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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: 2012. 04. 19. 8.30 óra 
jelen vannak: a jelenléti ív szerint (7 fı+2 fı titkár) + meghívottként Dobai János 
  
napirendi pontok: a TÁMOP-projekt ismertetése, új felvételi hirdetmény elfogadása, 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 TÁMOP-projekt ismertetése 
Szabó Levente alprojektvezetı beszámolt a „TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 Új tehetséggondozó programok és 
kutatások a Mőegyetem tudományos mőhelyeiben” c. össz-egyetemi kutatási projekt Doktori Iskolát érintı állásáról. 
A projektben valamennyi kar doktori iskolája, a TDK-mozgalom és a szakkollégiumok vesznek részt a 2011 és 2013 
közötti kétéves idıszakban. Mindkét év a tematikus évnek megfelelı mottó köré épített kutatási tervre alapul. Az 
Építımővészeti Doktori Iskola szigorúan meghatározott ütemezéssel kiemelkedı doktoranduszok ösztöndíj-
kiegészítésére, küldöldi tanulmányutak lebonyolítására, az évvégi kiadvány nyomdaköltségeire és külföldi elıadók 
meghívására nyújtott be és kapott támogatást. A támogatás felhasználása a projekt számára elkészített és elfogadott 
Kutatási terv szerint zajlik, amelyet az elsı Projekt Elırehaladási Jelentésben a támogató elfogadott. Míg az ıszi 
félévben a DI nem használt fel támogatási keretet, a tavaszi félévben február 1. és június 31. közötti idıtartamban 10, 
a januári elsı féléves teljesítményük alapján a Tanulmányi Bizottság (Cságoly Ferenc, Kerékgyártó Béla, Nagy 
Márton, Szabó Árpád, Vasáros Zsolt, Szabó Levente) által legkiemelkedıbbeknek tartott doktorandusz részesült havi 
bruttó 76.000.- forintos ösztöndíjkiegészítésben (Antal Gabriella, Alkér Katalin, Bartha András, Borzsák Veronika, 
Csízy László, Gyulovics István, Kovács Zsófia, Szántay Zsófia, Tánczos Tibor, Varga Piroska). A projekt támogatta 
Antal Gabriella, Borzsák Veronika, Kovács Zsófia, Tánczos Tibor és Varga Piroska Ruhr-vidéki szakmai 
tanulmányútját és támogatni fogja e félévben a DLA-iskola hollandiai tanulmányútját, valamint további 1-2 
kiscsoportos tanulmányutat is. A projekt évenként 500 ezer forinttal finanszírozza az éves kiadvány létrejöttét. Június 
4-én nyilvános TÁMOP-workshop keretében kerül bemutatásra a projekt keretében végzett egész éves tevékenység. 
Szabó Levente bemutatta (jelen emlékeztetıhöz csatolva) a projektet bemutató dokumentumokat: a 2 éves pénzügyi 
ütemtervet és az elsı féléves Projekt Elırehaladási Jelentést is. A DIT a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 
2. napirendi pont: a 2012/13-as tanév felvételi hirdetményének elfogadása és a Felvételi Bizottság 
kijelölése 
Cságoly Ferenc ismertette az új felvételi kiírás tervezetét. A tematikus mottó „A kicsi szép” címmel kívánja folytatni 
egyrészt a folyó év mottójának szemléletét (Közösség és építészet), másrészt a hazai startégiák, fejlemények, 
lehetıségek elemzése felé fordítani a benne részt vevı doktoranduszok figyelmét. Cságoly Ferenc bemutatta a 
felvételi eljárás adatlapjának kismértékben módosított új változatát is, amely néhány ponton könnyebben lehetıvé 
teszi a minimumkövetelmények (azaz a szóbeli felvételire való behívás) teljesíthetıségét. A tervezet a tavalyi évhez 
hasonlóan 2010. szeptember elıtt diplomázók számára teszi lehetıvé a felvételt, mostantól azonban a két éves 
diploma megszerzése utáni periódust várja el a jelenkezıktıl. Cságoly Ferenc javaslata, hogy a Felvételi Bizottság a 
következıkbıl álljon: Cságoly Ferenc (elnök), Balázs Mihály, Balogh Balázs, Dobai János, Kerékgyártó Béla, Pálfy 
Sándor, Perényi Tamás. 
Pálfy Sándor felvetette, hogy harmonizál-e az új mottó a TÁMOP-projektben korábban vállalt „Mi a magyar most?” 
mottójú témacímével. Szabó Levente megérdeklıdi a téma átfogalmazásának kereteit a programirodánál, és ha 
szükséges, a felvételi hirdetményt ennek megfelelıen kiegészítik. 
Dobai János felvetette, hogy a hallgatók a tematikus év mottójára jelentkeznek, és közösen dolgoznak a tematikus év 
programjain, mégis, a felvételi során tanszékre és a tanszéken dolgozó témavezetıhöz jelentkeznek. Ez gondot jelent a 
3 év alatti gyakori témaváltoztatások miatt. Cságoly Ferenc véleménye szerint a témaváltások mindig is jellemzıek 
voltak, a tematikus év szisztémája épp a kutatás és tervezés kapcsolatára, módszertanára vezeti rá a doktoranduszokat, 
elısegítve egy egy koncentrált 3. éves egyéni (a témavezetı szorosabb irányításával megvalósuló) kutatás elvégzését. 
A fentiekkel a DIT egyhangúlag elfogadta az új felvételi kiírást, a módosított felvételi adatlapot és a felvételi 
bizottság összetételét is.  



Cságoly Ferenc tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a kari doktori iskolák közötti megállapodás értelmében 5 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. 

 
3. napirendi pont: változások a Mőködési Szabályzatban 
Cságoly Ferenc javaslatában elıvezette, hogy az új oktatási szisztéma két éves tapasztalatai alapján idıszerő volt a 
Mőködési Szabályzat egyes pontjainak átgondolása, majd ismertette ennek fıbb elemeit (l. melléklet): 

- A tantárgystruktúra egyszerősítése. A tematikus alkotás c. fıtárgy mellett kötelezı tárggyá válik Tematikus 
kutatás címmel és Kerékgyártó Béla vezetésével a tematikus év mottójához kötıdı, és az egyéni kutatási 
dolgozatok elkészítését is integráló új tárgy. A változtatással hatékonyabbá tehetı a témavezetık által 
vezetett, de a tematikus évhez jobban kötıdı egyéni kutatás is. Minden félévben további 2-2 kötelezı tárgyat 
kell a doktoranduszoknak teljesíteniük, a kötelezıen választható tárgyak státusza megszőnik. 

- A választható Alkotás-kutatás c. új tárgykategória integrálja az eddigi Szabad Alkotás és Szabad Kutatás c. 
tárgyakat, és átláthatóbb, és egyben reálisabban teljesíthetı pontozási követelményt fogalmaz meg. 

- A DI 3 év és további két félév alatt, azaz összesen 4 év alatt végzendı el. A 4. év végén a tanulmányokat le 
kell zárni, vagy sikertelenné kell nyilvánítani. A két „extra” félév passzív félévként használható fel, akár a 
hiányzó kreditpontok összegyőjtésére, akár külföldi áthallgatásokra. Ettıl kizárólag a DIT felé benyújtott 
kérelem alapján, és csak egyedi esetekben, DIT-döntés alapján van lehetıség eltérni. 

- A kari EHBT határozataival összhangban egy témavezetınek maximum 3 doktorandusza lehet, amely 
szabályt szigorúan be kell tartani. Doktorandusznak számít az, aki a Doktori Iskolába felvétel nyert, és nem 
szerezte még meg az abszolutóriumot. Az elıbbi javaslat alapján a beiratkozástól számított maximum 4. 
tanév végéig tarthat a doktoranduszi jogviszony. 

Kerékgyártó Béla szerint díjazandó, ha valaki külföldi ösztöndíjra sikeresen pályázik, hiszen az a DI rangját is növeli, 
ezért esetükben indokolt lehet az egyedi elbírálás. 
A DIT Cságoly Ferencnek a Mőködési Szabályzattal kapcsolatos javaslatait egyhangúlag elfogadta, amelyek a mai 
naptól lépnek életbe. 
 
 
4. napirendi pont: észrevételek, egyebek 

- Pálfy Sándor beszámolt az elsı negyedévben az Újpesti Önkrományzat jóvoltából megrendezésre került 
DLA-s zártkörő tervpályázat lebonyolításáról. A pályázatot az önkormányzat az újpesti Szent István tér 
rendezésére írta ki, amelyen 7 DLA-s csapat felkért konzulenseikkel vett részt. A pályázat sikeres volt, a 3 
millió forintos összdíjazás kifizetése folyamatban van. 

- Dobai János és Kerékgyártó Béla felvetette annak indokoltságát – különösen a jelenlegi gazdasági helyzetre 
való tekintettel –, hogy a mestermunka ne kizárólag épület lehessen. Cságoly Ferenc utalt arra, hogy a téma a 
Szakmai Doktori Tanács illetékessége, amely korábban hozott már döntést ennek elvi lehetıségérıl. Lázár 
Antal a témával kapcsolatosan kiemelte, hogy a minıség szintentartása a fontos, nem a mestermunka mőfaja. 
Kerékgyártó Béla szorgalmazta a mesterek/témavezetık bevonását az ezzel kapcsolatos kérdések 
megvitatásába. 

- Balázs Mihály szorgalmazta az egyes karok doktori iskolái közötti kapcsolatok kiépítését. 
- Szabó Levente beszámolt a 2011 novemberében a FUGA Építészeti Központban megrendezett DLA-iskolai 

kiállításról. 
 
 
 
2012. április 19. 
 
A jegyzıkönyvet összeállította: 
Szabó Levente DLA 
egyetemi adjunktus 
a DIT titkára 
 
 
mellékletek: 

- felvételi hirdetmény 2012 
- Kutatási terv (2011. október) és Projekt Elırehaladási Jelentés (2012. január) a TÁMOP-projekthez kapcsolódóan 
- A Mőködési Szabályzat fıbb változásainak táblázatos összefoglalója 

 




