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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 épített környezet minőségi 

alakítása.   

2018 évben Székesfehérvár Városa fenti alapelv következetes képviselőjének: 

 Csutiné Schleer Erzsébet 

építésznek adományozza a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat, aki a Mátyás király körúti Szent Gellért 

Hotel (épült: 1994.) mértéktartó építészeti megformálásával, valamint annak magas színvonalú – 

részleteiben is elmélyült- megvalósításával alkotott 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 város nagy figyelemmel vigyázza fennmaradt építészeti örökségét, amely a 

történelem viharai következtében erősen megfogyatkozott napjainkra. Ezért rendkívül fontos olyan 

személyiségek munkássága, akik értő gondossággal, mély elkötelezettséggel fordulnak épített 

örökségünk felé: akik műemléki munkáikban a hitelességre, kortárs építészetükben a múlt 

tiszteletére, kutatási területükön pedig az igazságra törekednek.  A díjazottról mindez elmondható: 

rendkívül sokrétű munkásságában elvitathatatlanul jelen van a minőség vállalása és a hivatás iránti 

odaadás.  A díjazott kortárs épület is a város településszövetébe harmonikusan illeszkedik, arányai, 

anyagkezelése, tér-és tömegkapcsolatai a „mintha mindig ott állt volna” építészeti elvet követik, 

mellyel magától értetődő módon- mégis részleteiben finom utalásokkal a korra, melyben 

megszületett- ízesül a történelmi belváros e jeles helyére. 

Csutiné Schleer Erzsébet Budapesten született. 1971-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészmérnöki Karán, majd ugyanott 1984-ben műemlékvédelmi szakmérnöki oklevelet is szerzett. 

1971-1987-ig közel 17 éven át dolgozott a Fejér Megyei Tervező Vállalat tervező építészeként, majd 

néhány év kitérő után munkatársaival 1991-ben megalapította a Várfal Építész Irodát, ahol 2003-ig 



dolgozott. Azóta egyéni vállalkozóként végzi tervezői, szakértői, valamint kultúraszervező 

tevékenységét.  Az 1990-es években 10 éven át Budakeszi főépítésze is volt.  

Csutiné Schleer Erzsébet hivatásának szerelmese, melyet fémjelez számos díjazott épülete, műemléki 

felmérési-, felújítási-, hasznosítási terve, a megye több településén elkészített örökségvédelmi 

hatástanulmánya, és az a számos társadalmi vállalás, melyet Fehérvár épített örökségének megóvása 

és népszerűsítése céljából végez a mai napig. Az ő keze munkája önkormányzatunk két nagy 

építészeti dokumentuma: Székesfehérvár Örökségvédelmi Hatástanulmánya, valamint az idén 

elkészült Településképi Arculati Kézikönyv, amely szakmai alapja településképi rendeletünknek, de 

egyben egy jól használható kézikönyv is a város leendő építtetői, Székesfehérváron alkotó építészek, 

és a megyeszékhely építészete iránt érdeklődő polgárok tájékoztatása, segítése céljából. 

Jelentősebb alkotásai között tartjuk számon a Rác utcai épületegyüttest, amely felmérési-, és 

hasznosítási tanulmánytervet, valamint 10 parasztház felújítási kiviteli tervét foglalja magában és 

melyért 1989. évben  EUROPA NOSTRA fődíjban részesült a tervei alapján megvalósult műemléki 

utca. 

Fontos székesfehérvári állomásai munkásságának az Evangélikus parókia tervezése, melyért 2008. 

évben Fejér Megyei Építőipari Nívódíjat vehetett át, a Rózsa u 1. lakóház teljes felújítási terve, a Szent 

Gellért Tanulmányi Ház, a VIKTÓRIA Rehabilitációs Központ, az UPC irodaház, valamint a Csitáry kút, 

védőtető építménye. 

De számos Székesfehérváron kívüli épület, műemléki épület-felújítás is kötődik a nevéhez. Ezek közül 

is kiemelkedik az ozorai, PIPO vár, külső várfal rekonstrukció és hasznosítási tanulmányterve és a 

főtér rendezése, valamint az Iszkaszentgyörgyi, Pappenheim kastély részleges felújítási tervei.  

Számos országos és helyi építészeti-kulturális díj tulajdonosa: 1984-ben PODMANICZKY díjban 

részesült. Kétszer átvehette már az „Az év akadálymentes épülete” oklevelet és díjat, 2004-ben 

megyei Príma díjat kapott. 2014 óta az országos „FORSTER GYULA EMLÉKÉREM – A 

Műemlékvédelemért” tulajdonosa. Szintén 2014 évben vehette át a DEÁK DÉNES Díjat – 

Székesfehérvárért végzett városépítő és szépítő munkáért, valamint az országos EZÜST ÁCSCERUZA 

Díjat – építészeti tárgyú publikációiért. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1994-ben épült Mátyás király körúti Szent 

Gellért Hotel épületének építészeti minősége alapján, a város épített környezetének magas 

színvonalú alakításáért, valamint Székesfehérvár építészeti örökségének kutatása, népszerűsítése és 

fáradhatatlan építészeti kultúraterjesztő tevékenységéért  Schmidl Ferenc Építészeti Díjat adományoz  

 

Csutiné Schleer Erzsébet 

építésznek 

Tisztelettel felkérem Polgármester Urat a kitüntetetés átadására, és kérem a díjazottat fáradjon ki az 

elismerés átvételére. 


