó nyugdíjas a közszférában szeretne munkát vállalni, például azért,
mert aktív korában közalkalmazott vagy közszolgálati tisztviselő volt, egész hegyvonulatnyi akadály gátolhatja ebben: egyrészt a közszférás jogviszonyban történő nyugdíj melletti
foglalkoztatás csak előzetes kormányzati engedéllyel lehetséges, s ha ezt meg is kapná, akkor
is le kell mondania a nyugdíjáról mindaddig,
amíg illetményre lesz jogosult.
Alkalmas lehet-e a közérdekű nyugdíjas szövetkezet ennek az akadálynak az elhárítására?
Igen, hiszen a knysz-tagság nem minősül közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonynak, de még munkaviszonynak, sőt bizo-
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nyos feltételek mellett keresőtevékenységnek
sem, így elvileg nem állhat fenn az alkalmazási
tilalom ilyen esetekben. A knysz-tag nyugdíjas a szövetkezet tevékenységében történő
személyes közreműködésre köteles (amelyet
természetesen harmadik félnél, azaz az őt foglalkoztatni kívánó cégnél, intézménynél teljesíthet), ez a jogviszony pedig nem szerepel a
közszférában nyugdíjasként nem létesíthető
jogviszonyok között. Természetesen annak érdekében, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a közszférában működő foglalkoztatók gördülékeny viszonya a mindennapokban
megvalósuljon, szükséges a kormányzat támogató magatartása is. Miután a törvényjavaslatot a kormánypártok frakcióvezetői terjesztették elő, ez a támogatás valószínűsíthető.
4) A nők kedvezményes nyugdíjában részesülő
hölgyek (kormányzati közlés szerint már 190
ezer nő vette igénybe ezt a kedvezményes
nyugdíjazási lehetőséget) sok esetben azért
nem vállalnak teljes értékű munkát a nyugdíjuk
mellett – akkor sem, ha lenne ehhez kedvük,
erejük és szándékuk -, mert az ilyen nyugdíj
melletti munkavégzéssel szerezhető keresetnek éves keretösszeg szab felső határt. A kedvezményes nyugdíj és a kereset ugyanis csak
addig vehető fel együtt, amíg a munkával szerzett bruttó, azaz e tekintetben nyugdíjjárulék
alapját képező kereset összege az év elejétől
számítva el nem éri a mindenkori minimálbér
18-szorosát (idén a bruttó 2.295.000 forintot).
Ha az év valamelyik hónapjában a kereset eléri ezt az összeget, a következő hónaptól az év
végéig szüneteltetni kell a nők kedvezményes
nyugdíjának folyósítását. Ha decemberben éri
el az érintett hölgy ezt az összegkorlátot, akkor
nem függesztik fel a nyugdíj folyósítását, de a
decemberre járó nyugdíj összegét vissza kell fizetnie. Azok a hölgyek, akiket jól fizető munka
várhatna – például a hiányszakmákban szükséges speciális szakképzettségük és kincset érő
tapasztalati tőkéjük alapján – sok esetben nem
vállalják el a munkát, mert nyilván nem akarják
veszélyeztetni a kedvezményes nyugdíjukat, és
a minimálbér másfélszerese, mint havi kereseti
maximum nem elég meggyőző érv e megfontolás legyőzésére.
Segíthet ezen a közérdekű nyugdíjas szövetkezet? Teljes mértékben! Az érintett hölgy
knysz-tagként mindenféle kereseti korlátozás
alól mentesül, hiszen a személyes közreműködése ellenértékeként kapott díja nem minősül
nyugdíjjárulék-alapot képező keresetnek. Így a
kedvezményes nyugdíját is felveheti, függetlenül attól, hogy mennyit keres a szövetkezetben.
Az új szövetkezeti forma tehát rendkívül előnyös közteherviselési feltételeket teremt mind
a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, mind a
nyugdíjas knysz-tag, mind a szövetkezet szolgáltatását igénybe vevő, azaz a nyugdíjas
knysz-tagot foglalkoztató munkáltatók számára. (A knysz nyugdíjas tagja számára természe-

tesen a félszázalékos nyugdíjnövelésre nem
jogosítana a knysz-ben szerzett bevétele, de
ez nem nagy ár a különösen kedvezményes
bánásmódért cserébe.)
Az említett adó- és járulékmentességek mellett a szövetkezet nyugdíjas tagjai részére különösen előnyös juttatási formát is lehetővé tesz
az új törvény melléklete, amely rendkívül kedvezően módosítja a személyi jövedelemadó
törvény adómentes juttatásokra vonatkozó
rendelkezéseit.
A knysz-tag részére nyújtható adómentes juttatás törvényi meghatározása a következő:
a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban részesülő tagja által a személyes
közreműködés ellenértékeként
a) élelmiszer,
b) a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy
c) fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg
nem haladó értékben megszerzett bevétel,
azzal, hogy a fogyasztásra készétel vásárlására
felhasználható utalvány formájában juttatott
bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25
százalékát.
Az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak
értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat,
ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell
figyelembe venni.
E rendelkezés alapján a nyugdíjas knysz-tag a
személyes közreműködése ellenértékeként teljesen adó-és járulékmentesen kaphat a mindenkori minimálbér erejéig élelmiszert (egyfajta közteher-mentes természetbeni juttatásként), valamint a szövetkezet által előállított
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javakat (ha van ilyen), továbbá Erzsébet-utalványt (ez utóbbit legfeljebb a minimálbér negyedét meg nem haladó mértékben).
Vagyis idén havi 127.500 Ft, jövőre 138.000 Ft
erejéig a nyugdíjas knysz-tag a szövetkezettől kapott élelmiszerből feltöltheti a hűtőjét,
amelybe idén 31.875 Ft, jövőre 34.500 Ft erejéig Erzsébet-utalvánnyal vásárolt fogyasztásra
kész ételek is kerülhetnek.
De ez még nem minden!
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzítettek
szerint az öregségi nyugdíjban részesülő tagjának vagy családtagjának
a) élelmiszer,
b) fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a
minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott
bevétel is adómentes!
Az élelmiszer juttatás értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége
során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni.
Vagyis ha a knysz közösségi alapjában lesz
elég pénz, onnan a szövetkezeti alapszabály
rendelkezéseivel összhangban támogatásként
vagy segélyként a knysz-tag vagy családtagja a
minimálbér erejéig további élelmiszerjuttatást,
illetve Erzsébet-utalványt kaphat.
Ez esetben a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány értékét már
nem korlátozza a törvény a minimálbér 25%ában, vagyis idén akár 127.500 Ft, jövőre akár
138.000 Ft értékben is adhat Erzsébet-utalvány formájában a szövetkezet ilyen támogatást vagy juttatást a knysz nyugdíjas tagjának
vagy családtagjának! Ez a támogatás vagy
juttatás már nem függ a nyugdíjas knysz-tag
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személyes közreműködésének mértékétől,
vagyis akár olyan tagok és családtagjaik is
támogathatók ilyen módon, akiknek az adott
hónapban nem jutott munka!
Összességében tehát a teljesen köztehermentes szövetkezeti juttatás értéke a minimálbér
kétszeresét is elérheti az öregségi nyugdíjas
knysz-tagok és családtagjaik részére.
A fent második helyen említett ilyen adómentes juttatások forrása a knysz közösségi alapja
lehet.
A közösségi alapról is rendelkezik a törvény,
eszerint a knysz eredményes gazdálkodás esetén a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően közösségi alapot képez. A közösségi alapot a knysz
tagjának vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának a szociális, egészségügyi,
oktatási, kulturális jellegű szükségleteinek a
kielégítésére kell felhasználni. A közösségi alapból nyújtott juttatás, támogatás igénylésére, az
odaítélés eljárási rendjére vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.
A nem nyugdíjas knysz-tag ilyen adómentes
szövetkezeti juttatásokban nem részesülhet, ő
a személyes közreműködése arányában díjazásra jogosult (ezt csak a 15% szja terheli, más
közteher nem).
Ha a nyugdíjas knysz-tag személyes közreműködésének értéke magasabb, mint az adómentes juttatások köre (azaz többet keresne, mint
a mindenkori minimálbér kétszerese), akkor a
többlet tevékenység ellenértékeként szintén
jogosult díjazásra is a szövetkezettől (amit a
15% szja terhel, más közteher nem).
Természetesen az alapszabályban ettől eltérő,
de a törvényekkel összhangban álló módon is
rendelkezhetnek a díjazásról, nyilván azonban
minden knysz kiaknázza majd a teljesen köztehermentes juttatások lehetőségét.
Lássuk most a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
működésének legfontosabb szabályait.

Cél: a foglalkoztatás és a munkaerőpiaci reaktivizálás
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A szövetkezet fogalma
Szövetkezetet a Polgári Törvénykönyv szerint
legalább hét személy hozhat létre a szövetkezet alapszabályának elfogadásával.
Miután az általános szövetkezeti szabályoktól
eltérően a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
tagja csak természetes személy lehet – akinek
a személyes közreműködést vállalnia kell - és
a tagok legalább 90%-ának öregségi nyugdíjban részesülőnek kell lennie (a korbetöltött
öregségi nyugdíjas mellett ide tartozik a nők
kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgy
is), a knysz-t létrehozhatja legalább 7 öregségi
nyugdíjban részesülő személy. Ha olyan tag is
a szövetkezet tagja kíván lenni, aki még nem
öregségi nyugdíjas, akkor már ügyelni kell a
90%-os szabályra, vagyis minden olyan tagra,
aki nem öregségi nyugdíjas, legalább 9 olyan
tagnak kell jutnia, aki már öregségi nyugdíjas.
A szövetkezet általános törvényi meghatározása szerint a tagok vagyoni hozzájárulásából
álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy,
amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel
szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott
személyes közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles
helytállni. A szövetkezet tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra irányulhat.
A szövetkezet célja
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet kiegészítő
törvényi definíciója szerint e szövetkezetnek
célja, hogy a még aktív időskorúak számára
foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást
biztosítson, a tagok gazdasági és szociális
helyzetét előmozdítsa. A nyugdíjas szövetkezet célja továbbá, hogy a következő generáci-

ók számára a tagoknál felhalmozódott tudás,
szakmai- és élettapasztalat átadásra kerüljön.
A nyugdíjas szövetkezet a céljainak megvalósításával közérdeket is szolgál.
A tagfelvételi kérelem
A törvény szerint a tagfelvételi kérelemben a
tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia
kell arról, hogy
a) a nyugdíjas szövetkezet tagjává kíván válni,
b) öregségi nyugdíjban részesül-e,
c) az alapszabályban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,
d) a tagoknak biztosított szolgáltatásokat
igénybe kívánja venni,
e) vállalja a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és
f ) vállalja a nyugdíjas szövetkezet alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulás
teljesítését (ez utóbbitól nem kell a nyugdíjas
jelentkezőnek megijednie: a belépéskor fizetendő vagyoni hozzájárulás mértéke jellemzően 2000 Ft körüli összeg lehet, amely a tagság
megszűnése után visszatérítésre kerül.)
A tagsági megállapodás
A belépés után a knysz-tag a személyes közreműködése konkrét tartalmára, módjára és
ellentételezésére tagsági megállapodást köt
a szövetkezettel. Ennek egyik alapelve, hogy
a knysz-tagot megillető ellentételezésnek arányos kell lennie a tag személyes közreműködésének mértékével.
A személyes közreműködés tekintetében a
legfontosabb szabály, hogy a törvény szerint
a knysz öregségi nyugdíjban részesülő tagja
a személyes közreműködését a nyugdíjas szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (azaz külső szolgáltatás) keretében is teljesítheti. Ebben rejlik a nyugdíjas
szövetkezetek működésének lényege, hiszen
e szabály alapján szerződhet a szövetkezet a
nyugdíjasokat alkalmazni kívánó foglalkoztatókkal (vállalkozásokkal, intézményekkel).
A külső szolgáltatás
A törvény szerint a külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a nyugdíjas szövetkezet és öregségi nyugdíjban részesülő tagja
közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági
megállapodás alapján létrejött, olyan sajátos
jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas
szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő
tagja teljesíti személyes közreműködését, és
amelyre a Ptk. (Polgári Törvénykönyv) megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. (Munka Törvénykönyve) a knysz- törvényben hivatkozott
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Ez utóbbi tekintetében a nyugdíjas knysz-tag
érdekeit különösen védő rendelkezés: a külső
szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint az Mt.
153. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott minimális
összeg. Ez a hivatkozás a minimálbérre, illetve
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a garantált bérminimumra (a “szakmunkás bérminimumra”) utal, vagyis a nyugdíjas knysztag munkáját a megrendelő cég nem fizetheti
a szövetkezet számára alacsonyabb tételeken,
mint amit a jogszabály minimumként meghatároz. A nyugdíjas knysz-tag munkájáért nem
lehet éhbért fizetni…
A külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági
megállapodás
A szövetkezet és a nyugdíjas knysz-tag között a
külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodásnak a törvény szerint tartalmaznia kell
a) a tag által vállalt feladatok körét,
b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál
történő feladatteljesítése tartamára járó, az
egyes feladatokhoz kapcsolódó díj és a díjhoz
kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb összegét,
valamint
c) a nyugdíjas szövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem
járó időtartamra.
További feltétel a küldő megrendelőnél (a
“szolgáltatás fogadójánál”) történő munkakezdéshez, hogy a knysz és a tag írásban megállapodjanak
a) a szolgáltatás fogadójának (azaz a munkát
kínáló megrendelőnek) személyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb
juttatások összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.
A knysz-tag védelme
Az esetleges visszaélések megakadályozása
érdekében (például azért, hogy ne fordulhasson elő a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
működése során olyan, a tagok érdekeit sértő
esemény, mint amely néhány diákszövetkezetet sújtott az utóbbi időben) a törvény részletesen szabályozza a munkaügyi ellenőrzés
lehetőségét a küldő szolgáltatás keretében
dolgozó nyugdíjas knysz-tagok érdekeinek védelmében.
1)
Egyrészt a szolgáltatás fogadója (a megrendelő foglalkoztató) köteles együttműködni a
nyugdíjas szövetkezettel, így különösen köteles biztosítani a nyugdíjas szövetkezet képviselőjének a feladatteljesítés helyére történő belépést, emellett köteles tájékoztatni a nyugdíjas
szövetkezetet a feladatteljesítéssel kapcsolatos
lényeges körülményekről.
2)
Másrészt a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény hatályát kiterjesztik a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatás
esetén a közérdekű nyugdíjas szövetkezetre
és a szolgáltatás fogadójára is, annak ellenére,
hogy a törvényi definíció szerint a külső szolgéltatás keretében végzett személyes közreműködés nem minősül munkaviszonynak vagy
foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak.
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A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagja mentesül mindenféle kereseti korlátozás alól

3)
Harmadrészt a külső szolgáltatás fogadója részére történő feladatteljesítés során a
külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő
knysz-tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a nyugdíjas szövetkezet és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel, miközben az esetleg a nyugdíjas
knysz-tag által másnak okozott kárért vagy
személyiségijog-sértésért a nyugdíjas szövetkezet és a külső szolgáltatás fogadójának
megállapodása alapján az alkalmazott károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a harmadik
személynek okozott kárért vagy személyiségi jogsértésért a nyugdíjas szövetkezet és a
külső szolgáltatás fogadója egyetemlegesen
felelnek.
4)
Negyedrészt a knysz öregségi nyugdíjban
részesülő tagja részére, ha a feladatteljesítés
tartama a napi hat órát meghaladja, napi húsz,
ha a napi kilenc órát meghaladja, további
napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell
biztosítani. A nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja részére, ha két
egymást követő napon végzi feladatát, a napi
munka befejezése és a következő napi munka
megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani.
Ezek a rendelkezések a knysz-tagok érdekeit
hatékonyan védelmezhetik.
Állami támogatás
A nyugdíjas szövetkezetek működését egy különleges elem még vonzóbbá teheti.
A törvény rendelkezése szerint ugyanis az állam a
nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást nyújthat.
Bár konkrét kifejtést e rendelkezés kapcsán
még nem olvashattunk, remélhetőleg a nyugdíjas szövetkezetek hatékony működését

jelentős mértékben elősegítheti ez az egyedülálló támogató rendelkezés, különösen, ha
arra utal ez a kitétel, hogy a knysz egyfajta államilag támogatott nyugdíjas munkaközvetítő
szolgálatként működhet, minden más formánál előnyösebb feltételekkel mind a kölcsönzött nyugdíjas munkaerő, mind a kölcsönbe
vevő foglalkoztató, mind a kölcsönző knysz
szempontjából.
Hány nyugdíjast érinthet a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet?
Érdemes azt is megvizsgálnunk, hogy vajon
hány nyugdíjast érinthet ez az új foglalkoztatási forma.
A KSH interaktív korfákat tartalmazó adatbázisa szerint jelenleg 960 ezer olyan ember él
Magyarországon, akiknek az életkora 63 és 70
év közé esik, közülük 64 és 68 éves kor közötti
nyugdíjas 616 ezer fő. Ők lehetnek leginkább
érdekeltek a nyugdíj melletti munkavégzésben a közel 200 ezer olyan hölgy mellett, akik
a nők kedvezményes nyugdíjában részesülnek.
Vagyis a lehetséges nyugdíjas munkavállalói
bázis nagyon széles, miközben a munkaerőhiány egyre égetőbb. Számos ágazaton segíthetnek a képzett és tapasztalt nyugdíjasok, különösen az egészségügy, az oktatás, a kereskedelem, a vendéglátás, az építőipar, a turizmus,
a kultúra területén.
Őszintén remélem, hogy a régió nyugdíjasainak nyújthat kielégítő foglalkoztatási lehetőséget, a hatályba lépés napját követően Szombathelyen Seniormasters néven megalakult
közérdekű nyugdíjas szövetkezet.
A SENIORMASTERS KNySz elérhetőségei:
Tel: +36 94/788-419;
e-mail: seniormasters9700@gmail.com
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Ady tér. 5.
II. em. 207. (MMIK) – minden hétköznap délelőtt
8 órától 12 óráig
(Forrás: net.jogtar.hu)
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TIK-TAK, TIK-TAK, TAK, TAK, TAK...
Ketyeg az idő. Sőt! Már le is ketyegett. Vagy mégsem?
K iss Alber t
okl. építészmérnök

A minden magyar település
számára kötelező Településképi
Arculati Kéziköny v elkészítésének
és a Helyi településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának , véleményezésének ,
majd elfogadásának határideje 2017.
szeptember 30- a volt.
Mikor e lapszám az olvasó kezébe
kerül, már életbe is léptek volna a
rendeletek . Volna, ha a parlament a
településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. tör vényben előír t határidőt
nem hosszabbította volna meg 2017.
december 31-ig. Miér t?

Első határidő: 2017. szeptember 30.
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Mert: egyes források szerint a magyarországi
településeknek csak mintegy két harmada
kezdte el a munkát. Vas megye 216 települése
is csak néhány – az alaptérképek hozzáférhetetlensége miatt nyilvánvalóan hiányos -TAKot nyújtott be előzetes véleményezésre.
Mert: a szakma számára nyilvánvaló volt,
hogy az előírt előzetes tájékoztatásokat,
adatkéréseket, a közbenső egyeztetéseket
és a végleges jóváhagyásokat, meg persze a
szakmai munkát a határidőig fizikailag lehetetlen teljesíteni.
Mert: a munkához biztosítandó egymillió
forintos támogatást csak szeptember elején
kapták meg az arra jogosult önkormányzatok.

Annak elszámolási feltételei pedig a mai napig
sem tisztázottak.
Mert: egyes szakmai anyagok, értelmezések csak július elején voltak hozzáférhetők.
A településképi rendelettel kapcsolatos
továbbképzés augusztus 22-én volt Veszprémben. Attól kezdve már csak 38 nap szeptember 30.
A Vas megyei állami főépítész szeptember
5-én tartott szakmai konzultációt a témában.
Jelzi ennek fontosságát, hogy ott volt szinte
valamennyi érintett, a munkában főépítészi
feladatkört ellátó kolléga. Számos felmerült
kérdéskört sikerült egyértelműsíteni, de akadtak még a jogalkotó felé továbbítandók is.

K Ö Z - T É R

És ha mégsem elég a plusz három hónap? Lesz,
lehet hivatalos kiskapu. A módosítási tervezet
tartalmaz egy kiegészítést:
„A Tvtv. 14. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) 2017. december 31-ét követően településképi
rendelet hiányában
a) a helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet
helyi építészeti örökség védetté nyilvánítását és védettség megszüntetését megállapító előírásait
b) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait – a Módtv. rendelkezéseivel
és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való
összhang biztosítása érdekében – 2018. december
31-ig lehet alkalmazni.”
És mi lesz majd, ha életbe lépnek a helyi településképi rendeletek? A tervezési munkáknál nem
csak a HÉSZ, hanem a településképi rendelet is
tartalmazhat betartandó előírásokat. Az építési
engedély nélkül végezhető építési munkákat a
helyi rendelet bejelentés kötelessé teheti. A rendeletek meghatározhatják a bejelentéshez szükséges mellékleteket is. Tervdokumentáció?
És itt van az új családi házak kérdése. Eddig gyakorlatilag szabad a gazda szituáció volt. Most
a településképi rendelet tartalmazhat anyagra,
színre, tetőhajlásra, stb. vonatkozó előírásokat –
de csak a településképi szempontból meghatározó területeken…
Ha építkezni, tervezni akarsz, akkor: HÉSZ, RT,
Településképi Arculati Kézikönyv, településképi
rendelet, OTÉK, ÉTV, főépítészi egyeztetés, közműegyeztetés, stb.
Persze lehetnek még változások.
Módosított határidő: 2017. december 31.

Lesz kiskapu...?!
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ÖTVEN ÉV
Por t schy Tamás
okl. építészmérnök

2017 a Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem történetében rendkívüli
jelentőséggel bír. 50 évvel ezelőtt, 1967ben került először megrendezésre, akkor
még Savaria Nyári Egyetem néven.
A jubileumi alkalom okán idén már a
rendezvényt megelőző héten Budapesten
gyűltek össze a régi „savariások” – és
természetesen a fiatalabb hallgatók
is – hogy ünnepélyes keretek között
visszaemlékezzenek a fél évszázadra a
TIT Uránia Csillagvizsgáló épületében
megrendezett, a történetet bemutató
fotókiállításon. A régi képek láttán szép
emlékek idéződtek fel bennem is, aki
már 37 éve veszek részt a programokon.
A tablók azután a rendezvény idején
Szombathelyen is bemutatásra kerültek.

A már hetedik alkalommal, július 14-16. között megtartott Tervező Tábor ez évben is
érdekes témával foglalkozott: a 16 éve bezárt
Szentgotthárdi Kaszagyár épületeit mérték fel
a hallgatók, és hasznosításukra készítettek tanulmányterveket.
A hagyományosan, főleg urbanisztikával foglalkozó nyári egyetem programja kicsit eltért a szokásostól azzal, hogy – ugyan egy közös tárgy
ként a településképpel foglalkozott – a napi
témák egyfajta visszatekintésként már korábbi
években is kielemezett tárgykört érintettek.
Az első napon, július 17-én délelőtt az ünnepélyes megnyitó keretében folytatódott az ötven
évre történő visszaemlékezés. Ez alkalomból
Heckenast János tagtársunk, a Vas Megyei Építész Kamara korábbi elnöke – aki kezdetektől aktív közreműködője a nyári egyetemnek – kitüntetést vett át Majthényi Lászlótól, a Vas Megyei
Közgyűlés elnökétől. Délután az idén minden
településre elkészítendő Településképi Arculati
Kézikönyv szerepéről hangzottak el előadások.
A második nap délelőtt a nagyberuházások településre, településszerkezetre, településképre
A Szentgotthárdi Kaszagyár kéménye
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gyakorolt hatásával foglalkoztak az előadások.
Így szó volt a Budapesten zajló kiemelt nagyberuházásokról, a szentgotthárdi autógyártás
történetéről, a győri fejlesztésekről, illetve a Debrecenben megvalósult és tervezett projektekről.
Délután két előadást hallgattunk meg a történeti épületek jövőbeni sorsáról és a budapesti
világörökségi terület kezelési tervéről. A nap
befejezéseként a Kámoni Arborétum látogatóközpontjában megtekintettük a Zalotay Elemér
épületeit bemutató kiállítást, az építész szomszédban álló munkáját, a csillagvizsgáló különleges, beton építményét. Majd a délelőtti témához
kapcsolódóan Esztergomról és a jövő városairól
hangzott el egy-egy érdekes előadás. Ezeket egy
építész piknik követte, melynek keretében kötetlen beszélgetés zajlott a résztvevők között.
A harmadik napon „Múltunk jövője” címmel –
folytatva az előző délutáni témát – az építészeti
örökségünk sorsával foglalkoztak a nem egyszer
vitát is kiváltó előadások. Így a jelentős történeti épületek megújításával, vagy az elpusztult
épületek újjáépítésével kapcsolatos témakörben sem volt azonos az egyes szakemberek
álláspontja. Tájékoztatás hangzott el az országban végrehajtásra kerülő kastélyprogramról,
várprogramról, valamint a római kori limes világörökségi védettségi jelöléséről.
A negyedik napon – részben annak kapcsán,
hogy Szombathely is tervezi pályázni e címre
– a korábban Európa Kulturális Fővárosa címet
viselő Nagyszeben, Kassa és Pécs tapasztalataival és az ahhoz kapcsolódó városépítészeti
eredményekkel ismertettek meg bennünket a
helyi szakemberek, majd Szombathely előzetes
elképzeléseiről hallottunk egy tájékoztatást.

T Ö R T É N T

Ahol megállt az idő: a kaszagyár pihenő gépei, balra a „farkaskalapácsok”

A program zárásaként a Tervező Tábor résztvevői bemutatták az addig elkészült munkájukat,
és végül a diplomák átadásával zárult az idei
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem hivatalos
programja.
A nyári egyetemekhez kapcsolódóan a szakmai
kirándulás idén sem maradt el. Július 21-én,
pénteken Szentgotthárdra utaztunk. Itt megtekintettük a kaszagyár épületeit, ahol megállt
az idő, a bennük pihenő régi gépeket, közöttük a százéves „farkaskalapácsokat”, majd rövid
sétát tettünk a városközpontban. Innen a magyar-szlovén határ túloldalán lévő szép kisvárosba, az Európa Kulturális Fővárosa címre szintén

aspiráns Lendvára vezetett az utunk. A domb
oldalon álló várban – ahonnan szép a rálátás
a városra – megnéztük a település és a vár történetét, a környék néprajzát, népművészetét, a
kortárs művészek alkotásait bemutató állandó kiállításokat, valamint az itt született Zala
György szobrászművész (legismertebb alkotása
a Hősök terén álló Millenniumi emlékmű) szobrait és Salvador Dali szürrealista festőművész
kiállított különleges képeit.
A résztvevők – közöttük szép számban a kamaránk tagjai – idén is sok hasznos szakmai
ismerettel gyarapodhattak és emlékezetes élményekben volt részük.

A lendvai vár
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A VASVÁRMEGYEI
ELEKTROMOS MŰVEK RT. SZÉKHÁZA
Balog h Péter
okl. építészmérnök

Szombathely dualizmuskori fejlődésének
fontos állomása volt a villamos áram
bevezetése. Az országban az 1980as években kezdett elterjedni az új
technika először a közvilágítás, majd a
villamosvasút céljára. Szombathelyen
a közvilágítást az 1872-ben alakult
Légszeszvilágítási Társulat gázlámpái
szolgáltatták, amely így monopol
helyzetet élvezett. 1894-ben többek
szorgalmazására /Gothard Jenő,
Édelmann Sebő, Károlyi Antal stb./
szervezkedés indult az elektromos
világítás ügyében, miszerint a
Rába folyó tudna villamos energiát
szolgáltatni. Az ügyet sokan felkarolták,
és 1895. augusztus 29-én megalakult
a Vasvármegyei Elektromos Művek
Részvénytársaság (továbbiakban
VEMRt.), amelynek elnöke gr. Batthyány
Lajos, volt fiumei kormányzó, ikervári
földbortokos lett. Az ő ikervári birtokán
1896. májusában el is készült a duzzasztó
a Rábán, majd a gépek beszerelése után
1896. december 31-én Szombathelyre is
megérkezett az áram.

Batthyány Lajos gr. Szombathelyen a Kossuth L.
u. 33. sz. alatti telkén egy kétemeletes lakóházat
építtetett, amely egyben a VEMRt. székháza is lett.
Majd megvették a 35. sz. és 37. sz. telket is, amelyeken kiépült a telep egészen a Thököly utcáig.
A székház lakóház terveit a neves helybeli építész
Rauscher Miksa készítette 1895-ben, 1896-ban
fejezték be az építkezést, amelynek kivitelezője
Wälder Alajos volt.
Batthyány gr. egy reprezentatív kétemeletes épületet terveztetett, amely jól kiemelkedett a környező földszintes házak közül mind méreteivel,
mind gazdag homlokzati kiképzésével. Rauscher
a közel 20 m széles telken az összetett programot
úgy oldotta meg, hogy egy szimmetrikus, U alakú,
mély traktusú alaprajzot tervezett, középen egy
íves lépcsővel biztosította a közlekedést. A föld-
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Homlokzati terv – 1895.

szinten a főbejárat középen, mellette két oldalt
2-2 üzlet (ezeket bérbe lehetett adni!) raktárakkal,
a hátsó traktusban a baloldalon két egymásba
nyíló iroda, a jobb oldalon a házmester szoba-konyhás lakása kapott helyet. Az első emeleten két iroda, és feltehetően a tulajdonos részére
ötszobás lakás volt biztosítva, míg a II. emeleten
két háromszobás lakást terveztek. Érdekesség,
hogy a polgári léthez itt is volt cselédszoba, viszont nem volt feltüntetve fürdőszoba, csak WC.
Tudni kell, hogy a városban az építés idején még
nem volt vízvezeték-hálózat, a vízvételt lokálisan,
szivattyúval oldották meg. A lakások a VEMRt.
személyzetének szolgáltak lakóhelyül.
Az épület homlokzata erősen plasztikus volt, gazdag tagozással, talán túlzottan is halmozta a historizmus jegyeit. Feltehetően mintakönyvekből,
a megrendelővel egyeztetve dolgozott a tervező,
aki egyébként jól tudott bánni a mintakönyvek
kínálta formákkal, amint az több épületénél (pl.
Kőszegi u. 23., Fő tér 31. sz. stb.) is tapasztalható.
A főhomlokzat 3 szintre és 7 tengelyre van felé-

pítve. A földszinten a,b,b,c,b,b,a osztás biztosítja a
ritmust, a portálok közt erőteljes rusztikus falsávok vannak, a főkapu különösen hangsúlyos keretezést kapott. Az első emelet mint „piano nobile”,
igényes a,b,b,a,b,b,a osztású keretezett, egyenes
záródású ablakaival sejteti, hogy mögötte jelentősebb helyiségek vannak. A harmadik emelet
7xa ritmusú, keskeny, profilos keretezéssel jelenik
meg. A homlokzatot konzolos, kisebb kiülésű
párkány és bábos attika zárta. A főhomlokzat a
késői historizmus vakolat architektúrájának jó
helybeli példája. Az udvari homlokzat sima, az
udvari egyszerűbb kiképzést kapott.
A székház mellé 1911-ben, a 35. sz-on egy új
épület került, mert a szervezet létszáma megnövekedett. A tervező személye nem ismert,
talán Rauscher lehetett, terv nem maradt fenn.
A székház sorsa a következőkben változatosan
alakult, többször volt kisebb-nagyobb átalakítás,
pl. 1924-ben és 1925-ben a Szende-Brenner féle
cég végez ilyet. A legszerencsétlenebb felújítás 1933-ban történt. Leverték a homlokzatról a

E LT Ű N T
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N YO M Á B A N . . .

A Kossuth Lajos utca 1910 körül

kváderes vakolatot, levésték a kiálló tagozatokat,
lebontották az attikát is, ezzel az épület elvesztette díszes historizáló külsejét, s megszületett
az a sima, semmitmondó homlokzat, amelyet
az Andor Béla által jegyzett, 1933-as fennmaradt

terv mutat. Lényegében ez a jelleg maradt meg
a 2008-ban történt sajnálatos lebontásig, a város
pedig szegényebb lett egy jobb sorsra érdemes
épülettel.
(A szerző Kosztolánczy T. adatait is felhasználta)

Földszinti alaprajz – 1895.

Az átalakított homlokzat terve – 1933.

A 2008-as bontás előtti utcakép

A lépcsőház
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SZÁZ ÉVE SZERDA VOLT
N ád or I s t ván

2017. február 7-e, kedd, egy téli nap a
vízgyűjtőn. Jobbra a nehezen hömpölygő
folyó, balra a gát. Pelikánok állnak egy
régi kubikgödör mellett, és hallgatnak.
Eltévedtek volna? Na ja, biztos a globális
felmelegedés! Régóta ott állnak, és nézik
a vizet. Lábakon állnak a hullámtéren,
akárcsak a hétvégi házak. Itt máshogy
nem is lehet állni, csak lábakon és a
vízügy engedélyével. A kubik szélén
horgász stégek, talán valami panzió
szabadidő központja.

Négy ember, meg egy asszony lépked a fekvő
vízmérce lépcsőjén. Négy generáció fölmegy
a gátra, a rézsün meg egy kóbor kutya szaladgál, hol előttük, hol mögöttük. (A blöki nem
velük van, de úgy látszik nemcsak az olcsó
mozikban van állandó szerepe a kutyának. A
vízügyet cinkelő hatásvadász film záró képsorain is borostás férfi és jó nő ölelkezett, a kisgyerek meg a kutyussal szaladt utánuk. Talán
valami szaurusz volt a címe.)
Na de, vissza a vízmércéhez. József, a gátőr
rutinból ránéz a fekete-fehér csíkos lapra:
+100 a vízállás, nyugodt a folyó.
Hej, amikor ezeket építettük még milyen fiatalok vótunk! Talán a víznél is több energiánk
vót. Ebédszünetben lenn a kubikban birkóztunk a Lapajjal, meg a Sődörrel, ott nem látta
a brigádvezető. Nem féltünk tőle, de tiszteltük a
kort és a tudást. – morfondírozik a bajsza alatt
Gyula, az öregpapa.
Igen, ő már a gát és a vízmérce építésén is
dolgozott. Nem mese ez, hiszen ma 100 éves.
Gyergyótekerőpatakon született egy szerdai
napon, 1917. február 7-én. (Egész jól indult
az a ’917-es év, aztán novemberre mi lett
belőle!) Akkor még vízgyűjtő és ország egybeesett.
Gyula bácsi szegény család nyolcadik gyerekének jött a világra, így már fiatalon munkába
állt. A vízügyhöz ment, akkor ott még jól fizet-
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tek. Vízhordóként kezdte, a munkaköri leírása
csak ennyi volt: „Hozd ide, vidd oda, szedd
a lábad!” Szedte is, otthon meg az állatokat
gondozta, erős lett, mint egy bivaly. Kubikussá erősödött, tolta a talicskát a kubikgödörből
az épülő gátra.
Trianon után évről-évre nehezebb lett magyarnak lenni otthon. Ezért az asszonnyal,
meg a gyerekkel hazajöttek. Gyuláig jöttek.
Gyula Gyulán! Jó lesz ez így, gondolta, és ott
maradtak.
A kedves viharsarki városkában cseperedett
emberré Józsika, az első gyerek. Nem esett
messze a fájától, kubikus lett ő is, egy brigádban dolgoztak az öreggel. Aztán jött a szerelem, és egy dunai lánnyal elment a másik
nagy vízgyűjtőre. Ottani főnökei gyorsan felismerték: becsületes, szorgalmas, okos, mindent megtanul, így hamarosan gátőr lehetett.
Becsülete volt a faluban. Sok nagy árvíz ellen
védekeztek. Jól, ráadásul jókedvűen csinálták
a dolgukat. A ’70-es tiszai árvíznél még buzgárfogó versenyre is kihívták a szomszéd szakaszt! Egy firkásznak meg odaígérték a buzgár bundáját, persze csak ha sikerül elfogni.
Talán még most is várja!
Tisztelte a főnökeit, Dániel Zoltánt különösen
rendes embernek tartotta. Miniszter is lett
belőle, de kicsinálták a sajátjai! Jóskának is
akadtak gondjai, mert egy castingon bekerült
a Bacsó nevű rendező filmjébe. Kollegái folyamatosan ugratták a gátőr sztárt:
Na Jóska, mi jön ma? Az ürgebőrbe bújt jugoszláv békaember vagy a Duna?
A magánéletben akadtak gondjai, mert az
asszony elhagyta egy román uszálykormányossal. Egyedül nevelte a gyerekeket, pontosabban ő a nagyobbakat, a nagyok meg a
kicsiket.
Csaba, a következő generáció, már vízmérnöknek tanult, a Műegyetemen végzett az
építő karon. (Az újságírók persze mindig
építészt mondanak.) Első generációs értelmiségiként friss diplomájával a Vízügyi Igazgatóságnál kezdett. Hamarosan belépett a Hidrológiai Társaságba, de idővel kizárták, mert
három évig nem fizette a tagdíjat. A vizigen a
közművesekhez került, és ez annyira megtet-

szett Csabának, hogy meg sem állt a vízműig.
Képezte magát, beiratkozott szakmérnökire,
ott szennyvíztechnológusként végzett, ebben látott fantáziát. Zajlott az élet körülötte:
vizig, tanácsi vízmű, szakmérnöki, regionális
vízmű, önkormányzati vízmű, privatizáció, pályaelhagyás. Bróker lett, de eddig megúszta.
Aztán Csabáékhoz megérkeztek az ikrek,
Krisztián és Dóra. Nekik se keresztelőjük, se
névadójuk, és már azt sem tudták mi az az
üzemi négyszög.
Krisztián a Vízügyi Sportegyesületben kajakozott. Bár kalóriapénz (mai nevén cafeteria) nem mindig jutott, de víz az volt bőven.
Jól ment a hajója, ifjúsági magyar bajnok
K-1 500-on, érmek a felnőttek között, válogatott kerettagság, de idővel csapódtak hozzá a
hülye haverok. Pia, csajok, fű, tippmixes balhé. Kirúgták a szakosztályból, szakmája semmi. Ott állt 22 évesen egy rakás csődként. A
fater a vízügyben próbált helyet keresni neki.
Sikerült, mert ott a gyereket is a vízügyes
család tagjának tartották. Felvették operátornak, és még a továbbtanulását is támogatták.
Bajára járt levelezőre, de közben fizetős szakon a Közgázt is elvégezte. Idővel belépett a
Hidrológiai Társaságba, az informatika meg
csak úgy ragadt rá. A Siófokra szervezett MHT
Ifjúsági Napokon előadást is tartott a vízügyi
térinformatikáról. Nem valami népes volt a
hallgatóság. A korfa tényleg satnya, alig van
új levele. Otthon is örökké fájlokról, operációs
rendszerekről, layerekről, appokról szónokolt.
Öregpapa általában nem sokáig bírta ezt a
dumát:
Ezt a kölköt csak káromkodni tanították azokon
a nagy egyetemeken?
Az új idők szele elérte Krisztiánt is, másfél évvel ezelőtt a hollandiai Delftbe ment dolgozni. Vajon hazajön? Itthoni cége még működik,
a társa viszi tovább. Krisztián a Hidrológiában
bennmaradt, sőt a kft. jogi tag lett! Megdumálták!
Dóri turizmust és marketinget tanult, aztán
szorgos alkalmazottként dolgozott a szállodaiparban. Sehol semmi víz? Kakukktojás?
Vendéglátós lelkesedését látva a rokonság
pénzzé tette a családi ezüstöt, és összedob-

H Á Z U N K

tak Dórinak egy termálvizes panzióra való
önrészt. Uniós pályázattal, Széchenyi Tervvel
összejött a dolog. Vízjogilag engedélyezett
saját kút 800 méter talpmélységgel, legális
vízhasználati kontingens. Na, kakukktojás?
Három éve működik a Pelikán Panzió. Mi más
is lehetne a neve? A vendéglátóhelyeket érdemes helyi nevezetességekről elnevezni,
márpedig ők azok. Nem a klímaváltozás miatt
eltévedt madarak, hanem a vízügy Pelikánjai.
Gyula a kubikus öregpapa, József a sztárgátőr,
Csaba a pályaelhagyó vízügyi bróker, Krisztián a jogi tag vízügyi térinformatikus, és Dóra
a termálvizes egészségturista. Ők itt őshonosak, itt az élőhelyük! (Sajnos a Natura 2000
ennek ellenére nem tette föl őket a jelölő
fajok listájára.)
A csend, a nyugalom, a helyi ízek élvezete mellett a panzió vendégei horgászhatnak a kubikgödörnél, kenuzhatnak a folyón, és van egy
100 férőhelyes konferencia terem is. Ma ott lesz
a családalapító születésnapi ünnepsége.
Az öreg most látja először a Pelikán Panziót.
Pelikán, neonnal kiírva. Ez igen!
Nem neon az, hanem LED! - mondja a dédunoka. Az öreg megvonja a vállát.
A panzióban jó az idő, lekabátolnak. Dórika
elindul a nagyterem felé, az öreg frissen utána.
Hogy tetszik, Papa? - kérdezi a lánygyerek.
Látom lányom, ez nem egy gátőrház! – mondja az öreg huncut mosollyal, és közben, a kinti
hidegre tekintettel, legurít egy felest a tálcákra készített páleszok közül.
Hát, ez csak amolyan bolti! - dohogja maga elé.

Telt ház fogadja őket a konferenciateremnél. Százan a századikon! Nem csoda, hiszen
nagyok a családok, az otthoni is, meg a vízügyes is. A sokadalom láttán kicsit zavarba is
jön az öreg.
A mama sajnos már nem lehet itt, ő elment
örökre, hiába várja a papa. Pedig a mama
mennyit várt rá! Termelési értekezlet, szocialista brigád rendezvény, falusi búcsúk, születésnap, névnap. Néha még azzal is előállt a
papa, hogy könyvtárban voltak a brigáddal.
Hát persze! Könyvtárban. - mosolygott az as�szony, de nem szólt.
A családból senki más nem hiányzik, csak a
mama, de ő nagyon.
A díszasztalnál heten ülnek. Az ünnepelt és
filmcsillag fia, a polgármester, az OVF képviselője, a régi igazgató, meg a Tanár úr, a
Hidrológiai Társaság elnöke, aki Krisztiánt is
tanította Baján. Eljött az elnök, hiszen Gyula
bácsi és a Társaság ugyanazon a szerdai napon születtek!
A hetedik szék a Magyar-Román Határvizi
Bizottság román oldali (de magyar!), elnökének jut.
A polgármester mondja az első köszöntőt.
Nagy öröm, szép kor, történelmi idők tanúja,
háború, padlás söprés, rendszerváltás, internet és kábeltévé a faluban, projektek, közbeszerzés, satöbbi. Szépen mondja, sőt még
Erzsébet utalványt is hozott. A vízügyet meg
kifelejtette.
Az Főigazgatóság képviselője is szót kér. Kap
is. Az öreg bólint.
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A régi igazgató beszél a vízügyről, ráadásul
tudja is mit beszél. Szép emlékek, komoly
emlékek. Árvizek, belvizek, építkezések, nehéz idők, boldog idők, fiatalok voltunk, család,
munkahelyi közösség. Az öreg bólogat.
A határvizes egy üveg cujkával prezentálja
meg az ünnepeltet, aki még Gyergyóból emlékszik az italra. Az öreg erősen bólogat.
Most a Tanár úr kerül sorra.
Kedves Gyula bátyám! Ha meg nem sértem, egy
kérdéssel kezdem. Hogyan csinálja? Maga 100
évesen is fiatalos, a mi Társaságunk hasonló
korban kicsit el van öregedve.
De hagyjuk! Nem irigykedni jöttünk. A Hidrológiai Társaság mai jelenléte elsősorban természetesen Önnek és családjának szól, de jelképesen a vízügy múltja előtt is tisztelgünk.
A múltat megbecsüljük, a társadalom figyelmét
próbáljuk felhívni a vízgazdálkodás fontosságra, és támogatjuk a vízügyi szolgálat stratégiai
céljainak elérését. Mindezek segítésére egy Alapítványt is létrehoztunk. Hydrologia Hungarica,
ez a neve.
Küzdünk a szakmaiságért, bár 25 éve még az is
kevés volt, hogy közgyűlésünkön a köztársaság
elnöke állt ki mellettünk.
Gyula bátyám tudja, hogy a mi közös nevezőnk a vándorlás? Maga nagy utat tett meg
Gyergyótekerőpataktól idáig, mi pedig már 35
éve vándorolunk. Közben megfáradunk, ezért
évente megállunk vándorgyűlni, hol itt, hol
ott. A legutóbbi, debreceni gyűlésünkre napi
átlagban 327,4 tagtársunk vándorolt el, és 16
szekcióban 138 előadást tartott meg, hallgatott
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végig. Mindig van baráti találkozónk is, a fehér
asztal mellett aztán mindig jól megváltjuk a
világot.
Van, ahová visszatérünk, mert nem tudunk ellenállni a szíves invitálásnak. Múltkor például a
Ferirózsi egy dallal hívta vissza a gyűlésünket:
„Jöjj vissza vándor…”
A Hidrológiai Társaság fontosnak tartja a kapcsolatot más szakterületekkel, más tudásokkal.
Együttműködés nélkül üres szlogen marad a tavalyi Water Summit szlogenje is, mely így szól: A
VÍZ ÖSSZEKÖT!
Az öreg egyfolytában bólogat, csak a watersummitot nem érti. Odasúgják, nincs ezzel
egyedül.
A potentátok unszolják Józsefet, a gátőrt, szóljon ő is. Nem akar, aztán mégis rááll a dologra.
Én kérem, ideológiailag nem vagyok elég képzett, de azt azért tudom, hogy a nemzetközi
helyzet fokozódik, mert az élet nem egy habos
torta. Azért persze ma jól fogjuk érezni magunkat, mert, ahogy doktor Kotász fegyőre mondta:
egy brancs maguk.
Igen, mi vagyunk a vízügyes brancs!
Mindjárt megzabáljuk a gombócot, megisszuk
a bort, lesz még sárga és savanyú narancs is,
aztán ki sem végeznek. Bizony nem, mert vízügyes mindig kell!
Ezt már én, Pelikán József gátőr mondom.
Minden szó klasszikusan igaz, de az öreg már
nem tud figyelni. Megéhezett. Végre hozzák
a töltésrézsűn kapirgáló tyúkokból főzött,
aranysárgán gyöngyöző levest csirkeaprólékkal, zúzával, zöldségekkel! A második fogás
töltött káposzta, levélbe csavart gombóccal,
belefőzött füstölt oldalassal, tejföllel. Lesz kirántott hús is, mert nincs ünnepi ebéd kirántott hús nélkül!

A Rába
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Csak müzli ne legyen! – reménykedik, miközben tolja befelé a koleszterinbombákat.
A főétel után már érkezik az öreg kedvence,
a totyogós túrós rétes, amikor felcsapódik az
ajtó, és sötétzöld sipkában, hóvirágnak öltözve beviharzik Coli, a falu esze.
Megjöttem Gyula bátyám! Hoztam magának
egy dunsztos üveg friss, hegyi levegőt!
A vén kubikus legszívesebben káromkodna
egy cifrát, de csak ennyit szól:
Colos, téged ki a franc hívott? Na, egye rosseb!
Ha már itt vagy ülj le, bár se Pelikán, se vízügyes
nem vagy! De meg ne szólalj!
Mindenki veszi a lapot, csak Coli néz értetlenül. Külön asztalt csinálnak neki. Hiába, a vízügy mindig úr volt, még ha ebbe néha majdnem bele is pusztult.
Az öreg már jó ideje szemez az asztalon lévő,
ajándék pálinkával. Tudja, mindjárt ő következik, kinyitja hát a cujkát, és leküld belőle egy
kupicával.
Kemény, de jó! – és rögtön tudja miért jó, hiszen még ma is érti a román pálinka román
feliratát: „Baraje perla”, magyarul „Gátak gyöngye”.
Aztán, a felesnyi bátorsággal fölvértezve, szólásra emelkedik az ünnepelt.
Fiaim! Lányaim!
Tudjátok, én nem vagyok iskolázott ember, de
buta se. A nyolc elemit kijártam, aztán fájront,
mert dolgozni kellett. A szakmámat mindig szerettem, meg a történelmet.
Széchenyi István, a legnagyobb magyar a kedvencem, mert kicsit ő is vízügyes volt. Dunai hajózás, Lánchíd, Vaskapu, meg minden.
A könyvekben azt írják, ő így mondta:
„Sokan azt gondolják: Magyarország volt! Én
azt szeretem hinni: lesz!”

Gyerekeim!
Higgyétek el, mi 100 évesek, a Hidrológia meg
én, tudjuk: ha itt a Kárpát-medence alján nem
lesz vízügy, ha nem lesz hidrológia, akkor Magyarország sem lesz! Katasztrófa lesz, az országot elviszi a víz! A katasztrófától ments meg
Uram minket! Ezért vízügy volt, van, lesz, lennie
kell! Értitek, vízügy kell!
Ekkor az öreg zihálni kezd, a torkához kap, a
feje lila lesz, szemei kifordulnak, és elvágódik.
Az esésre hirtelen fölriad Pelikán Gyula bácsi,
mert őszintén szólva ebéd után kicsit elbóbiskolt. Megdörzsöli a szemét, megropogtatja a
nyakát, és odaszól az asszonynak:
Mama! Képzeld, úgy elaludtam, hogy még álmodtam is. Tudod mit? Nagy ünnepséget tartottak nekem a 100. születésnapomra. Ott vótak a kollégák, a főnökök, a polgármester, meg
eljött a szintén 100 éves Hidrológiai Társaság
elnöke is.
Te nem vótá ott, mert én már özvegyember vótam, Téged má’ eltemettünk.
Bezzeg a Coli beállított, pedig azt aztán senki
se hítta.
Az öregasszony felnevet:
Sok marhaságot álmodtál ilyen rövid idő alatt
vénember! Hogy én má’ meghóttam?
Nem élnél Te három napig se nélkülem! Éhen
halnál, igaz szomjan nem.
És rajtad meg mit ünnepeltek vóna vén szenilis?
Te még csak 98 vagy, nem 100!
De a Hidrológia tényleg 100 éves, azt megírta
az újság!
Ezt nem álmodtad Pelikán Gyula, ez igaz! Őt
kell ünnepelni, nem Téged!
Isten éltessen Magyar Hidrológiai Társaság!
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NOVELLAPÁLYÁZAT:
ELSŐ HELY
A Magyar Hidrológiai Társaság idén február
7-én ünnepelte fennállásának századik évfordulóját.
A centenárium alkalmából novellapályázatot
írtak ki, amelyet Nádor István, a Vas Megyei
Mérnöki Kamara elnöke nyert meg.
Az eredményhirdetésre a társaság nyári
vándorgyűlésén került sor Mosonmagyaróváron.
Az írás a 20, 21. és 22. oldalon olvasható.

XXXV. ORSZÁGOS
VÁNDORGYŰLÉS
A százéves Magyar Hidrológiai Társaság július elején tartotta XXXV. Országos Vándorgyűlését Mosonmagyaróváron. A többnapos
rendezvényen a 450 regisztrált résztvevő
tizenegy szekcióban és egy kerekasztal-beszélgetés keretében mintegy 150 magyar és
20 angol nyelvű előadást hallgatott meg, a
hagyományos baráti találkozón pedig közel
300-an vettek részt. A 2018-as vándorgyűlésnek Gyula települése ad otthont.
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VASI MÉRNÖKÖK
A YOUTUBE-ON
A legnagyobb videómegosztó webhelyen, a
Youtube-on is fent van már a Vas Megyei Mérnöki Kamara.
Az online felület archívumként funkcionál,
vissza lehet keresni az I. Vasi Mérnökbálról, illetve a II. Vasi Mérnökbálról készült bejátszást,
de itt látható a karneválon sikerrel bemutatott Mérnökmozi is.
Elérhetősége:
https://www.youtube.com/
watch?v=u6uGMUvCOCE&feature=share
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