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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Vizér Péter magas szintű szakmai tudásával és elhivatottságával több, mint tíz éve van jelen 

BME Építészmérnöki Kar Exploratív Építészeti Tanszékén (korábban Ipartanszék) meghívott 

külső oktatóként, ahol magyar és angol nyelven tervezési tantárgyak oktatásában, elsősorban a 

Munkahelyek építészete 2-ben vállal szerepet, továbbá az építészeti tervezésről vallott 

karakteres szemléletének átadásával sokat tesz a Kar hallgatóiért és a képzés minőségéért. 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (legfeljebb 1 oldal terjedelemben): 

Vizér Péter 1987-ben végzett a BME Építészmérnöki Karán. A diploma megszerzése után 

Juhani Pallasmaa neves finn építész építészirodájában tölti tanuló éveit Helsinkiben. Ezt 

követően 1990-92 között a MÉSZ Mesteriskola XI. ciklusának hallgatója. 

A Mesteriskola elvégzése után Ungár Péter vezette Kör Építész Stúdióban vállalt munkát. 

Ennek az időszaknak több fontosabb munkája valósult meg, mint Látássérült Fiatalok 

Kézműves Műhelyháza, Kollégium és Iskola Pécsett és a MTV Gyártásigazgatási épülete 

Budapesten. 

1998-ban B. Szabó Veronikával önálló praxist alapít XYZ Építészstúdió néven. Ezután főként 

lakóépületek tervezésével foglalkozott, több meghatározó munkája épült meg ebben az 

időben, mint a 36 lakásos szociális lakóegyüttes Szentendrén és Budapest VIII. kerületében a 

Tolnai Lajos, a Koszorú és a Fecske utcai társasházai. 

2016-ban önállóan folytatja szakmai tevékenységét XYZ Stúdió nevű irodájában. Az utóbbi 

időben főként nagy léptékű ipari épületek tervezésével foglalkozik, fontosabb megvalósult 

munkái a tatabányai Henkel épülete, a Grundfos új gyártócsarnoka szintén Tatabányán, a 

LEAR móri üzeme és a FCI ipari épülete Tápíószecsőn. 

Aktív szakmai közéleti szerepet vállal: hat éve a MÉK Etikai Bizottságának a tagja. 

 

Budapest, 2022. május 27.  
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