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Lovagrend Érdemkereszt (2014) 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 
 

Kaszás Károly Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár több évtizeden át végzett oktatói 

munkájával, a finn építészet elhivatott kutatójaként kifejtett tevékenységével nagyban 

hozzájárult a Kar hazai és nemzetközi ismertségének növeléséhez, építész generációk 

szemléletének formálásához.   

 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 
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A Kari Tanács szavazatának eredménye:            .....igen     .....nem     .....tartózkodás 

 

 

Dátum 

 

.............................................................. 

     dékán 
 

 

* Ha nyugdíjas és munka jogviszonya is megszűnt: mikor, a volt munkahely, munkakör, vezetői megbízatás, 

amelynek alapján kerül sor e javaslatra. 



 
Részletes indoklás 
 
Kaszás Károly 1937. június 23-án született Hajdúszoboszlón. 1956 és 1962 között az ÉKME 
Közlekedési, majd Építészmérnöki Karának hallgatója. 1962-től 2007. évben esedékessé vált 
nyugdíjazásáig a BME Középülettervezési Tanszékének oktatója. 1997-ben DLA fokozatot, 
1999-ben egyetemi tanári kinevezést szerez. Saját oktatott tárgyai: Belső terek építészete, A 
környezetépítés építészeti tervezési vonatkozásai és Környezetesztétika. Finn és japán 
építészeti kutatásokat végez, a finn-magyar egyetemközi kapcsolatok felelőse. Nevéhez 
számos sikeres építészeti pályázat, tervezési munka kapcsolódik. 
 
Sikeres alkotói és oktatói munkáját 1986-ban Ybl Miklós díjja ismerték el. A finn építészet 
népszerűsítéséért, amit a Műegyetemen negyven éven át töretlen lelkesedéssel végzett 2014-
ben megkapta a Finn Oroszlán Lovagrend Érdemkeresztjét. DLA és habilitációs 
disszertációinak témája is a kortárs finn építészet értékelése volt. A budapesti Finn 
Nagykövetség támogatásával a Műegyetem aulájában több kiállítást szervezett finn építészek 
és magyar hallgatók részvételével. A negyven év alatt összegyűlt gondolatait a kortárs finn 
építészetről szóló könyvében foglalta össze. 
 
 
Megépült épületei: 
Tihanyi ravatalozó, 1975-78 – Ybl-díj, UIA ezüstérem 
Pasaréti téri ABC áruház, 1978 
Dunaújvárosi kórház rekonstrukció, bővítés, 1982 (Farkasdy Zoltánnal) 
Magyar Testnevelési Főiskola aula és fedett atlétikai csarnok és kutatóintézet, 1980-84 
Műcsarnok rekonstrukció (első ütem épült meg), 1984-89 
Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola, 1992 
Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános iskola 
Péceli református ravatalozó, 2008 
 
 
 


