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Szakmai önéletrajzok 

a Fejér Megyei Építészek Kamarájának 2015-10-27-én tartandó Tisztújító Taggyűléséhez 

 

• Benedek Imre 

 

 
 
 

• Busics György 

 
 

A BME Építészmérnöki Karán végeztem. Az egyetemi évek alatt a közösségért, az oktatási 

rendszer, a szakmai kapcsolatok javításáért a Hallgatói Önkormányzat elnökeként is 

tevékenyen tehettem. Diplomás építészmérnökként szakmai pályafutásom alatt széles 

látókörben, a hatósági munkától a tervezésen, megvalósításon, ellenőrzésen át a szakértésig 

sok szemszögből alkalmam nyílt megismerni az építőipari, beruházási folyamatokat.  

2008-2013 között a székesfehérvári Helyi Építészeti-műszaki Tervtanács, 2010-2011 között a 

FÉK Etikai-fegyelmi Bizottsága, majd 2011-től a FÉK Felügyelő Bizottságának tagjaként is részt 

vehettem a helyi szakmai közösség munkájában, melyet szívesen folytatnék. 
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• Csiszár Balázs 

 

 

 

• Csordás György 
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• Erdei Ibolya 

 
1984-ben születtem , Székesfehérváron, azóta is a városhoz kötődöm. Középiskolát Tóparti 

Gimnáziumban végeztem, majd 2011 -ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészmérnöki karán. Ezt követően folyamatosan tervezéssel foglalkoztam. Szakmai 

mentoraim édesapám Erdei László, és Karé Krisztián. Önálló tervezői jogosultságomat 2014 

januárjában kaptam, azóta vagyok kamarai tag. 

Az elmúlt időszakban önálló tervezési feladataim között lakóházak,és ipari épületek mellet 

jelentős hányad a műemlékes vonatkozású . Gyerekkorom óta sportolok , jelenleg is szinkron 

korcsolyázom és jógázom. 

 

• Erdei László 

 

Több évtizedes építész tervezői tevékenység mellett végeztem egy színdinamikai 

szakmérnökit és egy műemlékvédelmi szakmérnökit, mely utóbbi kapcsán jelenleg a Járási 

Hivatal műemlék felügyelőjeként dolgozom főállásban. Az Építész Kamarai munkában a 

kezdetek óta részt veszek, minden gazdasági nehézség ellenére fontosnak tartom, hogy az 

építészek jó szakmai, emberi közösséget alkossanak, mert az egész társadalom otthonát 

teremtjük meg, ez nagy felelősség !  

 

• Farkas Zoltán 
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• Dr. Fektiné Szenttamási Marianne 

 

Név: Dr Fektiné Szenttamási Marianne (Budapest, 1957. június 03.) 
 
Tanulmányok, végzettség: 
Székesfehérvár,  Vasvári Pál ép.ip.szakközép   magasépítő  1971-1975 
Pécs, PMMF  magasépítő üzemmérnök    1975-1978 
Pécs, PMMF  műszaki tanár      1981-1983 
Budapest, YMMF tervező szakmérnök     1991-1994 
 
Munkahely: 
Alba Regia Állami Építőipari Vállalat (ARÉV)      1978-1990 

 építész szerkesztő, munkahelyi mérnök (KÖFÉM), fejlesztő mérnök 
Kápolnásnyék és Vidéke Takarék Szövetkezet     1990-1990 
  Beruházási osztályvezető 
Jüllich Glas Holding        2008-2009 

 Építész 
Jáky József Építőipari Szakközépiskola      2009- 
  Műszaki tanár 
Tervező          1983- 
  szellemi szabadfoglalkozásúként, egyéni vállalkozóként 
 
Elérhetőség: 
  Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Selmeci utca 22. 
  Telefon: 20-91 46 466, 22/501-369 
  E-mail: szt.marianne@gmail.com 
 
Tevékenység a Fejér Megyei Építészek Kamarájában: 
  Megalakulástól tagja vagyok a Kamarának 
  4 ciklusban voltam a Jelölö bizottság tagja, esetenként vezetője 
  Az első és harmadik ciklus kivételével a kibővített vezetőség tagja vagyok 
 
 
 

• Fülöp Zoltán 

 

 

Személyes adatok 
 

Név:  Fülöp Zoltán  
Születés i  hely/dátum: Enying, 1956.  Október 19.  
Lakcím: Székesfehérvár 8000 Galántai  utca 8.  
 tel :  0622 300-400, mob: 0630-975 44 95 
 e-mai:  at r iumkkt@t-onl ine.hu 
Családi ál lapot:  nős, 2 fe lnőtt  gyermek 

 
Tanulmányok:    

1976-1981 Budapest i  Műszaki  Egyetem Építészmérnöki  Kar ,   
1981 okl .  épí tészmérnök  
1987 Vezető tervezői minős ítés megszerzése 
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Személyes jogosul tságok:    

É1-07-0117/2013   Építész vezető tervező  
ME-É1-MÉK 07-20117   Felsőfokú műszaki  el lenőr 
MV-Ép/A MÉK 07-10117  Felelős műszaki  vezető  
SZÉSZ 1.1-07-0013/2012  Építés i  szakértő 

 
Munkahelyek:  

2000-  től   ÁTRIUM Mérnöki  Iroda Kkt.  cégvezető 
    8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Galántai  utca 8/A.   
  
   ( tervezés,  műszaki el lenőrzés,  lebonyolí tás)   
 
1994-2000  Fejér  megyei Beruházási  és Mérnöki Kft  

főmérnök 
 
1990-1994  ALBA PLAN Műszaki  Tervező Kft  

Osztályvezető, vezető tervező 
  

1981-1989 ALBA REGIA Műszaki tervező osztály  
 épí tész tervező, vezető tervező 

 
Az első 15 évben csak tervezéssel ,  azóta a tervezés mel lett beruházások 
lebonyol í tásával és  műszaki  e l lenőrzéssel  i s  foglalkozom. Az Épí tész Kamara 
munkájában a megalakulása óta részt  veszek.  Korábban az et ikai  bizottság 
vezetője voltam.  
 

• Fülöpné Nagy Melinda  

 

1982-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, Építészmérnöki karán. 
Az ARÉV tervező osztályán kezdtem. 
Gyes után a Jáky József szakközépiskolában voltam szaktanár 2 évig. 
 
Azóta magán tervezőként dolgozom,  
illetve a saját cégünkben, az Átrium kkt. -ben. 
(Családi házak, kisebb csarnokok tervezése. Átalakítások, bővítések, felújítások.) 
 
Az építész kamarában három cikluson át voltam a Felügyelő bizottság elnöke. 
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• Hajósné Jauch Katalin 
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• Havasi János 
 
 

 

 

 

 

• Horváth Bálint  
 
 

Martonvásár 
 

1982-ben születtem, azóta Martonvásáron élek. Feleségem Horváth-Morber Janka, éppen gyermekünk érkezését 
várjuk. Szakmai tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Drezdai Műszaki Egyetemen folytattam. 
Két tulajdonos-ügyvezető barátommal több építésziroda munkatársaként és alvállalkozójaként közösen 
gyűjtöttünk tapasztalatot, majd 2009-ben megalapítottuk az A3 Építész Kft-t. Építészirodánk a családi- és 
többlakásos házak, ipari épületek, egyházi, oktatási és egyéb középületek tervezése terén szerzett tapasztalatot. 
Az elmúlt években közösségi, közéleti feladatokat is vállaltam. 2010-től Martonvásár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagjaként, városfejlesztési és városrendezési projektvezetőként, megbízott főépítészként 
is dolgoztam. 2010-12 között a Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottságának külsős tagja voltam. 
2014-től Martonvásár Város Alpolgármestereként - többek között - a gazdaság- és városfejlesztésért vagyok 
felelős, továbbá Fejér Megye Közgyűlésének tagja lettem. 
Számomra a közéleti tevékenység is a szakmaiságról kell, hogy szóljon; a fejlesztéspolitika, a terület- és 
településfejlesztés, az építészet jól kiegészítik egymást. 
Már a jelölés ténye is megtisztelő számomra. Támogatom Németh László elnök úr munkáját, a közgyűlésnek 
megfontolt és eredményes döntéshozatalt kívánok! 
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• Igari Antal 

 

Név: Igari Antal (Székesfehérvár, 1959. január 16.) 
 
Tanulmányok, végzettség: 
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 1978-1983 – okl építészmérnök 
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 1986-1988 – műemlékvédelmi szakmérnök 
 
Munkahely: 
Alba Regia Állami Építőipari Vállalat (ARÉV) 1983-1985 

építész szerkesztő 
Székesfehérvár Város Tanácsa VB, majd Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal 

I. fokú építésügyi hatósági ügyintéző 1986-1991, 1995-1999 
Főépítészi Irodán beosztott építész 1991-1995 
építésügyi szakreferens (irodavezető-helyettes) 1999-2009 

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2009- 
megyei főépítész 

 
Elérhetőség: 

Munkahely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Rózsa u. 1. 
Telefon: 20-6200503 
E-mail:  igari.antal@fejer.hu 

 
Tevékenység a Fejér Megyei Építészek Kamarájában: 

Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja 1999-2000 
Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke 2000-2003 
elnök 2003-2007 
elnökségi tag 2007-2011 

 
Építészeti tevékenység: 
Műemléki területeken építésügyi konzultációs tevékenység egyetemi, főiskolai hallgatóknak 

1986- 
Székesfehérvár MJV, majd Fejér Megyei Építőipari Nívódíj bíráló bizottságának tagja 2006- 
Székesfehérvár MJV Önkormányzat építészeti tervtanácsának tagja 2008- 
Fejér Megyei Kormányhivatal műemléki tervtanácsának tagja 2012-2015 
Építészeti tervpályázatok zsürijében való részvétel 

(Romkert, Nemzeti Emlékhely 1988, Piac tér – Vörösmarty tér – Budai út sarok 
foghíjbeépítés, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal székház 2001, Vörösmarty Színház 
2002, Egyesített Szociális Otthon 2007, Velence, Bence-hegy, kilátó 2015) 

Műemléki, építészettörténeti előadások tartása belföldön (több alkalommal és helyen) és 
külföldön (České Budějovice, Schwäbisch Gmünd, Tusnád) 

Építészeti, műemlékvédelmi konferenciák szervezése 
1986-tól folyamatosan több alkalommal (ezen belül különös tekintettel Országos Műemléki 
Konferencia 1989) 

Szakfolyóiratokban, könyvekben cikkek publikálása (Székesfehérvár bemutatkozik, Hiemer-
Font-Caraffa-épülettömb, A székesfehérvári Szent Imre szobor hányattatásai, Topográfiai 
kutatások Székesfehérváron, Székesfehérvári szoborelhelyezések az 1938-as Szent István 
év kapcsán) 

Székesfehérvár műemléki kistopográfiájának lektorálása és társszerző 2009 
Székesfehérvár építészeti bemutatására filmforgatókönyv készítése pályázathoz, több filmben 

való részvétel 
Székesfehérvár, Belváros építészeti-művészettörténeti bemutatása előadások és városnéző séták 

keretében (ezen belül különös tekintettel Hiemer-Font-Caraffa-épülettömb, Városháza) 
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Magántervezői tevékenység: 
Székesfehérvár tágabb környezetében templomok felújítása 

(Aba, r.k. templom, Dég, r.k. templom, Előszállás, r.k. templom, Füle, r.k. templom, Inota, 
r.k. templom, Lovasberény, ref. templom, Pákozd, ref. templom, Sukoró, ref. templom, 
Tatabánya-Felsőgalla, r.k. templom, Vértesszőlős, r.k. templom) 

Székesfehérvár, római katolikus püspöki palota (Városház tér 5.) homlokzatfelújítása 
Székesfehérvár, Városháza (Városház tér 1.) akadálymentesítése 

„Az év akadálymentes épülete 2003” építészeti nívódíj pályázat keretében elismerésben 
részesítve 

 

• Karikóné Czanek Henrietta 

 

• Katona Péter 

 
Születési dátum: 1974. március 24. 
Lakcím: 8000 Székesfehérvár  
                               Ybl  Miklós u. 4. 4/3. 
Telefonszám: 06-30-681-2445 
E-mail cím: info@effek.hu 

Szakmai tapasztalat: 

 
2001. március – 2004. január. Ezekben az  években egy Bács-Kiskun megyei kisvárosban 

laktam és a főiskolai évek alatt egy családi építőipari vállalkozáson belül segítettem a 
kivitelezési munkálatok lebonyolításának előkészítését.  

2004. január – 2005. november Egy székesfehérvári tervezőirodában dolgoztam. A cég 
profilja épülettervezés és kivitelezés egyaránt. Az én feladatom több részből állt, részt 
vettem az épületek tervezésében, szerkesztésében, valamint szerkezetek tervezésében és 
a vállalkozás által tervezett épületek megvalósításában, mint felelős műszaki vezető 
segítője. Főként családi házaknál, kisebb ipari létesítményeknél és csarnokoknál.  
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2005. november – 2007. szeptember Ebben az időszakban a budapesti STRABAG Zrt. 
magasépítési ágazatához kerültem, mint munkahelyi mérnök, később építésvezetői 
beosztásba. Az itt eltöltött idő alatt, két jelentősebb építkezésen vettem rész: a Budapest 
Gyömrői úton épülő Richter Gedeon Gyógyszergyár kémiai kutatóintézetének a 
kivitelezésén, mint munkahelyi mérnök, valamint az Aldi-Hofer élelmiszer kereskedő 
hálózat biatorbágyi logisztikai központjának építkezésén. A logisztikai központ építésén 
már  építésvezetői beosztásban. A kivitelezésben eltöltött éveknek nagy hasznát veszem a 
jelenlegi tervezési munkáim során.  

2007. szeptember – Visszahívtak a fentebb említett tervezői és kivitelezői vállalkozáshoz, 
amit a körülményes Budapestre való közlekedés miatt el is fogadtam, ahol tervezési 
feladatok, felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri feladatok ellátását végeztem. 

2009.-  Saját tervezői irodát nyitottam, ahol jelenleg is tevékenykedem. Főként 
lakóépületeket, valamint kisebb ipari és mezőgazdasági épületeket tervezek és műszaki 
ellenőrzök. 

 

Iskolai végzettség: 
2006. – 2010 Pécsi Tudomány Egyetem, Pollack Mihály Műszki  Kar 
 egyetemi kiegészítő képzés, építész szak 
 
2001. – 2005. Szent István Egyetem, Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 
  építészmérnöki szak 
 
1998. – 2001. Kalocsa, Szent István Gimnázium 
 

2005.  Költségszakértő  OKJ  54343602 
 
2005.    Ingatlanközvetítő OKJ 52343902 
 
2008.  Építési műszaki ellenőr I. (magasépítés) OKJ 71580101 
 
2011.  Épület energetikai tanúsító 
 
 

Nyelvismeret: 
Angol – C típusú alapfokú állami nyelvvizsga  
Angol – A típusú középfokú állami nyelvizsga 
 

• Keszei Balázs 
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• Krokovay Attila 

 

Nevem Krokovay Attila. Nyíregyházán születtem 1951. május 21.-én. 
Főiskolai oklevelem megszerzése után a BME Építőmérnöki Kar elvégzésével 1983-ban szereztem 
szerkezetépítő mérnöki diplomát. 

Az építőipari kivitelezésben 1973-tól 1986-ig dolgoztam végigjárva a ranglétrát munkahelyi 
technikusságtól főépítés vezetőségig, majd saját kisszövetkezetem vezetője voltam 1991-ig. Ettől az 
időtől kezdve a közvetlen kivitelezéssel szakítva, korábbi építész és statikusi tervezési 
tevékenységemet kibővítve kizárólagossá vált a tervezési, és az ezzel kapcsolatos szakértői, felelős 
műszaki vezetői tevékenység. Ehhez keretet 1990 óta működő betéti társaságom ad. 

Megalakulása óta tagja vagyok a Mérnöki, és az Építész Kamarának. Névjegyzékben 
szerepelek építész, és statikus tervezői, valamint a szakértői, igazságügyi szakértői, TSZSZ,  illetve a 
műszaki ellenőri névjegyzékben is. 

Tervezési munkáim gyakorlatilag felölelik a teljes építőipart. A magánerős építkezéstől a 
kommunális, szolgáltató területen túl, az ipari építményekig terjed. Így családi házak, vendéglátási, 
kereskedelmi, sportcélú, oktatási épületek, ipari gyártócsarnokok, mezőgazdasági terménytárolók 
tervezését egyaránt elvégeztem.   

A felsorolt területek tartószerkezeti terveit minden esetben én, készítettem el, de 
alvállalkozóként is végeztem tartószerkezeti tervezést. .  

 
Saját tevékenységem referenciái : 
 
Dunaújvárosban:  
MONTAGE Kkt         kereskedelmi és gyártócsarnok    
AVER HELLASZ Kft         kereskedelmi csarnok 
H+H DUNAFORG Kft        daruzott forgácsoló csarnok 
CINNOVATIN SYSTEM    Gmbh  forgácsoló csarnokok 
ALBA-VOLÁN         karbantartó épület 
DUNAFER Rt          Hotel, és konyha 
EMA POWER Kft         Irodák, öltözők, raktárak stb. 
ISD DUNAFERR Acélmű Kft Érctömörítő, salakhabosító csarnokok szakértése, áttervezése, 

műszaki ellenőrzése 
ISD POWER Kft   Öltöző tervezése 
Több kereskedelmi épület       tervezés, műszaki ellenőrzés 
Cellulózgyár Kft          cellulózraktár felújítás műszaki ellenőrzése 
Cellulózgyár Kft  60 m magas kémény szakértése, felújításának műszaki 

ellenőrzése 
SZTK     felújítások műszaki ellenőrzése 
 
Vidéken:   
PROFI élelmiszerkereskedelmi hálózat 24 üzlete 
Présgép Kft Apostag                Gyártócsarnokok, szociális épületek tervezései,  műszaki 

ellenőrzései 
 
Baracs Község Önkormányzata 100 férőhelyes óvoda tervezése  
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• Kun Tímea 

 
1974. szeptember 9-én születtem Budapesten. Már fiatalabb koromban is érdekelt a 

tervezés és a kivitelezés, ezért jelentkeztem a Jáky József Műszaki Szakközépiskolába, ahol 

1993-ban magasépítő szakon végeztem. 

 

A középiskola után a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán tanultam tovább, ahol 1996-ban 

településmérnök diplomát szereztem. Pár évvel később elvégeztem a Budapesti Műszaki 

Egyetem Közlekedés Gazdasági Mérnök szakát, majd a Nyugat Magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar Térinformatikai szakát. Kislányom születése után 2006-ban fejeztem be 

az alap diplomám egyetemi kiegészítő képzését a Pécsi Tudományegyetemen. 

 

Több mint 19 évet dolgoztam a közigazgatásban. Mellette, pedig folyamatosan képeztem 

magam. Jelenleg a közigazgatásban megszerzett tapasztalataimat kamatoztatom a 

magánszférában. A fejér Megyei Építész Kamarának egy cikluson keresztül voltam a 

vezetőségi tagja. 

 

• Lőrincz Attila 
 

BME Építészmérnöki karán végeztem. 

A Fejér Megyei Tervezőirodában kezdtem a tervezői tevékenységet 1987-ben. 

Ezután a Mérmű Kft-ben és az Érték-Forma Bt.-ben folytattam ezt, ahol jelenleg is dolgozom. 

Építész vezető tervezőként főleg logisztikai raktárcsarnokok, borászatok tervezését végzem. 

A generáltervezői feladatok végzésében fiatal, pályakezdő mérnök kollégák vannak 
segítségemre. 

A szaktervezői feladatokat külső cégek megbízásaival teljesítem. 

Örülnék, ha az építész szakmánk nagyobb elismertségre tenne szert, melyet a tervezői 
tevékenységem mellett a kamara vezetőségében végzett munkámmal is szeretnék segíteni. 
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• Mahler György 

 

 

 

• Mátrai Csaba 
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• Nagy Sándor 

Szül. idő: Székesfehérvár, 1959.03.20. 
Lakcím: 8000, Székesfehérvár, Debrődi utca 9.  
Mob: 30/927-9292 
E-mail: Varkapu@varkapufehervar.hu 
 
Műszaki ellenőri névjegyzékszám:  ME- É 07-20184 
 
ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, SZAKKÉPESÍTÉSEK: 
 
1982.  PMMF Mélyépítő üzemmérnök 
1992.  PMMF Építész üzemmérnök  
 
SZAKMAI JOGOSULTSÁGOK: 
 
1998-tól Építész tervező   TNSZ:   E3 07-0184 
2000-től FMV Építész MV-É 07-10184 
2006-tól FMV Vízgazdálkodási építmények MV-VZ 07-10184 
2009-től Építési műszaki ellenőr ME-É 07-20184  
 
MUNKAHELYEK, MUNKATAPASZTALATOK: 
  
1982-1985.  FETÉV – művezető 
1985-2000.   Magyar Posta Rt. Fenntartási üzem – építés vezető 
2000-től  Építési vállalkozó – építész tervező, felelős műszaki vezető, műszaki 
   ellenőr, és kivitelezési vállalkozó. A Várkapu Bt. majd a  
   Várkapu Fehérvár Kft. tulajdonosa.  
 
ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELLEN ŐRI SZAKMAI REFERENCIÁK: 
 
Székesfehérvár, Skoda autószalon és szerviz építésének teljes lebonyolítása 
Székesfehérvár, Méz palackozó üzem építésének teljes lebonyolítása  
Kőszárhegy, Község Önk. Orvosi rendelő átalakításának műszaki ellenőrzése  
Szár Község, Önk. Új óvoda építésének teljes körű műszaki ellenőrzése 
Magyaralmás, Község Önk. Sport öltöző felújítás műszaki ellenőrzése 
Nádasdladány, Község Önk. Iskola felújításának építész műszaki ellenőrzése 
Káloz, Református templom felújítás építész műszaki ellenőrzése 
Magyaralmás, Egészségház bővítésének ,felújításának építész műszaki ellenőrzése 
Székesfehérvár, Forgácsoló üzemcsarnok építésének építész műszaki ellenőrzése 
Sukoró, dombház – magán erős beruházásban épülő építmény műszaki ellenőrzése 
Lepsény, Református templom felújítás építész műszaki ellenőrzése 
Lovasberény, Református templom felújítás építész műszaki ellenőrzése 
Kisláng, Református templom felújítás építész műszaki ellenőrzése 
Soponya, Református parókia felújítás építész műszaki ellenőrzése 
Vértesacsa, Katolikus templom felújítás építész műszaki ellenőrzése 
Szfvár, Kossuth utca 13. lakóház homlokzat felújítás építész műszaki ellenőrzése 
 
A fentieken túlmenően – a felsorolás mellőzésével – több magánerős beruházásban épülő 
lakóház, és lakóház felújítás építész műszaki ellenőrzése. 
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• Németh Krisztina 
 

 

 
 

 

• Németh László 

 

Született:  1962.07.27. Székesfehérvár                               
Lakhely:  Székesfehérvár Turóci u. 20.  T:22/300-578 
Iskolák:   -     Jáky József Építőipari ( Műszaki ) Szakközépiskola  
                       1976-1980 - érettségi  (OSZTV első hely)                              

- Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar  
1981-1986 rajzi tanszék – okl. építészmérnöki diploma   
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Munkahelyek:  mint építész tervező  
                                                           - Fejér Megyei Tervező Iroda      1986-1989                                
                                                           - TEMPÓ Kisszövetkezet            1989-1990                               
                                                           - Önálló foglalkozású tervező      1990-1991 
                                                           - NÉ-MÓ Mérnöki Iroda Kft.       1991-1995 
                                                           - NÉ-MÓ Mérnöki Iroda Kft.       1996 -2015 

- Egyéni vállalkozó                              2015- 
                           mint köztisztviselő  
                                                         - Szfvár. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
                                                           Városfejlesztési Igazgató            1995-1996 

   mint tisztségviselő 
                                 - Fejér Megyei Építészek Kamarája – elnök   2011-2015 

Fontosabb tervek, megépült munkák: 

-  1990   Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Szfvár. Károly J. u. 
-  1991   "Otthon" bútorbolt Szfvár. Berényi u.  
-  1991   Pékségek ( pl. "Sikér"pékség Szfvár. Lomnici u.)  
-  1991   Szfvár. Kelemen B. u-i üzletsorok ( "Kiskakas" vendéglő – 2006-ban felújítás)  
-  1992   Győrújbarát Tornacsarnok  
-  1992   Koroncó Tornaterem  
-  1993   Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet bővítés-magastető Szfvár. Sárkeresztúri u.  
-  1993   Pásztó - magánszanatórium  
-  1997   Komárom Termálfürdő-Uszoda új lefedés – öltöző 
-  1997   Pajor-AGIP benzinkút kiszolgáló épület - étterem Szfvár-Csór ( 8-as út mellett )  
-  1997   "Diófa" vendéglő felújítás - Szfvár. Kadocsa u. 
-  1998   Szfvár.- Feketehegy Római Katolikus Templom és Plébánia ( alapkőletétel )  
-  1999  "Lignum Európa" kft. faipari üzemcsarnok ( 60 x 65 m )  
-  2000   Kodolányi J. Főiskola könyvtárépület terve, Tordas - tanuszoda terve 
-  2001-től                    
Fontosabb lakóházak: pl.- Szfvár. Kassai u. 62. - Szfvár. Rozsnyói - Késmárki u. sarok - 
Szfvár. Szilágyi E. u. 7. - Szfvár. Pozsonyi - Pálóczi H. Á. u. sarok - Monor Virág u. 28. –
Szfvár. Kápolna tér ( Dávid Kornél háza) -  Szfvár Püspök-kertváros 6 db ház – Szfvár., 
Harmatosvölgyi lakóházak 
Többlakásos lakóépületek:  pl.:    - 28 lakásos lakópark ( „Napsugár”) Szfvár. Nefelejcs u. 
                                                      - 88 lakásos lakóépület    Szfvár. Berényi-Pozsonyi u.   
                                                      - 12 lakásos lakóépület   Várpalota Szent Imre u. 11.  

- Üzlet és lakóépület Szfvár. Ady Endre u. 32. 
Ipari épületek:  - Albalux telephely - Székesfehérvár Déli Ipari Park 

      - Fagitex-V kft – Ferroacél kft  - Pákozd  hrsz: 0202/15 
                                    - Horgászcikk gyártóüzem  - Pákozd   hrsz: 0202/14 
Irodaépületek: - Albacomp irodaház  -  Székesfehérvár, Raktár u. 
                        - BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – Szfvár., József Attila u. 38.  
Középületek:  - Bakonycsernye - sportöltöző 

- Mór, Kálvária Temető – ravatalozó 
 
Díjak:  
„Az év lakóháza” pályázat „Lakáskultúra” különdíja - 1992 ( saját lakóház )  
2007- Építőipari Nívódíj - Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola, Szfvár., Károly J. u.  
2012- Fejér Megyei Építőipari Nívódíj – „Napsugár” lakópark, Szfvár., Nefelejcs u. 
2013- Fejér Megyei Építőipari Nívódíj -  Albacomp irodaház, Szfvár., Raktár u. 
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• Novák Róbert 

 

A BME építészmérnöki karán szereztem diplomát 2000-ben, 13 éve vezetem a vállalkozásomat, ami 

tervezéssel és kivitelezéssel egyaránt foglalkozik. Az évek alatt számos referenciát gyűjtöttünk , nagy 

hangsúlyt fektetve a minőségi tervezői és kivitelezői munkára. Évek óta munkáink már nem csak a 

megyére korlátozódnak, bekapcsolódtunk az ország más területén induló fejlesztésekbe is.  

Igyekszünk átfogó képet adni az ügyfeleinknek az építőipar egész területéről és teljeskörű 

szolgáltatást nyújtani részükre a telek kiválasztásától az épület használatbavételéig. 

 

• Rádl Zoltán 
 

A szakmagyakorlási jogosultságomat 2002-ben szereztem, azóta a Fejér Megyei Építészek Kamarája 

tagja vagyok. Szakmai fejlődésemet a folyamatosság és a nyitottság jellemzi. A képességet a 

folyamatos tanulásra, új dolgok befogadására mindig fontosnak tartottam. Az alapdiploma 

megszerzését követően több képzésekben vettem/veszek részt a tervezéshez kapcsolódóan, de a 

szakma szélesebb spektrumában is (építésztervező szakmérnöki, ingatlanközvetítő/értékbecslő, 

társasházkezelő, épületenergetikai szakmérnöki, energetikai tanúsítás). Nagy tapasztalatot szereztem 

ingatlanbefektetési vagyonkezelés terén, a jelenleg napi munkám során önkormányzati 

vagyonkezeléssel foglalkozom. 

Mottóm/célom: Nincsenek jó vagy rossz megbízások, kicsi vagy nagy lehetőségek, az adott feladatot 

igyekszem lehető legjobb tudásom szerint maximális eredményre törekedve végezni. 
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• Reichhardt Ákos 
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• Rezsnyák Péter 

 

• Riba Zsolt 

2001-ben diplomáztam a BME Építészmérnöki Karán, az egyetem alatt és után budapesti 
építészirodáknál dolgoztam, legtartósabban a Bánáti+Hartvig irodában. 2003 óta tervezek 
Fehérváron, akkor kaptam lehetőséget Göde Ferenc és Ertl Antal mellett a mesterségbeli tudás 
elmélyítésére, kibontakoztatására. 2009-ben, a válsággal együtt a tervezőiroda is széthullt, és Mórra 
mentem dolgozni, építéshatósági előadóként három éven keresztül gyakoroltam a szakma hatósági 
oldalát. 2012 óta ismét itthon, önálló tervezőként dolgozom. 
Fehérváron részt vettem a buszpályaudvar új utasforgalmi épületének tervezésében, a NyME 
Geoinformatikai Kara Pirosalma utcai épülete bővítésének és a Budai úti épülete felújításának 
tervezésében, több Spar áruház felújításának tervezésében, valamint több kisebb-nagyobb családi 
házat és kereskedelmi épületet önállóan terveztem. 
2005 óta vagyok kamarai tag, 2007-ben tettem le a jogosultsági vizsgát, majd 2010-ben közigazgatási 
alapvizsgát, 2011-ben az építésügyi, és a közigazgatási szakvizsgát. 
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• Rombauer Gábor 
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• Sárközi Lajos 

1962-ben születtem  

Már középiskola választásomkor határozott elképzelésem volt, hogy építész, 

tervező szeretnék lenni. Így kerültem Fehérvárra és végeztem el a Jáky 

Magasépítő szakát. 1987-ben szereztem diplomát  a BME Építészmérnöki 
karán. Néhány évet az ARÉV-nél a kivitelezésben töltöttem, majd volt 

középiskolámból kerestek meg, kértek fel szakmai tárgyak oktatására. 

Néhány év építőanyag kereskedőség után gyakorlatilag csak tervezéssel  

foglalkozom, hol alkalmazottként, hol vállalkozóként.   

1988 óta rendelkezek tervezői jogosultsággal. Eleinte munkaviszony mellett 

kisebb épületeket /lakóházak, nyaralók, zártkerti épületek/ terveztem. Idővel 

nagyobb mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi épületek tervezésére is 

lehetőségem volt, főleg a  Velencei tó partján és Fehérvár környékén. Az 

utóbbi néhány évben a családi házak, lakóépületek mellett már komoly, 

közösségi és ipari épületeket is terveztem. 

A kamarának alakulása óta tagja vagyok. Korábban már töltöttem be 
választott tisztséget és többször is jelöltetek, valamilyen tisztség betöltésére. 
Megtisztelő, hogy a mostani választások során ismét szóba került jelölésem. 

 

• Szakál Csaba 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

• Szigeti Gyula 

 

Budapesti Műszaki Egyetem: 
 - okl. építészmérnök 1972 
-  műemlékvédelmi szakmérnök 1986 
 
Munkahelyek: 
Fejér Megyei Tervező Iroda 1972 -76 
ARÉV tervező Iroda 1977- 83 
Agrober 1984-86 
Országos Műemléki Felügyelőség 1986 -93 
Kolonnád  Gmk,  majd Kft  Szfv. 1987-  től 
Szigeti és László Kft  1990-  

 

• Tatai Róbert 
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• Vajnai Endre 

 



26 
 

 



27 
 

 

 


