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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: 2011. 05. 31. 12.00 óra 
jelen vannak: a jelenléti ív szerint (7 fı+2 fı titkár) + meghívottak (Dobai János, Perényi Tamás) 
  
napirendi pontok: beszámoló az elmúlt tematikus év eredményeirıl, tájékoztató az új felvételi kiírásról, a felvételi 
bizottság kijelölése, változtatások a mőködési szabályzatban, egyebek 
 
Cságoly Ferenc köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd rátért a napirendi 
pontok ismertetésére. 
 
1. napirendi pont: a lezajlott tematikus év eredményei 
Cságoly Ferenc ismertette a lezajlott, kísérleti tematikus év eredményeit, a megelızı napon lezajlott féléves 
ötletpályázat prezentációját. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az anyagi források lehetıvé teszik, hogy a tematikus 
év munkájából kiadvány készüljön. Kerékgyártó Béla összefoglalta a tematikus év tanulságait, fıképp a kutatás és 
alkotás kapcsolatának lehetıségei szempontjából. 
 
2. napirendi pont: az új felvételi kiírásról 
Az új felvételi kiírás meghirdetésre került, a tavalyihoz hasonló módon. A következı tematikus év mottója 
“Közösség és építészet”. Új elemként a jelentkezı feladata, hogy egy A4-es terjedelemben témavezetıjével közösen 
specializálja, kifejtse a téma azon szeletét, amelyet kutatási munkájával a 2 szemeszter alatt ki szeretne dolgozni. 
A felvételi elbírálásánál az elérhetı 100 pontból 10 pontot ér a témavázlat és annak ismerettése. A felvételi 
jelentkezési lap a tavalyi felvételinek megfelelıen kisebb mértékben módosult, az egyértelmőbb és 
beazonosíthatóbb pontszámítás érdekében. 17 “hozott pontnál” alacsonyabb pontok esetében a minimális 67 pont 
elvileg sem érhetı el, ezért a 17 pontnál alacsonyabb pontszámú jelentkezıt a fogadó tanszék nem támogathatja. Új 
elem, hogy a TDK-részvétel, az oktatásban és az esetleges demonstrátori tevékenységgel eltöltött félévek is pontot 
érnek.  

 
3. napirendi pont: a felvételi bizottság kijelölése 
Cságoly Ferenc javaslata alapján a DIT elfogadta, hogy a tavalyi évvel megegyezı felvételi bizottság döntsön a 
beérkezett kérelmekrıl. A 2011. június 27-én megtartásra kerülı felvételi bizottság tagjainak ezért a Doktori Iskola 
vezetıjén kívül Balázs Mihályt, Dobai Jánost, Perényi Tamást, Balogh Balázst, Pálfy Sándort javasolta, amelyet a 
DIT jelen lévı tagjai egyhangúlag elfogadtak. Cságoly Ferenc tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a kari doktori 
iskolák közötti megállapodás értelmében 6 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. 
 
4. napirendi pont: kisebb változások a Mőködési Szabályzatban 
Cságoly Ferenc ismertette az elmúlt tematikus évben részt vevı kollégák és a hallgatók visszajelzései alapján 
megfogalmazott módosításokat: 

- Az elsı két félévben passzív félév nem kérhetı, az a jogviszony megszőnéséhez vezet. A további 
félévekben összesen 2 passzív félév kérhetı. 

- A kutatás a témavezetı és a doktorandusz egyéni munkája, amelyet a témavezetı irányít, a kiértékelést 
felkért opponens és a témavezetı együtt végzik.  

- Féléves kutatási beszámolója csak az egyéni kutatást végzıknek lesz a szokott módon. (Idén július 15-én, 
kedden, a témavezetık és az opponensek jelenlétével.) 

- Az ıszi félévben 3 egyéni kreatív feladatot kell a hallgatóknak megoldaniuk témavezetıjük 
konzultációjával, míg a tavaszi félévben tervpályázaton vesznek részt. Mindegyik tervezési feladat kötıdik 
az éves tematikus mottóhoz. 

- Az ıszi és tavaszi félévben a következı tanévıl felcserélıdik a “Modern után” és a “Pedagógia” 
kötelezıen választható tantárgya.  

 



5. napirendi pont: észrevételek, egyebek 
- Dobai János felvetette, hogy véleménye szerint a publikáció eddigi 50 pontos díjazásának 40 pontra való 

csökkentése (a 10 pontos témavázlat-értékelés miatt) csökkenti az értékelésben elvárható súlyát. 
- Kerényi József szerint köszönet illeti Vámossy Ferenc eddigi munkásságát a DLA-oktatásban, és 

megnyugtató, hogy a Kutatásmódszertan tárgyat Krähling János vette át. Szorgalmazta ugyanakkor más 
Doktori Iskolákkal való együttmőködést. 

- Lázár Antal felvetette, hogy nem célszerő-e a most 1 éves gyakorlati idı, mint felvételi kritérium alól a 
legtehetségesebbek esetében kivételt tenni? 

- Pálfy Sándor felvetette, hogy jó lenne, ha az éves DLA-kiadványban való megjelenés publikációs pontot 
érne. 

- Lázár Antal felolvasta azt a levelét, amelyet az Építészmérnöki Kar dékánjához és a Doktori Iskola 
vezetıjéhez címzett. A levél azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a jövıben is a legjobb jelentkezık 
kerüljenek be a doktori képzésbe, de ık ne tanszékekre, hanem az iskolába jelentkezzenek, akiket utána a 
DIT “osszon szét” az egyes tanszékekre. Cságoly Ferenc utalt rá, hogy ezt jelenleg a BME DHSZ nem 
teszi lehetıvé, hiszen a jelentkezés és a jelölt is témavezetıhöz, s így tanszékekhez kötıdik. 

- Cságoly Ferenc tájékoztatta a jelenlévıket, hogy dla.bme.hu címen a mai naptól elérhetı a tartalmában és 
szerkezetében frissült honlapja a Doktori Iskolának, Nagy Márton titkár jóvoltából. 

 
 
6. napirendi pont: az új Mőködési Szabályzat elfogadása 
A jelenlévıl egyhangúlag elfogadták a módosított Mőködési Szabályzatot. 
 
 
 
2011. május 31. 
 
 
 
 
A jegyzıkönyvet összeállította: 
Szabó Levente DLA 
egyetemi adjunktus 
a DIT titkára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




