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Szakképzettsége: okl. építészmérnök 

Tudományos fokozata, címe, kelte: PhD, 2011. 
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A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): 

• Művelődési Miniszteri dicséret, 1987 

• „Az év oktatója” hallgatói elismerés, 2002 és 2008 

• Pro Progressio oktatói TDK díj, 2008 

• Szentkirályi Zoltán díj, 2010 

• TÁMOP Innovációs Díj TDK dolgozatért, 2011 

• Apáczai Csere János díj 2013 

 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Harmincöt éven át elhivatottsággal, szerényen, nagy szeretettel, türelemmel, odaadással és 

empátiával végzett, a hallgatóság és kollégái által egyaránt elismert példamutató oktatói 

munkájáért.   

 

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

 
 

A javaslat részletes indoklása: 

Dr. Lányi Erzsébet az egyetem elvégzése után hat évet építész tervezőként az Ipari 

Épülettervező Vállalatnál töltött, majd 1981-től előbb ösztöndíjasként, 1984-től 

tanársegédként, 1986-tól adjunktusként a Műegyetem Építészmérnöki Karának 

Épületszerkezettani Tanszékén dolgozott. Oktatóként részt vett lényegében a tanszék minden 



tárgyának oktatásában, elsősorban gyakorlatvezetőként és konzulensként. A kilencvenes évek 

közepétől foglalkozik környezettudatos építéssel, 1996-ban indítja Környezetbarát építés 

szerkezetei c. fakultatív tárgyát, ami a kezdetektől igen népszerű a hallgatóság és a szakma 

körében. Ehhez kapcsolódva 2001-től a Vegyészmérnöki Kar, Környezetmérnök szakirányú 

továbbképzés Ökologikus építészet c. reguláris tárgy oktatója, a Környezetvédelmi 

Szakmérnök képzés „Ökologikus építés” c. reguláris tárgy felelőse, majd 2007-től előadója, az 

Épületszerkezettan 7. Fenntartható építés c. reguláris tárgy kidolgozója és előadója 2009 és 

2012 között. Több tárgy keretében tart eseti előadásokat épületszerkezeti, rekonstrukciós és 

környezettudatos épülettervezési feladatok szerkezeti kérdéseiről az Építészmérnöki karon 

kívül az Építőmérnöki, a Vegyészmérnöki és a Villamosmérnöki Karon is. A 2014-ben 

elindult és napjainkban zárult Környezettudatos Építés szakmérnöki kurzus kezdeményezője, 

programjának megalkotója, szervezője és szellemi vezetője. 2011-ben szerzi meg PhD 

fokozatát az „Ökologikus épített környezet – a modellváltás elvei és építészeti eszközei” c. 

értekezésével. Ebben az évben lesz docens, majd romló egészségi állapota miatt hamarosan 

nyugdíjba kényszerül.  

 

Fő tevékenységi területe a komplex tervezés I-II, és a diplomatervek konzultálása, általában a 

hallgatókkal való személyes foglalkozás, amiben utolérhetetlen teljesítményt nyújt. Mindig 

többszörös túljelentkezés van nála a kurzusok meghirdetésekor, a szakkonzulensek 

választásánál. Nehezen mond nemet, rendszeresen neki van a legtöbb konzultáló hallgatója a 

tanszéken.  

 

Sok TDK dolgozat született az ő gondozásában, ezek közül számos díjazott, 7 OTDK díjas. 

Bár akkor még fokozat híján hivatalosan nem lehetett doktorandusza, három PhD hallgató 

elindítója és belső konzulense volt, akik közül kettő már megszerezte fokozatát. Tanszéke 

jelenlegi munkatársai közül hatan az ő hatására választották a pedagógusi pályát, az oktatást 

és szakterületüket; mindeközben számos elkallódott, már-már reménytelen hallgatót terelt 

vissza nagy türelemmel a pályára, szerettette meg velük a szakmát és az értelmes munkát. 

 

Lányi Erzsébet szerény, odaadó pedagógus, aki nem sajnálja az időt és az energiát hallgatóitól, 

képes reggeltől estig étlen-szomjan velük foglalkozni, konzultálni. Bárkit meghallgat, 

mindenkit elfogad, megalapozottan kérő hallgatót életében nem utasított el. Ezen még akkor 

sem változtat, amikor ez az önfeláldozó életmód egészségét is megrendíti. Végül orvosai 

nyomatékos javaslatára vonul nyugdíjba, de egy féléves kikapcsolódás után óraadóként ismét 

bekapcsolódik az oktatásba. Szerény, mégis közösségformáló egyénisége, gondoskodó 

hozzáállása, hivatástudata, munka- és fiatalságszeretete népszerűséget és elismertséget 

szerzett neki a hallgatóság és kollégái körében egyaránt. 

 

 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

A Kari Tanács szavazatának eredménye:            .....igen     .....nem     .....tartózkodás 
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