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BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

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

 
Jegyzıkönyv  
az Építımővészeti Doktori Iskola Tanácsa (DIT) ülésérıl 
 
helye: Középülettervezési Tanszék 
az ülés kezdete: 2010. 06. 16. 16.00 óra 
jelen vannak: a jelenléti ív szerint (7 fı+2 fı titkár) + meghívottak (Kerékgyártó Béla, Dobai János, Perényi 
Tamás  
napirendi pontok: felvételi bizottság kijelölése, döntés a DIT állandó meghívású, tanácskozási jogú tagjáról, az új 
Mőködési Szabályzat elfogadása, az elsı tematikus év felépítése, a Doktori Iskola pályázatai, az ülések gyakorisága 
 
 
1. napirendi pont: felvételi bizottság kijelölése 
 
Cságoly Ferenc köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd elıterjesztette a 
2010. június 29-én megtartásra kerülı felvételi bizottság névsorát (Cságoly Ferenc, Balázs Mihály, Dobai János, 
Perényi Tamás, Balogh Balázs, Pálfy Sándor), amelyet a DIT jelen lévı tagjai egyhangúlag elfogadtak. Cságoly 
Ferenc tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a kari doktori iskolák közötti megállapodás értelmében 4 fı állami 
ösztöndíjjal járó felvételére nyílik lehetıség. A DIT egyben felhatalmazta a kijelölt felvételi bizottságot, hogy tegye 
meg javaslatát a kar Dékánjának a felvételre javasoltak rangsoráról. 
 
2. napirendi pont: döntés a DIT állandó meghívású, tanácskozási jogú tagjáról 
 
Cságoly Ferenc elıterjesztése nyomán a DIT egyhangú titkos szavazással (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
megszavazta, hogy Kerékgyártó Béla PhD egyetemi docens a mai naptól fogva állandó meghívottja, és 
tanácskozási jogú tagja legyen a DIT-nek. A DIT elnöke ezúton is megköszöni Kerékgyártó Béla évtizedes, a 
Doktori Iskola érdekében kifejtett önzetlen munkáját. 
 
3. napirendi pont: az új Mőködési Szabályzat elfogadása 
 
Cságoly Ferenc ismertette az új, a DIT több tagjával elızetesen több körben egyeztetett és megvitatott Mőködési 
Szabályzat alapelemeit, amelyet a DIT tagjai elızetesen írásban megkaptak. A DIT egyhangú szavazással (7 igen, 
0 nem, 0 tartózkodás) megszavazta, hogy a mai naptól az új Mőködési Szabályzat legyen érvényben, egyidejőleg 
hatálytalanította a régit. Egyidejőleg a DIT elfogadta az új kreditpont-számítási táblázatot is. 
Perényi Tamás megjegyezte, hogy kívánatos lenne a tanszékspecifikusság és a kutatási szabadság megvalósulása. 
Kerényi József és Pálfy Sándor a MKE és a MOME doktori iskoláival való együttmőködést sürgette. Balázs Mihály 
javasolta, hogy a doktori iskola programjaiban nyitni kellen más diszciplínák felé is. Lázár Antal megjegyezte, 
hogy hasznos lenne minden tematikus év lezárásaként egy kiadványt összeállítani. Kerékgyártó Béla javasolta, 
hogy lényeges tárgyak – kötelezıen választható státuszuk ellenére se – legyenek kihagyhatók a képzés során.   
 
4. napirendi pont: az elsı tematikus év felépítése 
Cságoly Ferenc és Szabó Levente ismertették az “Illeszkedés és újítás” mottóval meghirdetett elsı tematikus év 
tervezett felépítését. A DIT Tanulmányi Bizottságot jelölt ki, amelybe valamennyi tervezési tanszék már korábban 
delegált tagokat Szabó Árpád, Kolossa József, Répás Ferenc és Vasáros Zsolt személyében. A DIT egyhangú 
szavazással (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) megszavazta az “Illeszkedés és újítás” mottóval meghirdetett elsı 
tematikus év tervezetét, egyben a Tanulmányi Bizottság névsorát, akiket megbízott a tematika részletes 
kidolgozásával. A DIT egyhangúlag döntött arról, hogy a jelenleg elsıéves DLA-hallgatókat arra kéri, 
csatlakozzanak az új képzési rendszerhez, ill. a tematikus évhez. 
 
5. napirendi pont: a Doktori Iskola pályázatai 
Cságoly Ferenc ismertette, hogy 2,5 millió forintos kari keretösszeg áll a Doktori Iskola rendelkezésére. A DIT 
egyhangúlag úgy döntött, hogy ezt az összeget közösen, a Doktori Iskola belsı céljaira használják föl (pl. 
kiadványok, hallgatói utak, kiállítások, stb.). 
Cságoly Ferenc tájékoztatta a DIT-et, hogy rendkívül rövid határidıvel kellett 2 pályázatot is benyújtania a Doktori 
Iskola nevében. Az egyik egy 2 éves idıszakra megpályázott TÁMOP pályázat, amely 17 millió forintos összegő 



támogatásról szól. A másik egy belsı BME-s pályázat egy olyan Doktori Iskolák portálján való részvételrıl, ahol a 
kiemelkedı, nemzetközileg is elismert eredmények jelennek meg. E pályázatra Klobusovszki Péter DLA 
mestermunkáját (Veszprém, Dubniczay-palota rekonstrukciója és téglamúzeum) nyújtotta be a Doktori Iskola. A 
DIT e benyújtott pályázatokat egyhangúlag tudomásul vette. 
 
6. napirendi pont: az ülések gyakorisága 
Cságoly Ferenc javaslatára a DIT egyhangúlag elfogadta, hogy évente 2 ülésen döntenek a jövıben a Doktori Iskola 
aktuális kérdéseirıl. 
 
 
2010. június 16. 
 
 
 
 
A jegyzıkönyvet összeállította: 
Szabó Levente DLA 
egyetemi adjunktus 
a DIT titkára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




