
Építőművészeti Doktori Iskola beszámoló 
a Kari Tanács 2018.12.12-i ülésére , az előző beszámoló óta történt legfontosabb eseményekről

Személyi kérdések

E beszámoló írása közben érkezett a hír Kerékgyártó Béla haláláról. Az ő jelenléte sokkal több volt számunkra, mint  
egy fontos tantárgy felelőse. Szakmai ismerete, felkészültsége, de legfőképpen az építészetet értő és az iránt mélyen  
elkötelezett habitusa sokat jelentett az iskola hallgatói és témavezetői számára. Hiánya nehezen pótolható. Emlékét  
őrizzük.  

Az elmúlt év jelentős személyi változásai átalakították a DI bizottságait. Cságoly Ferenc és Pálfy Sándor professzorok  
nyugdíjazása miatt megújult a Törzstagság, megváltozott a DIT és a HBDT összetétele. Egy évre törzstagi kinevezést  
kapott Alföldi György professzor. 
A HBDT létszáma 7 főről 9 főre emelkedett, eleget téve ezzel a többév óta fennálló szabálynak, ami alól a korábbaikban  
a DI felmentést kapott.  A HBDT külső tagjai jelenleg Dúll Andrea az ELTE,  Ferkai András, Nagy Tamás és Getto 
Tamás MOME professzorai. Ez a bizottság komoly megerősödését  eredményezte.

A bizottságok összeállításánál továbbra is küzdünk a professzorok hiányával, annak ellenére, hogy az elmúlt évben  
építőművészeti területen két új kinevezés is történt.
 
A Doktori Iskola Tanácsa mellett továbbra is 4 fős Tanulmányi Bizottság működik, feladatuk a féléves programok  
előkészítés és koordinálása.
Egy oktatási és egy szervezési titkár (Szabó Levente és Nagy Márton) továbbra is aktívan közreműködik.  
Az oktatási és gazdálkodási ügyek intézését egy-egy munkatárs segíti (Karner Anikó és Dobos Szilvia)
Az iskolának a szervezett képzésben jelenleg 21 hallgatója van, közülük 2 inaktív státuszban. 
Egyéni felkészülőként további két hallgatónk van (Rigó Bálint és Radnai Gergő).

Felvételi
Idén összesen 14 jelentkező volt a képzésre: 11 fő a négyéves formára, 3 pedig az egyéni felkészülők kategóriájában. 
A felvételi vizsgán 5 hallgatót állami ösztöndíjasként, 4 hallgatót pedig önköltséges státuszban vettünk fel. A vizsgán 2  
jelentkező nem érte el a szükséges min. pontszámot. 
Egyéni felkészülőként 3 jelentkezőt vettünk fel, közülük 1 később visszalépett. 

A felvételit egyéni felkészülők számára angol nyelven is meghirdettük, de kellő számú és felkészülstégű jelentkező  
hiányában ez sikerteklennek bizonyult. 

Oktatás
Az oktatás két formája (három-éves és négy-éves) problémamentesen működik, a képzési terv öszehangolható.
Eredményesen zárult  az új (2+2 éves) képzés rendjébe illesztett első komplex vizsga. 

Közös alkotás témában sikeresen lezártuk "Továbbépítés és újrahasznosítás" mottójú tematikus évet, melynek  
tanulmánykötete megjelent. Könyvbemutató a FUGA Építészeti Központban  volt nov.21-én.
Szintén sikeresen zárult a Nyíregyházi Önkormányzat megbízása alapján végzett "Zöld út" kutatási program.  
Eredményei részben az évkönyvben dokumentáltak. Ezen kívül kiállítást szerveztünk a Váci Mihály Kulturális  
Központban (Bán Ferenc ikonikus művház épülete) ill. szakmai fórumon vettünk részt a helyi Kamara szervezésében.   
Az idei őszi szemeszter tematikus építészeti kutatása az "GLOKÁLIS" témakörét járja körül. 
Meghívott külföldi előadók a tárgyi időszakban: 

2018. tavasz: 
a temesvári BETA biennálé szervezőinek előadása
2018. ősz:
Laszlo Mester de Parajd előadása: Iskolaépítészet Afrikában-Burkina Faso, Szenegál, Mali, Guinea
SANAA-BH/LIGET-előadás
Rigó Bálint (Herzog & de Meuron)

A DI hallgatói és témavezetői Berlini tanulmányúton vettek részt Kerékgyártó Béla szakmai vezetésével. Hallgatóink  
közül többen meglátogatták a Velencei Biennálét.

Fokozatszerzés
Az elmúlt év kiemelkedően eredményes volt ezen a téren. Összesen 12 sikeres fokozatszerzés történt:  Batári Attila,  
Berecz Tamás, Szentmáry Szabolcs, Schreck Ákos, Sajtos Gábor, Lévai Tamás, Kisberzsenyi-Nagy György, Alexa Zsolt,  
Terbe Rita, Fazekas Katalin, Schrameml Zoltán, Fábián Gábor. 
Sajnos egy eljárás sikertelenül zárult: Kőszeghy Flóra

Habilitáció 
Vasáros Zsolt eredményesen habilitált. 



Egyetemi tanári pályázat
Egyetemi tanári kinevezések 2018-ban Építőművészeti területen: Alföldi György, Sugár Péter
Elindított, folyamatban lévő egyetemi tanári pályázatok Építőművészeti területen: Szabó Levente, Vasáros Zsolt

Gazdálkodás 
A gazdálkodás részletes adatai a Dékáni Hivatalban megtekinthetők. Kiemelt főbb számok kerekítve:

bevételek
kari támogatás 5000  eFt
saját bevétel 150 eFt
fokozatszerzésből 650 eFt
összesen 5800 eFt

kiadások
személyi (meghívott tanárok) 1600 eFt
szakértői díjak 600 eFt
Velence, Biennálé szállás 220 eFt
kiküldetés belf. gk.üz., szállás 130 eFt
repjegy, száll. megh. külf. tanár 80 eFt
Berlin, szállás 1017 eFt
DLA könyv (nyomda) 980 eFt
DLA könyv (szerkesztés) 500 eFt
Egyéb kiadások 150 eFt
összesen 5277 eFt

Az 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. 

Elkerülhetetlennek látszik a szervezeti működés és a képzési terv újragondolása.  Szeretnénk elérni azt is,  
hogy a korábban megígért K.276 terem átalakítása végre elkészüljön és azt az ÉDI  saját teremként megkapja.  

Balázs Mihály DLA 
építész, egyetemi tanár
ÉDI vezetője, HBDT elnöke

2018.12.06.


