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Név (születési név is): Szász László 

Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1953. július 1. 

Anyja neve:  
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetemi diploma, 1977 
Szakképzettsége: okl. építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte: 

Munkahelye*: BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék, Ipari és Mezőgazdasági 

Épülettervezési Tanszék 

Beosztása*: óraadó, diplomabizottsági tag 

Lakáscíme: 

 elérhetősége (telefon, fax, e-mail): 

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

a Díj-ra történő jelölés esetén) 

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): Diplomadíj (1977), Pro Architectura díj 1997, 

Figyelő Építészeti Díj 2000, Újbuda Pro Architectura díj 2000, Ybl Miklós díj 2003 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Szász Lászlót Ybl díjas kiváló építész 2000 óta, immár 19 éve az Ipari és Mezőgazdasági 

Épülettervezési Tanszék óraadója, 2005-2011 között a Középülettervezési Tanszék külsős 

konzulense, akinek oktatói elhivatottsága és folyamatos egyetemi jelenléte okán javasoljuk a 

„címzetes mesteroktatói” cím odaítélését. 

 

 

A Kari Tanács ülésének időpontja: 2019.01.16. 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

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

 

 

Szász László a BME Építészmérnöki Karán 1977-ben, MÉSZ-ÉTE díjjal kitüntetve 

diplomázott. A Mesteriskola VIII. ciklusát (1984-1986) végezte el. Első munkahelye az Iparterv 

volt (1977-1985), majd a Matervnél dolgozott 1986-1988 és 1991-1997 között. Közben a The 

Zimmermann Design Group-nál tervezett az USA-ban, ahol több munkája meg is valósult. 

1998-ban másodmagával megalapítja a Stúdió’100 építészirodát, ahol azóta is tervez, több 

díjazott épület és sikeres pályázat tervezője, társtervezője.  

 

Szász László sikeres építész. A praxisban sikeres kollégák részvétele a képzésben, különösen a 

tervezési kurzusokban óraadóként, konzulensként különösen fontos. A szakmai ily módon 

történő becsatornázása a tervezési tanszékeken évtizedes hagyomány, a szerény honorálási 

lehetőségek ellenére vannak elhivatott építészek, akik az oktatás ezen formáját szívügyüknek 

tekintik. Szász László bizonyára közéjük tartozik, precíz, higgadt karaktere és hiteles 

mondavalója a hallgatók és az oktatók számára is példaértékű. Elsősorban a tervezési 

tantárgyak, középületek, ipari és mezőgazdasági épületek, majd munkahelyek épületei kapcsán 

számíthattunk és számíthatunk jelenlétére, immár 19 éve. 

 

Szász Lászlót építészi elhivatottsága mellett az oktatás iránti elkötelezettsége és majd’ 20 éves 

oktatói-óraadói gyakorlata teszi érdemessé a felterjesztésre. 

 

A fentiek alapján javasoljuk a „címzetes mesteroktatói” cím odaítélését! 

 

 


