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A komplex vizsga a doktori képzés kotelezo eleme. Helye a negyedik szemeszter lezárását kovetoen van, sikeres 

teljesitése a tanulmányok folytatásának elofeltétele. 

A vizsgara jelentkezes feltetelei:

1)  A doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (elso négy félév) a képzési tervben eloirt kotelezo tárgyak 

kreditjeinek megszerzése. 

2)  Az épitészeti kutatási témában szuletett eredmények (szovegek és alkotásról szóló publikációk) MTMT-be 

való feltoltése.

A vizsga tartalma 

A komplex vizsga elméleti és disszertációs részbol áll. 

1)  Az elméleti részben a vizsgázó számot ad eddigi épitomuvészeti alkotói-kutatói és publikációs teljesitményérol, az 

épitészeti szakirodaloban való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteirol. A vizsgázó a képzési 

tervben szereplo két tárgyból osszeállitott vizsgatárgyból vizsgázik.  HBDT dontése szerint 2020-ban a vizsgatárgy a 

kutatasmodszertan és a kornyezetpszichologia tárgykorébol áll. A vizsga szóbeli, nem a tantárgyi ismereteket, hanem

a témakorben való jártasságot és párbeszéd-készséget méri. 

2) A disszertációs rész a kutatasi terv (1. sz. melléklet) bemutatásáról szól. A vizsgázó szóbeli eloadás formájában 

felvázolja azokat a kutatási teruleteket és nyitott kérdéseket, ahol tézisértéku eredményeket ért el vagy kiván elérni. 

Ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó épitészeti kutatási tervét, az eredmények publikációjának, 

valamint a disszertáció elkészitésének utemtervét. Megfogalmazza a témaválasztás motivációját, megjeloli az elérni 

kivánt célokat, az azokhoz rendelt eszkozoket és a kutatás várt eredményét. Eloadásában kitér kutatásának várható 

tudományos/muvészeti jelentoségére és innovációs tartalmára, illetve - amennyiben releváns - a kutatás eredményeinek 

társadalmi célu hasznára.

A vizsga lebonyolitasa 

A koronavirus járvány miatti rendelkezések miatt a vizsga nyilvános és online eszkozokkel lesz megtartva, várhatóan 

jul. 2-án. 

1)  A vizsgára a hallgatónak kutatási terv és kérvény benyujtásával kell jelentkezniuk (1. és 2. sz. melléklet). A 

dokumentumokat az ÉDI adminisztrátorának kell email-ben elkuldeni.

2)  A komplex vizsgára bocsájtás lehetoségérol a DIT dont. A feltételek formális teljesitése onmagában nem garantálja 

a vizsgára bocsátást, a DIT érdemben megvizsgálja az uj tudományos/muvészeti eredmények publikálásának szintjét, 



továbbá a jelolt érdemi részvételének sulyát a publikált eredményekben. 

3)  A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság elott kell letenni. 

4)  A vizsgabizottság kulon-kulon értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét és az eredményt a szóbeli vizsga 

napján kihirdeti. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak tobbsége mindkét vizsgarészt sikeresnek 

itéli meg. 

5)  A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidoszakban ismételheti meg 

6)  A komplex vizsga minositése "megfelelt/nem felelt meg" lehet. A komplex vizsga értékelése nem része a doktori 

fokozat minositése kialakitásának, de sikeres megléte a disszertációs szakaszba torténo belépés feltétele. 

A vizsgabizottsag tagjai 

Elnok: 

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár 

Tagok: 

Dull Andrea PhD, DSc egyetemi tanár  

Sugár Péter DLA egyetemi tanár

Szabó Levente DLA egyetemi tanár

Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár

A komplex vizsgára a konzulenst meg kell hivni. 

Idorend

A kérvény benyujtásának idopontja: 2020. junius 22. 

A benyujtás módja: az ÉDI adminisztrátorának e-mail utján.

A komplex vizsga tervezett idopontja: 2020. julius 2. 

2020.05.06.

Balázs Mihály DLA 

épitész, egyetemi tanár 

BME Épitomuvészeti Doktori Iskola vezetoje 



1. számu melléklet 

KUTATASI TERV 

Útmutató  

Kutatás cime: 

Itt az kutatás/értekezés címét kell megadni

A témakorben végzett elozetes kutatások és azok eredményei: 2000 karakter

Minden olyan eddig elvégzett munka (alkotás, elméleti írás, kutatás, esettanulmány, hivatkozás) ami a témaválasztás hitelességét 

megalapozza és ami előre vetíti a kutatási terv reális megvalósíthatóságát.   

A kutatás célkituzései: 2000 karakter 

A téma pontos, tömör leírása és a kidolgozást követően várt/remélt eredmények lehatárolása. Utóbbiak valójában hipotézisek, melyek 

igazolására a disszertáció készítése során sor kerülhet. Hétköznapi módon fogalmazva: mivel foglalkozok a következő két évben és mit 

várok munkám eredményeként?  

A kutatás módszere és munkaterve: 2000 karakternyi felulet 

Annak leírása, hogy milyen eszközöket, módszereket kívánok igéynbe venni a munka során?

Például: 

_szakirodalmi felsorolás (csak tárgykör-szerűen)

_alkotói tevékenység tapasztalatai, amelyek a témához köthetők esetleg kifejezetten szükségesek

_esettanulmányok

_konferenciákon való részvétel vagy ilyen szervezése

_időközi szakcikkek,  publikációk

A munkatervnél szükséges lenne szemeszterenkénti bontás, csak címszavakban (például, de nem feltétlenül)

_5. szemeszter: anyaggyűjtés, szakirodalom, témavázlat, a disszertáció struktúrájának pontosítása

_6. szemeszter: esettanulmányok 

_7. szemeszter: nemzetközi/hazai konferencia részvétel, publikáció a témában

_8. szemeszter: a disszertáció struktúrájának véglegesítése, a tézisek pontos megfogalmazása és igazolása

A tervezett kutatás várt eredménye, kozlési formája: 1000 karakter 

A várt eredmény megfogalmazásakor elvárás a közhasznúság, vagyis hogy a megállapítások mások (ez lehet az oktatás, a praxis, valamely

társadalmi csoport, közösség) számára is értelmezhetők, hasznosak legyenek. 

A közlési forma ettől (is függ): pl. oktatási anyag, könyv, film, kiállítás vagy ezek kombinációja, hazai/nemzetközi publikáció nyomtatott 

vagy elektronikus sajtóban ... Ideális esetben építészeti alkotás, nyilván akkor, ha a kutatási eredmények szoros összefüggésben állnak az 

alkotói gyakorlattal. 

A várt eredmények közé tartozik a potenciális mestermunka megnevezése és rövid leírása is. Annak az építészeti alkotásnak megnevezését 

vagy körülírását kérjük, ami nagy eséllyel válhat mestermunkává a kutatási és disszertációs szakasz lezárásáig. A mestermunka 

véglegesítése majd a fokozatindítási eljárás kezdetén lesz esedékes és azt a HBDT-nek jóvá kell hagynia. A mestermunkára vonatkozó 

követelményeket a Működési Szabályzat 5.2. pontja tartalmazza.

2. számu melléklet 

KERVENY

...............név, neptun kód................ doktorandusz hallgató a komplex vizsgára való jelentkezés feltételeit teljesitem.  

A BME Koordinációs Bizottság 2020. április 9-én kelt rendelkezését, miszerint "A doktori képzéshez és 

fokozatszerzéshez, továbbá a habilitációs eljárásokhoz kapcsolódó cselekmények - komplex vizsga, szigorlat, doktori 

védés és munkahelyi vita - csak kulonosen indokolt esetben és kizárólag online formában tartható meg az Egyetemi 



Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács szakmai felugyelete mellett." ismerem.  

Tanulmányaim folytonosságát kulonosen indokolt esetnek érzem és kérem, hogy a komplex vizsgát a DIT 2020. február

19-i dontésének megfeleloen szervezze meg.  Megtartása esetén a komplex vizsgára jelentkezem. 

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

dátum, aláirás


