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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 
Doktori Iskola Tanácsa 

JEGYZŐKÖNYV 
az Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa 

2005. március 23-i üléséről 
 
Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 17.00 óra 
Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint összesen 6 fő  
 
A Bizottság a napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 
1. A PhD tantárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott. A kérelmeket 
Dr. Domokos Gábor terjesztette elő. Öt tárgyfelvételi kérelem érkezett be, közülük négy 
hallgató által benyújtott kérelem vonatkozott Építészmérnöki Kari választható tárgyra, 
ezeket a tárgyakat az alapképzésben nem végezték el, és erről nyilatkoztak. Egy kérelem a 
posztgraduális „Műemléki Szakmérnöki képzés” tárgyaira vonatkozott, a kérelmet 
benyújtott hallgató más egyetemen végzett. A Bizottság a tárgyfelvételeket egyhangúan 
jóváhagyta. Az eddig engedélyezett felvehető, választható tárgyak listája a Bizottság 
támogatásával felkerül a Csonka Pál Doktori Iskola honlapjára. 
(www. szt.bme.hu/doktisk) 
2. A Doktori Iskola Tanácsa az 1999 előtt beiratkozott hallgatók vonatkozásában a 
következő határozatot fogadta el egyhangúan: A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa a Doktori TVSZ 
4 § (3) – mely szerint „… a hallgatói jogviszony legkésőbb a felvétel után 6 évvel 
megszűnik” - alapján az 1999 előtt beiratkozott, abszolutóriumot és fokozatot nem szerzett 
hallgatóinak jogviszonyát egységesen megszűnteti, a Dékáni Hivatalban tárolt indexeket 
irattározza, az érintettek kérésére kiadja. 
1. Akreditációs kérelmek elbírálása, a vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott. A 
kérelmeket Dr. Domokos Gábor terjesztette elő. Öt kérelem érkezett be, ezek közül 
Locsmándi Gábor akreditációs kérelmének tárgyalását a Tanács elnapolta, a kérelmezőtől 
eddigi témavezetői tevékenységére vonatkozóan kiegészítést kért. 
A többi kérelem esetében egyhangú titkos szavazással a Tanács a következő határozatokat 
fogadta el: A Doktori Iskola Tanácsa Kontra Jenő - eddigi időlegesen meghívott tagot – 
állandó meghívottá nevezi ki, Sajtos István időleges meghívotti tagságát öt évre 2010-ig 
meghosszabbítja, Mályusz Levente időleges meghívotti tagságát három évre 2008-ig 
meghosszabbítja, Méhes Balázs három évre, 2008-ig egy doktoráns hallgató 
témavezetésére, időleges meghívotti tagságot kap. 
 
A jegyzőkönyvet összeállította:  
Marótzy Katalin 
a Doktori Iskola titkára 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 


