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A Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. az
1957-ben alapított Fertődi Építőipari Szö-
vetkezetből alakult 1992-ben, teljeskörű
jogutódlással. A lassan hatvan éve mű-
ködő céget egykor 16 mester alapította a
fertődi Eszterházy Kastély renoválására.
A rendszerváltás előtti évtizedekben a
Szövetkezet évről-évre erősödött, a 80-as
években az ország egyik legnagyobb épí-
tőipari szövetkezetévé vált. Az akkori szak-
embereik munkáját őrzi sok száz lakás
Soprontól Tatabányáig, középületek és
ipari épületek tucatjai a nyugat-dunán-
túli régióban. A 80-as évek második fe-
lében megalapították azt a nagyvállala-
tot – a dán Velux céggel –, melynek köz-
pontja ma Fertődön található.

A Szövetkezet vezetése a rendszervál-
tást követően hamar felismerte, hogy a
régi egy tag – egy szervezetre épülő dön-
tési mechanizmus nem életképes a piac-
gazdaságban. Ezért 1992-ben részvény-
társasággá alakult át a cég és ma is eb-
ben a formában működik. A hagyomá-
nyokat folytatva lakásokat, középületeket
és ipari épületeket építenek, az egészség-
ügyi épületek igazi specialistájává váltak
az utóbbi húsz évben. A soproni, moson-
magyaróvári, kapuvári és szombathelyi kór-
ház új épületeinek építését, egyes régi
szárnyak felújítását is ők végezték. Dol-
goztak oktatási épületeken, műemlék fel-
újításokon, ipari és mezőgazdasági nagy-
beruházásokon. 

A Részvénytársaság ma is aktív szerep-
lője a hazai piacnak. Jelenleg is épít kór-
házakat (Sopronban és Szombathelyen),
apartmanházat Balatonfüreden, Győrben
az Uszodát és kézilabda Arénát, irodahá-
zat újít fel Budapesten és még sok helyen
tevékenykedik az ország egész területén.

A cég elmúlt közel hat évtizedes múlt-
jában sok minden változott, de a lényeg
megmaradt. Ma is a tisztességesen el-
végzett munka és a korrekt emberi kapcso-
latok jellemzik a Részvénytársaság tevé-
kenységét és ez a titka a generációkon
és rendszereken átívelő talponmaradá-
suknak (www.fesz.hu).
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ÉRTÉKELÉS
A soproni egyetem két új épületének legnagyobb erénye a tájba illesztés, a védett
botanikus kert értékeinek megőrzése. A tudományos központ egy használaton kí-
vüli úszómedence helyére épült. Az egyszerű formák és az igényes kivitelezés is
hozzájárul az épületek értékéhez. Külön kiemelendő a környezetbarát fa szerkeze-
tek és berendezések minősége, mely jó példával szolgál az itteni egyetemi oktatás
környezettudatos koncepciójához. A komplexum másik létesítménye az új Kutató
Laboratórium lehetővé teszi, hogy centralizáltan és igen magas technikai színvona-
lon valósuljon meg a kutatási tevékenység.


