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EMLÉKEZTETŐ 

a FÉK 2012. 04. 23-án megtartott, kibővített vezetőségi üléséről. 
 

Ülés helye: FÉK hivatalos helyisége – Székesfehérvár, Várkörút 23. fszt. 3. 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 

1. A kiküldött meghívóban leírt napirendek közül elsőként a Fejér Megyei Építőipari Nívódíj Bíráló 
Bizottságában a FÉK delegálásának mikéntje került megtárgyalásra, Németh László Elnök 
előterjesztésében. A FÉK Elnöksége jelenlévő tagjai egyhangú egyetértés mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg: 

     4/2012 (2012. IV. 23.) számú Elnökségi határozat: 
A FÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Fejér Megyei Építőipari Nívódíj Bíráló 
Bizottságában a Fejér Megyei Építészek Kamaráját a mindenkori FÉK Elnök és Alelnök képviseli. 
A Nívódíj lógója a korábbival megegyező marad, csupán a kiírók emblémáival egészül ki. Az 
Elnökség egyhangú véleménye az volt, hogy a Nívódíj kiírását és a működési szabályzatát a 2013. 
évi kiírás előtt célszerű – a 2012. évi tapasztalatok alapján – felülvizsgálni, kiegészíteni, aktualizálni. 

 2.    Németh László ismertette a TONDACH-al kötött együttműködési megállapodást, valamint  
        a tervezett gyárlátogatást Békéscsabára. Utóbbit az Elnökség úgy ítélte meg, hogy a  
        kirándulás egyenlőre nem aktuális. Erről a szervező TONDACH-ot értesíteni kell. 

3. Az Építők Napjával kapcsolatos teendőkről Németh László és Kámán Béla részletes 
ismertetést tartott.  Németh László felkérte Lőrincz Attilát és Kámán Bélát a kiállítás 
tényleges megszervezésére.  
A 2012. június 1. 2-i program tulajdonképpen két részből áll: 

1. Építési Vállalkozók Szakmai Napja 
2. Építők Napja 

       Az utóbbi program ad lehetőséget az építészek kiállítás keretében történő 
       bemutatkozására. Helyszín: Vörösmarty Mihály Szakiskola – udvar és tornaterem.  
       Lőrincz Attila javasolta: 

1. egységesen kerüljön bemutatásra az eddig nívódíjban részesült összes épület, 
2. kerüljön bemutatásra a 2012. évi összes jelölt épület, melyek közül a nyertes, nyertesek 

kiválasztásra kerültek, 
3. kerüljön bemutatásra az a tervező építész, aki jelentkezik tevékenysége bemutatására. 

A 3. kategória bemutatkozói tablóikat saját erőből valósítják meg. Az Elnökség egyetértett abban, 
hogy az Építőipari Nívódíj FÉK 2012. évi jóváhagyott költségvetésében szereplő 200 000,- Ft-os 
támogatása az ARÉV Baráti Kör számlájára átutalást nyerjen. A felhasználásról az ARÉV Baráti Kör 
beszámolót ad a FÉK-nek. 

 4.    Dr. Andó Péterné Titkár ismertette, hogy a korábban elhalálozott Schulz István emléktábla 
elkészült, a Karé Krisztián által készített jogerős építési engedélyben szereplő felirattal. Miután   
Schulz István születésnapjához és halálozásának napjához, azok elmúlta miatt a tábla elhelyezés 
nem követhető az elhelyezéshez megfelelő időpontot kellene találni. Tekintettel arra, hogy 
építésztervező Kolléga emlékéről van szó, javasolja, hogy az emléktáblát a Kossuth utcai 
tömbbelsőben az Építők Napja előestéjén, 2012. május 31-én (csütörtök) kb. 18,00 órakor 
helyezzük el, ünnepélyes keretek között. Véleménye szerint ezzel az időponttal a Család is 
egyetért. Az Elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta és Kámán Béla, mint az Építők Napja 
szervezője biztosítani fogja, hogy a programban az emléktábla elhelyezés is szerepeljen. 

5.    A kibővített Vezetőségi ülésen további téma nem került megtárgyalásra és Németh László 
      az ülést bezárta.   

 
Az emlékeztetőt összeállította: Dr. Andó Péterné FÉK titkár 
 
Egyetért: Németh László FÉK elnök 
 
Székesfehérvár, 2012. április 25. 

                        


