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Köszöntõ
Az ötvenedik születésnap

mindig  emlékezetes esemény.
Nem csak az emberek életében,
hanem az intézmények, a válla-
latok történetében is.

A Vas Megyei Tanácsi Beru-
házási Irodát, a késõbbi Vas Me-
gyei Beruházási Vállalatot
(VASBER)  1962. április elsején
alapította Vas Megye Tanácsa
kifejezetten a tanácsi, termelõ-
szövetkezeti és minisztériumi
beruházások, fejlesztések lebo-
nyolítására. Az ötven év alatt a
vállalkozásnak is nagy szerepe
volt abban, hogy hatalmas vál-
tozáson ment keresztül Szom-
bathely, valamint a megye töb-
bi települése.  Új épületek sora
épült, amelyek aztán jelentõsen
hozzájárultak a megyében élõ
emberek életminõségének ja-
vulásához.  Jó részük megvaló-
sításában kiemelkedõ szerepe
volt a VASBER-nek.  Ezért is gon-
doltak arra a cég tulajdonosai,
hogy egy kiadványban örökít-

sék meg az elmúlt fél évszázad,
illetve ezen belül a legutóbbi
húsz év legfontosabb esemé-
nyeit.  Ráadásul idén az alapí-
tók közül is többen jubilálnak:
Németh Árpád vezérigazgató
huszonöt, Horváth Tibor cégve-
zetõ harminc éve dolgozik a vál-
lalatnál.

Az ünnepi kiadvány  követ-
kezõ oldalán kiderül, hogy a ta-
nácsi idõszakban a vállalat szin-
te minden jelentõs megyei be-
ruházásnak a részese volt. La-
kások, iskolák sorának felépíté-
sén munkálkodtak. Lebonyolí-
tást,  mûszaki ellenõrzéseket
végeztek, s egy idõ után már a
kivitelezésekbe is bekapcsolód-
tak. A cég szakemberei mások
mellett ott voltak a Mûvelõdési
és Sportház, az SZTK, épülete,
az MMIK beruházásánál, a
Markusovszky kórház beruhá-
zásain csakúgy, mint az idén
szintén  ötven éves büki gyógy-
fürdõ fejlesztésénél.

A megyei önkormányzat és
a vállalat közötti  kapcsolat a
rendszerváltáskor sem szakadt

meg.  Szükség volt azokra a
szakmai tanácsokra, amelyek-
kel jelentõsen segítették a me-
gyei önkormányzatot a beruhá-
zásokkal kapcsolatos helyes
döntések meghozatalában.
Szoros szakmai együttmûködés
jellemzi az azóta eltelt idõsza-
kot is.

A rendszerváltás után  új fe-
jezet kezdõdött a cég életében:
1992. március 9-én a vállalat át-
alakult, s létrejött a Vas Megyei
Beruházási Részvénytársaság.
Egy vállalkozás életében húsz
év is nagy idõ. Az építõiparban
sok cég nem élte túl ezt az el-
múlt két évtizedet. A VASBER
Zrt. azonban talpon maradt, s
kívánom, hogy a következõ fél
évszázadban is az eddigiekhez
hasonlóan meghatározó szere-
pet töltsön be Vas megye épí-
tõiparában.

Kovács Ferenc
elnök

Vas Megye Közgyûlése
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Borostyánkõ Áruház, Szombathely

Fõ tér, Csepreg 11-es Huszár út 2-4-6., Szombathely
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Kedves olvasó!
Nem sokkal a vállalat megala-

kulását követõen kerültem a ju-
biláló vállalathoz vezetõ (fõmér-
nöki, majd igazgatói) munka-
körbe, ahol azután 16 éven át
dolgozhattam. Igen nagy szere-
tettel emlékszem ezekre az
évekre, ahol megfeszített erõ-
vel megyénk, településeink ar-
culatát is formáló tevékenység
részese lehettem. Tudom, hogy
a hosszú idõ sok mindent meg-
szépít, azt is, hogy nem minden
sikerült pontosan szándékunk,
akaratunk és felkészültségünk
szerint, mégis a településein-
ken járva és ezen visszatekintõ
kiadványt átnézve büszkeség
tölt el. Úgy érzem, érdemes
volt.

Fontosnak tartom megemlí-
teni, hogy a vállalat vezetése a
kezdetektõl arra törekedett,
hogy a bonyolult beruházási fo-
lyamatok minél jobb összehan-
golása érdekében a résztvevõ

tervezõ-kivitelezõ vállalatokkal,
az engedélyezõ hatóságokkal,
a pénzügyi szervekkel szoros
kapcsolatot alakítson ki. Így a
jelentõs feladattömeg miatt a
helyi, fõleg a tervezési kapaci-
tás végessége miatt, a munkák
többségét végzõ VASITERV
mellett a budapesti LAKÓTERV-
et, a KÖZTI-t, a MÉLYÉPTERV-
et, továbbá a gyõri, soproni ter-
vezõirodákat is bevontuk a na-
gyobb egyedi, illetve a házgyá-
ri épületek megvalósítási fel-
adataiba.

A kivitelezési magasépítési
feladatok legnagyobb részét a
VASÉP és a TANÉP vállalatok vé-
gezték, a kisebb volumenû
munkák megvalósításában a
megye kisebb építõ szerveze-
tei, a KTSZ-ek, a TÖVÁLL-ok, Kv-
Üzemek is részt vettek. A jelen-
tõsebb közmûépítéseket az or-
szágos szakvállalatok, illetve
azok helyi szervezetei végez-
ték.

Ezúton is megköszönöm volt

kollégáim, munkatársaim mun-
káját, kollegalitását, melyek
nélkülözhetetlenek voltak az
eredmények elérésében. Gratu-
lálok a munkánkat folytatóknak,
úgy látom, töretlenül továbbvit-
ték, fejlesztették a megyénket,
településeinket szolgáló aláza-
tot és mentalitást.

Kívánok a jelenlegi vállalat
dolgozóinak, vezetõinek továb-
bi eredményes munkát, sikere-
ket és jó egészséget!

Pintér József
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Joskar-Ola lakótelep, Szombathely

50 éves
a VASBER,

20 éves
a  VASBER Zrt.

A VASBER-t, mint önálló cé-
get 1962. április 1-jén alapítot-
ta Vas Megye Tanácsa a 98/
1962. sz. VB-határozatával. Az
elsõ elnevezés Vas Megyei Ta-
nácsi Beruházási Iroda volt.

Az országban kísérletképpen
Szombathelyen és Székesfehér-
váron létesült elõször megyei
egységes beruházási iroda a ter-
melõszövetkezeti, tanácsi és
minisztériumi felújítások, beru-
házások lebonyolítására. A kí-
sérlet bevált, 1964. január 1-
jétõl az egész országban beve-
zették a Vas és Fejér megyei
minta alapján az egységes be-
ruházási irodákat.

Mielõtt bemutatnánk az el-
múlt 50 évet, megemlékezünk
a jogelõd szervezetekrõl, ame-
lyek tevékenysége szakmailag
megalapozta az 1962. évi önál-
ló cégkezdetet.

Megyénkben a beruházási
szervezet alapítása gyakorlati-
lag egybeesik a tanácsok meg-
alakulásával. 1950. júniusában
a megyei tanács megalapította
a ,,Községi Beruházási Vállalat”-
ot. Még ebben az évben az el-
nevezés ,,Nemzeti Vállalat”-ra
módosult, késõbb ,,Állami Vál-
lalat” lett. Ebben az idõben a
megye területén mûködõ mi-
nisztériumi beruházási vállala-

tok (Kereskedelmi Beruházási
Vállalat, Gépállomások Beruhá-
zási Vállalata, Államigazgatási
Beruházási Vállalat) kirendeltsé-
geit beolvasztották a jogelõd
szervezetünkbe. A vállalat a me-
gye területén jelentkezõ összes
beruházási feladatot ellátta,
egyebek között a minisztériu-
mi vállalatok (Pamutipar, Cipõ-
gyár…), állami gazdaságok,
gépállomások, termelõszövet-
kezetek, tanácsok beruházása-
inak a lebonyolítását.

A vállalati forma 1953-ig mû-

ködött. 1953-ban a vállalatot
,,Beruházási Igazgatóság”-gá
szervezték át, mivel hatósági
feladatokat is el kellett látnia.
A  minisztériumi vállalatok be-
ruházásainak lebonyolítását
már nem végezte az igazgató-
ság.

Az igazgatóság 1955-ig mû-
ködött.1955-ben az országos
létszám takarékossági törekvés
részeként megszüntették a Be-
ruházási Igazgatóságot, a beru-
házási feladatokat a megyei
szakigazgatási szervekre bíz-
ták.

A Megyei Tanács VB. tervosz-
tályán megalakult egy beruhá-
zási csoport, amelynek felada-
ta a tanácsi lakásépítések, fon-
tosabb tanácsi vállalati beruhá-
zások lebonyolítása volt.

1959-ben az ország gazdasá-

gi helyzetének megfelelõen is-
mét átszervezésre került sor: a
mezõgazdasági termelõszövet-
kezetek tömeges beruházásai-
nak megvalósítása különálló
szervezet létrehozását tette
szükségessé: 1959-ben megala-
kult a ,,Termelõszövetkezeti Be-
ruházási Iroda”. Az iroda létszá-
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Fedett uszoda, Szombathely

ma a megyei tanács beruházási
szervezeteibõl, elsõsorban a
tervosztály beruházási csoport-
jából kerültek ki.

A Termelõszövetkezeti Beru-
házási Iroda tevékenysége az
elõzetes várakozásokat igazol-
ta, a feladatát elvégezte, 1962-
ig mûködött.

1962. azonban nem csak a
befejezés, hanem az önálló cég
kezdetének éve is volt. Az or-

szág beruházásainak volumene
igényelte a megfelelõ szakcég
létrehozását, így alapította meg
1962. április 1-jén Vas Megye
Tanácsa a Vas Megyei Tanácsi
Beruházási Irodát, a VASBER-t.

Az elsõ önálló év:
1962

Összes létszám: 43 fõ
Igazgató: Dancsó József
Fõmérnök: Gáspár Géza
Fõkönyvelõ: Vízvárdy Kálmán

Az új feladatok közül a lakás-
építés volt a legjelentõsebb,
204 lakás befejezésében és 197
lakás indításában vettünk részt
lebonyolítóként.

Szombathely:
Savaria u. 46-48. – 24 lakás
Petõfi S. u. 49. – 11 lakás
Szelestey u. (volt Lenin u.)

58-60. – 24 lakás
Szelestey u. (volt Lenin u.)

20-24. – 24 lakás
Kisaludy S. u. 48. – 6 lakás
Kõszeg:
Hunyadi u. 12. – 12 lakás
A lakásépítések kizárólag

belterületen, foghíjbeépítés-
ként valósultak meg egyedi ter-
vek alapján.

Fontosabb oktatási intézmé-
nyek:

– Szombathely, Neumann Já-
nos (volt Fürst S.) iskola

– Kõszegszerdahely, iskola
– Csepreg, gimnázium
– Kõszeg, óvoda
Ebben az évben kezdõdött el

Bükön és Sárváron a termálfür-
dõ elõkészítése, tervezése.

Továbbra is jelentõs volu-
ment képviselt a mezõgazdasá-
gi beruházások megvalósítása.
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Néhány adat a cég
gazdálkodásáról,
a megbízásokról

Mûködési árbevétel:
1.860.241,- Ft
Mûködési kiadás:
1.556.497,- Ft
Eredmény:
303.744,- Ft
Összes bérköltség és jutalom:
1.012.543,- Ft
Összes létszám: 43 fõ
A megbízások összefoglaló

adatai:
1. Népgazdasági megbízások

a./ kommunális beruházások
(ebbõl befejezett lakás 204 db)

119 millió Ft
b./ vállalati megbízások
8 millió Ft
összesen:127 millió Ft

2. Felújítások
36 millió Ft

3. Mezõgazdasági beruházá-
sok

59 millió Ft

Mindösszesen:
222 millió Ft

Az elsõ hat év:
1962-1967

1967: a vállalattá
alakulás éve

A lakásépítés gyors fejlõdés-
nek indult, egyre nagyobb sze-
repet kapott a típustervek alkal-
mazása. 1963 jelentõs év volt,
Szombathelyen, a Derkovits la-
kótelepen ekkor kezdõdött a
telepszerû lakásépítés.

Nagyobb lakásépítések
Szombathelyen:

– Ady tér – 96 lakás
– Deák F. u. – 80 lakás
– 11-es huszár út 2-4-6. – 42

lakás (,,Lordok háza”)
– Szelestey u. 62. – 55 lakás
1965-ben igazgatóváltás tör-

tént. Igazgató: Gáspár Géza,
fõmérnök: Pintér József, fõ-
könyvelõ: Vízvárdy Kálmán.

Ebben az idõszakban elõtér-
be került a megye igazgatási
programja, részt vettünk üze-
mek bõvítésében, építésében,
gépi berendezések beszerzésé-
ben.

A 20 ezer négyzetméteres
gáztározó megépítése lehetõvé
tette a gázhálózat bõvítését
Szombathelyen.

Folytatódott a Vas megyei
falvak villamoshálózatának a ki-
építése, a lebonyolításban je-
lentõs szerepet töltöttünk be.

Ezekben az években szinte
valamennyi termelõszövetkeze-
ti beruházás, kulturális, egész-
ségügyi fejlesztés a Beruházási
Iroda közremûködésével, lebo-
nyolításában készült el.

Jelentõs beruházások Szom-
bathelyen:

– SZTK Rendelõintézet és
Nõvérotthon

– Mûvelõdési és Sportház
– Vérellátó alközpont
– Mérnök-Orvos-Pedagógus

ház
– Patyolat üzem
– Nyomdaüzem
– Hadnagy utcai 8 tantermes

gimnázium
– Savaria Mozi

Rendelõintézet, Szombathely
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Domus üzletközpont, Szombathely

Jelentõsebb beruházások a
megyében:

– Sárvár, rendelõintézet
– Sárvár, tisztaságfürdõ
– Bükfürdõ, fürdõépítés
– Vasvár, kenyérgyár
– Kõszeg, VIZMÛ-telep

– Celldömölk, rendelõintézet
bõvítése

– Kõszeg, 40 férõhelyes böl-
csõde

– Celldömölk, 40 férõhelyes
bölcsõde

– Kõszegen, Sárváron, Cell-
dömölkön, Körmenden, Szent-
gotthárdon, Vasváron lakásépí-
tések

– Jánosháza, 4 tantermes
szakközépiskola

– Vép, 4 tantermes szakkö-
zépiskola

– Õriszentpéter, 4 tantermes
szakközépiskola

– Körmend, 8 tantermes gim-
názium

A Vas megyei Beruházási Iro-
dát – mûködésének hatodik
évében Vas Megye Tanácsa az
1967. december 23-án kelt,
308/1967. számú határozatá-
ban megszüntette.

Jogutódként 1968. január 1-

jétõl megalapította a Vas Megyei
Beruházási Vállalatot.

1968-tól 1987-ig
1987: a 25 éves

jubileum éve

1968. január 1-jétõl nem
csak az elnevezés lett új, alkal-
mazkodni kellett az új körülmé-
nyekhez is.

A centralizált beruházási
rendszer megváltozott. Az ala-
csonyabb szintû tanácsok szé-
leskörû döntési jogkört és na-

gyobb önállóságot kaptak, fej-
lesztési feladataik jelentõsen
megnõttek.

Az új vállalatnak úgy kellett
készülni az új beruhá-
záspolitikai feladatok végrehaj-
tásához, hogy a korábban jó
színvonalú megyei tanácsi be-
ruházási, fejlesztési munkában
a decentralizálás miatt vissza-
esés ne következzen be.

1968-ban az új vezetés –
igazgató: Pintér József, fõmér-
nök: Németh György, fõkönyve-
lõ: Vízvárdy Kálmán –  vállala-
tunk ügyrendjét módosította,
korszerûsítette. Új érdekeltsé-
gi rendszert dolgoztunk ki, lét-
rehoztuk a mûszaki-gazdasági
osztályt és a tervezõ részleget.

A beruházások lebonyolítása
területén új feladatként jelent-
kezett az elõkészítésben való
tevékeny közremûködés, a ha-
táridõ és a gazdaságosság kér-
dése.

A vállalat az új gazdaságirá-
nyítás elveinek megfelelõen
részt vállalt a települések fej-
lesztésében a gondolat meg-
születésétõl a létesítmények
üzembe helyezéséig.

Az alapberuházók – fõleg a
tanácsok – részérõl új igény-
ként merült fel a megvalósult lé-
tesítmények, beruházások
,,mûszak-gazdasági” elemzése.

Az elõkészítés és a mûszaki
ellenõrzési tevékenység során
nagy súlyt helyeztünk a terve-
zõi, kivitelezõi szerzõdések el-
készítésére.

Mûszak-gazdasági elemzõ
munkát végeztünk, 1970 óta
tervezési segédletszerû feldol-
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Fõépület, Markusovszky kórház, Szombathely

Bankszékház, Szombathely Kossuth Lajos u. 11., Szombathely
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gozást készítettünk évenként
valamennyi befejezett beruhá-
zásról.

A kijelölési rendszer és a ge-
nerál-elv kötelezõ alkalmazása
1968-tól megszûnt, a vállalat
munkája nagyrészt szabadválla-
lású feladattá vált, ami új szer-
vezési feladatokat igényelt.

1970-tõl megyénkben a be-
ruházási tevékenység lényege-
sen intenzívebb lett.

Erre az idõszakra esett a me-
gyei építõipari kapacitás átszer-
vezése, az ütõképes megyei
építõipari szervezet létrehozá-
sa.

A vállalat dinamikus fejlõdé-
se is ebben az idõben indult
meg. Ekkor készült a megyében
elõször terület- és településfej-
lesztési koncepció és az elsõ ta-
nácsi területi terv.

A vállalatnak jelentõs szere-
pe volt az új városok kialakítá-

sában, az egyre növekvõ lakás-
építési feladatok megvalósítá-
sában, a lakótelepek fejleszté-
sében. A fejlõdés 1978-ig nem
csak a vállalat, hanem a megye
legeredményesebb idõszaka is
volt. Ebben az idõszakban va-
lósultak meg a különbözõ lakó-
telepi beruházások (Joskar-Ola
ltp.), Derkovits városközpont I.
üteme, a Hangversenyterem,
MMIK, kollégiumi negyed, az
európai rangú fedett uszoda,
iskolák, óvodák, tömb-fûtõmû-
vek és egyéb infrastrukturális
fejlesztések.

1977-78-ban a szlovén
KONSTRUKTOR Vállalat terve-
zésében és kivitelezésében ké-
szült el a Borostyánkõ Áruház.
A megvalósításban cégünknek
is jelentõs szerepe volt, fõvál-
lalkozásszerûen végeztük a
szervezõ, lebonyolító munkát.

A vállalat jó munkájáért 1971-
ben a Megyei Tanács Oklevelét,
1975-ben az ÉVM Dicsérõ Okle-
velét, 1977-ben az ÉVM ,,Kiváló
Vállalat” kitüntetést kapta. Ki-
magasló eredménynek számí-
tott, hogy az 1977. évi teljesít-
ményünk meghaladta az 1 mil-
liárd forintot, és ebben az évben
1 200  lakást adtunk át a válla-
lat lebonyolításában.

1979 októberében országos
beruházási konferenciát szer-
veztünk, melynek témája a be-
ruházások aktuális kérdései, a
tervezõ, beruházó és kivitele-
zõ szervezetek együttmûködé-
sének elõsegítése.

A 70-es évek tömeges lakás-
építése szükségessé tette az
építési technológia változtatá-
sát is.

A vállalat fennállása során
közremûködött mintegy 20 mil-
liárd forint értékû beruházás
korszerûsítési és felújítási, ezek
között mintegy 20 ezer lakás
elõkészítésében és megvalósí-
tásában.

Jelentõs megbízásoknak tet-
tünk eleget Sárvár, Celldömölk,
Kõszeg, Szentgotthárd, Kör-
mend és Vasvár városok re-
konstrukciós és településfej-
lesztési feladatainak végrehaj-
tásában, továbbá a megye nagy-
községeinek: Bük, Jánosháza,
Õriszentpéter, Répcelak és
Csepreg, valamint a községek
formálásában, beruházásainak
és felújításainak megvalósításá-
ban.

Hotel Írottkõ, Kõszeg
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Fordulatot jelentett a vállalat
életében, hogy 1986-ban a vál-
lalat élére választott vezetõség
került.

Az új vezetõség a vállalat
gazdasági helyzetét felülvizs-
gálva a tevékenység továbbfej-
lesztése céljából szervezeti bõ-
vítést hajtott végre.

Az új vezetõség folyamato-
san korszerûsítette vállalkozás-
politikáját, piackutatás, ver-
senyképesség, költségbecslé-
sek és döntéselõkészítések te-
rületén.

Az eredményes gazdálkodás
érdekében kivitelezõi és terve-
zõi (a korábban megszüntetett
helyett) részleget hoztunk lét-

re, mellyel a komplett szolgálta-
tás nyújtását tettük lehetõvé.

A szerkezetváltás hatása
eredményekben is megmutat-
kozott: az éves árbevétel 1986-
ban és 1987-ben megduplázó-
dott, a hatékonyság jelentõsen
emelkedett.

Meggyõzõdésünk, hogy a
vállalat fejlõdését – a rendszer-
változás körüli nehéz idõszak-
ban a talpon maradását – biz-
tosította a több lábon állás
megvalósítása, az eredménye-
sen végrehajtott ,,szerkezetvál-
tozás”, az új vállalkozási elemek
bevezetése.

Természetesen arra is szakí-

tottunk idõt, hogy méltóképpen
megemlékezzünk a VASBER ne-
gyedszázados évfordulójáról.

Sövegjártó János osztályve-
zetõ szervezésében kiállításon
mutattuk be a cég addigi mû-
ködésének eredményeit.

Thököly utcai aluljáró, Szombathely



13

1988-tól 1992-ig
A vállalati forma

utolsó öt éve

Ez volt talán a legmozgalma-
sabb idõszak.

A kivitelezési és tervezési
részleg létrehozásával biztosí-
tani kellett a tárgyi és egyéb fel-
tételek színvonalának emelését
a hatékonyság érdekében.

Városháza, Szombathely

A vállalat létszáma ebben az
idõszakban volt a legmagasabb,
közel 100 fõ.

A szerkezetátalakítás során
belépett tevékenységek értéke
a teljes árbevételbõl egyre na-
gyobb arányt képviseltek:

– 1987-ben több mint harma-
dát,

– 1988-ban már több mint fe-
lét.

A vállalat rövid idõ alatt átállt
az új feladatok magas színvona-
lú végzésére, folyamatosan tud-
tuk biztosítani a munkaellátott-
ságot, egyre inkább ki tudtuk
használni a komplex tevékeny-
ség elõnyeit.

Ezt a lendületet törte meg a
rendszerváltozás idõszaka.

A cég sorsa bizonytalanná
vált, felvetõdött a VASITERV-be
történõ beolvasztása is.

A külsõ körülmények mellett
belsõ feszültségek is növelték
a bizonytalanságot, ugyanakkor
a vállalat csak magára számít-
hatott a nehéz idõszakban.

Végül 1990-ben a két mûsza-
ki osztály közül az egyik és a
tervezõk egy része kivált a cég-
bõl, új céget alapítva a VASBER
konkurenciájává vált.

A válás és körülményei to-
vább nehezítették a cég hely-
zetét.

1990-ben és 1991-ben 4
igazgatóváltásra került sor.

A pénzügyi helyzet 1991 vé-
gére már csak két lehetõséget
kínált:

– a cég gyors felszámolását,
– vagy kísérletet a cég meg-

mentésére radikális átalakítás-
sal.

A kísérlet sikerült: hittel, koc-
kázattal és reménnyel: 1992.
március 9-én megalakult a Vas
Megyei Beruházási Részvény-
társaság.

Az átalakítás sajnálatos mó-
don kényszerû, fájdalmas vesz-
teséggel járt: a létszámot csök-
kenteni kellett, amit nagyobb
részt nyugdíjazással sikerült
megoldani.
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Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézet, Kõszeg

Béri Balog Ádám Általános Iskola tornaterme, Kõszeg Alsósági sportcsarnok, Celldömölk
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1992-tõl
napjainkig

A részvénytársaság
elsõ 20 éve

 Az újrakezdés nehézségei a
hõskort idézték: egy változó
idõszakban kellett megtalálni a
helyünket. Tudtuk, hogy a kez-
deti idõszak sikere vagy siker-
telensége meghatározza a to-
vábbi sorsunkat.

Ami segített és erõt adott, az
az elõdöktõl örökölt szakmai
tapasztalat, az elõdöktõl átvett
elhivatottság és összetartás.

A beruházások szervezésé-
ben, lebonyolításában szerzett
tapasztalatokat az építõipar va-
lamennyi ágában kamatoztatni
tudtuk.

A legnagyobb kihívást a töb-
bi építõipari vállalathoz hason-
lóan az jelentette, hogy a mun-
kaellátottság biztosítása ki-
emelt feladattá vált a cég életé-
ben. Minden munkát meg kel-
lett becsülni, legyen az apró,
legyen az különleges, legyen az
nem a profilunknak megfelelõ,
legyen távoli, számunkra isme-
retlen körülmények között. Az
elsõ 30 év természetesen nem
telt el nyomtalanul, továbbra is
szüksége volt a megrendelõk-
nek egy ismert és megbízható
partnerre. Szombathely Város
Önkormányzata is fontosnak
tartotta, hogy a város munkáin
a városi cégek (SZÖVTERV,
RENOTERV, DOLOMIT, VAS-
BER…) dolgozzanak a kölcsö-
nös elõnyök alapján, ez akkori-

ban így volt természetes. A vá-
ros elsõsorban a korábbi hagyo-
mányos lebonyolítási, mûszaki
ellenõrzési tevékenységünkre
számított új formában, kiegé-
szítve a Közbeszerzési Törvény
1995-ös megjelenésével a köz-
beszerzési eljárások lebonyolí-
tásával.

Ez is hõskor volt, a Kbt. fo-
lyamatosan módosult egészen
a 2012. évi új törvény megalko-

tásáig. Részt vehettünk a
Hermann Ottó Szakközépisko-
la tornaterem, a Brenner Tóbi-
ás körút útépítés, a Mûvésze-
tek Háza felújítás, a Sugár úti
rekortánpálya, a Szent Márton
utcai 15 lakásos és 6 lakásos
épületek, a Ferences Kert tör-
ténelmi témapark, a Herényi
Kultúrház megvalósításában.

Örvendetes, hogy 2011-ben
a Kõszegi és a Kossuth Lajos ut-

cai beruházások, a Nagy Lajos
Gimnázium és a Vendéglátói
Szakközépiskola felújításának
mûszaki ellenõrzésével a régi
munkakapcsolat felidézõdött.

Szombathely mellett elsõsor-
ban Sárvár, Celldömölk, Kõszeg
városban és több községben vé-
geztünk lebonyolítást.

Celldömölkön korábban az
alsósági tornaterem építése, a
közelmúltban a Városi Iskola

felújítása volt a legjelentõsebb
munkánk, jelenleg a Kemenes
Vulkán Park beruházásán dolgo-
zunk.

Sárváron a Camping megújí-
tásában és a kertváros szenny-
vízcsatorna hálózatának a kiala-
kításában vettünk részt.

Jelentõs feladat volt a
jánosházi szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító fej-
lesztése, az iskolák felújítása.

1994-tõl 1996-ig az rt. tör-
ténetének egyik legnagyobb,

Ferences kert, Történelmi Témapark, Szombathely
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Herman Ottó Szakképzõ Iskola, Szombathely

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, KõszegÜzletsor, Kõszegi utca, Szombathely
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legszerteágazóbb lebonyolítá-
sát, mûszaki ellenõrzését vé-
geztük a Kõszeg-Szombathely
regionális szennyvízcsatorna
rendszer megvalósításakor. 14
települést érintett: Szombat-
hely, Kõszeg, Gencsapáti, Gyön-
gyösfalu, Lukácsháza, Kõszeg-
falva, Nemescsó, Pusztacsó,
Kõszegpaty, Kõszegdoroszló,
Kõszegszerdahely, Bozsok, Cák,
Velem.

A csatornarendszer beruhá-
záshoz kapcsolódott a szom-
bathelyi szennyvíztisztító 1996.
évi fejlesztése, amelyben 33 te-
lepülés volt érintett.

Kõszeghez kötõdik egy má-
sik nagyszabású beruházás, a

Dr. Nagy László Gyógypedagó-
giai Intézmény rekonstrukciója.

Még a vállalati idõszakban a
megye megbízásából folyama-
tosan végeztük az intézetben
folyó munkák tervezését és le-
bonyolítását, amelynek a bete-
tõzése volt 1996-97-ben – már
VASBER Rt.-ként – a több mint
1 milliárdos rekonstrukció meg-
valósítása a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásával, a lebonyolí-
tással és a mûszaki ellenõrzés-
sel.

2010-ben tervezõként és ki-
vitelezõként végeztük a tanépü-
let tetõterének tûzeset utáni
helyreállítását.

A cég életében gyakran elõ-

Szennyvíztisztító telep bõvítés,
Szombathely

Haladás VSE stadion, Szombathely
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Pihenõtéri épület, Bükfürdõ

Fürdõfejlesztés, Bükfürdõ Fürdõfejlesztés, Bükfürdõ
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fordul és mindig nagy élményt
jelent, amikor az elõdök munká-
jával találkozunk:

Az Acsádi Szociális Otthon-
ban 1985-ben az új, 100 férõ-
helyes pavilon mûszaki ellenõr-
zését végeztük, 2006-ban a mû-
emlék kastély, konyha- és mo-
sodaépület 600 millió forintos
rekonstrukcióját kivitelezõ-
ként.

A Büki Gyógyfürdõ fejlõdésé-
ben a kezdetektõl részt vet-
tünk, a kapcsolat 1992 után sem
szakadt meg, a legutóbbi für-
dõfejlesztés közbeszerzési eljá-
rásait bonyolítottuk le.

Vép városával is lebonyolító-
ként, a beruházások elõkészítõ-
jeként kezdõdött a kapcsola-
tunk, az utóbbi idõben már a
kivitelezési munkák dominál-
nak.

2010 elõtt több kisebb felújí-
tást követõen sikerült elnyerni
és teljesíteni az iskola felújítá-
sának és bõvítésének a megva-
lósítását.

Jelenleg az óvoda felújítását
végezzük.

A Vérellátó épület 1963-as
magvalósítását elõdeink végez-

ték. 2006-ban a Szombathelyi
Területi Intézet rekonstrukcióját
valósítottuk meg, 2007-ben a
tetõtér beépítését terveztük és
kiviteleztük.

1986-ban a Haladás-pálya vi-
lágításában nem csak mûszaki
ellenõrként, hanem a társadal-
mi összefogással megvalósuló
beruházás szervezõjeként is fel-
adatot vállaltunk. Az utóbbi
években kivitelezõként ve-
szünk részt a sporttelep karban-
tartási, felújítási munkáiban.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár
1964-ben épült. Az 1990-es
években egyre sürgetõbbé vált
a bõvítése. A megyei önkor-

Általános iskola, Vép
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,,Svéd” szálló, Bükfürdõ

Vulkánpark központi épület, Celldömölk Szociális Otthon, Acsád
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mányzat megbízásából az egyik
legjelentõsebb tervezésünket
végezhettük. A megvalósítást
mûszaki ellenõrként irányítot-
tuk.

1992 óta a változó, kiegyen-
súlyozatlan munkaellátottság
kiegyenlítésére lakásépítés be-
ruházásokat szervezünk.

Celldömölkön, Sárváron  la-
kóépületek komplett megvalósí-
tását végeztük ,,az elképzelés-
tõl a kulcsátadásig”, saját ötlet-
ként, saját tervezéssel, kivitele-
zéssel, a vevõk szervezésével
együtt.

Szombathelyen a Tóth Árpád
utcában, a Szent Imre herceg ut-
cában építettünk lakásokat sa-
ját beruházásban, a Werner Ala-

jos utcai építkezés jelenleg is
tart.

A megyei beruházások 1992.
után is meghatározóak voltak a
cég életében. Az alapító jog-
utódjával, a Vas Megyei Önkor-
mányzattal a kapcsolatunk az
elõzmények miatt is mindig szo-
ros volt, több mint egy átlagos
megbízó-megbízott viszony.

Az önkormányzatnak mindig
fontos volt a helyi érdekek, cé-
gek védelme, a beruházásait en-
nek megfelelõen szervezte.

Vas megyében szinte vala-
mennyi önkormányzati intéz-
ményben dolgoztunk, az adott
helyzetnek megfelelõen terve-

Gagarin utcai lakóépület

zõként, lebonyolítóként, kivite-
lezõként, közbeszerzõként, ha
kellett tanácsadóként.

Acsád, Kõszeg, Kõszegpaty,
Peresznye, Hegyfalu, Ivánc,
Rum, Táplánszentkereszt, Saj-
toskál, Simaság, Intaháza, Já-
nosháza, Balatonberény, Szent-
gotthárd, Szombathely – ahol
megyei intézmények mûködtek
– nekünk nem csak település-
nevet jelentenek.
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Vérellátó központ, Szombathely Sürgõsségi Betegellátó Tömb, Markusovszky kórház

Annunciáta nõvérek egykori rendháza, Markusovszky kórház, Szombathely
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Legjelentõsebb, legösszetet-
tebb feladataink a Marku-
sovszky kórházhoz kötõdnek.

A nagy kórházi beruházások-
ban a korábbi idõszakban (Vér-
ellátó, SZTK-rendelõintézet,
mûtõblokk, mosoda…) ugyan-
úgy részt vettünk, mint napja-
inkban. A sürgõsségi épület
2007-ben fejezõdött be, jelenleg
az új, 5 milliárdos fejlesztés ter-
vezését végezzük társvállalko-
zókkal (Mediplan Kft., Kiniczky
Mérnöki Iroda Kft.).

A kórházban 1997 óta az
épületkarbantartási feladatokat
is ellátjuk, mellette az aktuális
felújításokat is végezzük.

A kórházban végzett tevé-

Mûtõblokk, Markusovszky kórház, Szombathely

kenységeink felölelik a cég tevé-
kenységének teljes körét: beru-
házások elõkészítése, tervezés,

közbeszerzés, mûszaki ellenõr-
zés, mûszaki vezetés, kivitele-
zés, karbantartás.

Mûtõblokk, Markusovszky kórház
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Laktanya utcai lakások, Sárvár

Szent Márton utcai lakások, Szombathely Nevelõszülõi lakások, Jánosháza
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Villanyszerelõk

Építõmesteri részleg Festõk

Asztalosok, ácsok Lakatosok, gépész-karbantartók

Épületgépészek
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Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely

Kõszegi  Városi Könyvtár Gagarin utca 7. számú villaépület, Szombathely
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Köszönjük minden volt és jelenlegi dolgozónknak a mun-
káját és azt az elhivatottságát, amely a VASBER-t jelen-
tette és ma is jelenti.

Szombathely, 2012. április

Visszaemlékezésünk elején
bemutattuk a VASBER elsõ ve-
zetõit, most ismertetjük, hogy
az 50 év alatt kik irányították a
céget:

– 1962-1965 – Dancsó József
igazgató
– 1965-1968 – Gáspár Géza
igazgató
– 1968-1981 – Pintér József
igazgató
– 1981-1986 – Csákváry Károly
igazgató
– 1986-1990 – Závár Gusztáv
igazgató
– 1990 – Dr. Szép Flórián
igazgató
–1990-1991 – Szücs Gábor
igazgató
–1991-1992 – Németh Árpád
igazgató
– 1992-tõl – Németh Árpád
vezérigazgató
– 1999-tõl – Horváth Tibor
cégvezetõ

És hogy  kik jelentették a cé-
get?

Az összes dolgozó, akik min-
dig érezték, hogy kis cégként
nagy feladatok elvégzésére va-
gyunk hivatottak, és akik tud-
ták, hogy ezt csak összetartás-

sal, barátsággal, családias szel-
lemben tudjuk végrehajtani.

Õk az elõkészítõk, a mûsza-
ki ellenõrök, az árelemzõk, a
tervezõk, a kivitelezésben dol-
gozók, az adminisztrátorok.

Németh Árpád, vezérigazgató Horváth Tibor, cégvezetõ

VASBER-ÉPKER dolgozói Mûszakiak, pénzügyesek,
adminisztrátorok
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