KÁMÁN BÉLA
SZAKMAI ÉLETRAJZ
1945. szeptember 27-én egy Vas megyei kis faluban Nagytilajon született. Itt végezte el
általános iskolai tanulmányait.
1960. szeptember 1-el, a Magyarországon elsőként, Zalaegerszegen beindult kőműves
szakágú szakközépiskolai képzésnek lett tanulója. 1964-ben az érettségi bizonyítvánnyal
együtt kőműves szakmunkás bizonyítványt is szerzett. Még ebben az évben felvételt nyert a
Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára, ahol 1969-ben szerkezetépítő mérnöki
oklevelet szerzett.
1969. szeptemberében a Fejér Megyei Állami Építőipari Vállalatnál (az időközben megszűnt
ARÉV jogelődje) helyezkedett el, ahol az akkori vezetés egyből „mélyvízbe” dobta, egyre
magasabb és magasabb beosztásokba. Kezdetben a kivitelezői területen a monolit vasbeton
építés irányítása, később a vállalat technológiai fejlesztése volt fő feladata. (Alagútzsalus
építéstechnológia, LIFT-SLAB födémemelés, felfújható gumizsalus kupolaépítés,
könnyűszerkezetes kormányprogramon belül a kommunális épületek megvalósítására
alkalmas rendszer honosítása és bevezetése).
E területen végzett munkájáról számos publikációja jelent meg, illetve miniszteri
kitüntetésben is részesült.
Az 1990. április 1-én megalapította az ALBA PLÁN Kft-t, melynek vezetője, később többségi
tulajdonosa lett. A vállalkozás a „tervezéstől a kulcsátadásig” vállalási csomag
gyakorlójaként, Debrecentől Sopronig, számos referenciával rendelkezik.
Legkiemelkedőbb területe Székesfehérvár, ahol az ALBA Ipari Zónában a szabályozási,
infrastruktúra tervektől, napjainkig több mint 40 új üzem kiviteli terve, és azok megvalósítása
is nevéhez fűződik.
A Székesfehérvár belvárosában sokáig romosan álló HIEMER-FONT CARAFFA épülettömb
rekonstrukciójának műszaki ellenőri tevékenységéért az önkormányzattól elismerő oklevelet
kapott.
Legutóbbi sikeres munkája Székesfehérváron az M-7-es autópálya 59. km-nél megépített
ALBAPARK Étterem.
Mint székesfehérvári vállalkozásvezetőnek, üzleti filozófiájának kezdetek óta legfontosabb
eleme volt, a helyi tervező, kivitelező szervezetek minél nagyobb arányú foglalkoztatása.
Vállalkozás irányítói tevékenysége mellett fáradhatatlanul vett részt a közösségi munkákban.
A helyi ÉTE Szervezetben végzett szervező munkájáért, Alpár Ignác érdemérmet kapott.
A Fejér Megyei Építész- és Mérnöki Kamarák alapító tagja, mindkét kamarában fegyelmi- és
etikai bizottsági tag. A FM Mérnöki Kamarában végzett munkájáért, a Fejér Megyei Mérnöki
Kamaráért oklevelet kapta.
A VOSZ Fejér Megyei Szervezete 2009-ben az Év Vállalkozója (az Év Építőmérnöke)
kitüntetésben részesítette.
ARÉV Baráti Kör egyesület elnökhelyettese, ahol az építők hagyományápolása, megőrzése
mellett számos szakmai program szervezésében vesz részt, köztük az évenként megtartandó
Építők Napja megrendezésében. Tagja az ARÉV Baráti Köz Egyesület által kezdeményezett,
az Önkormányzat támogatásával működtetett Építőipari Nívódíj bíráló bizottságának.
2006. szeptembere óta nyugdíjasként változatlan lelkesedéssel végzi felvállalt munkáját.
Sajnos megromlott egészségi állapota miatt csökkentette vállalásait, így a kamaránkban
betöltött feladatáról is lemondott, és megszűntette tagságát is.

