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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

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

 
Jegyzőkönyv  
az Építőművészeti Doktori Iskola Tanácsa (DIT) üléséről 
 
helye: Középülettervezési Tanszék 
az ülés kezdete: 2013. 05. 9. 13.00 óra 
jelen vannak: a jelenléti ív szerint (Cságoly Ferenc, Balázs Mihály, Pálfy Sándor, Kerékgyártó Béla, Dobai János, 
Perényi Tamás, Nagy Márton, Szabó Árpád, Vasáros Zsolt, Szabó Levente) 
  
napirendi pontok: a TÁMOP-projekt ismertetése, új felvételi hirdetmény elfogadása, a Felvételi Bizottság 
kijelölése, változtatások a működési 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 alprojektvezető beszámolt a „TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 Új tehetséggondozó 
programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” c. össz-egyetemi kutatási projekt Doktori 
Iskolát érintő állásáról. A projektben valamennyi kar doktori iskolája, a TDK-mozgalom és a 
szakkollégiumok vesznek részt a 2011 és 2013 közötti kétéves időszakban, a projekt zárására ezév 
augusztus 31-én kerül sor. Mindkét év a tematikus évnek megfelelő mottó köré épített kutatási tervre 
alapul. Az Építőművészeti Doktori Iskola szigorúan meghatározott ütemezéssel kiemelkedő 
doktoranduszok ösztöndíj-kiegészítésére, küldöldi tanulmányutak lebonyolítására, az évvégi kiadvány 
nyomdaköltségeire és külföldi előadók meghívására nyújtott be és kapott támogatást. A támogatás 
felhasználása a projekt számára elkészített és elfogadott Kutatási terv szerint zajlik, amelyet az első Projekt 
Előrehaladási Jelentésben a támogató elfogadott.  

- Az őszi félévben a DI a Velencei Építészeti Biennálé meglátogatására szervezett tanulmányútját támogatta 
a projekt. A tavaszi félévben február 1. és június 31. közötti időtartamban 9, az első féléves teljesítményük 
alapján a Tanulmányi Bizottság (Cságoly Ferenc, Kerékgyártó Béla, Nagy Márton, Szabó Árpád, Vasáros 
Zsolt, Szabó Levente) által legkiemelkedőbbeknek tartott doktorandusz részesült ösztöndíjkiegészítésben 
(Alkér Katalin, Bartha András, Csízy László, Dimitrijevic Tijana, Gyulovics István, Kovács Zsófia, 
Kukucska Gergely, Szabó Dávid, Szántay Zsófia). A projekt támogattott kiscsoportos tanulmányutakat 
(Olaszországba, Erdélybe, Berlinbe), támogatja a DLA-iskola svájci tanulmányútját május 20. és 27. 
között. A projekt tette lehetővé Andrea Deplazes svájci és Alexandar Ignjatovic belgrádi építészek 
előadását, és idén is finanszírozza az éves kiadvány létrejöttét. 

- Szabó Levente beszámolt a 2012 decemberében a FUGA Építészeti Központban megrendezett DLA-iskolai 
kiállításról. 

- Június 10-én nyilvános minikonferencia keretében kerül bemutatásra a tematikus év keretében végzett 
tevékenység.  

- A DIT a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
- Perényi Tamás kérdezte, várható-e a közeljövőben a zárásához közeledő TÁMOP-pályázathoz hasonló 

forrás a Doktori Iskola számára? Cságoly Ferenc tájékoztatása szerint nem, a DI költségvetésének döntő 
része a jövőben a Kari Költségvetésből származó összeg lesz. 

 
 
2. napirendi pont: a 2013/14-es tanév felvételi hirdetményének elfogadása és a Felvételi Bizottság 
kijelölése 

- Cságoly Ferenc ismertette az új felvételi kiírás tervezetét. A tematikus mottó „Régió és identitás” címmel 
kívánja folytatni egyrészt az elmúlt („Közösség és építészet”) illetve a folyó („A kicsi szép”) évek 
mottóinak szemléletét, másrészt a környező országok fejleményeinek, lehetőségeinek elemzése felé kívánja 
fordítani a benne részt vevő doktoranduszok figyelmét. Cságoly Ferenc kérte a jelenlévő tervezési 
tanszékek altémák kidolgozásával való csatlakozását a felhíváshoz. 

- Cságoly Ferenc bemutatta a felvételi eljárás adatlapjának kismértékben módosított új változatát is. 
- Cságoly Ferenc javaslata, hogy a Felvételi Bizottság a következőkből álljon:  

o Cságoly Ferenc (elnök) 
o Benkő Melinda tanszékvezető 
o Balázs Mihály tanszékvezető 
o Balogh Balázs tanszékvezető 



o Dobai János tanszékvezető 
o Perényi Tamás tanszékvezető 
o Kerékgyártó Béla 
o közös szavazattal: Nagy Márton, Szabó Árpád, Szabó Levente és Vasáros Zsolt 

 
A fentiekkel a DIT egyhangúlag elfogadta az új felvételi kiírást, a módosított felvételi adatlapot és a felvételi 
bizottság összetételét is.  
Cságoly Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kari doktori iskolák közötti megállapodás értelmében várhatóan 
4-5 fő állami ösztöndíjjal járó felvételére nyílik lehetőség. A DIT egyben felhatalmazta a kijelölt felvételi 
bizottságot, hogy tegye meg javaslatát a kar Dékánjának a felvételre javasoltak rangsoráról. 
Kerékgyártó Béla felvetette, hogy a jövőben az angol, mint általános szaknyelv ismeretét feltételként lehetne 
rögzíteni a felvételhez. 
Perényi Tamás javasolta, hogy a tanszékeken végzett kutatómunka is érjen pontot a felvételinél, amelyet a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 

 
3. napirendi pont: változások a Működési Szabályzatban 
Cságoly Ferenc javaslatában elővezette, hogy az új oktatási szisztéma két éves tapasztalatai alapján időszerű volna a 
Működési Szabályzat egyes pontjainak átgondolása, majd ismertette ennek főbb elemeit (l. melléklet): 

- Időszerűvé vált publikációs minimumkövetelményeket kidolgozni a DLA-képzés időtartamára, tekintettel 
arra, hogy jelenleg a DLA-fokozat megszerzésének semmiféle publikációs feltétele nincs.  

- A 3. évben megnövekedett a kutatási tárgyukat nem teljesítő, halasztó hallgatók aránya, ami tekintettel arra, 
hogy késlelteti az abszolutóriumot, és a 3. éves egyéni kutatási félévek gerincét jelentő teljesítéselmaradást 
jelent, indokolttá tenné a szabályzat pontosítását.  

Cságoly Ferenc javaslata, hogy a DIT bízza meg a Tanulmányi Bizottságot e két pont szabályozásának 
kidolgozására. 
Perényi Tamás javasolta az elfogadott hazai szaklapok tételes felsorolását. Cságoly Ferenc kérte a tanszékeket, hogy 
tegyenek javaslatot azokra a szaklapokra (nyomtatott és elektronikus orgánumokra egyaránt), amelyeket a DLA-
képzés keretében rögzítendő követelményekhez indokoltnak tartanak.  
Kerékgyártó Béla javasolta a Periodica Polytechnica és az Építés-Építészettudomány megfontolását a publikációs 
követelmények céljára, valamint középtávon a DI évkönyvének lektorálását és kiadását. 
 
4. napirendi pont: a doktori iskolákról és a habilitációról szóló új kormányrendelet következményeiről 
 
A doktori iskolákról és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) korm. rendelet helyenként a korábbiaktól eltérő 
feltételeket, új kritériumokat fogalmaz meg a doktori iskolák testületeire vonatkozóan, amelyekről Cságoly Ferenc 
az alábbi tájékoztatást adta a jelenlévőknek.  
 
A törzstagságra testületileg vonatkozó szakasz a rendelet 2.§ (1) bekezdése, mely szerint: 
 

(1) Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A törzstagok többsége egyetemi tanár. 
Egy személy egyidejűleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag. 

 
A törzstagokra egyénileg vonatkozó szakasz a 2.§ (3) bekezdése, mely szerint: 
 

(3) Törzstag az lehet, aki 
a) tudományos fokozattal rendelkezik; 
b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos 
tevékenységetfolytat, amely tudományos tevékenység – ide nem értve a művészeti tevékenységet – a Magyar 
Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján vizsgálandó; 
c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és 
elismertek,továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív visszhangja igazolja; 
d) a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy 
doktorjelölt doktori fokozatot szerzett és 
e) az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 26. § (3) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás 
megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg. 

 
A rendelet 9. és 10.§-a foglalkozik a doktori tanács (a BME keretein belül jelenleg ennek az Egyetemi Habilitációs 
Bizottság és Doktori Tanács felel meg) és a doktori iskola tanácsa (ez a jelenlegi Szakmai Doktori Tanács -SZDT- 
és a Doktori Iskola Tanácsának -DIT- összevont, közös megfelelője). Mind az egyetemi szintű doktori tanácsok, 
mind a doktori iskolai szintű doktori iskolai tanácsok esetében a tagság kritériumaként a törzstagságra meghatározott 
feltételeket írja elő.  
Új elem a rendeletben, hogy az egyes doktori iskolák mellett jelenleg működő Szakmai Doktori Tanács és Doktori 
Iskolai Tanács működését megszünteti és választható lehetőségként megteremti helyettük a doktori iskola 
tanácsának szervezetét, amelyről a 10. § (1) és (2) bekezdésében rendelkezik: 



 
(1) A doktori iskola vezetőjének munkáját segítő testületként létrehozható a doktori iskola tanácsa, amelyet 
a doktori iskola törzstagjai választanak, tagjait pedig a doktori tanács bízza meg és menti fel. 
(2) A doktori iskola tanácsa 
a) jóváhagyja a doktori témakiírók, témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét; 
b) javaslatot tesz a meghirdetésre javasolt doktori témákra; 
c) jóváhagyja a doktori téma kiírója témahirdetését; 
d) jóváhagyja a doktorandusz doktori témáját; 
e) végzi a képzés közbeni teljesítményértékelést. 

 
Ennek alapján a rendeletben meghatározott 2013. szeptember 30.-i határidőig megszűnik az Építőművészeti Doktori 
Iskola jelenlegi Szakmai Doktori Tanácsa (SZDT) és Doktori Iskolai Tanácsa (DIT) is. Ugyaneddig a határidőig 
újjáalakul az Építőművészeti Doktori Iskola törzstagsága és megalakul az új doktori iskolai tanács.  
 
Tekintettel arra, hogy az új rendeletben nincsen szó a korábbi DIT funkcióinak új kereteiről, ezért Cságoly Ferenc 
javaslatot tett egy Tanácsadó Testület létrehozására, melynek tagjai a doktori iskolában részt vevő öt tanszék 
vezetője. E testület feladata és kompetenciája a doktori iskola tanulmányi ügyeinek véleményezése, gondozása, és a 
legfontosabb ügyekben a döntés meghozása. Cságoly Ferenc javasolja, hogy ez a testület évente minimum kétszer, 
az egyes szemeszterek megkezdése előtt találkozzon. A tanulmányi ügyek intézését továbbra is Tanulmányi 
Bizottság végzi. 
 
A DIT a fenti javaslatot egyhangúlag elfogadta, amelyek a mai naptól lépnek életbe. 
 
 
 
 
 
2013. május 9. 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: 
Szabó Levente DLA 
egyetemi adjunktus 
a DIT titkára 
 
 
 
mellékletek: 

- felvételi hirdetmény 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 


