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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 
Doktori Iskola Tanácsa 

JEGYZŐKÖNYV 
az Építészmérnöki Kar Doktori Iskola Tanácsa 

2006. március1-ei üléséről 
 
 
Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 17.00 óra 
Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint összesen 7 fő  
 
A Bizottság a napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 
 
1. A PhD tantárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott. A kérelmeket 
Marótzy Katalin terjesztette elő. A következő hat tárgyfelvételi kérelem érkezett be, mind 
választható tantárgy felvételére vonatkozóan: 
 
hallgató tárgy képzés 
Gábor-Szabó Zsuzsanna Az ipari épülettervezés sajátos 

építményei, épületei, speciális 
kérdései 

BME Építészmérnöki 
Kar, nappali képzés 

Tartószerkezetek rekonstrukciója 
Épületszerkezetek rekonstrukciója 

BME Építészmérnöki 
Kar, 
Épületrekonstrukciós 
szakmérnöki képzés 

Horváth Sára Erzsébet 

Energia és környezet PhD BME Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 
Kar, szervezett doktori 
képzés 

Tartószerkezetek rekonstrukciója Kapovits Géza 
Rekonstrukciós tervezés 

BME Építészmérnöki 
Kar, 
Épületrekonstrukciós 
szakmérnöki képzés 

Rekonstrukciós tervezés Laczkovics János 
Műemlékvédelem 

BME Építészmérnöki 
Kar, 
Épületrekonstrukciós 
szakmérnöki képzés 

Alapozások 
Mechanikai anyagmodellek 

Építőmérnöki Kar Árva Péter 

Matematikai statisztika 
mérnököknek 

Természettudományi 
Kar 

Farkas Klaudia Természetes világítás BME Építészmérnöki 
Kar, nappali képzés 



Szoláris épületek szerkezetei BME Építészmérnöki 
Kar, nappali képzés 

Pém Attila 

Döntési informatika BME Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 
Kar, nappali képzés 

 
A Bizottság a korábban nem teljesített építészkari nappali tagozatos, illetve a más karok 
által oktatott tárgyakra vonatkozó tárgyfelvételi kérelmeket egyhangúan jóváhagyta. A 
szakmérnöki képzésekben meghirdetett tárgyak tekintetében azt az irányelvet határozta 
meg, hogy a teljes képzési idő alatt legalább öt olyan választható tantárgyat kell teljesítenie 
a doktori iskola hallgatóinak – a kötelező tárgyakon felül – amely nem szakmérnöki 
képzés keretében meghirdetett tantárgy. 
Az engedélyezett felvehető, választható tárgyak listája és a fenti irányelv a Bizottság 
támogatásával felkerül a Csonka Pál Doktori Iskola honlapjára. 
(www. szt.bme.hu/doktisk) 
 
2. Kovács András Zsolt ötödéves doktorandusz kérelmet nyújtott be, hogy tekintettel a 
tanulmányaiból hátralévő időszak rövidségére a „Környezetgazdálkodás” c tárgy helyett a 
Debreceni Egyetem Matematika és Számítástudományok Doktori Iskolájában oktatott 
„Konstruktív geometria” c. tárgyat teljesíthesse. A Bizottság a tárgyfelvételi kérelmet 
egyhangúan jóváhagyta. 
 
3. Seprűs Zoltán levelező tagozatos PhD hallgató kérelmet nyújtott be, hogy tanulmányait 
a tavaszi félévben nappali tagozaton folytathassa. A Doktori Iskola Tanácsa 
megállapította, hogy az ügyben nem illetékes, a kérelmet a tudományos dékán-
helyetteshez továbbította. 
 
 
összeállította:  
Marótzy Katalin 
a Doktori Iskola titkára 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 

 


