
 
A „Fıépítészi Életmő Díj” és "Az Év Fıépítésze Díj" 

kitüntetettjei 
 
2000. év – Nagykanizsa 
 

Szilágyi István, okl. építészmérnök 
Szombathely m. j. város ny. fıépítésze [† 2005. 12.05.] 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a fıépítészi munkakörben végzett széleskörő, aktív, 
kezdeményezı és eredményes munkásságáért. 

 
Zábránszkyné Pap Klára, okl. építészmérnök 
az Országos Fıépítészi Kollégium titkára 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült korábbi fıépítészi tevékenységéért és a fıépítészi 
szakma érdekében végzett széleskörő, aktív, kezdeményezı és eredményes munkásságáért. 

 
2001. év – Gyula 
 

Dr. L. Szabó Tünde DLA, okl. építészmérnök 
Somogy megye fıépítésze [† 2004. 10. 15.] 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes eredményes megyei fıépítészi 
tevékenységéért, a megye településeinek arculatformálásában, a mőemlékvédelemben, a népi 
építészeti  és helyi értékvédelemben végzett  kimagasló munkájáért és a fıépítészi hálózat 
megyén belüli fejlesztéséért; 
 
Philipp Frigyes, okl. építészmérnök 
Vác város fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes fıépítészi tevékenységéért, a 
település és környéke lakosságával kialakított hatékony munkakapcsolatáért és a fıépítészi 
szakma érdekében végzett kezdeményezı, aktív munkájáért. 

 
2002. év – Pécs 
 

Gömöry János, okl. építészmérnök 
Pécs m. j. város fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült több mint két évtizedes eredményes pécsi fıépítészi 
tevékenységéért, a város építészeti kultúrájának fejlesztéséért, a korszerő építészeti elvek és 
városfejlesztési elképzelések kimagasló színvonalú oktatásáért, népszerősítéséért és gyakorlati 
érvényesítéséért. 
 
Dr. Sersliné Kócsi Margit, okl. építészmérnök 
Ferencváros fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült kimagasló, eredményes fıépítészi tevékenységéért, a 
Ferencvárosi rehabilitációban végzett komplex építészeti és városrendezési munkájáért, 
fıépítészi hivatása során tanúsított aktív, céltudatos és határozott magatartásáért. 

 
2003. év – Érd 
 

Bodonyi Csaba DLA, okl. építészmérnök 
Tokaj város fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült több mint egy évtizedes kiváló szakmai tudással végzett 
fıépítészi tevékenységéért, országosan is mértékadó településkép-formáló tevékenységéért, az 
önkormányzatok és a szakmai szervezetek közcélú feladatainak összehangolása érdekében 
kifejtett munkásságáért. 

 
Körmendy János, okl. építészmérnök 
Gyır-Moson-Sopron megye ny. fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült közel két évtizedes eredményes megyei fıépítészi 
tevékenységéért, a személyes kapcsolatokra építı, lelkes és meggyızı szemléletformáló 



munkájáért, amellyel kimagasló eredményességet ért el a megye települései épített 
környezetének formálásában, az urbanisztikai szemléletmód terjesztésében. 

 
2004. év – Sümeg 
 

Beniczky Péter, okl. építészmérnök 
Fejér megye ny. fıépítésze [† 2006. 08. 28.] 
„FİÉPÍTÉSZI ÉLETMŐ DÍJ”-ban részesült a hazai építésügy 35 éves csendes szolgálata 
részeként 16 éven átvégzett kiemelkedı fıépítészi tevékenységéért, elırelátó gondolkodással 
elért kimagasló települési és megyei eredményeiért. 
 
Sáros László DLA, okl. építészmérnök 
Jászberény város fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a hazai építészet meghatározó egyéniségeként végzett 
kiemelkedı fıépítészi tevékenységéért, az épített és természeti környezet valódi összhangjának 
megteremtéséért folytatott magas színvonalú, sajátos hangvételő alkotó munkájáért. 

 
2005. év - Pilisszentkereszt-Dobogókı 
 

Filippinyi Gábor, okl. építészmérnök 
Debrecen m. j. város ny. fıépítésze 
„FİÉPÍTÉSZI ÉLETMŐ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és elkötelezett felelısséggel végzett 
évtizedes fıépítészi tevékenységéért, Debrecen harmonikus fejlıdésének és építészeti 
arculatának kedvezı alakulása érdekében kifejtett munkájáért. 
 
Virányi István, okl. építészmérnök 
Marcali város fıépítésze, az Országos Fıépítészi Kollégium elnöke 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült fıépítészi pályájának eredményeiért, emberi 
magatartásáért, elkötelezettségéért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt aktív 
szerepléséért. 

 
2006. év – Túristvándi 
 

Dr. Schneller István, okl. építészmérnök 
Budapest fıváros fıépítésze 
„FİÉPÍTÉSZI ÉLETMŐ DÍJ”-ban részesült több mint egy évtizedes fıépítészi tevékenységéért, a 
fıváros érdekében magas elméleti felkészültséggel végzett munkásságáért, valamint az önálló 
okleveles településmérnök oktatás elindításában vállalt jelentıs munkájáért. 
 
Béres István, okl. építészmérnök 
Gyula város fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes következetes, magasszintő fıépítészi 
tevékenységéért, melyet példamutató szakmai, etikai hozzáállással lát el, együttmőködve a város 
lakosságával és annak vezetıivel. 

 
2007. év – Pápa 
 

Dr. Tóth Zoltán, okl. építészmérnök 
nyugdíjas dél-dunántúli területi fıépítész 
„FİÉPÍTÉSZI ÉLETMŐ DÍJ”-ban részesült négy évtizedes, meghatározó emberi személyiséggel 
és kiváló szakmai tudással végzett fıépítészi tevékenységéért, az elsı Fıépítészi Kollégium 
létrehozásáért, irányításáért és mőködtetéséért, tudományos, oktatói, területi fıépítészi irodai, 
szakmai közéleti munkájáért. 
 
Salamin Ferenc okl. építészmérnök 
Szerencs város és Zebegény község fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült két évtizedes, a szerves építészetet képviselı fıépítészi 
tevékenységéért, amelyet határozottan, emberközeli módon végez úgy, hogy az építészeti értékek 
létrehozásával a települések szépsége haszonná válik 
 



2008. év – Mosonmagyaróvár 
 

Dr. Aczél Péter, okl. építészmérnök 
Budapest I. ker. Budavár fıépítésze 
"FİÉPÍTÉSZI ÉLETMŐ DÍJ”-ban részesült elkötelezett szakmai és emberi felelısséggel végzett 
több évtizedes fıépítészi tevékenységéért, a fıépítészi társadalom személyes és határozott 
képviseletéért, tudatosítva, hogy a fıépítészek közössége nem „léphetı át”.  
 
Berényi András okl. építészmérnök 
Budapest IV. ker. Újpest fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült fıépítészi pályájának magas színvonalú, egyenletes 
eredményeiért, elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt 
aktív, olykor oppozíciót is biztonsággal vállaló szerepléséért. 

 
2009. év – Hajdúböszörmény 
 

Boruzs Bernát okl. építészmérnök 
Hajdúböszörmény város fıépítésze 
"FİÉPÍTÉSZI ÉLETMŐ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és szakmai elkötelezettséggel több 
településben végzett fıépítészi munkásságáért, az építészet és a településrendezés elméleti és 
gyakorlati területeit felölelı, szintetizáló példamutató szakmai életútjáért, a jövıbe mutató és a 
jövıben is hasznosuló eredményeiért, tevékenységéért. 

 
Makovecz Imre DLA okl. építészmérnök 
több település volt fıépítésze 
"FİÉPÍTÉSZI ÉLETMŐ DÍJ”-ban részesült az idén húsz éves Kós Károly Egyesülés alapító tagja, 
aki már a 80-as években felismerte, hogy a hibás állami településfejlesztési koncepciókkal 
szemben a településen lakók belsı erejére támaszkodva lehet megszervezni és segíteni a 
helyben megszületı elképzelések megvalósulását. A határainkon belül és kívül, több településen 
vállalt fıépítészi tevékenysége mellett kezdeményezte, és folyamatosan ösztönözte, hogy az 
egyesülés tagjai maguk is vállaljanak fıépítészi szerepet, megteremtve ezzel az egyesülés 
fıépítészi „hálózatát”. 
 
Csík Edina okl. építészmérnök 
Budaörs Város fıépítésze 
„AZ ÉV FİÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes fıépítészi tevékenységéért, 
sikeres pályázatokkal emelve Budaörs építészeti minıségét, erısítve egyéni karakterét, szem 
elıtt tartva a partnerséget és a társadalmi részvételt.  

 
 


