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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Építészmérnöki Kar 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Vidovszky István János oktatási dékánhelyettes 

Szervezeti egység: Építészmérnöki Kar  

  

  

  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2020. május 13-i ülésére 

 

 

   

Az előterjesztés címe: 

Javaslat az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Épületenergetikai és 

Épületgépészeti Tanszék, Épületszerkezettani Tanszék, Ipari és Mezőgazdasági 

Épülettervezési Tanszék, Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési 

Tanszék, Rajzi és Formaismereti Tanszék, Szilárdságtani és Tartószerkezeti 

Tanszék, Urbanisztika Tanszék egyes tárgyainak adatlapjain 

történt változások elfogadására 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte:  

Kari Oktatási Bizottság  

 

 

Budapest, 2020. május 6.  
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AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMAI, KÖVETELMÉNYEI  

  

Az előterjesztés  

A javaslat a következő tanszékek tantárgyainak adatlapjain történt változások 

elfogadására vonatkozik:  

 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék  

 BMEEPETO601 Építészettörténet 6. (meglévő tantárgy - köt.) 

 BMEEPETO721 Művészettörténet (meglévő tantárgy - köt.) 

 BMEEPETT921 Tervezéselmélet (meglévő tantárgy - köt.) 

 Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 BMEEPIP0990 Tanszéki kutatás/educatio extra muros 1: ÉRZÉKELÉS és 

MEGFIGYELÉS (új tantárgy - szab. vál.)  

 BMEEPIP0991 anszéki kutatás/educatio extra muros 2: ELEMZÉS és 

ÉRTÉKELÉS (új tantárgy - szab. vál.) 

 Középülettervezési Tanszék 

 BMEEPKO08A1 Tanszéki kutatás – doktori műhely (új tantárgy - szab. vál.) 

 BMEEPKO0910 Mű/Hely – Építészeti tárgykísérletek (új tantárgy - szab. vál.) 

 Lakóépülettervezési Tanszék 

 BMEEPLA0920 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti 

szempontjai, műszaki követelményei (meglévő tantárgy- köt. vál.) 

 Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 BMEEPRA0801/BMEEPRAM101 Rajz és kompozíció M – Figura a térben 

(meglévő tantárgy - köt. vál.) 

 BMEEPRAT902/BMEEPRAM102 ajz és kompozíció Y – Akvarell (meglévő 

tantárgy - köt. vál.) 

 Sztochasztika Tanszék 

 BMETE90AX33 Matemeatika EP 1. (meglévő tantárgy - köt.) 

 BMETE90AX34 Matemeatika EP 2. (meglévő tantárgy - köt.) 

 BMETE95AX21 Matemeatika EP 3. (meglévő tantárgy – Építész Karon: szab. vál.) 

 Urbanisztika Tanszék 

 BMEEPUIxxxx Városi, társadalmi innovációk (új tantárgy - szab. vál.) 

 

Az előterjesztés háttere és részletei  

A Hallgatói Képviselet és az egyes tanszékek az éves ellenőrzés során néhány formai és 

nem jelentős tartalmi pontatlanságot észleltek, amelyeket a tanszékek kijavítottak. Egyes 

esetekben tantárgyfelelős személyének (Éptört., Lakó, Rajzi), megváltozása miatt, más 

esetekben a tantárgyak tematikájának átrendezése (Sztochasztika) miatt történtek 

változtatások. Továbbá néhány új szabadon választható tantárgy is létesül (Közép, Lakó, 

Ipar, Urb.). 

Említésre méltó változások a következő tantárgyak esetében történtek: 

 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék  
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 BMEEPETO601 Építészettörténet 6. (meglévő tantárgy - köt.) Tárgyfelelős 

személyének változása: Szalai András DLA nyugdíjba vonulását követően Dr. 

Vukoszávlyev Zorán. 

 BMEEPETO721 Művészettörténet (meglévő tantárgy - köt.) Tárgyfelelős 

személyének változása: Szalai András DLA nyugdíjba vonulását követően Dr. 

Marótzy Katalin. 

 BMEEPETT921 Tervezéselmélet (meglévő tantárgy - köt.) Tárgyfelelős 

személyének változása: Pazár Béla DLA nyugdíjba vonulását követően Dr. 

Krähling János. 

 Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

 BMEEPIP0990 Tanszéki kutatás/educatio extra muros 1: ÉRZÉKELÉS és 

MEGFIGYELÉS (új tantárgy - szab. vál.)  

 BMEEPIP0991 anszéki kutatás/educatio extra muros 2: ELEMZÉS és 

ÉRTÉKELÉS (új tantárgy - szab. vál.) 

 Középülettervezési Tanszék 

 BMEEPKO08A1 Tanszéki kutatás – doktori műhely (új tantárgy - szab. vál.) 

 BMEEPKO0910 Mű/Hely – Építészeti tárgykísérletek (új tantárgy - szab. vál.) 

 Lakóépülettervezési Tanszék 

 BMEEPLA0920 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti 

szempontjai, műszaki követelményei (meglévő tantárgy- köt. vál.) 

Tantárgyfelelős személye csak egy lehet: Hild György DLA. 

 Rajzi és Formaismereti Tanszék 

 BMEEPRA0801/BMEEPRAM101 Rajz és kompozíció M – Figura a térben 

(meglévő tantárgy - köt. vál.) Tantárgyfelelős személye csak egy lehet: Dr. Tari 

Gábor, valamint kötelezőből kötelezően választhatóvá válik. 

 BMEEPRAT902/BMEEPRAM102 Rajz és kompozíció Y – Akvarell (meglévő 

tantárgy - köt. vál.) Tantárgyfelelős személye csak egy lehet: Dr. Nemes Gábor, 

valamint kötelezőből kötelezően választhatóvá válik. 

 Sztochasztika Tanszék 

 BMETE90AX33 Matemeatika EP 1. (tematika átrendezése, és követelmények 

változása 

 BMETE90AX34 Matemeatika EP 2. . (tematika átrendezése, és követelmények 

változása 

 BMETE95AX21 Matemeatika EP 3. . (tematika átrendezése, és követelmények 

változása 

 Urbanisztika Tanszék 

 BMEEPUIxxxx Városi, társadalmi innovációk (új tantárgy - szab. vál.) 

 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés  

A javaslatot az Oktatási Bizottság véleményezte és támogatta.  

  

Várható költségkihatások  
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Az előterjesztésnek és elfogadásának számszerűsíthető közvetlen költségkihatásai 

nincsenek.  

 

Mellékletek 

Az alábbi tantárgyak adatlapjai: 

 BMEEPETO601 Építészettörténet 6. (meglévő tantárgy - köt.) 

 BMEEPETO721 Művészettörténet (meglévő tantárgy - köt.) 

 BMEEPETT921 Tervezéselmélet (meglévő tantárgy - köt.) 

 BMEEPIP0990 Tanszéki kutatás/educatio extra muros 1: ÉRZÉKELÉS és 

MEGFIGYELÉS  

 BMEEPIP0991 Tanszéki kutatás/educatio extra muros 2: ELEMZÉS és 

ÉRTÉKELÉS  

 BMEEPKO08A1 Tanszéki kutatás – doktori műhely  

 BMEEPKO0910 Mű/Hely – Építészeti tárgykísérletek  

 BMEEPLA0920 Az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti 

szempontjai, műszaki követelményei  

 BMEEPRA0801/BMEEPRAM101 Rajz és kompozíció M – Figura a térben 

(meglévő tantárgy - köt.) 

 BMEEPRAT902/BMEEPRAM102 ajz és kompozíció Y – Akvarell (meglévő 

tantárgy - köt.) 

 BMETE90AX33 Matemeatika EP 1. 

 BMETE90AX34 Matemeatika EP 2. 

 BMETE95AX21 Matemeatika EP 3. 

 BMEEPUIxxxx Városi, társadalmi innovációk 

  

HATÁROZATI JAVASLAT  

  

A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar tantárgyainak adatlapjain történt 

változásokra vonatkozó javaslatot elfogadja.  

Felelős: Dr. Vidovszky István János oktatási dékánhelyettes 

Határidő: 2020. november 18.  

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el!  

  

Budapest, 2020. november 18.  

  

Dr. Vidovszky István János 

oktatási dékánhelyettes, előterjesztő 


