
Beszámoló
a Kari Tanács 2021.11.24-i ülésére
Építőművészeti Doktori Iskola 

I. Legfontosabb események
1. Széleskörű felmérés készült a doktoranduszok körében a képzésről (1. sz. melléklet)
2. Lezárult a MAB eljárás, öt évre akkreditálva van az iskola, kétéves monitorozás mellett (2. sz. melléklet)
3. Együttműködési megállapodás a győri és debreceni egyetemekkel
4. Elkészült a doktori iskola saját terme (K.276)

II. Személyi változások
1. A Rektor újabb három évre, 2024.04.30-ig  megbízást adott Balázs Mihálynak a doktori iskola vezetésére
2. Balogh Balázs professzor úr elérte a közalkalmazotti felső korhatárt, ezért a TÖRZS, HBDT, DIT tagja már 

nem lehet. Helyette a Törzstagi ülés új tagokat jelölt, a jelölés EHBDT jóváhagyásra vár. Török Ferenc 
professzor halála miatt HBDT tagsága megszűnt. 

3. Új törzstag: Nagy Iván DLA
4. Új DIT tag: Nagy Iván DLA
5. Új HBDT tag: Szegedy-Maszák Zoltán prof., MKE doktori iskola vezetője
6. Terbe Rita és Kronavetter Péter titkári megbízatása megszűnt, az ÉDI új titkára Karner Anikó
7. Molnár Csaba témavezetői tevékenysége megszűnt, mivel hallgatója abbahagyta a képzést
8. Új témavezetők:  Somogyi Krisztina,, Perényi Tamás, Szécsi Zoltán, Török Dávid, Falvai Balázs, Kemes 

Balázs, Fábián Gábor, Szentirmai Tamás

III. Felvétel a doktori iskolába
1. 2021-ben 13 építész jelentkezett a képzésre, közülük egy nem felelt meg a követelményeknek, felvétel nyert 10 

fő, a legmagasabb pontszám 91, a legalacsonyabb 78 pont volt 
2. Egyéni felkészülőnek jelentkezett és egyben felvételt nyert 2 építész. 

IV. Komplex vizsga
1. 2021-ben sikeres komplex vizsgát tett 12 hallgató, közöttük az egyéni felkészülők is. Bognár Melinda , Dávid 

Dóra, Fülöp Csenge, Horváth-Farkas Zsófia, Kőhalmy Nóra, Ostoróczky Nóra, Sámson Kinga, Nagy 
Mercédesz, Perényi Flóra, Monory Rebeka , Kern Orsolya, Józsa Dávid, Amir Sirjani 

V. Disszertációs időszak, fokozatszerzés 
1. Fokozatszerzési eljárása indult: Török Bence
2. Benyújtott disszertáció, de a védés még nem történt meg: Gyulovics István
3. Sikeres védése volt: Borzsák Veronika, Francsics László, Francsicsné Szántay Zsófia, Jószay Ágnes
4. Meghirdetett védés: Radnai Gergő
5. Egyéni felkészülőként további öt építész: Rigó Bálint, Tőkés Balázs, Mai Zugaibi, Józsa Dávid, Kern Orsolya

VI. Képzési létszámadatok 
1. A képzési szakaszban (magyar, 1-2. év) jelenleg 20 fő vesz részt, közülük 1 passzív státuszban
2. A disszertációs szakaszban (magyar, 3-4. év) 21 fő vesz részt, közülük 5 passzív státuszban
3. A képzési szakaszban (angol, 1-2. év) jelenleg 6 fő vesz részt
4. A disszertációs szakaszban (angol, 3-4. év) 2 fő vesz részt
5. A képzésben jelenleg összesen 49 doktorandusz vesz részt, további 5 egyéni felkészülő
6. A témavezetők száma 26 fő
7. A doktori képzésben közvetlenül érintett résztvevők létszáma összesen 80 fő

VII. Képzés eseményei
1. A járvány a közösségi programok (pl. tanulmányutak) korlátozottan, vagy egyáltalán nem valósultak meg.
2. A képzés többi eleme részben jelenléti, részben on-line formában megvalósult 
3. Lezártuk a Keszthely  várossal közösen végzett tematikus kutatást.
4. Megjelenés előtt áll az Építőművészeti Doktori Iskola „Térfoglalás" című 2020/2021 évkönyve

VIII. Gazdálkodás 
1. A doktori iskola a kari költségvetésből számára juttatott ötmillió forintos keretből gazdálkodik. 
2. Legnagyobb forrásigénye az immár rendszeresen megjelenő évkönyvnek van, annak szerkesztési, nyomdai és 

részben  szerzői tiszteletdíjak kifizetése révén.
3. Az elszámolást a Dékáni Hivatal adminisztrációja végzi. 

IX. Célok, feladatok

1. A doktori iskola elsődleges célja a képzés színvonalának fenntartása mellett továbbra is a fokozatszerzések, 
ezen belül hangsúlyozottan a habilitációk és az egyetemi tanári kinevezések - tehát az oktatói utánpótlás - 



szorgalmazása, támogatása. 
2. Aktuális feladat a MAB határozatának értékelése és a szükséges változtatások, kiegészítések végrehajtása
3. Az újragondolás szükségének másik, nem kevésbé fontos oka saját tapasztalataink (köztük a hallgatói felmérés)

beépítése a működésbe.
4. A folyamat részeként témavezetői fórumot szerveztünk, előkészítés alatt áll egy doktoranduszi fórum,  

folyamatos az egyeztetés a DIT és a HBDT testületi tagjaival.
5. Fentiek eredményeként a doktori iskola megújulása várható, főként az alábbi három területen: 1_identitás 

(építőművészeti jelleg erősítése), 2_gazdálkodás (anyagi ösztönző-program kidolgozása), 3_szervezeti 
működés (új szabályzatok, munkacsoportok)

6. Kiemelt feladat az angol nyelvű képzés újragondolása, beillesztése a gyakorlatba, továbbá a hazai és külföldi 
láthatóság (honlap, publikációk, kapcsolatok) erősítése 

Prof. Balázs Mihály DLA építész
ÉDI vezetője, HBDT elnöke

2021.11.21.

Mellékletek: 
1. ÉDI hallgatói vélemények
2_MAB jelentés
3_ÉDI testületei


