
Az Épületszerkezettani Tanszék bejelentése, 2020.04.08-án, a Kari Tanácsban: 
 
Az elmúlt hetek kényszerű várakozása után végre nagy örömmel és büszkeséggel 
tájékoztathatom a tisztelt Kari Tanács tagjait, hogy Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti 
ünnep alkalmából Horváth Sándor és Pataky Rita kollégánkat, az Épületszerkezettani Tanszék 
oktatóit, a Pataky és Horváth Építésziroda alapítóit, megosztott Széchenyi-díjjal tüntette ki "a 
Magyarország számára kivételesen értékes, a hazai épületszerkezetek színvonalának 
emeléséhez jelentős mértékben hozzájáruló munkásságuk, az építészeti alkotások esztétikai 
értéke és a magas műszaki minőség közötti harmónia megteremtésén alapuló, számos 
emblematikus műemléképület rekonstrukcióját is magába foglaló szakmai tevékenységük 
elismeréseként". 
 
A kitüntetést megalapozó szakmai életút rövid bemutatását mellékletként csatolom.  
 
Ez a kitüntetés nemcsak öröm és büszkeség az Épületszerkezettani Tanszék, az Építészmérnöki 
Kar, a BME, és az építészmérnök közösség számára, de nagy jelentőséggel bír egy szűkebb 
szakterület, az épületszerkezeti tervezés szempontjából is. A 25 éve alapított Pataky és Horváth 
Építésziroda keretében végzett tevékenységük elismerését a szakmagyakorló építész 
társadalom, annak meghatározó személyiségei és szakmai szervezetek kezdeményezték. E 
munkásság kiterjed az elmúlt időszak - mérettől függetlenül - országos jelentőségű építészeti 
alkotások igen jelentős részére, a két kolléga együttes munkáinak száma (a szakértői 
feladatokat is belértve) meghaladja a kétezret. Az irodájukban felnevelkedett és az ő tervezési 
szemléletüket követő több tucatnyi épületszerkezeti tervező szakember mára jelen van az 
építész társadalom teljes spektrumában, Tanszékünkön is, így ki lehet jelenteni, hogy valóban 
iskolaformáló, sőt olyan szakmateremtő életút áll mögöttük, mely meghatározó nemcsak a 
szakterületünk, hanem az egész hazai építészet szempontjából is.  
 
Az épületszerkezeti szaktervezés sajátos műfaj, egyszerre feltételez sokrétű szaktudást, 
hatalmas tapasztalatot és követel maximális empátiát az alkotás építészeti lényege irányában. 
Mint ilyen, a kimagasló alkotások épületszerkezeti tervezése messze több, mint mindennapi 
rutinfeladat, mert folyamatos innovációra készteti a mindig megújuló építészet és a magas 
műszaki minőség közötti harmóniát keresőket, az épület megvalósíthatóságáért, tartósságáért 
felelősséget vállaló kollégákat. Ezekben a példákban ízig-vérig, a feladat lényegéből fakadóan 
műszaki alkotásról van szó, amelynek egyedi, megismételhetetlen voltához, innovatív 
jellegéhez, az alkotó építész mellett végzett munka szerzői jogaihoz nem férhet kétség. Az 
adható legmagasabb állami kitüntetés - a díjazottak elismerése mellett - egyben a magas 
színvonalú épületszerkezeti szaktervezői tevékenységet is a legkiválóbb tudományos 
eredmények és művészi életpályák rangjára emelte. Ezúton is gratulálva a díjazottaknak, kérem 
Önöket, hogy örüljünk együtt ennek a nagyszerű eseménynek, amely nemcsak a Karunk, hanem 
áttételesen az egész építészmérnöki hivatásunk ünnepe is. 
 
Köszönöm figyelmüket.  
 
Dr. Dobszay Gergely 
tanszékvezető 
 
 


