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Személyi adatok

Név: Aczél Gábor
Születési hely, idő: Budapest, 1947. január 9.
Lakcím: 1029. Budapest, Badacsony u. 4.
Telefon: 30/2034189

Végzettség:

Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar 
Építészmérnöki diploma, (1971)

Továbbképzések:

- Marx  Károly  Közgazdaságtudományi  Egyetem,  Külkereskedelmi  Szak, 
Mérnök-Közgazdász tagozat (abszolutórium, 1974)

- MLEE Szociológiai Szakosító Tanfolyam (oklevél 1980)
- MUT II. Urbanisztikai Továbbképző tanfolyam (oklevél 1982)
- MLEE Városszociológiai Tanfolyam (oklevél 1984)
- “Urbanisme,  Aménagement,  Foncier,  Environnement”  Tanfolyam 

(Franciaország, 1983)

Tudományos fokozat

DLA doktori cím (2011. június – Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály 
Műszaki Kar, Breuer Marcell Doktori Iskola)

Nyelvtudás:

- francia (építőipari szakmai anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga, 1972)
- angol (társalgási szint)

Szakmai pályafutás:

2007- Aczél Városépítész Bt.
Városrendezési, városfejlesztési tervezés

1997-2012: Városfejlesztés Zrt. (korábban SCET Magyarország Városfejlesztő Rt.)
elnök-vezérigazgató (2007-ig), majd elnök (2012-ig)
Operatív városfejlesztéssel foglakozó cég megalakítása,
működésének irányítása, városfejlesztési tervek kidolgozása 

1992-1997: SEM IX. Városfejlesztő Rt.
vezérigazgató
A Középső-Ferencvárosban folyó városrekonstrukciós munka
gyakorlati irányítása.



1991-1992: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
főosztályvezető
A Településrendezési Főosztály munkájának irányítása.

1989-1991: Budapest Főváros Tanácsa
főépítész
A Fővárosban folyó városrendezési és építési tevékenység
koordinálása.
A Főváros és a kerületek általános rendezési tervezésének irányítása

1977-1989: Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (VÁTI)
tervező, majd 1980-tól műteremvezető
településrendezési tervek készítése 

1975-1977: Société Régionale de Construction d’Alger (SORECAL) 
szakértő a Magyar-Algériai Műszaki-Tudományos 
Együttműködés keretében.
épülettervezés és művezetés

1971-1977: Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (VÁTI)
tervező
településrendezési tervek készítése 

Felelős tervezőként készített jelentősebb munkák

Területrendezési és általános rendezési tervek:

- Kehida község összevont rendezési terve (1972)
- Ostffyasszonyfa község összevont rendezési terve (1974)
- Verőcemaros-településcsoport általános rendezési terve (1978)
- Simontornya-Kisszékely összevont rendezési terve (1988)

Részletes rendezési tervek, szabályozási tervek:

- Nagykanizsa, Keleti városrész rrt. (1974)
- Kalocsa, Széchenyi úti lakótelep rrt. (1975)
- Szentendre,  Belső  Körút  II.  és  III.  szakasz  rrt.  (1978-79)  (rekonstrukció, 

rehabilitáció)
- Balatonfüred,  Arácsi  út  és  Petőfi  Sándor  utca  közötti  terület  rrt. 

(rehabilitáció) (1981)
- Győr-Belváros rrt. (rehabilitáció) (1983)
- Győr-Sziget, Újváros rrt. (rehabilitáció) (1984)
- Győr-Gorkijváros rrt. (rehabilitáció) (1986)
- Budapest-Belváros déli rész rrt. (rehabilitáció) (1987)
- Veszprém-Sallai utca környéke rrt. (rekreációs terület) (1988)
- Veszprém-Petőfiváros rrt. (rehabilitáció) (1988)



- Budapest, XXII. ker. szabályozási terv Óhegy térségére (2002)
- Budapest,  IX.  ker.  Középső  –  Ferencváros  rehabilitációs  területének 

szabályozási terve (2002)
- Győr, Révfalu, Bálványosi csatorna környékének szabályozási terve (2003)
- Győr, Sziget – Újváros rrt. felülvizsgálata és módosítása (2004)
- Törökbálint Hosszúréti patak környékének szabályozási terve (2004)
- Törökbálint, községközpont szabályozási terve (2004)
- Győr, olajgyár és környéke szabályozási terve (2006)
- Győr,  Sziget-Újváros  szabályozási  tervének  részleges  felülvizsgálata  és 

módosítása (2009-2010)
- Győr-Belváros szabályozási tervének részleges felülvizsgálata és módosítása 

(2012-2013)
- Budapest XV. Kerület – Újpalotai lakótelep szabályozási tervének részleges 

felülvizsgálata és módosítása (2012-2013)
- Tárnok – Odluk városrész szabályozási terve (2012-2013)

Építészeti tanulmánytervek:

- Baja, Petőfi sziget - szabadtéri színpad, csónakház, horgásztanya, üzletház 
tanulmányterve (1973)

- Győr-Újváros Zsinagóga rekonstrukciója tanulmányterve (1984)
- Budapest, V. ker. 34.,35. tömbök rehabilitációja (1986)

Tervezetek városfejlesztő társaságok létrehozására, Integrált Városfejlesztési Stratégiák:

- Győr: 7 lehetséges akcióterület elemzése (1996)
- Budapest  XX.  kerület  (Pesterzsébet)  4  lehetséges  akcióterület  elemzése 

(1997)
- Zalaegerszeg 5 lehetséges akcióterület elemzése (1998)
- Pécs 6 lehetséges akcióterület elemzése (1999)
- Keszthely 4 lehetséges akcióterület elemzése (2000)
- Mosonmagyaróvár 8 lehetséges akcióterület elemzése (2000)
- Mosonmagyaróvár IVS (2009)
- Törökbálint IVS (2009)
- Budakeszi IVS (2009)
- Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros IVS (2009)

Városfejlesztési akciótervek, akcióterületi tervek:

- Budapest, VII.  kerület (Erzsébetváros) – 25. Tömb rehabilitációs akcióterve 
(1993)

- Budapest,  XXI.  kerület  (Csepel)  –  Kossuth  L.  u.-Petz  F.  u.  közötti  terület 
fejlesztési akcióterve (1996)

- Budapest,  IX.  kerület  (Ferencváros)  –  Vágóhíd  környékének  fejlesztési 
akcióterve (1997)

- Békéscsaba  –  Jaminai  téglagyári  bányatavak  környékén  megvalósítható 
rekreációs fejlesztés akcióterve (1997)



- Székesfehérvár – “Hiemer-tömb” műemléki rehabilitációs akcióterve (1998)
- Győr – Szeszgyár területének hasznosítása (2000) 
- Dunakeszi városközpont fejlesztési akcióterve (2002)
- Kőszeg városközpont fejlesztési akcióterve (2003),
- Nagykanizsa városközpont fejlesztési akcióterve (2003),
- Törökbálint, községközpont fejlesztési akcióterve (2004, aktualizálás 2006)
- Érd, városközpont fejlesztési akcióterve (2005)
- Mosonmagyaróvár,  Mosoni  Belváros  rehabilitációja,  városfejlesztési 

akcióterv (2005)
- Vallum  Potentiae  –  Campona  program  (Budafok  –  Tétény  –  Érd  – 

Százhalombatta Duna-menti területeinek fejlesztési programja) (2006)
- Győr, Újváros fejlesztési akcióterve (2007)
- Mosonmagyaróvár, Mosoni Belváros (városrehabilitációs pályázat, 2009)
- Budakeszi, Fő utca és környezete (városrehabilitációs pályázat, 2009) 
- Üllő, városközpont fejlesztési akcióterve (2009)
- „Kultúra utcája” – Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros (városrehabilitációs 

pályázat, 2009)
- Győr Belváros fejlesztésének stratégiai terve (2010)

Operatív településfejlesztés

- A SEM IX. Városfejlesztő Rt vezérigazgatójaként a Középső – Ferencváros 
rehabilitációjának gyakorlati irányítása 1992 és 1997 között.

- A  SEM  IX.  Városfejlesztő  Rt  városrehabilitációs  munkájának  szakmai 
támogatása a társaság Igazgatóságának tagjaként 1997 óta.

- A  fejlesztések  megvalósítására  alkalmas  önkormányzati  városfejlesztő 
társaságok  létrehozásának,  illetve  kifejlesztésének  előkészítése  az 
önkormányzattal együttműködve: 
Zalaegerszegen: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt (1999-2000);
Mosonmagyaróváron: MOVINNOV Kft (2000).

Külföldi gyakorlat :

- Algéria (1975-1977)
CTC irodaépület-együttes, Hussein-Dey (művezetés)
CADAT irodaépület, Anassers (épülettervezés és művezetés)
CPA bankház rekonstrukciója, Alger Centre (épülettervezés és művezetés)

- Győr – Ecocity (Európai Uniós projektben való részvétel, 2003)
- COURBIT projektben való részvétel (Belső Erzsébetváros városregenerációs 

tervének előkészítése, 2006)

Jelentősebb tervpályázati eredmények:

- Firenze-Una idea per le Murate. 1987. (Nemzetközi tervpályázat, rangsorolás 
nélküli díj)



- Budapest, Belváros déli részének rendezése, 1985. I. díj
- Szombathely, Iseum-perintpart rendezése, 1985. I. díj
- Gyöngyös , Belváros-Zsellérközös terület rendezése, 1981. I. díj
- Győr, Újváros rehabilitációs rendezése, 1981. II. díj
- Győr, Sziget-Fürdőkörnyék rendezése, 1982. II. díj
- Győr, Újváros nyugati területének rendezése, 1984. II. díj
- Simontornya, Várkörnyék rendezése, 1972. II. díj
- Kazincbarcika, Városközpont rendezése, 1979. II. díj
- Kecskemét-Belváros északnyugati részének rendezése, 1980 II. díj
- Győr-Belváros gyalogos központ, 1977. III. díj
- Győr-Kálváriadomb rendezése, 1987. III. díj
- Szentendre-Felszabadulás lakótelep továbbfejlesztése, 1983. III. díj
- Szentendre-Belső Körút, 1974. III. díj
- Szombathely-Kőszeg térségének rendezése, 1973, megvétel
- Mohács-városközpont rendezése, 1973, megvétel
- Győr-közlekedési tervpályázat, 1978, megvétel
- Nyíregyháza, városközpont, 1979, megvétel
- Szeged, városközpont, 1979, megvétel
- Sopron, Lővérek üdülőközpont, 1980, megvétel
- Szentendre, Kossuth L. u. környéke, 1986, megvétel
- Balatonfüred, üdülőközpont, 1985, megvétel
- Óbuda-Újlak rendezése, 1980, megvétel
- 2-es villamos rekonstrukciója, 1987, megvétel
- Nemzeti Színház helykijelölése, 1988, megvétel

Tudományos tevékenység (elméleti munkák):

- Szentendre,  Kecskemét  II.  15 éves  lakásépítési  programjának előkészítése 
(1978)

- Nevelési központok városrendezési szempontjai (1980)
- A balatoni rekonstrukciós területekre készítendő részletes rendezési tervek 

irányelvei (1980)
- Az  általános  rendezési  tervek  folyamatos  továbbvezetésének  irányelvei 

(1980)
- Történelmi városközpontok gyalogos övezetei (szakdolgozat, 1982)
- Útmutató  az  önkormányzatok  településesztétikai  és  közterület-használati 

feladatainak ellátásához (BM Településfejlesztési füzetek 10. 1994)
- A köz- és a magánszféra projekt szintű együttműködése (segédlet, 2003)
- Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  Kézikönyvének  kidolgozásában  való 

részvétel (2008-2009)
- A  Középső  Ferencváros  rehabilitációjának  értékelő  tanulmánya  (DLA 

disszertáció (2011.)



Fontosabb publikációk:

- Gyalogos városközpontok-sétáló utcák, ankét, (Városépítés, 1979/5)

- Győr-Belváros  gyalogosközpont  lehetőségei  és  problémái, 
(Településfejlesztés, 1982/1)

- A  Balaton  üdülőkörzet  regionális  rendezési  tervének  célkitűzései, 
(Városépítés, 1982/5)

- A  városrehabilitációs  tervek  végrehajtásának  kérdései  Győr-Belváros 
példáján, (Településfejlesztés 1985/1)

- Négy mondat az expóról, (Heti Budapest, 1990.ápr.)

- Csepeli Manhattan, (HVG, 1990.VI.2.)

- Újabb téveszmék? (Urbanisztika, Heti Budapest, 1990.júl.)

- Dél-Budapest jövője, (Magyar Építőművészet, 1991/2.)

- Városfejlesztési akció önkormányzati irányítással (A változás menedzselése 
az önkormányzati tervezésben, 1993.)

- Útmutató  az  önkormányzat  településesztétikai  és  közterület-használati 
feladatainak ellátásához (BM-Településfejlesztési füzetek 10. 1994.)

- La  réhabilitation  du  quartier  Ferencváros  á  Budapest  (1.  Urbanisztikai 
Biennálé, Lyon 1995 dec.)

- Rehabilitáció minden szinten (A mi Budapestünk, 2002.)

- A  városfejlesztő  társaság  létrehozása.  Esettanulmányok:  Középső-
Ferencváros, Törökbálint. (Fő utca Kézikönyv, 2002, 2008.)

- Törökbálint községközpont fejlesztési akcióterve (Építési Évkönyv, 2003)

- A Középső  Ferencváros  rehabilitációjának  társadalmi  hatásai  (esszé,  MTA 
Társadalomkutató Központ, 2007)

- A városfejlesztő társaság.  Hogyan segíti  a városfejlesztést  a városfejlesztő 
társaságok?  Középső-Ferencváros  példája  (Kortárs  városfejlesztési 
modellek 2008, 2010)

- Az akcióterületi terv módszertana és a városfejlesztő társaság (2009)

- Kalandozások Urbanisztikában (könyv, 2009)

- A MUT 45 éve (könyv, 2012)

- Volt egyszer egy VÁTI (könyv, 2013)

Előadások:

- Az építészek nemzetközi világtalálkozóján (UIA – Montreal, 1990)



- A  „Magyarország  bemutatkozik”  című  rendezvényen,  Párizsban,  az 
építésügyért  és  településfejlesztésért  felelős  francia  minisztérium 
(Ministere de l’Équipement) felkérésére (2004).

- Külföldi konferenciákon (Strasbourg, Lyon, Rotterdam, Párizs, Montpellier, 
Alger)

- A  Magyar  Urbanisztikai  Társaság  Országos  Urbanisztikai  Konferenciáin 
(Sopron 2003, Gyula 2007, Siófok 2008)

- Hazai konferenciákon (Budapest, Győr, Szombathely, Pécs, Mihályi, Szolnok, 
Fehérvárcsurgó, Miskolc – MTA, Debrecen, stb.)

Oktatási gyakorlat:

Meghívott előadóként hazai egyetemeken, főiskolákon (több évtizede)

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2011-12-ben 
több előadás a főépítészi továbbképzés keretében)

- Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (2011-ben 
előadás a ferencvárosi rehabilitációról)

- Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai 
Kar (2011-ben előadás a francia-magyar szeminárium keretében)  

- Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem (Szombathely)

- Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (2011-ben előadás Noszvajon)

- Széchenyi István Egyetem (Győr)

Szakmai kitüntetések:

- YBL MIKLÓS díj (1984, Győr Belváros részletes rendezési tervéért)
- BUDAPEST díj (1997, a Középső Ferencváros rehabilitációjának 

megvalósításáért)
- HILD JÁNOS díj (2013, a városfejlesztés mintapéldáiért) 
- Habitat Emlékérem (1993)
- Kiváló Munkáért (1987)
- Intézeti nívódíjak VÁTI (1978, 1983, 1985, 1987, 1988)

Szakmai egyesületi tagság:

- Magyar Urbanisztikai Társaság (elnök 1997-2012, örökös tiszteletbeli elnök 
2013-)

- Magyar Építőművészek Szövetsége
- Magyar Építész Kamara



Budapest, 2013. május  /Aczél Gábor/
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