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Név (születési név is):
dr. Armuth Miklós
Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1955. augusztus 18.
Anyja neve:
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte:
egyetem, 1979
Szakképzettsége:
okleveles építőmérnök
Tudományos fokozata, címe, kelte: PhD (2004.)
Munkahelye:
BME, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
Beosztása:
egyetemi docens
Lakáscíme:
elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
Adóazonosító jele: (csak akkor kell kitölteni, ha a kitüntetés mellé pénzjutalom is jár, azaz csak
a Díj-ra történő jelölés esetén)
A kitüntetés átadásának időpontja:
Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével):
Hivatalos indoklás (1 mondat):
Armuth Miklós csaknem négy évtizede folytat oktatási tevékenységet az Építészmérnöki
Karon, amelyet elhivatottan, komoly szakmai felkészültséggel végez.
Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben):
Armuth Miklós 1979-ben szerzett építőmérnök diplomát a BME Építőmérnöki Karán. Egy év
ipari munka után 1980-82 között tudományos ösztöndíjas a Szilárdságtani és Tartószerkezeti
Tanszéken. 1982-től tanársegéd, adjunktus, majd egyetemi docens. Kutatási területe a
faszerkezetekhez kötődik.
Az egyetemi kutatómunka mellett folyamatosan részt vesz a tanszék ipari munkáiban.
Szakterülete a műemléki épületek szakértése és tervezése, de az épületek tartószerkezettervezése területén szinte minden területen vannak munkái. Az így szerzett tapasztalatot jól
hasznosítja az oktatásban, a komplex és a diplomatervek kedvelt szakági konzulense. Gyakran
hívják előadónak szakmai rendezvényekre faszerkezetek témában.
Már fiatal oktatóként aktívan részt vett a kari közéletben: választott tagja a Kari Tanácsnak,
tagja majd elnöke a Gazdasági Bizottságnak, gazdasági dékánhelyettes, tagja az egyetemi
Beruházási Bizottságnak, vezetője az Egyetemi Közművelődési Titkárságnak és társelnöke a
Felsőoktatási Közművelődési Bizottságnak. A K épület főmérnöke és ehhez kapcsolódóan
társszerzője és szerkesztője a Műegyetemet bemutató albumnak.

Oktatóként a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék szinte minden tárgyában részt vesz, és
előadója a Faszerkezetek tárgynak. Fontos oktatója a Tartószerkezet Rekonstrukciós
Szakmérnöki képzésnek. Számos TDK dolgozat témavezetője és részt vesz a doktori képzésben
is.
Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, felkészülten végzi. Szakmai tapasztalatát készséggel
osztja meg a hallgatókkal. A kari és egyetemi közélet meghatározó személyisége évtizedek óta.
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