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Doktori Iskola Tanácsa 
2009. április 1.-i üléséről 

 
Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 17.00 h 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 7+1 fő 
 
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 

 

1. Dr. Becker Gábor témavezetői akkreditációs kérelmével kapcsolatban a Csonka Pál 

Doktori Iskola Tanácsa előző ülésén azt a határozatot hozta, hogy az ellentmondó 

egyetemi szintű rendelkezések miatt az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 

állásfoglalását kéri. 

"A Csonka Pál Doktori Iskola (építészmérnöki tudományok) állásfoglalást kért egy témavezetői 

alkalmassággal kapcsolatban. A kérelmező egyetemi tanár a szakterületen szerzett habilitációt, 

ugyanakkor tudományági PhD fokozattal nem rendelkezik, így az EHBDT 2008. szeptember 29-i 

döntése alapján nem hirdethetne meg témát. Rövid vitát követően az EHBDT egyhangú (22 igen, 1 

tartózkodás, 0 nem) szavazással hozzájárult ahhoz, hogy a Doktori Iskola Tanácsa ebben az esetben 

kizárólag a szakmai szempontokat mérlegelje, és eltekinthet a rendeleteket értelmező EHBDT 

határozattól." (Emlékeztető az EHBDT március 12-i üléséről) 

Az állásfoglalás alapján a Doktori Iskola titkos szavazással (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) a 

következő határozatot hozta: Dr. Becker Gábor – a szokásos rendszer szerint – 3 évre, egy 

hallgató témavezetésére kap lehetőséget, a 2009/10 tanévtől kezdve. 

 

2. A 2009/10 tanévre a felvételi eljárással kapcsolatban Dr. Kollár László ismertette a BME 

Doktori és Habilitációs Szabályzatának vonatkozó rendelkezéseit (13§). Ez alapján a 

három tagú Felvételi Bizottság a Doktori Iskola honlapján is közzétett előzetes hallgatói 

pontok ismeretében beszélgetést folytat a jelentkezőkkel, majd javaslatot tesz a Doktori 



Iskola Tanácsának. A Tanács – figyelembe véve a szabályzatban megjelölt egyéb 

szempontokat és az ezekkel összhangban lévő – az Iskola honlapján szintén nyilvános – 

témavezetői értékelést, javaslatot tesz a Kar dékánjának a felvételre. 

A Doktori Iskola Tanácsa a Felvételi Bizottság tagjait később jelöli ki. 

 

Dr. Zöld András felvetette, hogy az államilag nem finanszírozott státuszba felvett 

doktoranduszok esetében a költségtérítés összegének megállapításáról nincsenek hivatalos 

információi a leendő témavezetőknek és hallgatóknak. A Doktori Iskola vezetője az 

Építészmérnöki Kar gazdasági dékánhelyettesétől tájékoztatást kér majd az ügyben. 

 

Az ülés végén Dr. Kollár László tájékoztatta a tagokat, hogy a Magyar Akkreditációs 

Bizottság vizsgálatához az adatközlés formai hiányok nélkül megtörtént, köszönetet 

mondott Marótzy Katalinnak és Gyurkó Csillának az elmúlt időszakban végzett alapos 

munkájukért, amit gyakran munkaidő után is végeztek. 

 

 
A jegyzőkönyvet összeállította:  
Marótzy Katalin  
a Doktori Iskola titkára 

 
 
 

Dr. Kollár László 
a Doktori Iskola vezetője 


