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Név (születési név is):   Kemes Balázs 

Születési hely, év, hó, nap:   Zalaegerszeg, 1980. 

Anyja neve: 
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetem, 2007. 
Szakképzettsége:    okleveles építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte:  DLA, 2016. 

Munkahelye:     BME Építészmérnöki Kar  

Beosztása:     tudományos segédmunkatárs 

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): Junior Prima díj (2013) 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 

Kemes Balázs építésznek és az általa szervezett építőtáborok építészhallgató résztvevőinek, a 

fogyatékos gyerekek perbáli otthonában éveken át folytatott munkájáért, a szolidáris 

építészet iránti elkötelezettségéért, az építészet társadalmi felelősség-vállalásának, 

közösségépítő erejének felmutatásáért. 

 

 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): mellékelve 
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Kemes Balázs 2007-ben szerzett építészmérnöki diplomát a BME Építészmérnöki Karán. 

2007 és 2011 között az Építőművészeti Doktori Iskola hallgatója volt, DLA fokozatot 2016-

ban szerzett. 

Fiatal építészként mestere, Karácsony Tamás irodájában kezdett dolgozni. 2008-tól a 

Középülettervezési Tanszék tanársegédje, 2011-től tudományos segédmunkatársa. Kutatási 

területe a szolidáris építészet, a közösségi építés. Elkötelezett, nagy empátiával és 

hozzáértéssel végzett munkájának legismertebb, kiemelkedő eredményei a hosszú éveken át 

folyamatosan általa szervezett építőtáborok: 2016- Perbáli Építőtábor, 2014 Monori 

Építőtábor, 2011-2012 Gátéri építőtáborok, 2009-2014 Perbáli Építőtáborok, 2008-2012 

Valkonyai Alkotótáborok. 

Kiemelést kíván ezek közül a perbáli táborok sora, amelyek keretében a fogyatékos gyerekek 

lakókörnyezetét javító, de valójában ezen messze túlmutató valódi közösségépítés zajlik évek 

óta önkéntes építészhallgatók bevonásával. 

Nem kisebb a jelentősége a valkonyai pajtaszínház közösségi építésének sem. A monori 

biobrikett szárító pedig nem csak a közösségi építés, hanem a folyamatos fenntartás révén a 

hátrányos helyzetű helyi roma közösség kohéziójának alapja lett. 

 

Munkásságát 2013-ban Junior Prima díjjal ismerték el. 

 

Kemes Balázs építészi és tanári működése során az építészetnek egy olyan aspektusát helyezi 

önmaga és hallgatói érdeklődésének középpontjába, amely talán a legelőremutatóbb irányzat 

ma a világban. 

 

Javaslattevő: Középülettervezési Tanszék/BM 


