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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Dobai János DLA Ybl díjas építész magas színvonalú alkotói tevékenységével, az Ipari és 

Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéken 1999-től oktatóként, 2008-2017 között 

tanszékvezetőként sokat tett a tanszék reformjáért, az oktatói gárda szemléletformálásáért, a 

tanszék kapcsolatrendszerének megújításáért és az oktatás színvonalának emeléséért. 
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Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

 

 

Dobai János 1953-ban született Budapesten. Építész diplomáját 1977-ben szerezte meg a 

BME Építészmérnöki Karán, konzulense Gulyás Zoltán volt. 1980-82 között a 

Mesteriskolában Janáky István volt a mestere. Néhány éves kitérő (Északterv, Miskolc 1979-

1980) a diploma után 1987-ig az Ipartervben dolgozik, kezdetben Gulyás Zoltán, később 

Janáky István műtermében. 1987-1992 között a Materv építésze, ekkor kapja Ybl díját (1990). 

1993-ban alapítja meg saját praxisát Dobai Építésziroda néven. Több tervtanács tagja. 

Magas színvonalú építészeti alkotásai több díjjal kitüntetettek, sikeres tervpályázatai is jelzik 

magas minőségre törekvő alkotói habitusát. Szakmai kvalitásai, építészi attitűdje direkt 

módon jelent meg, és képviselt határozott karakter és minőséget az oktatásban is. 

 

1999-től oktató a BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési 

Tanszékén, 2004-ben DLA fokozatot szerez, 2005-ben docensi kinevezést kap. 2008-2017 

között tanszékvezető. Tanszékvezetése alatt a tantárgyak jelentős része megújult, több új 

oktatót és konzulenst vont be a tanszéki munkába, a belsős kollégákat szemléletformálásra 

késztette. Ebben az időszakban került a tanszékre az Iparterv fotóarchívuma és könyvtára, 

amivel jelentős kutatási potenciál keletkezett, feldolgozása évtizedes távlatot jelölt ki. 

Mindezzel a tanszék nemzetközi jelentőségű archívum birtokába is került, ezt jól jelzik az 

ezzel kapcsolatos publikációk és együttműködések. Kezdeményezésére kezdődtek meg a 

tanszéki tanulmányutak, amelyből már a „…a modern nyomában” mottójú kutatócsoport, 

számos TDK kutatás és jelenleg szerkesztés alatt álló tematikus kötetek keletkeztek. A 

tanszéki oktatóknak megadta azt a szabadságfokot, amellyel új utakat is keresve számos 

területen jelentős eredményt érhettek el, többek között a TDK mozgalomban, a tudományos 

előmenetelükben és a tanszékhez kapcsolódó kutatási projektek révén. Ezzel kapcsolatban a 

tanszék horizontja is jelentős mértékben kitágult, a kollektíva mára megújult fizikai és 

szellemi közegben, egy új tanszékvezető irányításával, és régi-új célok kitűzésével dolgozik. 

A jelenlegi tanszékvezető nem csekély mértékben köszönheti Dobai János emberi és vezetői 

hozzáállásának, általában kritikus, de előremutató, és véleményformáló hozzáállásának a saját 

és tanszéke eredményeit. 

Dobai János DLA nyugdíjba vonulása után továbbra is tanszék kollektívájában marad, építész 

konzulensként, előadóként, és az Iparterv fizikai és szellemi örökségét feltáró, azt gondozó 

szakértő-kutatóként is számíthatunk a munkájára. Eddig munkája elismeréseként javasoljuk a 

„címzetes egyetemi tanári” cím adományozását. 

 


