
Építőművészeti Doktori Iskola beszámoló 
a Kari Tanács 2020.10.21-i ülésére , az előző beszámoló óta történt legfontosabb eseményekről

A jelenleg folyó MAB akkreditációs eljárás keretében megújultak szabályzataink, elkészült új önértékelésünk, változott 
bizottságaink személyi összetétele.  Mindezekről részletes információk találhatók az iskola honlapján.Az eljárás a 
világjárvány miatt elhúzódik és 2021. tavaszán várható lezárása. 

I. A doktori iskola bizottságai, témavezetők

Bizottságaink az elmúlt évben részben nyufógdíjzások, részben eljhalálozások következtében jelentősen átalakultak ill. 
megújultak. Testületeink tagjai magasan kvalifikált oktatók, 

Törzstagság 
7 fő, összetétele változott: Karácsony Tamás helyett Major Györg tag lett

Doktori Iskola Tanácsa
8 fő, összetétele nem változott

Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács
9 fő + 5 fő (prof. emeritusok) tanácskozási joggal
Prof. Nagy Tamás halála miatt Prof. Ferkai András tag lett

Oktatási titkár: Kronavetter Péter DLA
Szervezési titkár: Terbe Rita DLA
Oktatási ügyintézés: Karner Anikó
Gazdasági ügyintézés: Dobos Szilvia
Általános adminisztráció: Dékáni Hivatal
Témavezetők
A doktori iskolában jelenleg 22 aktív témavezető működik, új témavezető lett Somogyi Krisztina (Bedecs-Varga Éva , 
50%), Perényi Tamás és Szécsi Zoltán (angol képzés) 

II. Felvétel a doktori iskolába 
2020-ban 17 építész jelentkezett a képzésre, közülük tizen nyertek felvételt államilag finanszírozott helyre. Az 
értékelésben a legmagasabb pontszám 95, a legalacsonyabb 65 pont volt. A felvettek közül a legalacsonyabb pontszám 
77 pont volt. 

III. Képzési időszak
Az iskolának a szervezett képzésben jelenleg 36 államilag finanszírozott magyar és öt angol nyelvű képzéses hallgatója 
van, valamennyien ösztöndíjasok. 
Külföldi tanulmányi program vagy családi ok miatt  2 hallgatónk passzív státuszban van.
Egyéni felkészülőként további három hallgatónk van (Rigó Bálint, Radnai Gergő, Mai Zugaibi).
2020-ban passzív státusz kérése következtében abszolutóriumot nem szerzett hallgató (ez a vírusjárvánnyal 
összefügghet).

IV. Komplex vizsga
2020-ban sikeres komplex vizsgát tett nyolc hallgató, ők disszertációs szakaszba léptek:
Gyökér András 
Deichler Tímea 
Jakab Dániel
Major Zoltán 
Müllner Péter
Ritter Dániel 
Kurucz Olívia
Sági Gergely

V. Disszertációs időszak, fokozatszerzés
2020-ban a világjárvány miatt lényegesen visszaesett a fokozatszerzések száma. 
Fokozatszerzés: Bartha András
Sikeres védése volt de még HBDT jóváhagyás előtt: Paál Zsófia. 
Fokozatszerzési eljárása idult: Weiszkopf András, Dombóvári János, Pelle Zita, Magyari Zsuzsa, Mihály Eszter, 
Kukucska Gergely
Benyújtott disszertáció, eljárás alatt: Borzsák Veronika, Francsics László, Francsicsné Szántay Zsófia, Jószay Ágnes 

VI. Habilitáció és egyetemi tanári kinevezések
Ebben az évben habilitációs eljárást nem kezdeményeztek és ilyen nem is zárult, előkészítés alatt négy oktató 
habilitációja.

VII. Angol nyelvű képzés
A  Stipendium Hungaricum pályázat keretében öt külföldi hallgatónk van: 



Amir Sirjani
Raslan Mohamed
Erdene Togtokhbayar
Solongo Batsaikhan
Rania Matrouk
 A SH program keretében egy külföldi hallgató egyéni felkjészülőként nyert felvételt.  

VIII. Oktatás

Közös alkotás témában sikeresen lezártuk "Építészet és innováció" mottójú tematikus évet. A 2020/2021 tematikus év 
az "Térfoglalás" témakörét járja körül. 
Megjelenés előtt van a doktori iskola "Építészet és innováció" című évkönyve.
Sikeresen lezártuk a Lechner Tudásközpont támogatásával a Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány 
közreműködésével szervezett "Építészet és oktatás" címen futó kutatást.

IX. Gazdálkodás 
Bevételek
A doktori iskola a kari költségvetésből számára juttatott ötmillió forintos keretből gazdálkodik. 
Kiadások
Legnagyobb foprrásigénye az immár rendszeresen megjelenő évkönyvnek van, annak szerkesztési, nyomdai és részben  
szerzői tiszteletdíjak kifizetése révén. A másik nagy kiadásunk az évente szervezett tanulmányutak költsége lett volna, 
ami azonban a világjárvány miatt idén elmaradt.  
Az elszámolást a Dékáni Hivatal adminisztrációja végzi. 

Összegzés
A doktori iskola elsődleges célja a képzés színvonalának fenntartása mellett továbbra is a fokozatszerzések, a 
habilitációk és az egyetemi tanári kinevezések - tehát az oktatói utánpótlás - szorgalmazása, támogatása. 
A jelenleg folyó MAB akkreditáció  keretében az EHBDT-vel szoros együttműködésben elkészült valamennyi 
szabályzatunk újragondolása, folyamatban van az angol fordítás.   
Szintén folyamatban van, de jelenleg szünetel a K.276 terem átalakítása a doktori iskola használatára. 

A világjárvány sajnálatosan igen nagy mértékben átrendezte, kiszámíthatatlanná tette a képzést. Gördülékenyen 
áttértünk a távoktatásra, de a személyes kapcsolatok, közösségi programok hiánya nyomot hagy az együttműködésben. 
Ennek ellenére a doktori iskola saját önértékelése szerint ha nem is kiemelkedően sikeres, de eredményes évet zár. 

Prof. Balázs Mihály DLA építész
ÉDI vezetője, HBDT elnöke

2020.10.20.

1. számú melléklet: a doktori iskola bizottságai

HBDT TÖRZS DIT

1 prof. Balázs Mihály / BME prof. Balázs Mihály prof. Balázs Mihály

2 prof. Balogh Balázs / BME prof. Balogh Balázs prof. Balogh Balázs

3 prof. Vasáros Zsolt / BME prof. Szabó Levente prof. Lázár Antal

4 prof. Szentpéteri Márton / MOME prof. Vasáros Zsolt prof. Pálfy Sándor

5 prof. Ferkai András/ MOME prof. Sugár Péter prof. Sugár Péter

6 prof. Getto Tamás / MOME Perényi Tamás egy. docens prof. Szabó Levente

7 prof. Zoboki Gábor / PTE  Major György egy. docens prof. Vasáros Zsolt

8 prof. Szabó Levente / BME Vincze László egy. docens

9 prof. Sugár Péter / BME

tanácskozási  joggal

10 Finta József

11 prof. Lázár Antal

12 prof. Pálfy Sándor

13 prof. Cságoly Ferenc

14 prof. Török Ferenc

16 Kovács Ádám Tamás  
egyetemi doktorandusz képviselő

Kovács Ádám Tamás  
egyetemi doktorandusz képviselő



2. számú melléklet

A doktori iskola eredményessége fokozatszerzés terén 
A fokozatszerzési arány mérésére az Országos Doktori Tanács definícióját alkalmazzuk: az utolsó három évben a 
doktori képzéssel fokozatot szerzettek száma a megelőző három éves időszakban felvett hallgatók számához 
viszonyítva. 2016-2018 között ez arányszám: 21 felvett hallgató, 24 fokozatszerzés 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

jelentkezett 11 13 7 5 9 12 17+5

felvételt nyert 9 6 6 4 4 10 10+4

abszolutóriumot szerzett 13 8 3 7 4 3 -

fokozatot szerzett 3 4 5 2 12 10 2

 
 

 

 


