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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 

Dr. Habil. Balogh Balázs DLA, nyugalmazott egyetemi tanár a Rajzi és Formaismereti 

Tanszéken végzett 44 éves oktatói munkája, Széchenyi-díjjal elismert hazai és nemzetközi 

tudományos és alkotói munkássága, az egyetemi közéletben végzett 23 éves tanszékvezetői és 

15 éves nemzetközi dékánhelyettesi vezetői tevékenysége, a Magyar Építész Kamara 

elnökeként is végzett szerteágazó szakmai és társadalmi közéleti tevékenysége, valamint Ybl 

Miklós- és Prima díjakkal elismert építészeti alkotói életútja alapján javasoljuk a Professor 

emeritusi cím adományozását. 

 

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

 

Dr. Habil. Balogh Balázs DLA építész 1951. június 2-án született Budapesten. 1976-

ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát, majd elvégezte a 

Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) Mesteriskoláját. 1976-tól egy évig a 

Lakótervnél volt tervező építész, 1977-től a BME Rajzi és Formaismereti Tanszékén tanított 

egészen 2021-ben történt nyugdíjba vonulásáig. A tanszéken eltöltött 44 éves oktatói 

munkássága alatt szinte minden – rajzi és tervezési – tárgy oktatásában folyamatosan részt 

vett és különösen sokat tett az angol nyelvű képzésünk fejlesztésért. 1991-ben és 1995-ben a 

New York-i St. John's University College Europe meghívott előadója is volt. 1992-től 2015-ig 

volt tanszékvezető. Vezetői habitusa és tevékenysége tovább erősítette elődje, Dr. Balogh 

István eredményeit: ösztönző, összetartó és empatikus baráti közösséggé, valamint elmélyült, 

kitartó és elkötelezett munkára képes csapattá alakította a tanszéket. 

A kari közéleti és tudományos közéletben is tevékeny szerepet vállalt. 1995-től 2010-

ig nemzetközi dékánhelyettes volt, amikor az egyébként is gazdag személyes külföldi 

kapcsolatait eredményesen tudta a kari nemzetközi oktatásba bevonni. Külföldi útjain nem 

csak a kar népszerűsítésében végzett jelentős tevékenységet, hanem különböző nemzetközi 

oktatási szervezetekben is képviselte karunkat, mint például 1998-2010 között az EAAE 

magyar delegáltja volt. Tudományos közéleti tevékenységet az Építőművészeti Doktori 

Iskolában már a megalakulásától kezdve folytatott. 2000-2003 között Széchenyi professzor 

ösztöndíjas volt. Több végzett doktorandusza van nemcsak a karon, hanem a Pécsi 

Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolájában is. Köztestületi tag az MTA és MMA 

szervezeteiben. 2001-től a Magyar Professzorok Világtanácsának tagja. 

Szakmai életútja töretlen ívet mutat, jelenleg is aktív építész. Számtalan épülete és 

terve és tervpályázati eredménye alapján rangos elismerésekben részesült: "Az év szép háza" 

díj, 1997.; Schulek emlékérem, 1998; Ybl díj, 1998; Príma díj, 2012; Széchenyi-díj, 2014. 

Nevéhez fűződnek a kecskeméti SOS Gyermekfalu tervei, a Dunamenti Hőerőmű 10-11. 

blokk, a debreceni Kölcsey Központ, a debreceni Latinovits Színház, a miskolci Kemény 

Dénes Sportuszoda és az MMA Székház belsőépítészeti tervezése, és a Görögkatolikus 

fatemplom Máriapócson. 

Szakmai közéleti tevékenysége és társadalmai szerepvállalása is szerteágazó. 1997-ben 

a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének főtitkárhelyettese, 2001-től elnöke. 

1999-2001 között a Magyar Építész Kamara elnöke volt. 2004-től a Magyar Mérnök 

Akadémia tagja. 2003-tól Romualdo Del Bianco Alapítvány Magyarországi Szakértő 

Csoportjának elnöke. Alapító tagja a Magyar Építész Jogi Egyesületnek 2001-től, az Andrássy 

Gyula Társaságnak 2001-től, az Emberi Méltóság Tanácsának (többek között Melocco 

Miklós, Kányádi Sándor, Jókai Anna, Buzánszky Jenő társaságában), 2010-től. 

Dr. Habil. Balogh Balázs DLA, nyugalmazott egyetemi tanár a Rajzi és 

Formaismereti Tanszéken végzett 44 éves oktatói munkája, Széchenyi-díjjal elismert 

hazai és nemzetközi tudományos és alkotói munkássága, az egyetemi közéletben végzett 

23 éves tanszékvezetői és 15 éves nemzetközi dékánhelyettesi vezetői tevékenysége, a 

Magyar Építész Kamara elnökeként is végzett szerteágazó szakmai és társadalmi 

közéleti tevékenysége, valamint Ybl Miklós- és Prima díjakkal elismert építészeti alkotói 

életútja alapján javasoljuk a Professor emeritusi cím adományozását. 


