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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 
É P Í T Ő M Ű V É S Z E T I   D O K T O R I   I S K O L A 

 
Jegyzőkönyv  
az Építőművészeti Doktori Iskola Tanácsa (DIT) üléséről 
 
helye: Középülettervezési Tanszék 
az ülés kezdete: 2015. 09. 16. 13.30 óra 
jelen vannak: a jelenléti ív szerint (Cságoly Ferenc, Balázs Mihály, Balogh Balázs, Dobai János, Karácsony Tamás, 
Kerényi József, Pálfy Sándor, Perényi Tamás és Vincze László) 
  
napirendi pontok: költségtérítési kérelmek elbírálása, döntés témavezetőkről, tanulmányi ügyek, egyebek 
 
Az ülést Balázs Mihály vezeti, mit az Építőművészeti Doktori Iskola EHBDT által a rektor úrnak kinevezésre 
felterjesztett, megválasztott új vezetője. Balázs Mihály köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, majd rátért a napirendi pontok ismertetésére. 
 
 
 
 
 
 
1. napirendi pont: elsőéves költségtérítéses doktoranduszok kutatási önköltségének elengedése 
Balázs Marcell, Lassu Péter, Ónodi Bettina, a Doktori Iskola önköltséges képzési formába felvett I. éves hallgatói a 
2/2015 (06. 23.) sz. Dékáni Utasítás értelmében kérvényt adtak be a DIT-nek a 2015/2016 tanév kutatási 
önköltségének elengedéséről. A DIT mindhármuk esetében egyhangúlag támogatta a kérelmet, azaz a 2015/2016 
tanévben kutatási önköltséget nem kell fizetniük. Az oktatási önköltség elengedése a hivatkozott Dékáni Utasítás 
alapján a DIT-nek nem kompetenciája, azt a doktorandusznak meg kell fizetnie. Ugyanakkor javasolja a DIT, hogy 
az oktatási önköltséget a doktorandusz saját tanszéke kompenzálja. Mindezeket a DIT egy tartózkodás mellett 
elfogadta.   
 
 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató az őszi félév és a tematikus év menetrendjéről 
Balázs Mihály, a DIT elnöke tájékoztatta a DIT tagjait a nyáron lezajlott felvételi eljárásról a Felvételi Bizottság 
döntéséről és a felvettek névsoráról. Ismertette továbbá a nyár folyamán az egyes kurzusok előadóival és a 
Tanulmányi Bizottsággal kidolgozott tematikus tanév programjait, célkitűzéseit és az eddigi gyakorlathoz képest 
bevezetett néhány változást, így a Tematikus alkotás és kutatás kurzusok egy tematikus délutánra szervezését és 
közös teljesítését, az évvégi kötet tervezetét. Beszámolt továbbá az NKA-támogatás révén januárra megvalósuló 
vietnami tanulmányútról. A beszámolót a DIT egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
3. napirendi pont: Tájékoztató új választható tárgyról 
Egyszeri jelleggel, e szemeszterben meghirdetése kerül Szentirmai Tamás DLA egyetemi docens (Debreceni 
Egyetem) által szervezett interdiszciplináris kurzus, mely szorosan illeszkedik tematikájával az „Építészet és 
oktatás” tematikus mottójához. A tárgy elismerése a „Választható Alkotás és Kutatás c.” kerettárgy kreditpontjaiban 
kerülhet elismerésre azok számára, akik a tárgyat kívánják hallgatni. A kurzus meghirdetését a létező kerettárgyon 
belül a DIT egyhangúan elfogadta.  
 
 
 
4. Tapolczai Klára kérelme 
Tapolczai Klára 2015. május 14-én kérelmet nyújtott be a DIT-nek a 2005-2009 közötti, abszolutóriummal nem 
lezárt doktori tanulmányainak lezárásával kapcsolatban. A DIT megállapította, hogy a DHSz és az Építőművészeti 
Doktori Iskola mindenkori Működési Szabályzata nem tette és nem teszi lehetővé a kötelező oktatási gyakorlat 
teljesítése nélkül az abszolutórium kiadását. 
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5. Témavezetők névsorának jóváhagyása 
A DIT egyhangúan elfogadta az újonnan felvett DLA-hallgatók témavezetőinek névsorát. Perényi Tamás jelezte, 
hogy a MAB-ban felmerült a témavezetői akkreditáció szabályozása, melyre célszerű lenne a Doktori Iskolában is 
felkészülni. Balázs Mihály kérte az ODT-ben a témavezetői nyilvántartás teljeskörűségének biztosítását.  
 
 
név	   tanszék	   témavezető	   2015	  ősz,	  évf	  
Balázs	  Marcell	   Közép	   Szabó	  Levente	   1.	  
Beke	  András	   Közép	   Balázs	  Mihály	   1.	  
Lassu	  Péter	   Rajzi	   Sebestény	  Ferenc	   1.	  
Molnár	  Szabolcs	   Közép	   Karácsony	  Tamás	   1.	  
Ónodi	  Bettina	   Lakó	   Jancsó	  Miklós	   1.	  
Radnóczi	  László	   Közép	   Fejérdy	  Péter	   1.	  
Tóth	  Gábor	   Lakó	   Perényi	  Tamás	   1.	  
Varga	  Mónika	   Közép	   Fejérdy	  Péter	   1.	  

  
 
 
2015. szeptember 16. 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: 
Szabó Levente 
egyetemi adjunktus 
a DIT titkára 
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