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Középiskolai tanulmányait a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végezte, majd 1985-ben 
diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Másodéves hallgatóként 
került kapcsolatba Makovecz Imrével,1981-től, négy éven át aktív résztvevője volt a 
Visegrádi Tábornak, az egyetemi évek alatt újságot szerkesztett a Bercsényi 28-30 
kiadásában. 
Pályáját alapjaiban meghatározó momentum a Makovecz Imrével való találkozás: mester-
tanítvány viszony, mely egy 30 éves szoros munkakapcsolattá és barátsággá nemesült. 1985-
ben a mester bíztatására hét társával megalapította az Idol Gmk-t. 1987-től tagja volt a 
Makona tervező kisszövetkezetnek, majd szintén Makovecz hatására, 1990-ben céget 
alapított Triskell Kft. néven a cég tagja a  Makona és a Kós Károly egyesülésnek, mely az 
ismert Vándoriskolát működteti és kiadja az Országépítő újságot  
1996-ban elnyerte Budakalász főépítészi címét, személyes példamutatáson és 
kapcsolatápoláson alapuló feladatát 23 éven keresztül végezte. Részt vett a 2001-es beregi 
és a 2011-es vörösiszap katasztrófa utáni újjáépítésben. Tervezői tevékenysége széles skálán 
mozog, a családi házaktól az edukáció épületein át, az ipari objektumokig. A 2010-es évek 
közepétől mintaterv alapú sport és oktatásilétesítmények tervezésében és 
megvalósításában is részt vesz. 
2003-2016 között oktat a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán. 2012-től a 
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának tagja, 2016-tól vezetője. A 
Magyar Építész Kamara alelnökeként aktív közéleti szerepet vállal.   
Önálló építészeti világa nem formailag, hanem gondolkodásmódjában, belső 
mozgatóerőiben rokon mesterének építészetével. Turi Attila számára az építészet 
elválaszthatatlan a közösségtől, a hagyománytól, az örökölt érték tiszteletétől.  

Díjai: 

2003 Ybl Miklós díj 
2021 Kossuth díj 
1997 - Pro Ecclesia Hungariae (a Magyar Katolikus Püspöki Kar elismerése) 
1997 - Pest megyei nívódíj  (Budakalász, Faluház) 
1999 – Pest megyei nívódíj (Üröm, általános iskola) 
2000 - Az év háza  (lakóépület, Szentendre) 
2002 - Pest megyei nívódíj (Ócsa, Általános Iskola) 
2003 - Pest megyei nívódíj (Tápiószele, Általános Iskola) 
2006 - Pest megyei nívódíj (Budakalász, Takarékszövetkezet) 
2009 - Pest megyei nívódíj (Zsámbék, Óvoda) 
2011 - Az év főépítésze (az Országos Főépítész Kollégium elismerése) 
2019 Főépítész Életműdíj (az Országos Főépítész Kollégium elismerése) 
2019 Budakalász díszpolgára 
2020 – Építőipari Nívódíj oklevél (ÉVOSZ) 
2020 Pest megye Emlékérem 

 

 


