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Név (születési név is):    Csikósné Dőry Katalin   

Születési hely, év, hó, nap:    1953. március 11.  

Anyja neve:      
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte:  
Szakképzettsége:         
Tudományos fokozata, címe, kelte:  

Munkahelye:      BME Középülettervezési Tanszék 

Beosztása:      szakmai szolgáltató - könyvtáros  

  

Lakáscíme:      

(telefon, fax, e-mail):    

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Az építészeti kultúra terjesztéséért, könyvtárosként az egyetem, annak diákjai és tanárai 

iránt mélyen elkötelezett, közel két évtizedes szolgálatáért.   

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

Csikósné Dőry Katalin 1999 óta a Középülettervezési Tanszék munkatársa. Alapfeladata a 

tanszéki könyvtár gondozása, a könyvállomány rendszerezése, együttműködve a BME 

OMIKK intézményével. Mindez azonban csupán alapját képezi annak az ennél sokkal 

tágasabb tevékenységnek, amelynek valódi célja, hogy támogassa és elősegítse a BME-n az 

építészképzés, ezen belül az építészeti tervezés területén folyó minőségi oktatást, tudományos 

és művészeti képzést, innovációt. A tanszéki kereteken túl az Építőművészeti Doktori 

Iskolában folyó egyéni és csoportos tematikus kutatások könyvtári eszközökkel való 

támogatása is feladatköréhez tartozik. Ez a tevékenység rendkívüli jelentőséggel bír a 

doktoranduszok és mestereik támogatása, az egyetemen folyó alkotói és oktatói munka 

eredményessége szempontjából. Könyvtárosi feladatain kívül a tanszék oktatási ügyeinek 

intézésében is komoly szerep hárul rá.  

Ezt az összetett feladatkört figyelemreméltón kiemelkedő színvonalon és nagy 

elkötelezettséggel látja el, immár közel két évtizede. A könyvtárosi létet, a hallgatók és 



tanárok szolgálatát hivatásának tekinti. Kezdeményezőkészsége és önállósága maximális 

figyelmességgel, megbízhatósággal párosul. Visszafogott, mégis kiváló humorával és 

stílusával, jó kapcsolatteremtő képességével megérdemelten nyerte el a diákság és a tanszéki 

közösség megbecsülését.     

Közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából Csikósné Dőry Katalint a Középülettervezési 

Tanszék közössége "az építészeti kultúra terjesztéséért, könyvtárosként az egyetem, 

annak diákjai és tanárai iránt mélyen elkötelezett, közel két évtizedes szolgálatáért" 

Sztoczek József Emlékérem kitüntetésre javasolja. 

 

 

Balázs Mihály DLA  

építész, tanszékvezető egyetemi tanár  

 

 

Budapest, 2015. november 25. 
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Molnár Csaba DLA 

dékán 


