
Építőművészeti Doktori Iskola beszámoló 
a Kari Tanács 2015.11.25-i ülésére 

Személyi kérdések
_Az Építőművészeti Doktori Iskola törzstagjainak javaslata alapján Mihály György az EHBDT 
elnöke a távozó Cságoly Ferenc utódjaként 2015. június 25. -2018.  június 24. közötti időtartamra 
kinevezett a Doktori Iskola vezetőjének, továbbá a HBDT elnökének. 
_A Doktori Iskola Tanácsa mellett 4 fős Tanulmányi Bizottság működik, feladatuk a féléves 
programok előkészítés és koordinálása. 
_Az oktatási és gazdálkodási ügyek intézését három munkatárs segíti.
_Az iskolának a szervezett képzésben jelenleg 23 hallgatója, 14 aktív témavezetője és egyes 
tantárgyakhoz (szemeszterenként változó feladatkörrel) összesen 5 meghívott előadója van.   
_A hallgatók közül 8 költségtérítéses, közülük 2 inaktív.

Oktatás
_A képzésben az egyéni és csoportos tematikus kutatás rendszerét megtartottuk.
_Közös alkotás témában sikeresen lezártuk "A Dunánál" mottójú tematikus évet.
_Nagy hangsúlyt kaptak és jelentősen előrehaladtak az egyéni kutatási témák.
_ Tervpályázatot szerveztünk "A Ferenc tér újragondolás" címmel, közösen a Ferencvárosi 
Önkormányzattal. Ennek eredményeként megbízást kaptunk a továbbtervezésre. 
_Tanulmányutat szerveztünk Prágába.
_Mindezeket részletesen összefoglaló és bemutató Évkönyv készült. 
  
_Az idei őszi szemeszter tematikus kutatása az "Építészet és oktatás" témakörét járja körül.
_2015-ben 6 meghívott külföldi előadót láttunk vendégül: 
Moravánszki Ákos, Lukasz Tanek, Jan Jakub Tesar,  Nuno Fontarra (MECAANO), Alexander Scwarz 
(David Chipperfield ir.), Gunter Henn
_Tervezett program: Hanoi tanulmányút,  Hanoi Építész Egyetemmel közös program
_Meghívásos nemzetközi tervpályázat a DI hallgatóinak és oktatóinak aktív részvételével, MNG-
LUMU, 2. díj  

Fokozatszerzés
_2015-ben összesen 7 hallgató zárta tanulmányait abszolitóriummal.
_Ebben az évben eddig 3 sikeres DLA fokozatszerzés történt és várhatóan ez mégy eggyel nő
_Fokozatszerzési eljárás folyamatban van 16 fő esetében.

Habilitáció 
_Alföldi György sikeresen teljesítette az eljárás eddigi lépcsőit, EHBDT döntésre vár (ami ezen a 
héten megtörténik)
_Sugár Péter és Perényi Tamás benyújtották habilitációs kérelmüket, a HBDT ezeket támogatta. 
Lezárás egy éven belül várható.  

Gazdálkodás
Bevételek (tájékoztató jellegű, kerekített összegek)
_Kari támogatás 5,0 mft
_Eljárási díjakból 1,5 mft
Kiadások
_Vendégelőadók, opponenciák, óraadók, tanulmányutak, évkönyv 4,4 mft
Várható bevétel
_NKA pályázatból / elnyert 7,2 mft  - Hanoi tanulmányútra
A gazdálkodás részletes adatai a Dékáni Hivatalban megtekinthetők. 

Kiemelt feladatok
_Fokozatszerzések és habilitációk támogatása, a folyamatok felgyorsítása úgy, hogy a minőség, a 
kiadott fokozatok értéke mindeközben ne romoljon.

Balázs Mihály DLA 
építész, egyetemi tanár
2015.11.20.


