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I.
Az előterjesztés tartalma

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI
Hajnóczi Gyula akadémikus, a BME Építészmérnöki Kar háború utáni történetének
meghatározó alkotó és pedagógus egyénisége volt. Napjaink alkotó építész generációinak a
többsége Hajnóczi ókori építészetet bemutató előadásain keresztül ismerte meg az antik
építészet fontosságát, az építészet alkotófolyamatának örökérvényűségét.
Mellszobrának felállítását az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék kezdeményezte 2010
februárjában. A szobor a Kari Tanács támogatása után elkészült.
Az egyetemi szabályozás a Szenátus támogatása esetén lehetővé teszi a szobor felállítását.
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI
Az előterjesztés célja, hogy Hajnóczi professzor szobra tiszteletünk és nagyrabecsülésünk
jeléül bekerülhessen a halhatatlan építész professzorok panteonjába.

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE
Az Építészmérnöki Kar Tanszékvezetői Értekezlete a 2019. december 10-én a szobor
felállításának témáját tárgyalta.

D) VÁRHATÓ HATÁSOK
Hajnóczi professzor busztója a Lázár Antal professzor által, a Műegyetem Szenátusa által
elfogadott szoborállítási tervnek megfelelően, a történeti kampusz É-D-i sétányának nyugati
oldalán Pogány Frigyes, Csonka Pál, Bardon Alfréd, Rados Jenő és Kotsis Iván szobrainak
sorába kerül.
A szobor felállítása kapcsolódhat a 2020 áprilisában az MTA épületében rendezendő Hajnóczi
Gyula emlékkonferenciához.
E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK
A szobor már elkészült, felállításának költségeit Az Építészmérnöki Kar és az Építészettörténeti
és Műemléki Tanszék állja.

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ
Az előterjesztés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -V/2/2017-2018.
(XII.18.) számú szenátusi határozat HUMÁNPOLITIKAI SZABÁLYZAT - Egységes szerkezetben a
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2015. június 29-i, a 2015. december 21-i, a 2016. március 29-i, a 2016. július 11-i, a 2016.
december 19-i, a 2017. március 27-i, valamint a 2017. december 18-i szenátusi üléseken
hozott módosításokkal. - 76.§ [Tárgyi eszközök elnevezése, valamint szobrok és emlékművek
állítása]-ban foglaltaknak megfelel. Az (1) pont feltételei: „…lehet állítani azokról az elhunyt
személyekről, akik kiemelkedő tudományos, iskolateremtő személyiségek voltak, és az
Egyetem érdekében vagy hírnevét öregbítve kimagasló oktató-nevelő és tudományos
munkásságot, valamint elismert szakmai közéleti tevékenységet folytattak, és a javaslat
megtételének időpontjához képest vagy legalább 80 évvel korábban születtek vagy legalább
10 évvel korábban hunytak el.” teljesülnek. A (2) pont értelmében „nem kari kezelésű szobor
és emlékmű esetében – az adott átfogó szervezeti egység vezetőjének rektorhoz küldött
javaslatára – a Szenátus dönt”.
F) MELLÉKLETEK
Hajnóczi Gyula méltatása és a szoborállítás tervei.
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II.
Határozati javaslat

A Kari Tanács úgy dönt, hogy

támogatja Hajnóczi Gyula mellszobrának felállításának Szenátus elé terjesztését.

Felelős:

Alföldi György DLA dékán

Hatályba lépés:

azonnal

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. december 12.

Alföldi György DLA
dékán
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