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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.   

2021 évben Székesfehérvár Városa fenti alapelv következetes képviselőjének: 

 Gutowski Robert 

építésznek adományozza a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat, aki a Lakatos utcában, 2021-ben épült 
Székesfehéhérvári Egyházmegyei Látogatóközpont mértéktartó és mértékadó 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 hitélet, 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 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 fontos helyére. 

Gutowski Robert építész, Budapesten született 1976-ban. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 
érettségizett kitűnő eredménnyel. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán diplomázott 
Miklós Balázs vezetésével, majd a Kós Károly Egyesülés Vándoriskoláját végezte el, ahol Ekler Dezső 
Ybl díjas építész építészirodájában töltött évek során szerzett tervezői tapasztalatot. Itt tervezte és 



építette meg mestermunkáját, a Somlóvásárhelyi Kreinbacher Birtok Borászat legelső épületét, amely 
egy egykori bencés pince bővítésével és felújításával jött létre. 

 Hivatását alkotóközösségben gyakorolja. Saját építészirodájának – a 2004-ben alapított Robert 
Gutowski Architects-nek felkészültsége és szaktudása különösen összetett projektek tervezési 
feladatainak sikeres megvalósításában mutatkozik meg: bonyolult vagy érzékeny beépítési 
körülmények, műemléki és világörökségi környezet, kis és nagy léptékű illetve ipari, technológiai és 
belsőépítészeti jellegű tervezési feladatok referenciáival egyaránt rendelkezik. 

 
 Gutowski Robert hivatásának elkötelezett alkotója, melyet fémjelez számos díjazott épülete, hazai és 
nemzetközi tervpályázatokon elért sikerei. 

Jelentősebb alkotásai között tartjuk számon többek között a Szent II. János Pál pápa templomot 
Pátyon, a pannonhalmi Kosárlabda Csarnokot és Koncerttermet, a Mária kegyhelyet Alsószentivánon, 
a kőszegi Festetics Palota és Szemző ház rekonstrukciós munkáit.  Kárpátalján tornatermet, 
tanuszodát és kollégiumot épített, Esztergomban ferences gimnáziumot, Mariazellben zarándokházat 
tervezett. 

 A pátyi templom tervezéséért 2019-ben Pro Architectura díjban részesült. 

Munkásságának jelentős része a tervpályázatokon való részvétel, ahol rendre az elsők között végez, 
mind a hazai, mind a rendkívül rangos nemzetközi mezőnyben, mellyel mára nemzetközileg ismert és 
elismert alkotóvá vált. Alkotóközösségével együtt kiemelkedő eredményt ért el Helsinki, Vilnius, 
Jekatyerinburg kulturális életében meghatározó középületek nemzetközi tervpályázatain, majd 
Kínában a világ legjelentősebb építészirodáival versenyezhetett a Sencsen Operaház tervezésére kiírt 
tervpályázaton. New Yorkban a pannonhalmi díszterem elnyerte az „Architizer A+Awards Special 
Mention” díját, míg a pátyi Szent II. János Pál pápa templom „Dezeen Awards 2020, Highly 
Commended” elismerésben részesült. A nemzetközi sikerek mellett többször volt díjazottja illetve 
döntőse a Média Építészeti Díjá-nak is. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021-ben épült Lakatos utcai Székesfehérvári 
Egyházmegyei Látogatóközpont épületének építészeti minősége alapján, a város épített 
környezetének magas színvonalú alakításáért  Schmidl Ferenc Építészeti Díjat adományoz  

 

Gutowski Robert  

építésznek 

 

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


