
Nemzetközi Kapcsolatok Dékánhelyettesi beszámoló az Építészmérnöki Kar Tanácsa számára 
  
 
A Nemzetközi Kapcsolatok Dékánhelyettesi pozícióját a BME Építészmérnöki Karán 2018. júliusában 
pályáztam meg Alföldi György DLA dékán úr bíztatására. A pozíciót 2018. szeptember 1-i kinevezéstől 
2021. január 31-ig töltöttem be. A Dékán úr elsősorban azt kértem tőlem, hogy nemzetközi kapcsolataimat 
is latba vetve segítsem a Kar nemzetköziesítési folyamatait és lehetőség szerint képviseljem a Kart 
külföldi és hazai fórumokon, rendezvényeken. Megjegyzendő, hogy 2020. márciusától a Covid helyzet 
alapjaiban befolyásolta a nemzetközi kapcsolatrendszer alakulását és alakítását. A Kar életében fontos 
rendezvények, nemzetközi konferenciák, találkozók maradtak el, amelyeket az online meetingek csak 
részben pótoltak. 
 
A pályázati felhívásban az alábbi célok-elvárások szerepeltek: 
 
Tanácsadás és adatszolgáltatás a dékán stratégiai irányító munkájában - 1/2016. Dékáni 

Utasítás 4.§ (2) pontja szerint (DU) 

Részvétel az egyetem és a kar döntéshozó illetve szakmai bizottságaiban, testületeiben - 1/2016. 

Dékáni Utasítás 4.§ (1) és (3) pontja szerint (DU) 

A Kar nemzetközi kapcsolatai - 1/2016. Dékáni Utasítás 4.§ (4) pontja szerint (DU) 

 
A fentiekben megfogalmazott feladatokban az alábbi fontosabb lépéseket tettem: 
 
-DLA képzés nemzetköziesítése: A Tempus Alapítvány felé lépéseket tettünk a pályázati rendszerben a 
kari sajátos feltételek pontosítására. Ez két lépcsőben megtörtént. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj 
támogatásával a 2019/2020-as akadémiai évre egy külföldi hallgató iratkozott be, majd a jelen 2020/2021-
es tanévre már 5 hallgató felvételét tudtuk elérni. A pályázati rendszer szigorítását követően is a 
következő tanévre már cca. 70 érdeklődőnk volt, több lépcsőben szűrtük ki azon hallgatók körét, akik 
esélyes felvételizőink lehetnek. Eredménynek tartom, hogy a DLA iskola nemzetközi platformja ilyen 
módon életre kelt, ugyanakkor mindez jelentős többletterhelést is jelent az oktatók számára. 
-Kari kapcsolatrendszer: a BME Nemzetközi Igazgatóság kérésére 2019 májusában és 2020 
novemberében frissítettük a kari kapcsolatrendszert összefoglaló adatbázist, a BME részéről jelentős 
törekvések vannak az egyetemi szintű koordinációra. 
-A 2018-2020 között időszakban is történtek újabb kapcsolatfelvételek és különböző szintű egyeztetések. 
Bizonyos együttműködések kifutottak, mások meghosszabodtak és újak is keletkeztek. Általános 
tapasztalat, hogy az igazán operatív együttműködéseket a tanszékek maguk kezdeményezik és 
menedzselik, ehhez a Kar – szükség esetén – hátteret biztosít. A Kari szintű együttműködések elsősorban 
az oktató és diákcserét, valamint a duális diplomákat céloznák az általános kooperációs lehetőségek 
fenntartása mellett, ezek jobbára informálisan működnek is. Alapvetően a Stipendium Hungaricum 
program, illetve korábban még az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak a helyébe lépett több MoU-
ban (Memorandum of Understanding) megfogalmazott célnak – a hallgatók értelemszerűen élnek a StiHu 
nyújtotta előnyökkel. 
-StiHu „kibocsátó országok”: az ösztöndíjprogramra jelentkezők létszáma és a „kibocsátó országok” 
statisztikai eloszlása jól mintázza a nemzetközi helyzetet, így az elmúlt években és jelenleg is a 
krízisországokból jelentkeznek a legtöbben. Terveink között szerepelt több ország meghatározó 
egyetemeinek felkeresése, illetve az ösztöndíjprogramban kiemelt szerepet játszó döntéshozók 
megismerése. Több szíriai, libanoni, pakisztáni és egyiptomi iskola képviselőivel sikerült személyes 
tárgyalásokat folytatni, más helyszínekre a pandémia és a biztonsági helyzet okán nem sikerült eljutni.  
-EAAE-European Association for Architectural Education: a Kar továbbra is tagja az egyik legfontosabb 
európai szakmai szervezetnek, 2018. augusztusában a Portóban megrendezett találkozón Bartók István 



képviselte a kart, 2019. szeptember elején Zágrábban pedig magam vettem részt a találkozón. 2020-ban 
a prágai eseményt online követtük. 
-International Festival of Architectural, Construction and Design Schools of Eurasia: a szervezetnek évek 
óta tagja a BME ÉPK, legutóbb, 2019 őszén rendezték meg a IX. fesztivált Üzbegisztánban. Ott Bartók 
Istvánnal képviseltük a Kart. A soron következő X. fesztiválra Novoszibirszkben 2020 őszén került volna 
sor, a rendezvényt a megtarthatóság reményével 2021 áprilisra halasztották. A fesztiválon több 
kategóriában hallgatói diplomadíjakat osztanak ki, amelyre eddig néhány tervet nevezhettünk, a soron 
következő eseményre 15 tervnek készítettük el az anyagát, remélve, hogy több hallgatónk is díjazásra 
kerülhet. Az EU-ból csak a BME a tagja ennek a szervezetnek, amely geopolitikai jelentőségéhez kétség 
nem fér, továbbá rendkívül tanulságosak kollégák által koordinált képzések. 
-Kari vezetési feladatok: a Dékán úr a pályázatom benyújtása előtt kifejezetten a Kar érdekeinek 
nemzetközi képviseletére kért fel, ugyanakkor a dékánhelyettesi beosztással kari vezetői feladatok is 
jártak. Az új Dékán új szemléletet és tárgyalási-menedzselési eszköztárat hozott a Kar életében, ezek 
eredményességében sokan bíztunk. A Karnak a sajátos döntéshozatali mechanizmusán keresztül sikerült 
is bizonyos részeredményeket, illetve szándékokat elérni, azonban az átfogó reform a képzési terv, 
valamint a kari struktúra tekintetében még várat magára. Mint a kari vezetés tagja természetszerűleg 
terhel ebben személyes felelősség, ugyanakkor kétségtelen, hogy tanszékvezetőként több ízben szembe 
kellett helyezkedjek több dékáni céllal vagy legalábbis nem tudtam maradéktalanul egyetérteni azokkal, 
vagy azok kezelésével. El kell fogadni mindannyiunknak, hogy különbözőképpen látunk dolgokat és a 
különböző vezetői szempontok néha nem egyeztethetők össze. Sajnálatos, hogy sokszor a személyes 
ambíciók, a tanszéki célok és lehetőségek igen távol állnak a kar számára előnyös, stratégiailag fontos 
lépésektől, míg máskor a Kar törekvései mennének szembe tanszéki érdekekkel. Mindazonáltal 
leszögezem, hogy tapasztalataim alapján mindenkit a jószándék vezérel, mégha némelykor ellentétes 
érzésünk is volt. 
 
Az elmúlt két és fél évben szoros együttműködésben dolgoztunk Bartók Istvánnal, azt gondolom vannak 
közös sikereink. Tamás Gyöngyi álhatatos munkáját szeretném kiemelni, illetve az utóbbi időben Karner 
Anikóét, aki a DLA hallgatók ügyeit is menedzseli. Köszönöm Zurborné Illés Erzsébet és Benda Rita 
segítségét az utazások és más adminisztratív ügyek lebonyolításához. Végezetül köszönöm Dékán úr 
bizalmát és a dékánhelyettes kollégák, továbbá az együttműködő tanszékvezetők és oktatók, nem 
utolsósorban a hallgatók munkáját. 
 
 
Budapest, 2021. február 5.      
         
 

 
Prof. Vasáros Zsolt DLA 

        tanszékvezető egyetemi tanár 


