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Név (születési név is): Meditz László 

Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1952. július 17. 

Anyja neve: Varga Erzsébet 
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetemi diploma, 1979 
Szakképzettsége: okl. építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte: 

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

Épülettervezési Tanszék 

Beosztása*: nyugdíjas, 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 (1979) 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Meditz Lászlót a minőségi építészeti szakmagyakorlás mellett oktatói elhivatottsága is jellemzi: 

1980-1982 között a Középülettervezési Tanszék külsős oktatója volt Farkasdy Zoltán 

meghívására, ugyanitt 1992-2002 között diplomabizottsági tag, 2002-2004 között ismét külsős 

oktató, 2008-tól az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék óraadója, mindezek 

elismeréseként ajánljuk 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): 

 

 

Meditz László az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Magasépítési Szakán kapta meg 

1973-ban az üzemmérnöki oklevelét. Ezután az IPARTERV-ben, Janáky István műtermében 

kezdett dolgozni. 1979-ben a BME Építészmérnöki Karán, MÉSZ-ÉTE díjjal kitüntetve 

diplomázott. A Mesteriskola VII. ciklusát (1982-1984) végezte szintén Janáky István 

vezetésével. Közéleti tevékenysége is számottevő, 1979-óta MÉSZ tag, 1992-2000 között a 

MÉK küldöttje volt. 

 

Meditz László építészeti pályafutása immár negyvenöt évet ölel fel. A kezdeti IPARTERV-es 

időszakban konstruktőrként vett részt a tervezésben. Első, talán az egyik legfontosabb 

megvalósult munkája a Janáky Istvánnal együtt tervezett „Utca” című szobor-kompozíció 

kiállító épület Pécsett, amely Schaár Erzsébet művészetét a kimagasló építészeti minőség okán 

új kontextusba állítja. Az épület mai napig fontos viszonyítási pontja a hazai építészetnek. 

Szintén kiemelkedő jelentőségű Janáky Istvánnal közös munkája a budaörsi Posta Bázistelep 

tervezése. A pályázatban is hangsúlyos szerepet kap méltán az 1991-ben elkészült Váci úti 

Primaut autószalon, amely Janáky Györggyel és Sajó Imrével tervezett, továbbá a 2002-ben 

megépült Szinnyei Merse Pál utcai lakó- és irodaépület. További tervezési munkái javarészt 

ipari- és sportlétesítmények, irodaépületek, köztük több bankfiók. Épülettervezési munkái 

mellett kiemelendő a Szent István park egyedi és területi védettség felterjesztő tanulmánya 

1994-ből, továbbá a Budapest-Bécs 1995-ös Világkiállítás területkijelölő pályázatán (1989) 

alkotó közösségben elért 1. díj. 

 

Meditz László építészetét a minőségi építészeti szakmagyakorlás mellett oktatói elhivatottsága 

is jellemzi. 1980-1982 között a Középülettervezési Tanszék külsős oktatója volt Farkasdy 

Zoltán meghívására, ugyanitt 1992-2002 között diplomabizottsági tag, 2002-2004 között ismét 

külsős oktató. 2008-tól az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék óraadója, külsős 

munkatársa. Építészi elhivatottságát és az oktatás iránti elkötelezettségét érhetjük tetten az órai 

konzultációkon is, illetve a Tanszék életébe is - részben az egykori IPARTERV iránti 

elköteleződése okán - aktívan bekapcsolódik. Szerepet vállal a 2020-ban esedékes 

Iparterv/Ipartanszék70 kiállítás és megemlékezés szervezésében, előkészítésében. 

 

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

 

 


