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Dr. Csima Péter
Csima Péter 1972-ben diplomázott és 2013-ban történt nyugdíjazásáig – 
oktatóként vett részt a tájépítészmérnök képzésben. 1992-től a Tájvédelmi 
és Tájrehabilitációs Tanszék alapító tanszékvezetője volt. 2000-től habilitált
egyetemi tanár. 1983-ban kandidátusi tudományos fokozatot, 1977-ben a 
KÉE-n, 1984-ben a BME-n egyetemi doktori címet szerzett. Kidolgozta a 
tájépítészmérnöki szakon a települési és a térségi szintű tájtervezés 
oktatásának tematikáját. A „Tájvédelem és tájrehabilitáció” szakirány 
képzésének kidolgozója, húsz évig irányította a szakirányos képzést. 
Oktatóként, kutatóként, mérnökként egyaránt sokat tett a magyar táj 
védelmének ügyéért. Kiemelkedő szerepe volt a táj-terhelhetőség 
kutatásában és az egyedi tájértékek felmérése módszertanának 
kidolgozásában. 2014-ben az Ormos Imre Emlékérem kitüntetettje.

Balogh Andrea
Az MTSZ delegáltja
1999-ben diplomázott a Kertészeti- és Élelmiszeripari Egyetem 
Tájépítészeti, -védelmi és –fejlesztési Karán, a Kert- és Településépítészeti 
Tanszéken. Jelenleg a 4D Tájépítész Iroda egyik alapítójaként és 
ügyvezetőjeként tájépítészeti tervezéssel foglalkozik, elsősorban 
településközpontok, közparkok, közterületi zöldfelületek, vízparti területek,
Balaton parti kikötők és hajóállomások, intézményi területek és műemléki 
együttesek tervezésében vesz részt. 2014 novembere óta a Magyar 
Tájépítészek Szövetségének alelnöke. 

Balogh Péter Isván PhD DLA
BCE Tájépítészeti Kar delegáltja
1996-ban végzett okl. táj- és kertépítészként, majd 2005-ig egyetemi 
tanársegédként dolgozik az egyetemen PhD fokozatának megszerzéséig. 
2005-2010 között egyetemi adjunktus, a Kert- és szabadtértervezés, 
Diplomatervezés, Játszóterek és környezetük tervezése tantárgyak 
oktatója. 2011-ben DLA fokozatot szerez. 2001-ben Mohácsi Sándorral 
közösen alapítja meg az s73 tájépítész tervezőirodát, majd az azt követő 
évtizedben számos jelentős hazai tervpályázat és kiemelt projekt 
nyerteseként, társtervezőjeként válik ismertté és elismerté. Megvalósult 
munkái közül a eddig az Erzsébet téri Gödör, a Belváros Új Főutcája, a 
Pécsi Széchenyi tér és a Kossuth tér rendezése a legjelentősebbek. 
2013-ban Mohácsi Sándorral közösen Év Tájépítésze Díjban részesült.

Ferencz István DLA
MÉK-TKT delegált
Ybl-díjas építész, tervezőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
tanára. 2012 óta az MMA Építőművészeti Tagozat vezetője. Építész 
diplomáját 1973-ban szerezte meg az Iparművészeti Főiskolán. 1974 és 
1976 között elvégezte a Magyar Építészek Szövetsége Mesteriskoláját 
Miskolcon. 1985-ben Ybl-díjban részesült. A Miskolci Építész Műhelyben 
Bodonyi Csaba és Plesz Antal mellett dolgozott, Budapesten, Miskolcon és 
környékén, Kazinczbarcikán ebben az időszakban számos középület 
tervezője. 1993-2002 között építész tanszékvezető egyetemi tanár a 
MOMÉ-n. Munkásságát számos ragos szakmai és állami kitüntetéssel 
ismerték el: Pro Architectura-díj (2001), Magyar Művészetért díj (2004), 



MTA Steindl-díj (2004), Kossuth-díj (2006), Prima-díj (2006), Magyar 
Érdemrend középkeresztje (2013).

Urszula Forczek-Brataniec
IFLA Europe delegált
Lengyel építész és tájépítész, a krakkói műszaki egyetem előadója, az 
ottani Építészeti Kar Tájépítészeti Intézetének munkatársa, a Pieniny 
Nemzeti Park tudományos tanácsának tagja, valamint a SAK, a Lengyel 
Tájépítész Szövetség vezetőségi tagja.  Vizuális kultúrát, analízist és 
építészetet oktat sok éve. 2008-ban jelent meg a látványanalízisről szóló 
"Látkép az útról: a táj dinamikus percepciója" című könyve.  Az eM4 
Brataniec Építész Stúdió munkatársa. Az irodából többek között olyan 
díjakra jelölt vagy nemzetközileg is publikált alkotások kerültek eddig ki, 
mint a Gorlicei városi táj rehabilitációs projekt vagy a Mszana Dolna-i piac 
terve.

Schieder Zoltán
Semmelrock delegált
A Semmelrock Stein+Design Kft-nél 1998 óta dolgozik, mint 
projektmenedzser. Mélyépítő üzemmérnöki végzettségének köszönhetően 
a nagy projekteket lebonyolító tervezőkkel, kivitelezőkkel, beruházókkal, 
önkormányzati és építési ügyekben meghatározó döntéshozókkal országos
szinten tartja a kapcsolatot. A betontermékek menedzselése tartozik a 
szakterületéhez, munkája különösen fontos az olyan betontermékek 
esetében, ahol a 400 féle Semmelrock termék standard színe, formája és 
mérete mellett további egyedi gyártási igényeket kell kielégíteni.

Somorjai-Tamássy Zsolt 
MAKEOSZ delegált
A fenntarthatóság gondolatát a 90-es évek óta magáénak érző marketing
mérnök  és  management  studies  diplomás  (DMS)  közel  13  év  vállalati
(Pepsi  Co.,  Zwack  Unicum)  felsővezetői
(stratégiai-marketing-kereskedelem-piacfejlesztési  igazgató)  karrier
pályáról váltott a kézzelfogható fenntarthatóság: a zöldfelületek irányába.
Alkalmazott  ökológus  agrármérnöki,  valamint  kertépítő  és  zöldfelület
fenntartó  szakmérnöki  végzettséggel  is  rendelkezőként  kerttervezési
tanulmányait  Londonban  végezte  (KLC   SD,  London,  Chelsee).  Saját,
elsősorban  magánterületek  fenntartható  zöldfelületeivel  foglalkozó cége
(csemete-KERTMŰHELY,  tervezés-kivitelezés)  mellett  az  európai   Green
City  Mozgalom  hazai  szervezetének  (GC  Tanács  és  Z.V.  Nkft.)  egyik
 alapítója  és  működtetője,  a  Zöldebb  Városokért  Nonprofit  Kft.  szakmai
ügyvezetője.   A   MAKEOSZ  stratégiáért  és  fenntarthatóságáért  felelős
alelnöki  posztját  is  ellátja.  Fő  missziójának a települési  fenntarthatóság
legfontosabb  oszlopának,  a   zöldfelületeknek  és  ökológiai
szolgáltatásaiknak,   interdiszciplináris  (gazdasági-társadalmi)
  súlyának-fontosságának    megismertetését,  kutatását  és  gyakorlati
megvalósítását tartja.

Turcsányi Miklós
MÖFÖSZ delegált
Táj- és kertépítész vezető tervező, oklevelét Ormos professzornál védte 
1968-ban.  Előbb egri tervező, majd Salgótarjánban „parkmérnök” lett. 
Később Városépítés- Városgazdasági szakmérnöki diplomát szerez, majd 



vidéken tájfásításokat, stadion felújítást végez. Táj- és Környezetrendezési 
harmad-diplomáját Alma Materében, a Kertészeti Egyetemen már 
Mőcsényi Mihály rektortól veszi át 1993-ban. Az európai virágos 
versenyben díjazott Eger ekkor hat évre kinevezi városi főkertésszé. A 
Főkertészek Szövetségének (a mai MÖFÖSZ elődjének) alapító elnöke. A 
Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány alapító tagja.

Vonnák János
a MÉSZ delegáltja 
Ybl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének ellenőrző 
bizottsági tagja. Az Ipartervben alapozta meg hírnevét, majd még a 
rendszerváltozás előtt az elsők között alapított önálló építészirodát. Azóta 
is aktív, a Vonnák és Társa Építész Stúdió vezető munkatársa. 
Korrektorként rendszeres látogatója a Műegyetemi építész képzésnek, ahol
diákjai úgy ismerik, mint a józan, tiszta, értékálló, racionális építészet 
egyik hiteles, kiemelkedő magyarországi képviselőjét. Elsősorban családi 
ház, nyaraló, villa épületek kerülnek ki a kezei közül, az ő műhelyében 
készült a Milleneumi Városközpont Duna hullámzását megidéző Castrum 
lakó- és irodaház komplexuma is.


