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Név (születési név is):    Karácsony Tamás DLA   

 

Születési hely, év, hó, nap:    Mosonmagyaróvár, 1956.  

Anyja neve:       

Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte:  egyetemi diploma, 1980  
Szakképzettsége:     okleveles építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte:   DLA-fokozat, 1997 

Munkahelye:      BME Középülettervezési Tanszék 

Beosztása:      egyetemi docens 

Lakáscíme:            

Elérhetősége (telefon, fax, e-mail):   karacsony.tamas@epk.bme.hu 

Adóazonosító jele:       

A kitüntetés átadásának időpontja:    2022. június 8. Ünnepi Kari Tanács ülése 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével):   

1980 Diplomadíj; 1993 Ybl Miklós-díj; 1995 Év lakóháza-díj; 2002 Figyelő építészeti díj; 

2006  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Arany Emlékérme (közösen 

Klobusovszki Péterrel, Kern Orsolyával); 2006 ICOMOS-díj (közösen Klobusovszki Péterrel, 

Kern Orsolyával); 2007 Pro Architectura Díj (közösen Klobusovszki Péterrel, Kern 

Orsolyával); 2007  Piranesi díj, dicséret (közösen Klobusovszki Péterrel, Kern Orsolyával) 

2007 Molnár Farkas-díj; 2008  Év konzulense díj; 2017 ICOMOS-díj (Kern Orsolyával 

közösen); 2013 Prima díj 
 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Generációkon átívelő, iskolateremtő építészpedagógiai munkájáért és kimagasló kortárs 

építészeti életművéért. 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (legfeljebb 1 oldal terjedelemben): mellékelve 

Karácsony Tamás 1956-ban született, Mosonmagyaróváron. Szakmai tanulmányait a Hild 

József Építőipari Szakközépiskolában kezdte, Győrben, 1970-ben. Országos szakmai 

versenyen elért eredményének köszönhetően egyetemi felvételt nyert, és 1975–80 között a 

BME Építészmérnöki Karának hallgatója volt. Diplomatervét a Középülettervezési Tanszéken 

készítette 1980-ban. Az egyetem elvégzése után Esztergomban, a Komárom megyei Tanácsi 

Tervező Irodában helyezkedett el. 1984–86 között a Mesteriskola VIII. ciklusának hallgatója 

volt. Itt ismerkedett meg Janesch Péterrel, akivel a későbbiek folyamán több jelentős munkán 

dolgozott együtt. 1986-ban többekkel megalapította az É-11 Tervező Fejlesztő 

Kisszövetkezetet, majd önállósulva a Karácsony Építész Iroda Kft.-t 1996-ban. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r_Farkas-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Prima_Primissima_d%C3%ADj


1997–2001 között a MÉSZ elnökségének volt tagja. A Központi Építészeti-Műszaki 

Tervtanács (2007–2011) mellett Győr (2003–2008), Veszprém (2007-), Budapest, Józsefvárosi 

Önkormányzat (2005–2008), Esztergom (2013-) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2003–

2010) a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (2013–

2016) tervtanácsainak volt, vagy jelenleg is tagja. 2017-ben a Széchenyi Irodalmi és 

Művészeti Akadémia rendes tagjai sorába választotta.    

1987-től a BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék meghívott oktatójaként, 

1997-től főállású oktatójaként dolgozott. A jelentős szerepet vállalt a tanszék Építésztervező 

Szakmérnöki Képzés arculatának kialakításában. Az Építőművészeti Doktori Iskola 

meghatározó témavezetője annak megalakulása óta, hét tanítványa szerzett doktori fokozatot. 

1991-92-ben a Magyar Iparművészeti Főiskola Mesterképző Intézetének munkájában vett 

részt, 2020-tól a Széchenyi István Egyetem, Művészeti Kar, Design Tanszékének oktatója. 

Oktatási tevékenységét a műtermében folyó tervezési munka szerves folytatásaként értelmezte 

és az egyetem évfolyamokra szabdalt hallgatói csoportjait a vertikális műterem kísérleti 

oktatási formájában egyesítette. A tudásátadás hagyományosan egyirányú vektorait 

sokszorozta meg azáltal, hogy a különböző felkészültségű és érdeklődésű hallgatók 

ugyanazon a feladaton dolgozva egymást inspirálták és tanították. A rövid ideig működő 

műtermi kísérlet tanulságai a mai napig jelen vannak a tanszék oktatási gyakorlatában, annak 

ellenére, hogy a  műtermi oktatás a teljes évfolyamok szintjén azóta sem valósult meg.   

 

Megszállott, elkötelezett, vérbeli építészpedagógus, aki számára nincs reménytelen terv! 

Oktatási habitusát nagyfokú empátia jellemezi, mely feltétlen primátust biztosít a hallgatói 

elképzeléseknek, melyek továbbfejlesztéséhez legendás vázlatai és retorikai képességei 

nyújtanak segítséget. Tanítványai a kortárs magyar építészet közép- és fiatal generációjának 

meghatározó műhelyeit irányítják. A Középülettervezési Tanszék jelenlegi tizenhárom 

oktatója közül négy tanítványa volt, egy pedig tanítványának tanítványa.  

 

Ideológiamentesség, érzékenység, nyitottság azok a jellegzetességek, melyek az egyik 

legnépszerűbb mesterré avatták, de egyben építészeti credojának is nélkülözhetetlen elemei. 

Az embert a középpontba állító építészete a klasszikus hagyomány letéteményese, 

ugyanakkor olyan harmonikus szinkretizmusként működik, mely otthonosan mozog a 

modern, a történeti és a kortárs világok határain. Generációjának egyik legjelentősebb 

alkotójaként maghatározó nyomot hagyott Esztergom jelenkori építészetében. Jelentősek 

múzeum-, lakó- és oktatási épületei és tervei. Legújabb épülete a székesfehérvéri Árpád-ház 

Kutatóintézet és Bazilikatörténeti Kiállítótér 2023-ra készül el.   

 

Karácsony Tamás DLA egyetemi docens jelenleg félállású oktató, akinek munkaviszonya 

2022. szept. 1-től megszűnik, ezért a címzetes egyetemi tanári cím odaítélését e dátum 

hatályával javasoljuk. 

 

Budapest, 2022. május 27.  
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dékán 


