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„A Dunánál” 
 

A  főváros  és  a  folyó  kapcsolata  régóta  foglalkoztat  városlakókat  és  építészeket  egyaránt.  Budapest  belső 
kerületeit  a  rakpartok  elvágják  a  folyótól,  és  bár  a  peremterületeken  az  elszigeteltség  gyengül,  a  kapcsolat  néhány 
kivételtől eltekintve mégsem  jön  létre. A Duna hol  szoros kapcsolatba kerül a várossal, hol  csak egy‐egy kisebb  terület 
identitását határozza meg, mégis  lényegi eleme  lehet az egyes akcióterületek  fejlesztésének. Az Építőművészeti Doktori 
Iskola  az  általános,  egy  tematikus  évre  vonatkozó mottóhoz  négy  altémát  hirdet meg,  amelyeknek megfelelően  négy 
tematikus alkotócsoport dolgozik majd a két félév során. Az első és másodéves doktoranduszokból max. 3‐4 fős csoportok 
alakulnak a  tanév elején, amely  csoportok  szemeszteren keresztül közösen dolgoznak. Az egyes doktoranduszok egyéni 
kutatási témái szabadon választhatók, célszerűen minél szorosabb kapcsolatban a csoportos projekt témájával. 
 
 
A műegyetemi DLA‐képzésben immár hagyományosnak tekinthető tematikus évek lényege, hogy az első‐ és másodévben 
a csoportos kutatási‐tervezési projektek az adott év mottója alapján, két‐két szemeszteres egységben történik. Ebben az 
időszakban  az  egyéni  kutatás  célszerűen  kötődik,  valamilyen  tágabb  vagy  szorosabb  kapcsolatban  van  a  csoportos 
kutatások  témájával.  A  harmadik  évben  csoportos  kutatási  projekt  nincsen,  ez  az  év  az  egyéni  kutatás  időszaka.  A 
tanévenkénti  két  tematikus  félév  lényege  egy  nyitott  folyamat,  amelyben  a  szeptember  végére megalakuló  tervezői‐
kutatói  csoportok  párhuzamos  jellegű  munkájából  épül  fel  a  tematikus  tanév.  A  harmadévesek  –  a  működési 
szabályzatnak megfelelően – egyéni, a témavezetővel egyeztetett kutatási programon dolgoznak, de munkájukat kijelölt 
opponens is segíti.  
 
A TERVEZŐI‐KUTATÓI CSOPORTOK (első és másodévesek) 

Az első  félév elején az 1. és 2. éves doktoranduszoknak tervezői‐kutatói csoportokat kell alkotniuk úgy, hogy a 
2014  tavaszán  meghirdetett  négy  tanszéki  téma  mindegyike  egyenletes  létszámmal  meginduljon.  Ez  szükségessé  és 
lehetővé  teszi  egyrészt  a  felvételikor megjelölt  csoportos  projekt módosítását  az  elsőévesek  számára  (akár  tanszékek 
közötti  átjárást  is  biztosítva  ezzel),  és  feladat  a másodéveseknek  is,  hogy megtalálják  a  számukra  szimpatikus  témát, 
konzulensi és társ‐doktoranduszi kört. A csoportok megalakulását a szeptember 10‐i nyitóelőadások segítik, és legkésőbb 
szeptember  20‐ig  véglegessé  kell  váljanak  a  csoportok összetételei.  Ezek  a  team‐ek  két  szemeszteren  keresztül  végzik 
közös munkájukat. 

A  munka  hatékonysága  miatt  mindenképpen  cél  a  vegyes,  azaz  első  és  másodéves  doktoranduszokat  is 
tartalmazó  csoportok  létrejötte.  Kutatás  és  tervezés  az  első  és  másodévesek  esetében  (a  csapatmunkán  keresztül 
megvalósuló módon) célszerűen összefügg, hiszen a tervezési projektek célja, hogy modellezzék az építészeti kutatás és az 
építészeti alkotómunka egymást feltételező, kölcsönös viszonyát. A tematikus év koncepciójának alapvető lényege ennek 
a kapcsolatnak a minél szorosabb kiaknázása. A csoportok két, egymással összefüggő, de mégis különálló feladata: 
 

- A  kutatás  egyrészt  egyéni,  amelyet  a  Tematikus  kutatás  c.  kurzus  (kurzusvezető:  Kerékgyártó  Béla)  és  a 

doktorandusz  saját  témavezetője  irányít,  követelményeit  a  kurzus  tematikája  tartalmazza.  Ugyanakkor  a 

kutatás  közös  is,  amennyiben  a  csoport  tagjainak  kutatása  célszerűen  egymást  egészíti  ki,  és  célja,  hogy 

segítse a team közös tervezési projektjét.  

- A tematikus alkotás egy két féléves, csoportosan készítendő projekt, melynek célja, hogy a 2. félév végére 

konkrét, még ha  feltételezett  is, de minél valóságosabb peremfeltételek melletti eredmény  jöjjön  létre. Az 

elmúlt évek tapasztalat egyértelműen azt mutatja, hogy azok a projektek voltak sikeresek, amelyek meglévő 

vagy „menet közben” megtalált megrendelői, döntéshozói háttérrel rendelkeztek, s  így a  folytatás  ígéretét 

hordozták.  A  tematikus  alkotás  tervezési  projektjeinek  kidolgozásához  a  felvételi  hirdetményben 

meghatározott összetételű konzulensi  csoport nyújt  segítséget. A konzulensek és a doktoranduszok közös 

feladata a két féléves munkaterv kidolgozása, és a kutatási‐tervezési projekt koordinálása.  

 

A  tervezői‐kutatói  csoport  féléves‐éves  munkája  egy  nyílt  folyamat,  amely  (rész)eredményeinek  megítélhetősége 
egyedül a kidolgozásra kerülő kutatások és a tervezési projektek összefüggésein, mélységén és realitásán van. A félév 



során szükséges az egyes csoporton belüli hallgatók, és a csoportok egymás közti szoros együttműködése, az e célból 
tervezett közös alkalmakon túl is.  
 
EGYÉNI KUTATÁS (harmadévesek) 

A képzési rend alapján a harmadévesek – két  tematikus évet követően – az utolsó évben egyéni kutatást végeznek. Az 
egyéni kutatás  témája  lehet valamelyik előző  tematikus kutatás  folytatása, de  lehet azoktól  teljesen  független új  téma 
kidolgozása  is. Az  ő munkájuk centrumában a kutatás áll, melyet a  témavezetőjük  irányításával, és a kijelölt opponens 
segítségével  végeznek.  November  19‐én  17  órai  kezdettel  félévközi  beszámolón  kell  előadniuk  kutatásuk  állását.  Ezt 
megelőzően  és  ezt  követően min.  1‐1  alkalommal, mind  a  témavezetővel, mind  pedig  a  kijelölt  opponenssel  való 
konzultáció kötelező. Az opponens egyben tehát „külsős konzulens” is, aki segíti a doktorandusz munkáját, főképp annak 
kutatásmódszertanát, a dolgozat megírását illető kérdésekben. Január 13‐án valamennyi 3. éves doktorandusznak féléves 
konferencián kell beszámolnia, min. 15 ezer karakter terjedelmű kutatási dolgozat egyidejű  leadásával. A harmadévesek 
kutatásának  célja  a  későbbi  DLA‐értekezés minél  nagyobb mértékű  előkészítése.  Az  opponensi/konzulensi  beosztás  a 
következő:  
 
‐ Simon Mariann: Borsos Melinda, Pelle Zita  
‐ Kerékgyártó Béla: Dimitrijevic Tijana, Kronavetter Péter, Kukucska Gergely  
‐ Somogyi Krisztina: Dombóvári János, Magyari Zsuzsa, Mihály Eszter  

 
 
TEMATIKUS ALKOTÁS KURZUS 

Mindkét félév során a tematikus tanévben folyó munkát az Tematikus alkotás c. és Tematikus kutatás c. tárgy segíti. Az 
egyes  félévekben 2‐2  további  kötelezően  választható  tárgy  kíséri  a  félévet. A  Tematikus  alkotás  c.  kurzust  előadások, 
tanulmányutak, az egyes csapatok közös prezentációja és azok vitája építik fel. 

A  tárgy  egyes  alkalmai  során  külsős  előadók meghívására  kerül  sor,  a mottóhoz  lazábban  vagy  szorosabban 
köthető témákban. Ezek az alkalmak nyíltak, azokat graduális hallgatók vagy egyéb érdeklődők is látogathatják. Cél, hogy a 
DLA‐képzésben folyó munka minél transzparensebb legyen az egyetemi és a tágabb szakmai nyilvánosság felé is.  

A közös prezentáció alkalmával kerül  sor a kutatási‐tervezési  célok,  irányok, módszerek és eredmények közös 
megbeszélésére.  Cél  a  csoporton  belüli  és  csoportok  közötti  aktív  együttműködés.  Ezen  alkalmak  keretében  nyílik 
lehetőség a tervezési projektek és a kutatások munkaközi állapotáról, ill. irányáról folyó vitára, konzultációra, ill. egymás 
munkájának menet közbeni megismerésére. A megadott határidőre a honlapon el kell helyezni a prezentációk anyagát, 
rövid összefoglalóját.  

Az  őszi  félév  során 2 prezentációra kerül  sor, majd  január 12‐én minden csoportnak prezentációt kell  tartania 
féléves munkájáról. Ekkor kerül sor az egyéni kutatások eredményeinek ismertetésére is. 
 
A TAVASZI FÉLÉV 

A tavaszi félévben kerül sor – külön kiírás alapján – az egyes team‐ek által az őszi félév végére kidolgozott programtervek 
alapján  az  egyes  tervezési  projektek  részletesebb  kidolgozására.  Ennek  érdekében  a  team  tagjai  folytatják  közös 
kutatásaikat, 1‐1 konferenciaalkalmat szerveznek a tárgy keretében külsős meghívott előadókkal, akár külsős helyszínen, 
stb., és  kidolgozzák  a  tervezési projektet. A  tavaszi  félév,  konferenciával  és  a  tematikus  évet összefoglaló  kiadvánnyal 
zárul. 
 
TÉMAVEZETŐK, KONZULENSEK: 

Az 1. és 2. évben minden doktorandusz kutatási feladatáért saját témavezetője felel, függetlenül attól, hogy hányadéves, 
hogy tematikus vagy egyéni kutatást végez  (az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat szerint egy doktoranduszhoz 
egy  és  csak  egy  témavezető  tartozik).  A  közös  kutatási‐tervezési  munkát  a  felvételi  hirdetményben  megnevezett 
konzulensek irányítják. A tematikus évet négyfős Tanulmányi Bizottság segíti, melynek tagjai Nagy Márton, Szabó Árpád, 
Szabó Levente és Vasáros Zsolt. 
A 3. éves féléves kutatások értékelője a témavezető és az opponens.  
 
MUNKACSOPORTOK: 

A félév során a doktoranduszok különféle „munkacsoportokban” az alábbi közös feladatok szervezésében segítenek: 
 

‐ Az október 1‐én megnyíló, a Doktori Iskolát bemutató kiállítás előkészítése, szervezése.  

‐ A honlap (www.dla.bme.hu) feltöltése, alakítása, részbeni kétnyelvűsítése, frissítése (folyamatosan).  

‐ Az előadások technikai előkészítése (vetítő, projektor, stb.), a terem zárása, felügyelete a szerda napon.  



‐ Pályázatfigyelés és pályázatírás (ebből finanszírozhatók pl. a tanulmányutak, a kiadványok, stb.). 

‐ Évközbeni ad‐hoc feladatok (mindig vannak).  

 
 
Az  Építőművészeti  Doktori  Iskola  nevében  jó  hangulatú  és  eredményes  együttdolgozást  kívánunk  a  tematikus  év 
valamennyi résztvevőinek! 
 
 
 
 
2014. szeptember 
 
 
Cságoly Ferenc DLA 
egyetemi tanár 
a Doktori Iskola vezetője 
 
 
 
Szabó Levente DLA 
egyetemi adjunktus 
a Doktori Iskola titkára 

 
 
Nagy Márton DLA 
egyetemi adjunktus 
a Doktori Iskola titkára  

 
 



 
TEMATIKUS ALKOTÁS C. KURZUS (BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2014 ősz) ‐ szerdánként 17.15‐tól 

 
oktatási 
hét/napt
ári hét 

dátum  téma 

1/37  09. 10.  Bevezető, majd a 4 projekt bemutatkozása  

2/38  09. 17.  17 órakor (!) a Teleki téren találkozó a tér tervezőivel, Szohr Gáborral és Tihanyi Dominikával 

3/39  09. 24.  Kerékgyártó András előadása 

4/40  10. 01.  Kiállításmegnyitó a FUGA Építészeti Központban 
 
 

5/41  10. 08.  Dobai János előadása 
 
 

6/42  10. 15.  ‐ 

 

7/43  10. 22.  Prezentáció 1 (tematikus csoportos munkák) 
 
 

8/44  10. 29.  ‐ 
 
 

9/45  11. 05.  Fazekas Katalin előadása 
 
 

10/46  11. 12.  ‐ 

11/47  11. 19.  3. évesek egyéni kutatási prezentációja 

 

12/48  11. 26.  ‐ 
 
 

13/49  12. 03.  Prezentáció 2 (tematikus csoportos munkák) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DLA‐SOK NÉVSORA (BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA 2014 ősz) 
 
 
 
2013/14‐es tanév őszi félévében 1. és 2. évesek (a tematikus év teljes egészében vonatkozik rájuk): 

név  tanszék  email  telefon  témavezető  fin/nem fin  2014 ősz, évf 

Biri Balázs  Közép  blas89@gmail.com  30 590 6445  Szabó Levente  fin  1. 

Giap Trang  Közép  trang.br@gmail.com  0084963291167  Major György  nem fin  1. 

Hurták Gabriella  Ipar  hurtakgabriella@gmail.com  20 444 0046  Vasáros Zsolt  nem fin  1. 

Ilyés Zsuzsanna  Közép  zsuzs77@yahoo.com  40746340417  Sugár Péter  nem fin  1. 

Kun Tamás  Ipar  kuntomi3@gmail.com  30 303 3827  Vasáros Zsolt  nem fin  1. 

Nagy Balázs  Lakó  nagybal84@gmail.com  30 429 64 86  Vincze László  fin  2. 

Máthé Dóra  Lakó  doramathe@gmail.com  20 364 1785  Vincze László  fin  1. 

Oroszlány Miklós  Közép  moroszlany@hotmail.com  30 412 1726  Sugár Péter  fin  2. 

Skaliczki Judit  Urb  skaliczkij@yahoo.fr  70 451‐1280  Szabó Árpád  fin  1. 

Soltész Judit  Közép  jucisoltesz@gmail.com  30 559‐1026  Balázs Mihály  fin  1. 

Stein Júlia  Urb  steinjulcsi@gmail.com  20 470 4160  Pálfy Sándor  nem fin  2. 

Szabó Péter  Közép  szabo.peter@okka.hu  20 318‐3387  Karácsony Tamás  fin  1. 

Tátrai Ádám  Közép  adamtatrai@gmail.com  20 379 0403  Klobusovszki Péter  nem fin  2. 

Török Bence  Közép  torokbence@gmail.com  70 381 6376  Major György  fin  2. 

Weiszkopf András  Lakó  andras.weiszkopf@gmail.com  20 356 1103  Kolossa József  fin  2. 

 
 
2014/15‐ös tanév őszi félévében 3. évesek : 

név  tanszék  email  telefon  témavezető  fin/nem fin  2014 ősz, évf 

Borsos Melinda  Közép  borsosmeli@almi.hu  302798525  Szabó Levente  nem fin  3. 

Dimitrijevic Tijana  Közép  tijana.dimitrijevic@gmail.com  30 525 1559  Radványi György  fin  3. 

Dombóvári János  Közép  janos.dombovari@gmail.com  304722109  Balázs Mihály  fin  3. 

Kronavetter Péter  Közép  peterkronavetter@gmail.com  307001326  Marosi Bálint  fin  3. 

Kukucska Gergely  Urb  kukucska@gmail.com  702523976  Alföldi György  fin  3. 

Magyari Zsuzsanna  Közép  zsuzsamagyari@yahoo.com  203286291  Sugár Péter  nem fin  3. 

Mihály Eszter  Közép  eszter258@yahoo.com  305364182  Major György  fin  3. 

Pelle Zita  Közép  pellezita@gmail.com  705513127  Marosi Bálint  fin  3. 

 
 

 


