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Név (születési név is): Zsuffa Zsolt 

Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1972.05.07. 

Anyja neve: Galovics Zsuzsana 

Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: Szent Itván Egyetem Ybl M. Főiskolai Kar 
Szakképzettsége: építész 

Tudományos fokozata, címe, kelte: DLA, 2012 

Habilitáció éve, tudományága:- 

Munkahelye*: Zsuffa és Kalmár Építész Műterem  Kft. 
Beosztása* (munkakör, vezetői megbízás): építész vezető tervező 

Lakáscíme: 2141 Csömör, Bence u. 13. 
 elérhetősége (telefon, fax, e-mail): zsuffa@zsk.hu       06 30 7479285 

Adóazonosító jele: 

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): 

 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 
Zsuffa Zolt Ybl-díjas építésznek a BME Építészmérnöki Kar érdekében több mint egy évtizede 

kifejtett kiemelkedően eredményes munkásságát, a Kar iránti elkötelezettségét "Címzetes egyetemi 

docens" cím adományozásával ismerjük el. 

 

 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben) mellékelve 

 

 

A Kari Tanács ülésének időpontja: 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

A Kari Tanács szavazatának eredménye:            .....igen     .....nem     .....tartózkodás 

 

 

Dátum 

 

.............................................................. 

     dékán 

 

 

* Ha nyugdíjas és munka jogviszonya is megszűnt: mikor, a volt munkahely, munkakör, vezetői 

megbízatás, amelynek alapján kerül sor e javaslatra. 

 

 

 

 



Részletes indoklás:  

 

Zsuffa Zsolt a kortárs magyar építészet jeles képviselője, akinek nevéhez olyan híressé vált, 

sokszor hivatkozott épületek fűződnek, mint a Budaörsi Városháza vagy a Légiforgalmi 

Irányító Központ Ferihegyen, továbbá több borászat, kisebb-nagyobb középület, lakóház. 

Számos tervpályázat nyertese, több rangos (közöttük külföldi) szakmai díj birtokosa. 

Zsuffa Zsolt Ybl Miklós-díjas építész a Kar oktatói munkájában több mint egy évtizede vesz 

részt. Közvetlen személyisége, emberi és szakmai nyitottsága sok fiatal építész és 

építészhallgató számára vonzó példakép. Tagja a Kari Diplomabizottságnak, éveken át 

meghatározó oktatója volt a Középülettervezési Tanszék Építész Mesterkézési programjának. 

Elkötelezett és kiemelkedően színvonalas tevékenységét 2013-ban a Kar a Műegyetem 

Meghívott Oktatója címmel ismerte el.  A Címzetes Egyetemi Docens  cím adományozásával 

egy, a BME Építészmérnöki Kar értékeit felismerő és azt elkötelezetten gyarapító építész 

munkáját ismerjük el. 

 

Előterjesztő: Balázs Mihály DLA 

 


