
Kmetykó János 1945. október 10-én született Mezőberényben. Építész, városépítész, a Békés 
Megyei Építész Kamara alelnöke. Az általános iskolai tanulmányait Mezőberényben, a 
középiskolát Szegeden az Építőipari Technikumban végezte, építő mérnöki diplomáját a 
Műszaki Egyetemen, Budapesten szerezte meg. Ugyancsak a Műszaki Egyetemen szerzett 
szakmérnöki diplomát kivitelező szakmérnök, és városépítő szakmérnök szakon. Mezőberény 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy nemcsak ismerheti Kmetykó Jánost, hanem szoros 
szálakkal kapcsolódik a város építészeti, városfejlesztési programjaihoz. Mezőberény 
Városrendezési terve is a nevéhez fűződik, de 2011 óta a város főépítészeként is szinte napi 
kapcsolatban áll a város vezetésével és a szakmával. A lokálpatriotizmus mozgatja tenni 
akarását. Városi főépítészként irányította, szervezte a Településképi eszközök (TESZK), a 
Helyi építési szabályzat (HÉSZ) kidolgozásának munkálatait, az „Arculati kézikönyv” és a 
„Településképi rendelet” megalkotását. Az apróbb tevékenységekben is rövid időn belül 
készíti el az anyagokat, így a településképi véleményezéseket, vagy éppen egy buszmegálló, 
megtervezését. Több mint négy évtizede foglalkozik Békés megye és Békéscsaba épített 
örökségének kutatásával, helyreállításával, az épített környezet védelmével. Elismert 
építészeti, városépítészeti tevékenysége egyaránt elkötelezett városvédő szellemiségét 
bizonyítja. Megvalósult tervei közül legismertebb a lökösházi Vásárhelyi-Bréda kastély 
műemléki helyreállítása, rekonstrukciója. De szélesebb közönség előtt szintén ismert munkája 
a békéscsabai Tudásház és Könyvtár épületének emelet ráépítése. Fontosabb épülettervezései 
között tartják számon a mezőberényi református idősek otthona épületét is. A várostervezések 
között említendő Kondoros, Köröstarcsa, Doboz, Békés városközpontja, valamint 
Mezőberény rendezési tervei. A városvédő, műemlékes rendezvények aktív résztvevője, 
támogatója. Rendszeresen végzi a Békés megyei származású egyetemi hallgatók diploma 
munkáinak külső konzulensi és opponensi tevékenységét, fontos számára a szakma oktatása. 
Munkája elismeréséül számtalan kitüntetést vehetett át. Az Építéstudományi Egyesület Békés 
Megyei csoportjának tagjaként, majd vezetőségi tagjaként 47 éve tevékenykedik. Ez irányú 
munkáját ÉTE érdemérem és Alpár Ignác díj kitüntetéssel ismerték el. A Békés Megyei 
Építész Kamara alapító tagja, első elnöke, majd alelnöke. A Magyar Építész Kamara 
felügyelő bizottsági tagja volt. A Békés Megyei Építész Kamara által alapított Megyei 
Építészeti Alkotói Díjat 2011-ben középület kategóriában a békéscsabai Közgazdasági 
Szakközépiskola tervezéséért, 2014-ben műemlék kategóriában a lökösházi Vásárhelyi-Bréda 
kastély műemléki rekonstrukciós tervezéséért nyerte el. 2018-ban életműdíjban részesült. A 
műemlékvédelem terén végzett munkájáért 2017-ben Podmaniczky díjat vehetett át. 
Tevékenysége sokoldalú, sokszínű és példája annak, hogy az építész mindenhol építhet, 
beleszerethet egy településbe, és sokat, nagyon sokat tehet érte. Kmetykó Jánosról 
elmondható mindez. 
Mezőberény építészeti értékeinek megőrzéséért és gyarapításáért, az elszármazottak 
identitásának megőrzéséért kifejtett tevékenysége, emberi magatartása, valamint Mezőberény 
jó hírnevének öregbítése okán Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 
lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként, erkölcsi elismerésként a 2019. évben 

„Mezőberény Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz Kmetykó Jánosnak. 


