
ADATLAP 
 

Név 
 

Schuchmann Péter 

Születési év 1947 

Felsőfokú 
végzettsége(i) 
 

o okl. kertépítészmérnök  
o okl. városépítés-, városgazdasági szakmérnök 

 

Díjak, 
kitüntetések 
 
 
 

o PRO RÉGIÓ díj (2002) 
o Címzetes egyetemi docens (Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar,2002) 
o ORMOS IMRE ÉREM (Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, 2008) 
o PRO FACULTATE emlékérem (Budapesti Corvinus Egyetem 2008 
o Címzetes egyetemi tanár cím (Budapesti Corvinus Egyetem, 2013) 

Jelentősebb 
munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapesti agglomeráció tervei 
 

o Budapesti agglomeráció területrendezési terve I-IX. településcsoport (Kemény 
Bertalannal, 1973) 

o Budapesti agglomeráció regionális rendezési tere (1985) 
o Budapesti agglomeráció területrendezési terve (2000) 
o Budapesti agglomeráció környezetgazdálkodási programja és cselekvési terve 

(2007) 
o Budapesti agglomeráció területrendezési terve (a tervről szóló törvény és annak 

módosításai, 2005, 2011, 2018) 
 
Megyei koncepciók, területrendezési és -fejlesztési tervek 
 

o Pest és Komárom-Esztergom megye környezetvédelmi koncepciója és programja 
(2005) 

o Pest, Vas, Zala megyék területrendezési terve (2006-2010) 
o Veszprém megye területrendezési terve (2011) 
o Békés megye területrendezési terve (Károlyi Jánossal, 2011, 2020) 
o Pest megye területrendezési terve (2012, 2018) 
o Veszprém megye területrendezési terve (Károlyi Jánossal, 2019) 

 
Tájrendezési tervek 
 

o Szentendrei Skanzen telepítését megalapozó tanulmány (Maliga Judittal együtt 
1974) 

o Szentendrei-sziget általános rendezési terve, rendezési koncepció – felülvizsgálat 
(Kemény Bertalannal, 1982) 

o Ráckevei-(Soroksári) Duna üdülőkörzet komplex környezetvédelmi vizsgálata, a 
környezet védelme érdekében szükséges további feladatok meghatározása (1986) 

o Fertő-Hanság Nemzeti park térség regionális és tájrendezési terve (Burányi 
Endrével, 1992-1996) 

o Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi terület kezelési terve (Dr. Kollányi 
Lászlóval, 2015) 

o Rákos patak Pest megyei szakaszának térségfejlesztési koncepciója és stratégiai 
terve (Burányi Endrével, 2018) 

 
Térségi és településfejlesztési koncepciók, stratégiák, tervek 
 

o Az ország közepe kistérség területfejlesztési koncepciója (2005) 
o Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója (2008) 
o Cegléd településfejlesztési koncepciója (2006, 2010) 
o Közép-magyarországi járásközpont városok (Szob, Vác, Dabas, Nagykáta, Cegléd) 

Integrált Településfejlesztési Koncepciói (Károlyi Jánossal 2015) 
o Budapest-Ecser-Ferihegy Intermodális Központ Tanulmányterve (2012) 
o „airLED” Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér térsége Integrált 

Területfejlesztési Terv (Koszorú Lajossal 2014) 
 
Kutatási munkák 



 
o Kistérségek lehatárolása Pest megyében (Dr.Barta Györgyivel, 1993) 
o Regionális tájrendezési terv metodika kidolgozása (Burányi Endrével, 1995) 
o Pest megye struktúratervét megalapozó kutatás és terv (Gauder Péterre, Ongjerth 

Richárddal, Visy Erzsébettel 2004-2005) 
o Várostérségi versenyképesség, térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek (2004-2007 

Kutatásvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória) 
o Településfejlesztési és területfejlesztési feladatok összehangolása (Kutatásvezető: 

Prof. Dr. Rechnitzer János 2007) 
 
Településtervezőként az elmúlt évtizedekben több mint 30 Pest megyei település rendezési 
tervének kidolgozásában vettem részt irányító tervezőként, illetve zöldterületi tervezőként. 
 

Jelenlegi 
munkahely 

PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft (1994-től) 
 

Korábbi 
jelentősebb 
munkahelyek 
 
 

PESTTERV Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalat (1970-1994) 

Tárgyalóképes 
nyelvismeret 

magyar 

Eddigi  
kamarai 
szerepvállalás 

Az elmúlt 12 évben (három cikluson keresztül) a Magyar Építész Kamara Táj-, és 
Kertépítészeti Tagozatának elnöke. 2010 óta BÉK pótküldött 
 

Egyéb szervezeti 
tagságok 

Magyar Urbanisztikai Társaság 
Magyar Tájépítészek Szövetsége 

 
Bemutatkozás, célkitűzések 
Több mint fél évszázados szakmai munkám során - úgy tájépítészként, mint területi tervezőként és mint 
urbanistaként - az épített és a természeti környezet formálásával, összhangjának megteremtésével, illetve 
helyreállításával foglalkoztam, illetve foglalkozom.  
Szakmai feladataim rendkívül sokrétűek.  
Tanárom, Mőcsényi Mihály professzor úr javaslatára kerültem első munkahelyemre a Pest megyei Tanácsi 
Tervező Vállalat - Kaszta Dénes által vezetett - magasépítési osztályára, ahol egyaránt kaptam kertépítészeti 
feladatokat – Vác és Gödöllő akkor épült lakótelepei zöldfelületeinek tervezését – és városrendezési, 
környezetrendezési feladatokat. Kaszta Dénes komplex látásmódja, a szakmai munka iránti igényessége és 
pontossága azóta is követendő példát jelent számomra. Ott tanultam meg együttdolgozni az építészekkel, a 
társszakmák képviselőivel a mindennapi munkákban és a tervpályázatokban.  
Még pályakezdő tervezőként a kor meghatározó néprajzos szaktekintélyei (Hoffmann Tamás néprajzprofesszor 
és munkatársai) társaságában volt alkalmam az eredeti helyszíneket bejárva venni a később a Szentendrei 
Szabadtéri Múzeumba kerülő épültek kiválasztásában, az épületegyüttesek eredeti környezetének 
tanulmányozásában. Ezt követően vettem részt a Skanzen telepítési tanulmányterve kidolgozásában, az egyes 
tájegységek környezetrendezési tervei megalapozásában. 
A táji- természeti és az épített környezet formálásának társadalmi, szociológiai összefüggései fontosságra 
(mentorom és mesterem) Kemény Bertalan hívta fel a figyelmem. Vele együtt kezdtem el dolgozni térségi 
rendezési- és fejlesztési tervek kidolgozásában is. Szakmai és emberi értékrendje azóta is iránymutató 
számomra.  
Szakmai életutam gerincét a Főváros és térsége tervezése teszi ki. Közreműködő tervezőként 1972-től vettem 
részt a Budapesti agglomeráció első regionális rendezési tervei készítésében (1975-ben, illetve 1985-ben). E 
vonatkozásban Kemény Bertalan mellett a BUVÁTI részéről velünk együtt dolgozó Preisich Gábor iránymutatása 
volt meghatározó. 
A rendszerváltozást követően kollegáimmal együtt alakítottuk meg a PESTTERV Pest megyei Terület- Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft-t, amely az elmúlt évtizedemben a térség tervezésének egyik meghatározó 
szereplőjévé vált. A cégnek megalakulása óta vezetője és tervezője vagyok.  
1990 óta részt vettem szinte valamennyi Főváros környékét érintő területi koncepció és terv kidolgozásában 
(közte a széleskörű szakmai együttműködés eredményeként készült és még mindig hatályos Budapesti 
Városfejlesztési Koncepciója kidolgozásában).  
Felelős tervezője voltam a Budapesti agglomeráció zöldövezetei programja kidolgozásának, és vezető tervezője 
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terveinek (2005-ben, 2011-ben illetve 2018-ban is). Ezek a tervek 
képezték az alapját azoknak a törvényeknek és törvénymódosításoknak, amelyek - az országgyűlési elfogadás 



után - alapját képezik a térség szerkezete alakításának és a differenciált területszabályozásnak mindez a hosszú 
távú fenntarthatóság szolgálatában.   
Az agglomeráción (illetve Pest megyén) túl Békés, Vas, Veszprém és Zala megye területrendezési terveinek 
felelős tervezőjeként és tájépítészeti-, környezetfejlesztési munkarészei kidolgozójaként alkalmam volt 
javaslatokat kidolgozni a táji- és az épített környezet összhangjának elősegítésére. 
Tájépítészként irányítottam a Fertő-Hanság Nemzeti Park regionális rendezési tervének készítését, majd az 
ezredforduló után a (Kollányi László tájépítész kollégával és számos építész kollegával együttműködve a Fertő 
világörökség kezelési tervének kidolgozását.)  
E terv nem került a kormány által elfogadásra, mivel ellentétes javaslatokat fogalmazott ahhoz képest, amit a 
táj védelmét és fejlesztését háttérbe szorító fejlesztők és beruházók elvártak. 
Jelenleg is aktív tervezőként dolgozom: Budapesti agglomeráció térségében egy együttműködő, hatékony, 
fenntartható várostérség kialakítása érdekében dolgozunk ki javaslatokat a BFVT tervezőivel.  
A szakmai munkán túl évtizedek óta részt veszek a szakmai közéletben. A Magyar Urbanisztikai Társaságnak 
negyven éve tagja vagyok és két cikluson keresztül voltam a Társaság elnökségének tagja.  
Az elmúlt 12 évben (három cikluson keresztül) voltam a Magyar Építész Kamara Táj-, és Kertépítészeti 
Tagozatának elnöke.  
Tagozatvezetőként világossá vált számomra, hogy melyek az építész kamarák feladatai, tevékenységüknek mik 
a lehetőségei, mik a keretei és mik a korlátai. Fel tudom mérni, hogy mennyi figyelmet, időt és energiát igényel 
részt venni egy területi kamara elnökségében. Ennek tudatában – korom ellenére - vállaltam a BÉK elnökségi 
tagságára vonatkozó jelölést, a megmérettetést.  
A MÉK tagozatban is ott tudtunk eredményeket elérni a tájépítész szakma ismertsége és elismertsége növelése 
érdekében, illetve az építészekkel és a társszakmákkal való együttműködés elmélyítésében - akár a már három 
alkalommal (5 évente) megrendezett TÁJODÜSSZEIA kiállításokra, szakmai rendezvényekre, akár az Év 
Tájépítésze, illetve az ÉV Junior Tájépítésze programokra gondolok, - amikor egyetértés és együttműködési 
készség alakult ki a szakmagyakorlóink között a közös célok elérése érdekében. Eredményt elérni csak együtt, 
szakmai összefogással lehetséges.  
Jelenleg a BÉK-ben pótküldött vagyok. Bízom benne, hogy megválasztásom esetén a szakmában szerzett több 
évtizedes szakmai és emberi kapcsolatai elő tudják segíteni, hogy a vállalt feladatot a szakmagyakorló 
tagtársaink szolgálatában és azok megelégedésére végezzem el.  
Tekintettel arra, hogy a magyar tájépítészek 60%-a Budapesti Építész Kamara tagja, kiemelkedő jelentőségének 
tartanám, ha a tájépítész szakma is képviseltethetné magát a BÉK elnökségében.  
Megválasztásom esetén elnökségi tagként azonban az összes építész szakmagyakorló érdekében és 
képviseletében kívánok dolgozni a bizalom helyreállításán a tagság és az elnökség között. Célom lesz a 
partnerség és az együttműködés érvényesítése, illetve a szakmagyakorló építészek, tájépítészek, illetve 
területrendezéssel foglalkozó tervezők között.  Kiemelt prioritásnak tekintem BÉK köztestületi tevékenységének 
segítésén túl – Szakmafelügyeleti Bizottsággal együttműködve a szakmai munka színvonalának további 
emelését, kiemelten pedig a fiatalok bekapcsolását a kamarai munkába (a képző és továbbképző helyekkel való 
kapcsolatok erősítésével, odafigyeléssel és a mentori rendszer kiépítésével). 

 


