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Laudáció Dr. Fülöp Zsuzsanna címzetes egyetemi tanári kinevezéséhez 

 

DR. FÜLÖP ZSUZSANNA 

 

Dr. Fülöp Zsuzsanna 1955-ben született Budapesten. 1980-ban végzett a BME 

Építészmérnöki Karán, 1985-ben okl. épületszigetelő szakmérnöki diplomát szerez. 

 

1980-92 a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet (TTI), tudományos munkatársa, 1993-

98 a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft építész-szerkezet-tervezője, 1999-2000 az ÉMI 

Épületszerkezeti Osztály tudományos munkatársa, 2000-től tanszékünk oktatója előbb 

adjunktusként, 2009-től egyetemi docensként.  

 

Részt vett a tanszék által oktatott minden reguláris tárgy, valamint a komplex- és a 

diplomatervezés oktatásában. Kulcsszereplője, hosszan felelőse angol nyelvű képzésünknek, 

több tárgy előadója, komplex és diplomaterv konzulens, a projekttárgy felelőse, létrehozója. 

Éveken keresztül a Kar idegennyelvű Oktatás Bizottságának és kreditátviteli bizottságának 

tagja.  

 

Az Épületszigetelők és Tetőfedők Magyarországi Szövetségének alapító tagja, 2000-2003-ban 

elnökségi tag, később az Etikai Bizottság elnöke, 2005-ben „ÉMSZ-tű” díjat kapott, jelenleg 

tiszteletbeli tag. 

 

A TTI-ben kutató-szerkezetfejlesztő munkát végez, típusterveket, gyártmánykatalógusokat, 

műszaki irányelveket, szerkezeti segédleteket készít. Minden munkahelyén feladata volt 

szakvélemények készítése, szakvéleményeinek száma meghaladja a százat; szaktervezői 

munkát végez az épületszerkezetek (elsősorban vízszigetelés, tetőfedés, hőszigetelés) 

területén. Számos jelentős épület szaktervezője, neves építészek épszerkes munkatársa.  

 

Nemzetközi és hazai konferenciák rendszeres résztvevője és előadója, ebbe komoly energiát 

fektet. Tanszékünk tudományos területen eddig legeredményesebben publikáló munkatársa. 

Összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma 66, amiből 2 könyv, 5 

könyvrészlet, 12 tudományos cikk, 15 konferenciakiadványban közzétett közlemény, ezekből 

14 külföldön jelent meg; mindezekre összesen 22 hivatkozás érkezett. 

 

Épületszerkezetek teljesítményelvű, holisztikus szemléletű tervezése c. dolgozatával 2007-ben 

szerzett PhD fokozatot. A Csonka Pál Doktori Iskola témavezetője. 
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dr. Dobszay Gergely 

tanszékvezető 

Épületszerkezettani Tanszék 


