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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Szeghő Katalinnak a több mint egy évtizeden keresztül a közszolgálatban, valamint a kari 

közéletben és az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken végzett kiemelkedő színvonalú 

munkája elismeréséért. 

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

 

Szeghő Katalin 

 

Szeghő Katalin egy évtizede végzi szorgalmas és lelkiismeretes munkáját az Építészmérnöki 

Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken. Korábban közszolgálati munkakörben és a 

versenyszférában is dolgozott. 

 

A tanszék adminisztrációját nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel és gondossággal, magas 

színvonalon vezeti. Az oktatás ügyeinek intézését mind a tanszéki oktatók, mind a hallgatóság 

megelégedésével látja el. A teljes tanszéki elektronikus oktatási ügyintézés az alapképzéstől a 

szakmérnöki tanfolyamig jelentős leterheltséggel jár, amelyet nagy munkabírással és mindig 

készségesen végzett el, ezzel jelentősen hozzájárult a tanszék stabil működéséhez.  

 

A sok adatkezelés és a szervezési feladatok ellátása mellet mindig megmaradt az a derű, 

amellyel az elmúlt évtizedben a tanszék külső megjelenését meghatározó „arcává” vált. Ő az a 

mindig kedves, segítőkész és professzionális titkárságvezető, akivel a tanszékre belépők 



először találkoznak. Derűt sugárzó személyisége az oktatók mindennapi munkájára is jelentős 

pozitív hatással van. Kiváló munkavégzésének elősegítésére saját készségeinek és 

kompetenciáinak fejlesztését is vállalta, az angol képzés igényeinek megfelelően nyelvileg 

képezte magát tovább.  

 

Szeghő Katalin megbízhatóan és lelkiismeretesen végzett munkáját a kar közvetlen 

feladatainak ellátására is igénybe veszi. Alkalmankénti kari adminisztratív kisegítő feladatok 

mellett állandó segítője a TDK-nak is. A kari bizottságok munkáját többféle formában 

segítette külső munkatársként. 

A karért, valamint a közösségért végzett szervezeti és önkéntes munkája elismerése is, hogy a 

nem oktató kari személyzet több cikluson keresztül a kari tanács tagjává választotta. Ezt a 

közéleti munkáját is nagy felelősségtudással és lelkiismeretesen végzi. 

 

Mindezek alapján Szeghő Katalinnak a „Sztoczek József” Emlékérem odaítélését javasoljuk.  
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