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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Építészmérnöki Kar 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása:   Alföldi György DLA dékán 
Szervezeti egység:     Építészmérnöki Kar 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2021. május 12-i ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés címe: 

Javaslat az Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

nevének megváltoztatására Explorativ Építészeti Tanszék IPAR5.0  

(INDUSTRY5.0 Department of Explorative Architecture) névre. 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: 

Tanszékvezetői értekezlet (2021. április 28.) 

Tanszéki értekezlet (2021. április 28.) 

 

Budapest, 2021. május 7.  
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AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMAI KÖVETELMÉNYEI 

Az előterjesztés 

A javaslat az Építészmérnöki Kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék nevének 
megváltoztatására vonatkozik. A javasolt új név: 

Explorativ Építészeti Tanszék IPAR5.0  
INDUSTRY5.0 Department of Explorative Architecture 

Az előterjesztés háttere és részletei 

Az elmúlt évek alatt jutott el a Tanszék abba az állapotba, hogy jövőképpel rendelkezve, a BME IFT 

és KFI figyelembevételével, az Építészmérnöki Kar céljaival szinkronban középtávon meg tudja 

fogalmazni működése koncepcióját. A jelenleg használt név nem tükrözi a Tanszék valós, korszerű 

profilját, az új név jobban fedi az innovációról és a kiválóságról szóló egyetemi fejlődés valós 

irányait. A Tanszék számára a hetvenéves történet, a tanszék múltja megőrzendő érték, érthető, 

archiválható, és éppen ez a hétévtizedes tapasztalat teremti meg a tanszéki profil megújit́ásához 

szükséges szakmai hátteret. A cél nem az elmúlt évtizedek zárójelbe tétele, éppen ellenkezőleg, az 

elmúlt évtizedek változásaira reagálva finomhangolja tovább a régi és a jelenlegi tanszéki profilt, 

hogy a jelenre és a jövőre pontosabban reagáló oktatási struktúrában működjön tovább. Az 

oktatási struktúra belső átalakit́ásával a Kar „tárgyi elvű” tanszéki klasszifikációja alapján kerül 

sor a tanszék újraprofilozására. Az előterjesztésben megfogalmazott névváltoztatásra irányuló 

javaslat túlmutat a név megváltoztatásán, ezért a szándék a tanszék történetét, jelenlegi 

működését és jövőképét együtt felvázoló koncepcióba került beágyazásra. 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés 

A javaslatot a tanszék kollégái online tanszéki értekezleten vitatták meg. Az értekezlet résztvevői 

az új elnevezést egyhangúlag támogatták. 

Várható költségkihatások 

Az előterjesztésnek és elfogadásának számszerűsíthető közvetlen költségkihatásai nincsenek. 

Melléklet 

Az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék koncepciója. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék nevének 

megváltoztatására tett javaslatot elfogadja. Az új név: Explorativ Építészeti Tanszék IPAR5.0 

(INDUSTRY5.0 Department of Explorative Architecture). 

Felelős: Alföldi György DLA dékán 

Határidő:  2021. május 12. 

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

Budapest, 2021. május 7. 

Alföldi György DLA 

dékán, előterjesztő 


