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A kitüntetés átadásának javasolt időpontja*:  
 
Az átadáskor méltatásként elhangzó, a kitüntetést megalapozó érdemeket bemutató, egymondatos 
indokolás*: 
Országos lakásfejlesztési programok irányítójaként a lakóépületek tervezésében és oktatásában 
meghatározó az elméleti-tudományos és gyakorlati tevékenysége, oktatóként a BME 
Lakóépülettervezési Tanszékének 10 éven át emblematikus vezetője, professzor emeritusa, a 
Lakóépületek tervezése c. alaptankönyv szerzője. 
 
 
Szakmai önéletrajz külön lapon csatolandó legalább fél, de legfeljebb három oldal terjedelemben! 
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dr. habil BITÓ JÁNOS DLA professor emeritus 

 

1938 október 28-án született Kisteleken. Ott járt általános iskolába, 1953-tól a csongrádi Batsányi János 

általános gimnáziumban, majd a szegedi Radnóti Miklós gyakorló gimnáziumban végezte középiskolai 

tanulmányait, érettségi vizsgát 1958-ban tett. Ugyanebben az évben felvételt nyert az akkori Építőipari és 

Közlekedési Műszaki Egyetem (ÉKME) Építészmérnöki Karára.  

Jeles minősítésű építészmérnöki oklevelét 1963-ban szerezte meg. Azóta folyamatosan dolgozik a BME 

Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszékén először tanársegédként, majd 1972-ben adjunktussá 

nevezték ki. 

1974-ben három hónapot töltött Finnországban ösztöndíjasként. Még abban az évben védte meg műszaki 

doktori értekezését summa cum laude. 

Pályakezdése éveiben – az oktatási munka mellett – számos tervezési munkát készített, és sikeresen vett 

részt országos tervpályázatokon elsősorban a lakásépítés témakörében. 1977-79 között a 

Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet (TTI) munkatársa, a Magánlakásépítési Osztály vezetője volt 

(közben az egyetemen másodállásban oktatott). 

1979-től ismét a BME főállású alkalmazottjaként dolgozott. 

1982-1986-os ciklusban a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) vezetőségi tagjaként 

tevékenykedett. További két cikluson át a MÉSZ Lakásépítési Bizottságának elnöke, az UIA (Építészek 

Nemzetközi Szövetsége) „Habitat” csoportjának magyar delegáltja volt.  

1985-től folyamatosan előadja a „Residential Building Design” c. tárgyat az angol nyelvű képzésben. 

1989-ben Ybl Miklós-díjat kapott oktatási és lakásfejlesztési tevékenységéért. 

1989-ben docenssé nevezték ki. 

1990-91 között megbízott tanszékvezető, 1991- 2001 között kinevezett tanszékvezető volt. 

1994-ben habilitált a BME-n egyetemi tanárként. 

1997-ben DLA fokozatot szerzett. 

2001-ben nyugdíjba vonult, de mellékfoglalkozásban folytatja oktatói tevékenységét. 

2002-ben elnyerte a Kotsis Iván emlékérmet. 

2004-ben az oktatási miniszter „A magyar felsőoktatásért” emlékplakettjét kapta meg. 

2004-ben jelent meg a “Lakóházak tervezése” c. könyve, amely a Lakóépülettervezés I. c. tárgy hivatalos 

tankönyve. A Lakóépülettervezési Tanszék munkájában részfoglalkozásban, illetve szerződéses 

munkatársként továbbra is részt vesz,  az angol nyelvű képzés keretében előadja a “Residential Building 

Design I – II – III.” tárgyakat,  a magyar nyelvű képzésben a “Komplex tervezés” és a “Diplomatervezés” 

tárgyak keretében oktat. 

2010-től professzor emeritus. 

 

Építész-tervezői tevékenység. 

Az oktatási munka mellett folyamatosan dolgozott építészként. 18 országos építészeti pályázaton ért el 

eredményt. Felelős tervezője volt 26 megvalósult épületnek, szerzője 6 rendezési, ill. beépítési tervnek, 

építész társtervezője 10 köztéri szoborműnek. 

Jelentősebb megvalósult munkák: Emőd községközpont (beépítési terv, lakóépületek, tanácsház és posta), 

Dunaújváros „Napospart” lakóegyüttes (Sárvári Istvánnal és Szamosi Györggyel), Budapest I. ker. 

Petermann bíró utca 9. sz. műemlékház helyreállítása és kiegészítése (Fülöp Gyulával és Perényi Tamással) 

 

Tudományos és szakirodalmi tevékenység. 

Tudományos munkásságának alapvető területe a lakásépítés. A Típustervező Intézetben a Magánlakás-

építési Osztály vezetőjeként kapcsolódott be az országos lakásfejlesztési programokba, ezzel kapcsolatban 



több tanulmányt készített. Ezt a munkát az egyetemre való visszatérése után is folytatta. Főképp ebben a 

témakörben megjelent 12 szakcikk és könyvrészlet, valamint szerzője 21 kutatási jelentés és sokszorosított 

tanulmánynak. Az Építészmérnöki Karon kötelező tankönyv a „Lakóházak tervezése” c. könyve (2004). 

 

Nemzetközi konferenciákon és szakmai rendezvényeken való aktív részvétel. 

Nemzetközi építészkongresszus.    Plovdiv, Bulgária 1976 

Nemzetközi építészkongresszus.    Pozsony, Csehszlovákia. 1979 

Nemzetközi „Workshop seminar”. Ráckeve 1983 

UIA „Habitat” nemzetközi munkacsoport ülése. Moszkva-Tbiliszi 1985 

Nemzetközi „Workshop seminar”. Ráckeve 1985 

Nemzetközi lakásépítési konferencia. Havanna, Kuba 1986 

Egyetemközi „Workshop seminar” Liverpool, Anglia 1987 

UIA „Habitat” nemzetközi munkacsoport ülése. Berlin-Rostock, Németország 1988 

UIA „Habitat” nemzetközi munkacsoport ülése. Barcelona, Spanyolország 1989 

Egyetemközi „Workshop seminar” Koppenhága, Dánia 1991 

Nemzetközi építész-oktatási konferencia Marseille, Franciaország 1995 

 

 

 


