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Név Herczeg László 

Születési év 1970.10.05. 

Felsőfokú 
végzettsége(i) 

SZIE Ybl Miklós Műszaki főiskola - Magasépítő mérnök 
YMMF Tervezői Szakmérnöki képzés - Építész tervező szakmérnök 
Mesteriskola XVI. ciklus 

Díjak, 
kitüntetések 
 
 

2013     Pro Architectura díj 
2012     Szendrői Jenő díj 
2011     Molnár Péter díj 
2012     Média Építészeti díja 
2013     ICOMOS díj 
2013     Fiabci díj és Fiabci Silver medal 
2013     Brick Award top 50 
2018     BIG SEE Award 

Jelentősebb 
munkák 

1997- Zsidró Szalonok – Andrássy út, Bajcsy Zsilinszky utca 

1998- Üzletbelsők, bútortervek 
Biatorbágy faluház pályázat 3. díj 
1999 - Üzletbelsők 
SZTE Patológia pályázat 3. díj 
2000 - Belsőépítészeti megbízások 
Marcaliváros Garzonház kiviteli tervek – Czigány Tamás munkatársaként 
2001 - Roosevelt irodaház átépítése – meghívásos tervpályázat – I. díj 
Lakópark - Dunakeszi 
2002 - Roosevelt irodaház átépítése – engedélyezési és kiviteli tervek 
Családi lakóház – Göd, Attila u., engedélyezési terv, kiviteli terv 

2003 - Széchényi egyetem új oktatási épület és könyvtár – Győr – nyílt 
építészeti tervpályázat 2. díj 
Multifunkcionális épületegyüttes – Budapest, Ferihegyi repülőtér – nyílt 
építészeti tervpályázat – kiemelt megvétel 
Duna Bay project – Budapest, XIII. Vizafogó dűlő – beépítési tanulmányok 

2004 - Duna Bay project – Budapest, XIII. Vizafogó dűlő – engedélyezési terv  
Multifunkcionális parkolóház – Budapest, Ferihegyi repülőtér – 
meghívásos építészeti tervpályázat – 4. díj 
2005 - Balassa Általános iskola felújítása és átalakítása – Esztergom – nyílt 
építészeti tervpályázat – Kalmár-Zsuffa irodával közösen 3. díj 
2006 - Több lakásos társasház - Budapest, XIII. kerület Esztergomi út – 
meghívásos építészeti tervpályázat – 2. díj 
Ulcisia Castra római kori erőd helyreállítása – Szentendre – nyílt építészeti 
tervpályázat – 3. díj 
24 tantermes általános iskola – Budaörs – nyílt építészeti tervpályázat - 
megvétel 
2007 - Budajenő – pincesor hasznosítása – tanulmányterv, engedélyezési, 
kiviteli terv 
Pécs – nagy kiállítótér – nyílt építészeti tervpályázat – kiemelt megvétel 
Családi lakóház – Budapest, III. Almáskert utca, engedélyezési, kiviteli terv 



 

 

Idősek otthoni férőhelyek kialakítása - Budapest, IV. kerület, Baross utca – 
nyílt építészeti tervpályázat - megvétel 
2008 - Dunaújváros – oktatás-fejlesztési program – iskolák felújítása európai 
uniós pályázattal – előkészítő tanulmánytervek 
Pécs 2010 – Zsolnay Kulturális Negyed – nyílt építészeti tervpályázat – I. 
díj 
Pécs 2010 – Zsolnay Kulturális negyed – engedélyezési terv, tender terv 

2009 - Budajenő – faluközpont kialakítása, pincesor és főtérrendezés – 
kiviteli terv 
Pécs 2010 - Zsolnay gyár kulturális célú hasznosítása – kiviteli terv 
Barlangfürdő fejlesztése és új szálloda kialakítása– Miskolctapolca – 
építészeti ötletpályázat 
2010 - Pécs2010 – Zsolnay gyár kulturális célú hasznosítása – áttervezések, 
művezetés 
Gorzia (Olaszország) – ifjúsági központ – nyílt építészeti tervpályázat – IV. 
díj 
2011 - Új déli kikötő – Helsinki (Finnország) – nyílt nemzetközi építészeti 
tervpályázat 
2012 - UTE stadion rekonstrukció – koncepcióterv 
Várbazár – közbeszerzéses eljáráshoz készített vázlattervek 
UTE stadion rekonstrukció – vázlatterv 
UFC football akadémia – vázlatterv 
UFC football akadémia – elvi építési engedélyezési terv 
Budapest, Istvánmező – városépítészeti ötletpályázat az új Puskás stadion 
elhelyezésére – nyílt építészeti tervpályázat – megvétel 
120 szobás szálloda és 50 egységes apartmanegyüttes, Zweisimmen, Svájc 
– meghívásos ötletpályázat 
2013 - Őrmező intermodiális csomópont, Budapest – nyílt építészeti 
tervpályázat - megvétel 
Intermodiális csomópont, Debrecen – nyílt építészeti tervpályázat 
2014 - Rendelőintézet Budapest XV. kerület – engedélyezési, kiviteli terv 
Általános iskola felújítás Budapest XVII. kerület 
Óvoda felújítás Budapest XVI. kerület 
TELEKOM székház pályázati terv 

2015 - Lechner Tudásközpont Irodaterületeinek tervezése 
Iskolabővítés Budapest, XVII. kerület engedélyezési tervek 
Rendelőintézet Budapest XV. kerület – belsőépítészeti terv 
Markó utcai Györgyi Dénes trafóház pályázati terv 2. díj 
Pécs, Balokányfürdő, K+F központ és gyermekfürdő vázlattervek 

2016 - Lechner Tudásközpont Irodaterületeinek áttervezése 
Pécs, Balokányfürdő, K+F központ és welness vázlattervek 
Iskola felújítás, Budapest Zugló 
Kétlakásos Lakóház, Budapest XI. kerület engedélyezési és kiviteli tervek 
Iskolabővítés Budapest, XVII. kerület kiviteli tervek 
Kétlakásos lakóház Sasad 
Csontváry Múzeum tervpályázat – kiemelt megvétel 
Törökbálin Városháza tervpályázat 
2017 - Balatonfüred Eszterházy kastély városi múzeum – vázlat és 
engedélyezési tervek 
Budafoki úti csokigyár volt épületeinek felújítása 



 

 

Kollégium tervpályázat Czuczor utca 
Sportközpont tervpályázat Lónyai utca 
60 szobás hotel és apartmanház Paulay utca 
Siófok központi üdülőterület tervpályázat 
Okorág vendégház engedélyezési tervei 
Hófehérke óvoda bővítése Rákosmente engedélyezési és kiviteli tervek 

2018 - Okorág vendégház kiviteli tervei 
NFM Fő utcai épületének homlokzatfelújítása 
5 csillagos szálloda Balatonfüred 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épülete meghívásos tervpályázat 
Csekovszky Művelődési ház bővítése Rákosligeten 
2019 - Alternatív Közgazdasági Gimnázium Általános Iskola bővítése 
Hófehérke óvoda bővítése Rákosmente módosított kiviteli tervek 
Rákosmente, Hősök tere rendezése 
Balatonkenese üdülőközpont beépítési terv 
2020 
Növényolajgyár területének átalakítása lakóparkká - építészeti mesterterv 
Balatonfüredi lakópark - építészeti vázlatterv  
Cipó-domb, Pannonhalma - meghívásos tervpályázat 
XXII. Kerületi Budai nagy Antal Gimnázium, Kolonics Általános Iskola 
területén létesülő kosárlabdacsarnok generáltervezése – vázlattervek 
Balatonkenese, Sándor-hg.-Bögre-hg. fejlesztési terület beépítési 
koncepcióterve 
Liget City nemzetközi meghívásos tervpályázat 
Normafa Síház meghívásos tervpályázat 
2021 
Növényolajgyár területének átalakítása lakóparkká - építészeti 
engedélyezési terv folyamatban 
Balatonfüredi lakópark - építészeti engedélyezési terv folyamatban 
Alternatív Közgazdasági Gimnázium és Általános Iskola tetőtérbeépítés és 
tetőrekonstrukció – vázlattervek, engedélytervek és kiviteli tervek 
XXII. Kerületi Budai nagy Antal Gimnázium, Kolonics Általános Iskola 
területén létesülő kosárlabdacsarnok generáltervezése – engedélytervek, 
kiviteli tervek 
Veszprém Körmendy Palota - egyházi múzeum - engedélyezési tervek 
 

Jelenlegi 
munkahely 

MCXVI Építészműterem                                         2002- 

Korábbi 
jelentősebb 
munkahelyek 
 

Kapy és Kiss Építésziroda    1994 - 1996  
Herczeg és Berki építésziroda   1997 - 2004 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

Angol 
Olasz 

Eddigi  
kamarai 
szerepvállalás 

kamarai küldött 
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