Kiss József
az ARÉV ny. igazgatója

Kiss József (1926. 01. 01.) székesfehérvári születésű, középiskolái után 1950-ben
kezdte meg pályafutását kezdő technikusként az ARÉV elődvállalatánál, a FÁÉV-nél.
Közben elvégezte az Építőipari esti technikumot, és hamarosan építésvezetői
beosztást kapott. 1955-től főépítésvezető. Jelentős székesfehérvári munkák mellett a
megye északi részének építése, valamint a mélyépítés speciális feladatai tartoztak
felügyelete alá. Az itt elért sikerek következményeként 1962-ben a Fejér megyei
Tatarozó Vállalat igazgatójának nevezik ki, ahol két év alatt korszerű
termelésszervezéssel kimagasló eredmények születtek.
1964-től a FÁÉV, majd 1980-tól a jogutód ARÉV igazgatójaként szigorú és
következetes munkával, vezető munkatársaival együtt, lerakta a magas színvonalon
működő nagyvállalat alapjait.
Gondot fordított
-

a hatékony termelés feltételeinek biztosítására (Seregélyes úti Központi
Telep, mai nyelven szólva Logisztikai Bázis 1967-ben valósult meg).

-

korszerű építéstechnológiák bevezetésére (csoportos födémemeléses
szerkezetépítés, könnyűszerkezetes építési rendszer, szak- és szerelőipari
technikák)

-

szakmunkás utánpótlásra (gyakorlati oktatás részére tanműhelyek létesültek
a Központi Telepen)

-

munkavállalók szociális helyzetének javítására (több
kedvezményes áron történő értékesítése rászoruló
kedvezményes üdültetés)

száz lakás
dolgozóknak,

Sokat törődött az itt dolgozó emberek tudásának fejlesztésével. Pl. Somogyi László
főmérnök is 25 éves FÁÉV – ARÉV tagság után lett építési miniszter.
A vállalatnál igazgatóként eltöltött, 1964-től 1989-ig tartó, 25 éves időszak alatt húsz
alkalommal kapott a cég kitüntetést, legutóbb 1988-ban, így valószínű az ország
legjobb építőipari vállalata alakult ki közreműködésével.
Kiss József a hosszú és eredményes építőipari tevékenységéért több jelentős
kitüntetést kapott. Állami-díj, Alpár érem, Magyar Népköztársaság Zászlórendje,
Lechner Ödön díj. Ezen túlmenően elismerést kapott Székesfehérvártól és más
társadalmi egyesületektől is.

Számos szakmai és társadalmi szervezetben látott el különböző szintű tisztségeket,
vagy vett részt megalapításában (mint például az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége)
Nyugdíjasként sem pihen. Kezdeményezésére öt évvel ezelőtt alakult meg az ARÉV
Baráti Kör Egyesület, melynek elnökeként fáradhatatlanul szervez, dolgozik.
Javaslatára újra megtartjuk az Építők Napja rendezvényeket, melynek egyik fő
programja az Építőipari Nívódíj átadása. A városi nívódíj ötlete szintén Tőle
származik.

