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Hivatalos indoklás (1 mondat): 
Koczka István szakmai elhivatottságával és magas szintű szakmai tudásával hozzájárult, hogy a 
BME Építészmérnöki Kar Exploratív Építészeti Tanszékén (korábban Ipartanszék) az elmúlt több 
mint tíz évben angol és magyar nyelvű képzésben az építész hallgatók tudása fejlődjön, s a 
lehető legtöbbet gazdagodjon. 
 
Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (legfeljebb 1 oldal terjedelemben): 

Koczka István 1978-ban végzett a BME, Építészmérnöki Karán. 1985-ben másod-diplomás 
képzés keretében a Külkereskedelmi Főiskolán Külkereskedelmi Üzemgazdász, 2006-ban pedig 
Építési Műszaki Ellenőr végzettséget is szerzett. 
Építész diplomájának megszerzése után az Ipari Épülettervező Vállalat építész tervezője volt, 
ahol hat évet dolgozott. Ezt követően a Soform Stúdió építész, majd vezető tervezője lett. Az 
1990-es években szakmai tanulmányokat folytatott a Svájc-Lausanne, RS Architects Sa. építész 
irodában. Az 1990-es évektől a CET Budapest építész vezető tervezője és ügyvezetője. 
Egyetemünk életébe külsős oktatóként 1995-ben csatlakozott, ahol két éven át az angol nyelvű 
képzésben vett részt. Kisebb szünet után, 2012-től kezdve tanszékünk állandó külsős oktatója, 
ahol minden évben a tanszék fő tervezési tárgyának oktatásában vesz részt.  
Szakmai díjai: 2002-ben Aluta építészeti nívódíjat, 2001-ben „Az év szép háza” – különdíjat 
kapott.  
Aktív szakmai közéleti szerepet vállal: a Magyar Építőművész Szövetségének rendes tagja, a 
Magyar Építész Kamara alapító tagja, közreműködött a MÉK Szakmagyakorlási Munkabizottság 
tevékenységében, s hat éve a MÉK Etikai Bizottságának is tagja. 
Több mint negyven éves építész tervezői pályafutása alatt számos ipari, köz-, és lakóépületet 
tervezett, továbbá jelentős számú építészeti tervpályázaton vett részt. Jelentősebbek: Szolnoki 
Papírgyár, Microsystem Irodaház, Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium bővítése, 
Generációs nyaraló Balatonbogláron, Corvin Sétány lakóépület és kereskedelmi épületek.  
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