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Az előterjesztés:  

Az előterjesztés rövid, egy mondatos összefoglalása. 
A BME Urbanisztika Tanszék javasolja multidiszciplináris, karközi 
együttműködésre épülő Jövőtudatos településfejlesztés mesterszak 
létesítését. 

 
 
Háttér, részletek:  

Jelenleg a hazai felsőoktatásban nem létezik Jövőtudatos településfejlesztés 
mesterszak (sem azt megelőző alapszak), miközben Magyarországon és a 
közép-európai régióban, de a világban mindenütt megnövekedett az igény az 
ökoszisztémára egységes egészként tekintő, a tudatos jövőformálás iránt 
elkötelezett, az érintett szakterületeken jártas, és a helyi beavatkozásokat 
tervezni-menedzselni tudó szakemberek iránt. A képzés magyarországi és 
szélesebb körben közép-európai létjogosultságát és szükségességét 
indokolja, hogy Nyugat-Európában az elmúlt néhány évben már elindult 
számos, a létesítendő Jövőtudatos településfejlesztés mesterszakkal rokon, 
nagy sikerrel működő mesterszak. 
A települések jövőjébe történő beavatkozás, különösen a fenntarthatóságra 
alapozva újfajta tudományközi és átfogó megközelítést igényel, amely az 
egyre növekvő társadalmi és piaci igényeknek megfelelően meg kell jelenjen a 
hazai felsőoktatásban is. Az új képzés a BME adottságait kihasználva és a 
különböző mérnöki, gazdaság- és társadalomtudományi karok közötti szoros 
együttműködésre építve ad választ ezen új kihívásokra.  

A képzés előzménye a BME TÁMOP horizontális idegennyelvi képzési 
munkabizottsága, ahol először merült fel annak ötlete, hogy a munka 
lezárultával, modell értékű karközi együttműködés jegyében létesítsünk és 
indítsunk egy Magyarországon teljesen új holisztikus szemléletű angol nyelvű 
mesterképzést. Sikeres előzmény és egyben első vitafórumnak tekinthető a 
2012. novemberben rendezett ÉPK-GTK „Jövőtudatos településfejlesztés” 
konferencia, ahol egyetemi, szakmai, oktató és hallgatói vélemények alapján 
formálódott véglegesre a létesítési dokumentum. 

Tehát a Jövőtudatos településfejlesztés nemcsak speciális 
ismeretanyaga miatt hiánypótló képzés, hanem multidiszciplinaritása, karközi 
együttműködése, illetve maga a tématerület a jelenleg csak különböző 
részterületeken megjelenő elemeinek integrálása is egyedivé teszi. 
 
Az előterjesztés fő célkitűzése az, hogy a BME Építészmérnöki valamint 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karok által gesztorált, karközi 
együttműködés jegyében megvalósuló új Jövőtudatos településfejlesztés 
multidiszciplináris mesterszak létesítése, MAB akkreditálása 2013-ban 
megtörténjen. Továbbá az OH-nak benyújtandó szükséges indítási 
dokumentumok elfogadásával a 2014/15-ös tanévben angol nyelven el is 
indulhasson. A képzés erőteljesen projekt szemléletű és Közép-Európa 
orientált, ezért tervezzük már létező illetve jövőbeli kutatási-oktatási 
programokhoz való kapcsolódását, azokban rejlő lehetőségek kiaknázását 
(CEEPUS, Visegrad Fund, Erasmus Mundus). 
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Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:  

Az előterjesztést a társalapító BME Társadalom- és Gazdaságtudományi 
Karának Kari Tanácsa 2012. december 5-i ülésén megtárgyalta, a szavazásra 
jogosultak (36 fő) közül 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta a 
javaslatot. 

Várható költségkihatások: 

A szakalapításnak jelenleg nincs várható költségkihatása. 
 

 

 

Határozati javaslat: 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy a Jövőtudatos településfejlesztés mesterszak (MSc in 
Sustainable Urban Development) létesítésére vonatkozó javaslatot … 
 
Felelős:  Dr. Benkő Melinda, szakfelelős 
  Dr. Becker Gábor, BME ÉPK dékánja 
 
 
Határidő: 2013.március 21. (Szenátus elé való terjesztés időpontja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 
 
 
 
Budapest, 2013. február 18. 
 
 
   
 Dr. Benkő Melinda sk. 
 (e l ő t e r j e s z t ő) 
 
 


