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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Építészmérnöki Kar 

 

 

JAVASLAT 

Az „Egyetem Díszpolgára” cím 

adományozására 

 

 

 

Név (születési név is):   dr. Molnár Antal 

Születési hely, év, hó, nap:   Hódmezővásárhely, 1931. 

Anyja neve: 
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetemi diploma, 1953 
Szakképzettsége:    okl. építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte: 

Munkahelye*:     BME Építészmérnöki Kar 

      Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

Beosztása*:     nyugdíjas egyetemi docens 

Lakáscíme:  

elérhetősége telefon: 

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): Diplomadíj (1953) 

József Nádor Emlékérem (2011) 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Molnár Antal építész, nyugalmazott egyetemi docens 1953-ban védte meg diplomáját az Ipari 

Épülettervezési Tanszéken, azóta folyamatosan a tanszék konzulense, oktatója, docense, 

óraadója, így immár 65. (tan)éve, végtelen türelemmel és szakmai alázattal, precizitással tanítja 

építészek generációit, öregbíti a BME és az építészképzés hírnevét. 

 

 

A Kari Tanács ülésének időpontja: 2019.01.16. 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

A Kari Tanács szavazatának eredménye: .....igen .....nem .....tartózkodás 

 

 

Dátum 

 

.............................................................. 

dékán 
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Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

 

 

Dr. Molnár Antal 1931-ben született. Építész diplomáját 1953-ban szerezte meg a BME 

Építészmérnöki Karán, 2018. tavaszán vehette át Vasdiplomáját a díszünnepség keretében. 

1953-1996 között az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék főállású oktatója. 2001-

ig óraadó, azóta meghívott előadó. 

 

Molnár Antal munkásságának jelentősége elsősorban az oktatásban, illetve a tanszékhez 

kötődő kutatásokban, a jegyzetek, tananyagok, segédletek szerkesztésében, közreadásában, 

illetve a most már hat és fél évtizedes folyamatos (!) jelenlétben keresendő. Építészként is 

több épület felelős tervezője, nagyszabású felmérési, értékmentő projektek kezdeményezője, 

vezetője. Archívuma, saját terv és fotógyűjteménye felbecsülhetetlen érték, efölött már csak 

hihetetlen, „naprakész” memóriája ejt ámulatba mindannyiunkat. A tanárúr, Molnár Tóni 

asztala, amely 65. éve ugyanaz a hely, fogalommá vált. Szinte a tanszék valamennyi 

tantárgyának oktatásában részt vett, többnek felelőse, vagy épp kezdeményezője is volt. 

Pályafutása alatt több száz diploma- és komplex terv, ipari- és mezőgazdasági épülettervek 

százai, inkább ezrei keletkeztek konzulensi segítségével. Egykori tanítványai, diplomázói 

között Ybl- és Kossuth díjas építészeket is találunk. 

 

Dr. Molnár Antal nyugdíjba vonulása után továbbra is tanszék kollektívájában maradt, éveken 

át építész konzulensként, előadóként vett és vesz részt az oktatásban. Jelenleg a tavaszi 

félévekben a nagy népszerűségnek örvendő „Sajátos ipari épületek és építmények tervezése” 

választható tantárgyban meghívott előadó, ezen felül hívásunkra jön és ad tanácsot a 

felmerülő kérdésekben, problémákban. Fáradhatatlanul és teljes szellemi frissességben készül 

az általa vállalt órákra, ahol zavarba ejtő türelemmel és precizitással készíti el az órák 

folyamán a táblára az akkurátus ábráit, miközben lényegre törő mondanivalójával az építészet 

ezen szűk, de nagyon izgalmas területébe enged betekintést. 

 

Úgy véljük, hogy Molnár Antal elhivatottsága, munkabírása, lojalitása az egyetem, a kar és a 

tanszék iránt példaértékű, tudása és szakmai kompetenciája követésre méltó. Segítőkészsége 

és a tanszék örökségének továbbhagyományozása szívügye, a tanszék és saját anyagai 

archívumának feldolgozásában, továbbá a tanszék történeti anyagainak kötetté formálásában 

is komoly, meghatározó szerepel vállal. Emberi és szakmai kiválósága, továbbá a 

Műegyetemi oktatásban megkezdett immár 65.(!) tanéve elismeréseként javasoljuk az 

Egyetem Díszpolgára cím adományozását. 

 


