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Név (születési név is):   Fejérdy Péter 

Születési hely, év, hó, nap:   Budapest, 1964. 

Anyja neve: 
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetem, 1990. 
Szakképzettsége:    okleveles építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte:  DLA 

Munkahelye:     BME Építészmérnöki Kar 

Beosztása:     adjunktus 

Lakáscíme:  

Elérhetősége (telefon, fax, e-mail): 

Adóazonosító jele: (csak akkor kell kitölteni, ha a kitüntetés mellé pénzjutalom is jár, azaz 

csak a díjra történő jelölés esetén) 

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): Diplomadíj (1990), Pro Architectura díj (1997) 

Ybl Miklós-díj (2011) 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 

Fejérdy Péter építésznek, a Műegyetem adjunktusának, huzamos időn át folytatott, 

kiemelkedő hatású, a közösségi érdekek mellett elkötelezett alkotó és oktató-nevelő 

munkájáért, az építészek társadalmi felelősségét hangsúlyozó etikus működéséért. 

 

 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben):mellékelve 
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Fejérdy Péter 1990-ben szerzett diplomát a BME Építészmérnöki Karán. 1992 és 1994 

között elvégezte a Magyar Építőművészek Szövetsége Mesteriskoláját, majd 1996 és 1999 

között a BME Építőművészeti Doktori Iskoláját, ahol 2003-ban DLA fokozatot szerzett. 

 

Fiatal építészként 1990-től 1993-ig a KÖZTI munkatársa volt, majd 1993 és 1997 között 

mestereinek irodájában, a Török és Balázs Építészeti Műteremben dolgozott. Ehhez az 

időszakhoz kapcsolódik első jelentős önálló alkotása a Soproni Szent Imre templom (1997). 

1998-ban Bartók Istvánnal közös irodát alapított. Legismertebb megépült alkotásai: 

Békéssámson - kiállító tér és közösségi ház, Paks - Erzsébet Szálló bővítése, Hajdúdorog – 

Görög katolikus Általános Iskola és tornacsarnok, Budapest/Csepel - Szent Lélek templom.  

 

1990-ben Diplomadíjat kapott, építészeti és oktatói tevékenységét 1997-ben Pro Architectura 

díjjal, 2011-ben Ybl Miklós-díjjal ismerték el. 

 

Alkotói tevékenysége mellett jelentős oktató-nevelő munkát végez a BME Építészmérnöki 

Karán. 2001-től tanársegéd, 2006-tól adjunktus a Középülettervezési Tanszéken.  Az 

Építőművészeti Doktori Iskola népszerű és sikeres témavezetője. 

 

Alkotói és tanári habitusát a közösség iránti alázat, mértékletesség és empátia jellemzi. 

Működése utóbbi éveinek leglátványosabb példája a monori biobrikett szárító megépítése 

építőtáborok keretében (társak: Fazekas Katalin, Kemes Balázs, Oroszlány Miklós). A 

nemzetközi elismerést is kiváltó munka a szolidáris építészet hivatkozott példája lett itthon és 

külföldön egyaránt.  

 

Javaslattevő: Középülettervezési Tanszék/BM 


