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1919. november 9-én született Mőcsényben, Breining Mihály néven
1928-ban apját vitézzé avatták, a család neve Mőcsényire változott
1938-ban érettségizett a bonyhádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Reálgimnáziumban
1938-39 között kertészgyakornok volt Baján
1939-ben nyert felvételt Budapesten a Kertészeti Tanintézetbe (ami még az évben Kertészeti 

Akadémia lett)
1941-ben katonai behívó szakította meg a tanulmányokat, vizsgázni a katonaságtól járt be
1942-ben végzett a főiskolai rangú m. kir. Kertészeti Akadémián
1943-ban beiratkozott a katonai állomáshelyéhez közeli kolozsvári magyar királyi Ferencz József 

Tudomány-egyetemre, ökonómia szakra
1941-1945 között katonai szolgálatot teljesített
1945. szeptember 1-től tanársegéd lett a Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és 

Szőlőgazdaságtudományi Karának Kerttervezési Tanszékén 
1945-46-os tanévben teljesítette az egyetemi „kiegészítő” évet, okl. mezőgazdasági mérnök 

végzettséget szerzett
1946-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar muzeológia szakos hallgatója 

lett, közben bejárt a Közgazdaságtudományi Kar előadásaira is
1947-ben ösztöndíjjal utazott ki Ausztriába, onnan Svájcba a Vogel kertépítő céghez gyakornoknak
1948-ban hazatért és folytatta bölcsészettudományi tanulmányait 
1951-ben muzeológia szakos diplomát szerzett

He was born on 9th of November, 1919 in Mőcsény, his birth name was Mihály Breining
1928: his father was made knight, his family name changed to Mőcsényi
1938: he completed his secondary school examinations at the Evangelical Secondary School in Bonyhád
1938-1839: he was working as a gardener trainee in Baja
1939: he was admitted to enrol in the Budapest Horticulture Educational Institution (that became Academy 

of Horticulture in the same year)
1941: he received his military call-up papers that interrupted his studies. His first military base was in Cluj. 

He took his examinations by military permissions
1942: he finished his studies at the Hungarian Royal Academy of Horticulture
1943-1944: he completed three semesters as a university student at the Hungarian Royal Ferencz József 

University in Cluj at the Department of Economics
1941-1945: he was on military service
1st of September, 1945: he became an assistant lecturer at the Department of Garden Design at the Faculty 

of Horticulture and Viticulture at the Hungarian University of Agriculture
1945-1946: he completed the university’s “subsidiary” academic year and became a certified agricultural 

engineer
1946: he enrolled to the Faculty of Humanities at the Pázmány Péter University as a museology-major and 

he was also attending the lectures held at the Faculty of Economics
1947: he travelled to Austria by a foreign scholarship, then he was on internship in Switzerland at 

landscape architecture company Vogel
1948: he came back to Hungary and continued his work at the Department of Garden design and also his 

studies at the Faculty of Humanities (ELTE, Eötvös Lóránd University)
1951: he took his degree in museology
1951: he married Éva Misley
1952-1953: their children were born
1954: he started to create garden and green area plans as a part-time job and according to casual 

commissions at Lakóterv and VÁTERV
1955, spring: he passed the compulsory exams for the academic qualification
1956: he was member of the Revolutionary Committee of the College of Horticulture 
1957: he was given in custody and spent a few days in the Budapest Penitentiary
1958: he was not allowed to defend his CSc dissertation owing to political reasons
1958: he defended his university doctoral (dr. univ.) dissertation entitled “A zöldterületek városklíma  

javító szerepe, különös tekintettel az öntözésre (The urban climate improving role of green spaces,  
taking into account irrigation in particular)”
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1951-ben házasságot kötött Misley Évával
1952-53-ban megszülettek gyermekeik
1954-től félállású munkaviszonyban és eseti megbízás alapján tervezett a Lakótervnél  

és a VÁTERV-nél
1955 tavaszán teljesítette a tudományos minősítéshez szükséges vizsgákat
1956-os események során a Kertészeti Főiskola Forradalmi Bizottságának tagja volt
1957 márciusában őrizetbe vették, és néhány napot a Gyűjtőfogházban töltött
1958-ban nem engedélyezték kandidátusi disszertációjának megvédését
1958-ban egyetemi doktori értekezését védte meg ”A zöldterületek városklíma javító szerepe, 

különös tekintettel az öntözésre” címmel.
1961-ben újabb kérelmet adott be a Tudományos Minősítő Bizottsághoz
1962. április 20-án védte meg „Szocialista városaink zöldterületi és tereprendezési problémái Komló 

példáján” c. kandidátusi értekezését 
1962-ben nyugat-európai turistaútra kapott útlevelet, az útra feleségével együtt utazott ki
1962-ben Tessedik-díjat kapott 
1963. szeptember 1-vel a Földművelésügyi Minisztérium engedélyezte a Kertészeti és Szőlészeti 

Főiskolán önálló kertépítészeti szak létesítését
1966-ban nem utazhatott ki az IFLA stuttgarti világkonferenciájára
1967 és 1969 között a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán okl. városépítési-

városgazdasági szakmérnöki végzettséget szerzett
1968-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott
1969-ben „A táj és zöldterület fogalmi problémái” címmel megírt disszertációjának megvédésével 

második egyetemi doktori címét is megszerezte
1969-ben, egyetemi docensként az akkor már Kertészeti Egyetemmé vált intézményben, Ormos 

nyugdíjba vonulását követően ő lett a Kerttervezési Tanszék tanszékvezetője
1970-ben egyetemi tanári kinevezést kapott
1971-től a Táj- és Kertépítészeti Szak vezetője lett
1969-70-es tanévtől a Budapesti Műszaki Egyetemen volt vendégelőadó 
1974 -76 között vendégelőadó volt a Bécsi Műszaki Egyetemen
1975-78 között a vendégelőadó volt a Drezdai Műszaki Egyetemen 
1977 májusában elutasították a kétlépcsős oktatásra vonatkozó reform-javaslatát, ezért lemondott  

a tanszékvezetői megbízatásáról
1979-ben nyugdíjba vonult
1979-83 között az IFLA Központi Régiójának alelnöke volt

1961: he applied for the Scientific Discharge Committee again
1962: he defended his CSc dissertation entitled “Szocialista városaink zöldterületi  

és tereprendezési problémái Komló példáján (The green spacing and landscaping problems  
of our socialist towns on the example of Komló)”

1962: he was given a tourist passport for a Western European tour, he travelled in the company  
of his wife

1962: he received the Tessedik Award
1963, 1st of September: the Ministry of Agriculture authorised the establishment of  

an independent landscape architecture department at the College of Horticulture and Viticulture
1966: he was not allowed to travel to the world congress of IFLA in Stuttgart
1967-1969: he took his degree as an engineering specialist in urban planning and urban management  

at the Faculty of Architecture of Budapest University of Technology 
1968: he was awarded Outstanding Worker
1969: by defending his PhD dissertation entitled “A táj és zöldterület fogalmi problémái  

(The conceptual problems of landscape and green space)” he received his second doctorate
1969: after the retirement of Imre Ormos, as being associate professor of the — institution  

already converted into — University of Horticulture he was elected head of Department of  
Landscape Architecture

1970: he was appointed to a professorship
1971: he became the head of the Specialisation of Landscape and Garden architecture
1969-1970: from this academic year he was guest lecturer at the Budapest University of Technology 
1975-1978: he was guest lecturer at the Dresden University of Technology
1974-1976: he was guest lecturer at the Wien University of Technology
May, 1977: his reform proposal concerning the two-level education system was rejected, therefore he 

resigned his post of head of department
1979: he retired
1979-1986: deputy chairman of the Central Region of IFLA
1986: he was elected chairman of IFLA, held his position until 1990
1986: he was awarded the Hild János Prize by the Hungarian Society of Urban Studies
1988: he was the first to receive the Ormos Imre commemorative medal founded by the Senate of the 

University of Horticulture and Food Industry
1990: he was reactivated as a professor and the University Senate conferred the title of Doctor Honoris 

Cause on him
1991-1993: he was the rector of the University of Horticulture and Food Industry
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1986-ban az IFLA elnökévé választották, 1990-ig töltötte be ezt a tisztséget
1986-ban a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János-díjjal tüntette ki 
1988-ban elsőként kapta meg a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Egyetemi Tanácsa által 

alapított Ormos Imre-emlékérmet
1990-ben egyetemi tanárként reaktiválták, és az Egyetem Tanácsa Doctor Honoris Causa címet 

adományozott a számára 
1991-93 között a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rektora volt
1992. szeptember 1-én megalakult az önálló Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar,  

amelynek 1993 végéig ő az első (tiszteletbeli) dékánja (Baloghné Dr. Ormos Ilona ügyvezetői 
megbízása mellett)

1993. június 29-i döntéssel az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Karán „Tájépítészeti Doktori Iskola” 
létesítését engedélyezte, és PhD fokozat kiadására vonatkozó jogosultsággal ruházta fel a kart

1993 szeptemberében lett professzor emeritus 
1993 őszén a Magyar Tudományos Akadémián megvédte „Tájépítészeti munkásságom” című 

nagydoktori értekezését
1994-ben a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett miniszteri kitüntetést kapta meg
1994-96 között a Magyar Ösztöndíj Bizottság tagja volt
1994-96 között az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány vezető 

testületének tagjaként dolgozott
1998-ban jelent meg „Eszterháza fehéren-feketén” című könyve
2000. március 15-én Széchenyi-díjjal tüntették ki.
2003-ban Eötvös József-koszorút kapott
2009-ben kapta meg a European Committee of Landscape Architecture Schools (ECLAS) életműdíját
2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend polgári tagozatának középkeresztjével tüntették ki
2012-ben az International Federation of Landscape Architects (IFLA) Sir Geoffrey Jellicoe-díját  

kapta meg
2012-ben Ezüst Corvin-díjat kapott,  
2013-ban Cziráky Margit-díjban részesült az Eszterháza kutatások elismeréseképp
2014-ben Kossuth-díjjal tüntették ki
2017 tavaszán elkészült és megjelent négy nyelven (magyar, angol, német és francia nyelven)  

az „Eszterháza korszakai” című könyve 
2017 nyarán a Pro Architectura pályázat zsűrijének társelnöke volt   
2017. szeptember 14.-én Balatongyörökön hunyt el. ◉

1992, 1st of September: the independent Faculty of Landscape Architecture, Protection and Development 
has been founded where he was acting as (honorary) dean (by order of Ilona Baloghné Ormos managing 
director) until the end of 1993

1993, 29th of June: the Hungarian Provisional Accreditation Committee decided to authorise the 
establishment of a “Doctoral School in Landscape Architecture” at the Faculty of Landscape Architecture, 
Protection and Development at the University of Horticulture and Food Industry and empowered the 
Faculty to issue the PhD degree from then on

1993, September: he became professor emeritus
1993 autumn: he defended his D.Sc. dissertation entitled “Tájépítészeti munkásságom (My life-work in 

landscape architecture)” at the Hungarian Academy of Sciences
1994: the ministerial honour of the Hungarian Higher Education Commemorative Plaque was conferred 

upon him
1994-1996: he was member of the Hungarian Scholarship Committee
1994-9696: he was working as the member of administration in the Austro-Hungarian Scientific Action 

Program Foundation
1998: his book entitled “Eszterháza fehéren-feketén (Eszterháza in black and white)” was published
2000, 15th of March: he was awarded the Széchenyi Prize
2003: he received the Eötvös József Wreath
2009: he received the ECLAS Outstanding Lifetime Achievement Award granted by the European 

Committee of Landscape Architecture Schools
2009: he was honoured by the Median Order of Merit of the Republic of Hungary within the civil division
2012: he received the highest international award of landscape architects, the Sir Geoffrey Jellicoe Award 

from IFLA
2012: he got the Silver Corvin Award  
2013: he was given the Cziráky Margit Award 
2014: he was awarded the Kossuth Prize
2017, spring: his book entitled “The epoches of Eszterháza” was published in four languages (Hungarian, 

English, German and French)
2017, summer: he was co-chairman of the jury of Pro Architectura competition
He passed away on the 14th of September, 2017 in Balatongyörök ◉




