
 
 

 

MUNKAREND	
BME	ÉPÍTŐMŰVÉSZETI	DOKTORI	ISKOLA	
2016/17	ŐSZ	
	
Az	 itt	 közölt	 előírások	 az	 Építészmérnöki	 Kar	 Szervezett	 (DLA)	 Mesterképzés	 valamennyi	 hallgatójára,	 az	 oktatási	
munkában	 résztvevő	 minden	 oktatási	 egységre	 és	 oktatóra	 vonatkoznak.	 A	 munkarendben	 foglaltak	 betartása,	 az	
oktatás	szervezettségének	és	a	félévi	feladatok	sikeres	teljesítésének	feltétele.	
	
1.	IDŐBEOSZTÁS	
„Iratkozási	lapok”	küldése	e-mailben	Csak	első	éveseknek!	
(anikarner@gmail.com,	marton@dmbmuterem.hu)	 	 2016.	szeptember	6-ig	
Regisztrációs	hét,	tantárgyak	felvétele	NEPTUN	
rendszerben,	aktív,	illetve	passzív	félév	megjelölésével!	 2016.	augusztus	29.	–	szeptember	2.	(hétfő-péntek)	
A	Doktori	Iskolában	korábban	még	nem	 	 	
engedélyezett	választható	tantárgyak	felvétele		 	
iránti	kérelem	benyújtásának	határideje:	 	 	 2016.	szeptember	7.	(szerda)	12.00	óra,	Közép.	Tsz.	titk.	
Első	tanítási	nap	(félév	első	napja,	hallgatói		
munka/oktatáskezdete	tanszéki	beosztás	függvényében)	 2016.	szeptember	5.	(hétfő)	
Doktori	iskola	első	tanítási	napja	 	 	 	 2016.	szeptember	7.	(szerda)	
Szorgalmi	időszak	befejezése.		 	 	 	 2016.	december	9.	(péntek)	
Oktatási	szünetek:	 	 	 	 	 2016.	november	17.	(csütörtök)	TDK	konferencia	

2016.	november	25.	(péntek)	Nyílt	nap	
Nyilvános	DLA	konferencia	 	 2017.	január	9-10	(hétfő,	kedd)		
Osztályzatok	végső	leadása	(oktatók):	 	 2017.	január	24.	(kedd)	Közép.	Tanszék	titkársága	
Az	tavaszi	félév	regisztrációs	hete:	 	 2017.	január	30.	–	február	3.	(hétfő	-	péntek)	
A	második	félév	beiratkozási	határideje:	 	 2017.	február	3.	(péntek)	12.00	óra	
A	következő	tanév	első	tanítási	napja:	 	 2017.	február	6.	(hétfő)	
	
2.	BEIRATKOZÁS,	TANTÁRGYFELVÉTEL	
	
• A	 tantárgyfelvételek	 véglegesítése	 és	 a	 beiratkozás	 a	 regisztrációs	 héten	 2016.	 augusztus	 29.	 (hétfő)	 és	

szeptember	 4.	 	 (vasárnap)	 24.00	 között	 történik.	 A	 tantárgyakat	 másod-	 és	 harmadéveseknek	 a	 NEPTUN	
rendszerben	kell	felvenni.	Elsőéveseknek	a	Doktori	Iskola	adminisztrációja	veszi	fel	a	tárgyakat.	

• A	 hallgatók	 a	 regisztrációs	 héten	 kötelesek	 a	 NEPTUN-ban	 aktív,	 vagy	 passzív	 félévre	 bejelentkezni!	 A	
bejelentkezést	elmulasztó	hallgató	féléve	automatikusan	aktív	félévnek	minősül	(TVSZ	7.	§).	

• Az	első	két	 félévben	passzív	 félév	nem	kérhető.	A	 további	négy	 félévben	összesen	két	passzív	 félév	kérhető!	
FONTOS!	 A	 Doktori	 Iskola	 Tanácsának	 döntése	 értelmében	 a	 tanulmányaikat	 a	 régi,	 3	 éves	 rendszerben	
végzőknek	 doktori	 tanulmányuk	 megkezdésétől	 számított	 8	 féléven	 belül,	 a	 4	 éves,	 új	 rendszerben	 most	
megkezdőknek	10	 féléven	belül	meg	kell	 szerezni	az	abszolutóriumot,	különben	a	 jogviszony	megszüntetésre	
kerül!	 A	 Doktori	 Iskola	 képzési	 rendjében	 meghatározott	 tanulmányokat	 a	 régi	 rendszerben	 3,	 az	 új	
rendszerben	 4	 év	 alatt	 lehet	 elvégezni,	 a	 két	 „extra”	 félév	 passzív	 félévként	 használható	 fel,	 akár	 külföldi	
áthallgatásokra.	 Ettől	 csak	 kivételes	 és	 egyedi	 esetekben,	 egyéni	 kérelem	 alapján	 van	 lehetőség	 eltérni,	 a	
Doktori	Iskola	Tanácsának	egyedi	pozitív	döntése	esetén.	

• A	Működési	 Szabályzat	 és	 a	 Képzési	 terv	 tartalmazza	 az	 egyes	 tárgyak	 és	 teljesítések	 (pl.	 oktatás)	minimum	
kreditértékeit,	ill.	az	abszolutórium	minimumkövetelményeit	is.	

• A	képzés	ideje	alatti	hosszabb	tanulmányutak	időpontjáról	és	tartalmáról	-	három	hónapot	meghaladó	út	esetén	a	
passzív	félév/év	kezdeményezéséről	írásos	formában	a	témavezetőt,	a	tanszékvezetőt	és	a	Doktori	Iskola	titkárait	
(Szabó	 Levente	 (szabo@hetedik.hu),	 Nagy	Márton	 (marton@dmbmuterem.hu)	 kellő	 időben	 tájékoztatni	 kell.	 A	
passzív	félévről/évről,	külföldi	tanulmányútról	való	visszatérést	ugyancsak	kellő	időben	jelezni	kell.	

• Az	 Építőművészeti	 Doktori	 Iskolába	 önköltséges	 képzési	 formában	 felvett	 hallgatók	 önköltségének	 összege	
tartalmazza	mind	 az	 oktatási,	 mind	 a	 kutatási	 önköltséget.	 Az	 oktatási	 önköltség	 átvállalásáról	 az	 átvállalás	
összegét	 is	 tartalmazó	 nyilatkozatot	 a	 hallgató	 köteles	 munkáltatójától	 beszerezni,	 és	 a	 BME	 ÉPK	 Dékáni	
Hivatalában	 és	 az	 ÉDI	 titkárainak	 szeptember	 18-ig	 leadni	 (a	 2016/17-os	 tanévben	 az	 oktatási	 önköltség	
80.000,-	 Ft/félév).	 A	 kutatási	 önköltség	 összege	 320.000,-	 Ft/félév,	 amely	 részben	 vagy	 egészben	 a	 hallgató	
kutatási	 teljesítménye	 alapján	 csökkenthető.	 A	 hallgató	 ez	 irányú	 kérelmét	 az	 illetékes	 doktori	 iskola	
adminisztrációjára	szeptember	18-ig	nyújthatja	be	(utóbbi	kérelem	mellékelve).	

	
A	TVSZ	előírása	értelmében	a	megadott	 regisztrációs	hetet	követően	beiratkozás	nem	történhet,	 tantárgyfelvétel	és	
tantárgytörlés	nincs.	
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3.	ŐSZI	FÉLÉV	ÓRARENDJE	-	A	DLA	ISKOLA	KÉPZÉSI	RENDJE	
	
I./	AZ	ELSŐÉVES	HALLGATÓK	TANTÁRGYAIT	A	DOKTROI	ISKOLA	ADMINISZTRÁCIÓJA	VESZI	VEL	A	NEPTUNBAN.	
A	mellékelt	iratkozási	lapot	emailben	Karner	Anikónak	(karner.bme@gmail.com)	kell	elküldeni.	
	
Az	alábbi	tárgyak	látogatása	és	teljesítése	az	első-	és	másodéves	hallgatók	számára	kötelező.	
 

1./	Kutatásmódszertan 
Kredit:	4 
tárgyelőadó:	Dr.	Kerékgyártó	Béla	
óra	időpontja:	minden	szerda	10.15-12.00;	K.210.	Kari	terem	
első	előadás:	2016.	szeptember	7.	(szerda)	
előadások	időpontjai:	ld.	tantárgy	tematika	
 
2./	Mozgó	tárgy	 
Kredit:	4 
tárgyelőadó:	Balázs	Mihály	DLA	
óra	időpontja:	minden	szerda	13.15	-15.00;	K.210.	Kari	terem	
első	előadás:	2016.	szeptember	7.	(szerda)	
előadások	időpontjai:	ld.	tantárgy	tematika	

	
3./	Tamatikus	építészeti	kutatás 
Kredit:	12 
tárgyelőadó:	Szabó	Levente	DLA	
óra	időpontja:	minden	szerda	15.15-18.00;	K.210.	Kari	terem	
első	előadás:	2016.	szeptember	7.	(szerda)	
előadások	időpontjai:	ld.	tantárgy	tematika	
	

A	kötelező	tárgyakon	kívül	az	elsőéveseknek	kötelezően	elvégzendő:	
	

4./	Konzultációs	gyakorlat 
Kredit:	8 
tárgyelőadó:	Balázs	Mihály	DLA,	aláíró:	saját	tanszékvezető	

	
Elsőévesek	számára	is	lehetséges	választható	tárgyak	felvétele:	
	

Választható	tantárgyak	(összesen	2+2=4	kredit): 
(2	 kredit	 értékkel)	 felvehető	 minden	 olyan	 nappali	 tagozatos	 tárgy,	 amit	 a	 hallgató	 nem	 teljesített	 diplomája	
megszerzéséig,	 felvehetőek	azok	a	 tárgyak	 is	 –	más	 karokról,	más	egyetemekről	 –	melyeket	 korábban	a	Doktori	
Iskola	 Tanácsa	 már	 engedélyezett.	 Más	 egyetemre	 áthallgatás	 esetén	 a	 választható	 tantárgy	 akkreditálására	
kérelmet	kell	benyújtani	a	Doktori	Iskola	vezetőjéhez	címezve	legkésőbb	2016.	szeptember	7.	(szerda)	12.00	óráig	
a	Középülettervezési	Tanszék	Titkárságára	a	témavezető	javaslatával,	aláírásával,	illetve	a	tantárgy	rövid	leírásával.	
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II./	MÁSODÉVES	HALLGATÓK	NEPTUNBAN	MEGHIRDETETT	TANTÁRGYAI	
A	DLA	Doktori	 Iskola	a	2016/17	őszi	 félévben	a	másodéves	hallgatók	számára	a	Neptunban	a	következő	kötelező	és	
kötelezően	választható	tantárgyakat	hirdeti	meg,	melyek	elvégzéséhez	az	elsőévesek	számára	meghirdetett	tárgyak	
látogatása,	és	teljesítése	szükséges:	

	
Kötelező	tantárgy	(összesen	22	kredit): 
A	kötelező	tantárgy	minden,	az	új	képzési	rend	szerint	tanuló	hallgató	számára	kötelező.	Az	alábbi	tárgyak	elnevezése	
és	tartalma	más,	az	újonnan	bevezetett	és	a	régi	képzés	egységesítése	végett:	
 

1./	Kultúra	és	építészet	1.	(BMEEPDLKE01)	 
Kredit:	3	 
tárgyelőadó:	Balázs	Mihály	DLA	
teljesíthető:	a	tematika	szerinti	„Mozgó	tárgy”	c.	tárgy	követelményeinek	teljesítésével	
 
2./	Kortárs,	művészet,	elmélet	...	(BMEEPDLKME1) 
Kredit:	3	 
tárgyelőadó:	Szalai	András	DLA	
teljesíthető:	a	tematika	szerinti	„Mozgó	tárgy”	c.	tárgy	követelményeinek	teljesítésével	

	
3./	Tematikus	kutatás	1.	(BMEEPDLTK01) 
Kredit:	8	 
tárgyelőadó:	Dr.	Kerékgyártó	Béla	
teljesíthető:	a	tematika	szerinti	„Kutatásmódszertan”	c.	tárgy	követelményeinek	teljesítésével	
	
4./	Tematikus	alkotás	1.	(BMEEPDLTA01) 
Kredit:	8	 
tárgyfelelős	és	aláíró:	Szabó	Levente	DLA,	Nagy	Márton	DLA	
teljesíthető:	a	tematika	szerinti	„Tematikus	építészeti	kutatás”	c.	tárgy	követelményeinek	teljesítésével	

	
A	tantárgyakon	kívül	(kötelezően)	felveendő:	

	
Konzultációs	gyakorlat	5.	(BMEEPDLKGY5)	 
Kredit:	5	 
Tárgyfelelős:	Balázs	Mihály	DLA,	aláíró:	saját	tanszékvezető	
amennyiben	a	hallgató	teljesítette	az	oktatást	5	kredit	jár,	amelyet	a	tanszékvezető	ír	alá.	Az	oktatás	mind	a	három	
tanévben	(6	féléven	át)	kötelező.	Az	oktatási	tevékenységért	a	képzés	 idejére	összesítve	 legfeljebb	30	kreditpont	
adható!	
	
Választható	tantárgyak	(összesen	2+2=4	kredit): 
(2	 kredit	 értékkel)	 felvehető	 minden	 olyan	 nappali	 tagozatos	 tárgy,	 amit	 a	 hallgató	 nem	 teljesített	 diplomája	
megszerzéséig,	 felvehetőek	azok	a	 tárgyak	 is	 –	más	 karokról,	más	egyetemekről	 –	melyeket	 korábban	a	Doktori	
Iskola	 Tanácsa	 már	 engedélyezett.	 Más	 egyetemre	 áthallgatás	 esetén	 a	 választható	 tantárgy	 akkreditálására	
kérelmet	kell	benyújtani	a	Doktori	Iskola	vezetőjéhez	címezve	legkésőbb	2016.	szeptember	7.	(szerda)	12.00	óráig	
a	Középülettervezési	Tanszék	Titkárságára	a	témavezető	javaslatával,	aláírásával,	illetve	a	tantárgy	rövid	leírásával.	
Választható	tantárgyakért	a	képzés	idejére	összesítve	legfeljebb	36	kreditpont	adható!	

	
Aki	úgy	gondolja,	hogy	a	félévben	lesz	nem	kötelező	alkotó-	és	kutatómunkája,	az	a	„Választható	alkotás,	kutatás”	
c.	tárgyat	vegye	fel	(javasolt	mindenkinek	felvenni):	

 
Választható	alkotás	kutatás	5.	(BMEEPDLVA05) 
Kredit:	8	 
tárgyfelelős:	Nagy	Márton	DLA	
teljesített	a	tantárgy	amennyiben	min.	10	pontot	elér	a	hallgató	az	alábbiakból:		
Részvétel	egyéni	vagy	társas	kiállításon:	4	pont,	 
Részvétel	tervpályázaton:	 

hazai	pályázaton	elért	kiemelt	megvétel	vagy	megvétel:	4	pont 
hazai	pályázaton	elért	díjazás:	8	pont 
nemzetközi	pályázaton	való	részvétel:	4	pont 
nemzetközi	pályázaton	elért	megvétel	vagy	díjazás:	12	pont 
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Részvétel	építészeti	tervező	munkában: 
tervezőként	(társtervezőként)	tanulmányterv	(vázlatterv,	stb.)	készítésében:	4	pont 

	 tervezőként	(társtervezőként)	engedélyezési	tervek	készítésében:	8	pont 
	 tervezőként	(társtervezőként)	tendertervek,	kiviteli	tervek	készítésében:	10	pont 

munkatársként	(közreműködőként)	tanulmányterv	(vázlatterv,	stb.)	készítésében:	2	pont 
	 munkatársként	(közreműködőként)	engedélyezési	tervek	készítésében:	4	pont 
	 munkatársként	(közreműködőként)	tendertervek,	kiviteli	tervek	készítésében:	4	pont 
Folyóiratcikk	publikálása: 
	 magyar	digitális	médiában:	2	pont 
	 magyar	nyomtatott	médiában:	4	pont 
	 magyar	lektorált	folyóiratban:	6	pont 
	 külföldi	digitális	médiában:	4	pont 
	 külföldi	nyomtatott	médiában:	8	pont 
	 külföldi	lektorált	folyóiratban:	12	pont 
Részvétel	szakmai	konferencián: 
	 kari,	vagy	egyetemi	szervezés:	2	pont 
	 országos	jelentőségű:	4	pont 
	 nemzetközi:	8	pont 
Részvétel	szakmai	tanulmányutakon	 

az	utazás	dokumentálásaával:	4	pont 
Részvétel	többlet	oktatómunkában	(az	irányított	oktatás	keretében	végzetteken	felül):	 

kreditenként:	1	pont.	 
Részvétel	a	Doktori	Iskolát	segítő	munkákban:	 

kiadványszerkesztés,	 kiállítások,	 konferenciák	 és	 utazások	 szervezése,	 honlapkarbantartás:	 1-4	 pont	
félévenként	(a	tantárgyfelelős	megítélése	szerint) 
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III./	HARMAD	ÉS	FELSŐBB	ÉVES	HALLGATÓK	TÁRGYAI	
A	 DLA	 Doktori	 Iskola	 a	 2016/17	 őszi	 félévben	 mintatanterv	 szerinti	 harmadéves	 hallgatók,	 a	 következő	 	 kötelező	
tantárgyak	közül	vehetnek	fel:		
	
Kötelező	tantárgy	(összesen	16	kredit): 
A	kötelező	tantárgy	minden,	az	új	képzési	rend	szerint	tanuló	hallgató	számára	kötelező.	

 
1./	Önálló	kutatás	1.	(BMEEPDLOK01)	,	vagy	Önálló	kutatás	2.	(BMEEPDLOK01) 
(Mintatanterv	 szerint	 haladóknak	 az	Önálló	 kutatás	 1.	 tárgyat	 kell	 felvenni!	 Az	Önálló	 kutatás	 2.	 tárgyat	 azok	 a	
felsőbb	éves	-	3+	-	halgatók	vegyék	fel,	akiknek	még	hiányzik!) 
Kredit:	16	 
tárgyfelelős:	Balász	Mihály	DLA,		kézzel	írott	index	esetén	saját	témavezető	

	
Amennyiben	 a	 korábbi	 évekből	 a	 hallgatónak	 elmaradása	 van,	 az	 adott	 félév	 kötelező	 tárgyaiból	 is	 választhat.	 A	
Kultúra	és	építészet	1.	és	a	Kortárs,	művészet,	elmélet	...	csak	az	azonos	nevű	tárgyak	hiánya	esetén	vehető	fel,	más	
esetben	 a	 kérést	 a	 Középülettervezési	 Tanszék	 titkárságán	 Karner	 Anikónak	 kell	 jelezni.	A	 tárgyak	 elvégzéséhez	 az	
elsőévesek	 számára	 meghirdetett	 tárgyak	 látogatása,	 és	 teljesítése	 szükséges	 (lásd.	 A	 másodéveseknél	 felsorolt	
tárgyakat	és	teljesítésüket).	
	
A	tantárgyakon	kívül	(kötelezően)	felveendő:	

	
Konzultációs	gyakorlat	5.	(BMEEPDLKGY5)	 
Kredit:	5	 
Tárgyfelelős:	Balázs	Mihály	DLA,	aláíró:	saját	tanszékvezető	
amennyiben	a	hallgató	teljesítette	az	oktatást	5	kredit	jár,	amelyet	a	tanszékvezető	ír	alá.	Az	oktatás	mind	a	három	
tanévben	(6	féléven	át)	kötelező.	Az	oktatási	tevékenységért	a	képzés	 idejére	összesítve	 legfeljebb	30	kreditpont	
adható!	
	
Választható	tantárgyak	(összesen	2+2=4	kredit): 
(2	 kredit	 értékkel)	 felvehető	 minden	 olyan	 nappali	 tagozatos	 tárgy,	 amit	 a	 hallgató	 nem	 teljesített	 diplomája	
megszerzéséig,	 felvehetőek	azok	a	 tárgyak	 is	 –	más	 karokról,	más	egyetemekről	 –	melyeket	 korábban	a	Doktori	
Iskola	 Tanácsa	 már	 engedélyezett.	 Más	 egyetemre	 áthallgatás	 esetén	 a	 választható	 tantárgy	 akkreditálására	
kérelmet	kell	benyújtani	a	Doktori	Iskola	vezetőjéhez	címezve	legkésőbb	2016.	szeptember	7.	(szerda)	12.00	óráig	
a	Középülettervezési	Tanszék	Titkárságára	a	témavezető	javaslatával,	aláírásával,	illetve	a	tantárgy	rövid	leírásával.	
Választható	tantárgyakért	a	képzés	idejére	összesítve	legfeljebb	36	kreditpont	adható!	

	
Aki	úgy	gondolja,	hogy	a	félévben	lesz	nem	kötelező	alkotó-	és	kutatómunkája,	az	a	„Választható	alkotás,	kutatás”	
c.	tárgyat	vegye	fel	(javasolt	mindenkinek	felvenni):	

 
Választható	alkotás	kutatás	5.	(BMEEPDLVA05) 
Kredit:	8	 
tárgyfelelős:	Nagy	Márton	DLA	
teljesített	a	tantárgy	amennyiben	min.	10	pontot	elér	a	hallgató	az	alábbiakból:		
Részvétel	egyéni	vagy	társas	kiállításon:	4	pont,	 
Részvétel	tervpályázaton:	 

hazai	pályázaton	elért	kiemelt	megvétel	vagy	megvétel:	4	pont 
hazai	pályázaton	elért	díjazás:	8	pont 
nemzetközi	pályázaton	való	részvétel:	4	pont 
nemzetközi	pályázaton	elért	megvétel	vagy	díjazás:	12	pont 

Részvétel	építészeti	tervező	munkában: 
tervezőként	(társtervezőként)	tanulmányterv	(vázlatterv,	stb.)	készítésében:	4	pont 

	 tervezőként	(társtervezőként)	engedélyezési	tervek	készítésében:	8	pont 
	 tervezőként	(társtervezőként)	tendertervek,	kiviteli	tervek	készítésében:	10	pont 

munkatársként	(közreműködőként)	tanulmányterv	(vázlatterv,	stb.)	készítésében:	2	pont 
	 munkatársként	(közreműködőként)	engedélyezési	tervek	készítésében:	4	pont 
	 munkatársként	(közreműködőként)	tendertervek,	kiviteli	tervek	készítésében:	4	pont 
Folyóiratcikk	publikálása: 
	 magyar	digitális	médiában:	2	pont 
	 magyar	nyomtatott	médiában:	4	pont 
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	 magyar	lektorált	folyóiratban:	6	pont 
	 külföldi	digitális	médiában:	4	pont 
	 külföldi	nyomtatott	médiában:	8	pont 
	 külföldi	lektorált	folyóiratban:	12	pont 
Részvétel	szakmai	konferencián: 
	 kari,	vagy	egyetemi	szervezés:	2	pont 
	 országos	jelentőségű:	4	pont 
	 nemzetközi:	8	pont 
Részvétel	szakmai	tanulmányutakon	 

az	utazás	dokumentálásaával:	4	pont 
Részvétel	többlet	oktatómunkában	(az	irányított	oktatás	keretében	végzetteken	felül):	 

kreditenként:	1	pont.	 
Részvétel	a	Doktori	Iskolát	segítő	munkákban:	 

kiadványszerkesztés,	 kiállítások,	 konferenciák	 és	 utazások	 szervezése,	 honlapkarbantartás:	 1-4	 pont	
félévenként	(a	tantárgyfelelős	megítélése	szerint) 

	
	
	
Budapest,	2016.	augusztus	31.	 	 	 	 	 	 Balázs	Mihály	DLA	
	 az	Építőművészeti	Doktori	Iskola	vezetője	


