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Kedves vendégeink! 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évben – az Ybl bicentenárium évében- 

Schmidl Ferenc építészeti díjat alapított. Tette ezt nagy szülötte –Ybl Miklós- előtti tisztelgés céljából, 

valamint a díj névadója Schmidl Ferenc építész Székesfehérváron illetve Székesfehérvárért végzett 

máig ható - a város falain túlmutató- építészeti, főépítészi munkásságának elismeréseként. A díj célja 

az, hogy a város közössége kifejezze a megbecsülését azoknak az építészeknek, akik munkásságukkal 

hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának magas színvonalú fenntartásához, illetve 

fejlődéséhez.  Akik művészi érzékenységükkel és mérnöki pontosságukkal az adott kor szellemében- 

mégis az ezredéves hagyományokba oltva- végzik építőművészi tevékenységüket. Schmidl Ferenc 

alapelve volt, hogy az építészetben nem a stílus, hanem a minőség az elsődleges.   A Schmidl Ferenc 

Építészeti Díj adományozásának is egyik legfontosabb értékmérője az építészeti minőség.   

2019 évben Székesfehérvár Városa fenti alapelv következetes képviselőinek: Akúcs Levente és Keszei 

Balázs építészeknek adományozza megosztva a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat, akik a Székesfehérvár 

Mártírok útján megvalósult ALBACOMP INNOVÁCIÓS KÖZPONT mértéktartó építészeti 

megformálásával, valamint annak magas színvonalú – részleteiben is elmélyült- megvalósításával 

alkottak kimagaslót.  

 A hagyománynak és korszerűségnek egyszerre elkötelezett város vezérelve az élet minden területén 

a minőség vállalása. Az egykori középkori főváros – Székesfehérvár- mára erős gazdasági alapokon 

álló nagyváros, ahol az itt élők megtalálják mind a megélhetés, mind a kultúra, a sport és a 

kikapcsolódás fórumait. A megélhetést a munkahelyek biztosítják, és elmondhatjuk, hogy 

Székesfehérváron nem hogy munkanélküliség nincsen, de munkaerőhiány van.  

A város kitüntetett figyelemmel kíséri a munkahelyek építészetét. Miután életünk legnagyobb 

hányadát a munkahelyeinken töltjük, fontos, hogy azok magas színvonalú, inspiráló helyek legyenek. 

A városban gombamód szaporodó ipari és szolgáltató épületek közül is kiemelkedik az ALBACOMP 

INNOVÁCIÓS KÖZPONT. A rendeltetésnek maradéktalanul megfelelő pontos racionalizmusa mellett 

eleganciája, könnyedsége példaadó épületté emelte a városban. Építészeti kvalitásai bizonyítják azt a 

Scmidl Ferenc által is hangoztatott tételt, hogy nincs szép vagy kevésbé szép feladat, mert a mégoly 

profán rendeltetést is -mint egy iroda- és szervizépület - lehet és kell is művészi színvonalon 

megalkotni.  Az épület koncepciójából és minden részletéből építészi elhivatottság és tehetség 

sugárzik, amely éppen mértéktartó volta miatt válhatott mértékadó építészeti alkotássá.  

Akúcs Levente és Keszei Balázs a fiatalabb nemzedékhez tartozó székesfehérvári, Fejér megyei 

építészek, mindketten a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán végezték építészeti 



tanulmányaikat. Akúcs Levente 2003-ban diplomadíjjal, Keszei Balázs pedig 1999-ben. Pályájuk során 

több országosan is jelentős építész irodában és multinacionális cégnél vállaltak felelős tervezői, 

projektmenedzseri, ill. vezetői feladatokat. A díjazott épület tervezése akkori közös munkahelyükön 

az ALTEON kft.-ben készült. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014 évben megépült ALBACOMP INNOVÁCIÓS 

KÖZPONT épületének építészeti minősége alapján, Székesfehérvár épített környezetének magas 

színvonalú alakításáért, ezzel a város építészeti kultúrájának ápolása terén végzett példaértékű 

építészeti alkotó tevékenységéért Schmidl Ferenc Építészeti Díjat adományoz  

 

Akúcs Levente és Keszei Balázs építészeknek 

 

Felkérem Polgármester Urat a kitüntetetés átadására, és kérem a díjazottakat fáradjanak ki az 

elismerés átvételére. 

 

 

 


