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Hivatalos indoklás  

Vincze László a mai magyar építészet elismert személyisége, aki magas szintű alkotó 

tevékenysége, etikus alapállása és oktatói munkája okán a közösség legmagasabb szintű 

elismerésére érdemes.  
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Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése mellékelve 

Az építészet a művészet és a műszaki tudományok határán mozog, Vincze László azonban 

nem itt áll: vérbeli építészként virtuóz rajztudású kreatív alkotó, érzékeny művész, akinek 

munkáit emellett a hasznosság, használhatóság és a biztos kezű műszaki megoldások 

jellemzik. 

Műegyetemistaként a 80-as évek elejének legendás Kiállítási Kör-ét szervezte, mely évekig a 

budapesti kortárs művészeti élet egyik fontos színtere volt. Egyetemi tanulmányaival 

párhuzamosan MAFILM-produkcióban vett részt szcenikai asszisztensként, többek között 

Jeles András „Gyermekjátékok” című filmjében volt F. Kovács Attila tervező munkatársa. 

Diplomamunkáját 1983-ban diploma-díjjal tüntették ki. 

Fiatal pályakezdőként rövid ideig Janáky István mellett dolgozott az Ipartervben, majd részt 

vett az újlaki parókia terveinek kidolgozásában (Turányi Gábor segítőjeként), hasonlóképpen 

közreműködött Makovecz Imre családi házai tervfeldolgozásaiban is. Az 1983-ban megalakult 

MAKONA Kisszövetkezet egyik alapító tagjaként tevékenykedett, majd a MAKONA 

szétválása után 1990-ben Nagy Tamással, Salamin Ferenccel megalakítják az AXIS 

Építészirodát. 

Ebben az időben tanácsadó főépítész a Zala megyei Pókaszepetken és a Somogy megyei 

Törökkoppányban. 

1999-ben csobánkai családi házával elnyeri az „Év családi háza” pályázat fődíját, 2001-ben 

Nagy Tamással közösen képviselték Magyarországot a malmő-i Europian Village kiállításon. 

1996-ban építészeti munkásságát Ybl-díjjal jutalmazzák, 2000-ben monográfia jelenik meg 

róla a Kijárat Kiadónál. 

Oktatói pályafutását a BME Építészettörténeti Tanszékén külsős munkatársként kezdte, majd 

2002-ben főállású státuszt kapott a Műegyetem Lakóépülettervezési Tanszékén, adjunktusi 

beosztással. Vezető oktatói, docensi kinevezését 2006-ban kapta meg, a hallgatók által is 

elismert magas szintű oktatói munkájáért. Vincze László jelenleg két tárgy előadója, köztük a 

Diplomatervezés c. tárgyé. 

Alkotói pályája indulásának fontos állomásai a Csengerben készült középületek (sportcsarnok, 

étterem), majd ezeket követően a szerencsi római katolikus templom, a MOME számára 

készített belsőépítészeti munkák (Ponton kiállító terem, MOME nagyterem). Könnyed 

megjelenésű apartman háza Siófokon, ill. az irodaház-építészetet egyéni hangvétellel beoltó 

Váci úti tömbje már az utóbbi évek szakmailag nagyra értékelt alkotásai, hasonlóképpen a 

rendkívül pozitív visszhangú Balaton-felvidéki majorsági épületegyüttese. 

Sikeres pályázati tervei is erőteljes személyességet sugároznak, ez a szuggesszió jellemzi 

tanári munkáját is, elkötelezettségét épített környezetünk színvonalának emelése érdekében. 


