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2004-től folyamatosan a Kari Tanács tagja, 2005 és 2012 között prof. Pálfy Sándor DLA tanszékvezető 
helyettese, 2010-2014 között a Kar szóban felkért nemzetközi felelőse és Erasmus koordinátora, 2012 
és 2019 között a BME Urbanisztika Tanszék vezetője voltam. Beszámolóm kizárólag a tényekre 
támaszkodik (egyéb részleteket a tanszéki honlap egyfajta archívumként mutat: http://urb.bme.hu) 
 
oktatás 
A Kar tantervében a „város” Tanszék az ötéves építészmérnök képzés háromszáz kreditjén belül tíz, a 
teljes évfolyamot érintő kötelező kredittel rendelkezik. Így tantárgyaink kötelezően választható és 
szabadon választható versenyhelyzetben léteznek, ami folyamatos tartalmi és oktatás-módszertani 
korszerűsítésre ösztönöz. 2002 óta a Hallgatói Képviselet minket érintő két oktatói díj kategóriában 
kiemelkedően szerepeltünk: előadóként 2 díjat, tervezési konzulensként 5 díjat nyertek el az 
Urbanisztika Tanszéki oktatói. 2018-tól egyetemi tanárunk, prof. Alföldi György DLA, az ÉPK Dékánja. 
2014-ben akkreditáltattunk egy új karközi angol nyelvű mesterképzést, a Jövőtudatos 
településfejlesztést, ami tőlünk kívülálló okok miatt nem indulhatott el. 2018-tól City Design specializáció 
működik az építészmérnök mesterszakon.  
 
kutatás / alkotás 
2019-es kari költségvetésben a tudományos pontok alapján a 11 tanszékből a 2. helyre kerültünk. Ez 
köszönhető az elmúlt években történt fokozatszerzéseknek és a korösszetételnek. Publikációs 
eredményeink egyre jobbak (ld. mtmt), nemzetközi láthatóságunk növekszik (hivatkozások, meghívások, 
ösztöndíjak, pályázatok, együttműködések, stb.).  
 
pénzügyi helyzet 
2019-ben gazdaságilag erős, megfelelő saját belső-külső forrásokkal, maradvánnyal rendelkező 
tanszéket adok tovább: folyamatban lévő nemzetközi projektekkel (DANUrB / Interreg, E-Co-Housing / 
Urban Innovation Action), elbírálás alatt lévő pályázatokkal (Interreg, H2020, Erasmus+). 
 
humánpolitika 
A BME 10/5/1 szabálynak a kezdetektől folyamatosan megfelelünk, jelenleg:  
13,5 / 10,5 (1 habil DLA, 1 habil PhD, 3 DLA, 5,5 PhD) / 1 
A BME Urbanisztika Tanszék együttműködő, befogadó többgenerációs és multidiszciplináris közösség, 
amit 2019 tavaszán egy egyetemi tanár, két professor emeritus, egy habilitált docens, négy docens, egy 
tudományos főmunkatárs, három adjunktus, két tudományos munkatárs, egy mérnöktanár, egy 
tudományos segédmunkatárs, két ügyvivő szakértő, illetve doktoranduszok, demonstrátorok és diákjaink 
alkotnak. 
 
A tanszékvezetés nagy kihívás, munkám örömmel és legjobb tudásom szerint végeztem. Ugyanakkor 
már évekkel ezelőtt eldöntöttem, hogy két vezetői időszak után átadom a stafétát, nem pályázok újból. 
Úgy gondolom, hogy a tanszéken lévő oktatók, kutatók kiváló képességűek, a feladatok és felelősségek 
megosztása egyfajta lehetőség és kötelezettség, amit a nemzetközi egyetemi lét és a minőség 
biztosítása egyaránt megkövetel.  
Kívánom, hogy a Tanszék járja tovább ezt a közösen kitaposott utat, és bátran fedezzen fel újakat. 
Bízom benne, hogy egyszer a BME Építészmérnöki Kar is hasonló pályára áll.  
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