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Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 15.45 h 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 8+1 fő 
 
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 
 
1. Dr. Kollár László tájékoztatta a tagokat, hogy a www.doktori.hu adatbázisba feltöltött 
adataikkal kapcsolatban automatikusan küldött e-mailek ügyében levélben megkereste a 
MAB elnökét. Amennyiben a törzstagoknak ki kell egészíteniük korábban megadott és 
ellenőrzött adataikat, az Iskola vezetője értesítést küld. 
 
2. Dr. Kollár László tájékoztatta a Doktori Iskola Tanácsát az Egyetemi Habilitációs 
Bizottság és Doktori Tanács szeptember 24-i üléséről, ahol egyhangúan támogatták a 
Csonka Pál Doktori Iskola kérvényét Dr. Zöld András témavezetői jogosultságára 
vonatkozóan. 
 
Dr. Vámossy Ferenc, Dr. Sajtos István, Dr. Széll Mária megérkezett, Dr. Kollár László 
megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
 
3. A 2009/10 tanév felvételi eljárása után egy államilag finanszírozott helyre felvételt nyert 
hallgató visszamondta jelentkezését, illetve doktori ösztöndíjra fordítható összeg maradt 
felhasználatlanul a Karon. A Csonka Pál Doktori Iskola pályázatot hirdetett nem 
finanszírozott státuszú hallgatóinak körében ösztöndíj elnyerésére. 
A felhívásra Kazinczy Gyöngyvér, Tajta István és Simon Tamás adtak be pályázatot, a 
beadványokat Dr. Domokos Gábor ismertette. A tagok áttekintették a doktoranduszok 
tanulmányi előmenetelét és publikációs tevékenységét. 
 
Dr. Dulácska Endre – Tajta István témavezetője - távozott az ülésről. 
 



A tagok titkos szavazással, 5-2 arányban támogatták, hogy Tajta István 12, Simon Tamás 4 
hónapra kapjon ösztöndíjat 2009 szeptemberétől bérszámfejtve. 
 
Dr. Dulácska Endre visszatért az ülésre. 
 
A tagok titkos szavazással, 5-3 arányban nem támogatták, hogy Kazinczy Gyöngyvér 4 
hónapos ösztöndíjat kapjon. 
 
4. Varga Edit doktorandusz hallgató e-mailben érdeklődött a Kutatásmódszertan tárgy 
előadójától Dr. Domokos Gábortól, hogy – tekintettel külföldi tartózkodására – a kötelező 
tárgyat távoktatás-szerűen teljesítheti-e. A DIT megállapította, hogy a tárgy – jellegéből 
adódóan – ilyen módon nem teljesíthető. 
 
Dr. Domokos Gábor távozott az ülésről. 
 
5/a A választható tárgyak felvételére vonatkozó kérelmek benyújtása lezajlott, a 
kérelmeket Marótzy Katalin terjesztette elő: 
 

kérvényező tárgy tárgyat oktató intézmény 

Kazinczy Gyöngyvér Ökologikus építészet 

Szerkezetrekonstrukció I. 
BME Építészmérnöki Kar 

Vető Dániel 
Kontinuummechanika BME Gépészmérnöki Kar 

Tajta István Építmények vizsgálata 
földrengésre 

BME Építőmérnöki Kar, 
szervezett doktori képzés 

Bun Zoltán Technológia és kultúra BME Gazdaság és 
Társadalomtudományi Kar 

Hőtan, áramlástan Kovácsné Plajos Katalin 

Komfortelmélet 

Épületfizika I. Kalmár Tünde 

Műszaki Zajtechnika 

Debreceni Egyetem, Műszaki Kar 

 
A Doktori Iskola Tanácsa minden tárgyfelvételi kérelmet egyhangúan támogatott. Az új 
választható tárgyak felkerülnek a Doktori Iskola honlapjára. 
 
5/b Lantos Zsolt Gábor korábban teljesített tizenegy tárgy utólagos elismertetését kérte a 
Doktori Iskola Tanácsától. Tekintettel arra, hogy a hallgatónak abszolutóriuma 
megszerzéséhez még három választható tárgyat kell teljesítenie – az iskolai szabályzatok 
szerint 2-2 kredit értékkel -, a DIT azt javasolja, hogy a hallgató kérvényezzen három, a 



kutatási témájához kapcsolódó tárgyat, melyet hallgatni szeretne. 
 
6. Bun Zoltán doktorandusz-hallgató kérvényt nyújtott be, hogy a Doktori Iskolától 
használatra kapott hordozható számítógépet a továbbiakban is igénybe vehesse. A 
kérelmet a DIT egyhangúan támogatta. 
 
7. Dr. Széll Mária felvetette a kérdést, hogy doktoranduszának munkáját laboratóriumi 
lehetőséggel is segítő debreceni kollégájának társtémavezetőként való szerepeltetése 
lehetséges-e. 
A Doktori és Habilitációs Szabályzat 10§(5) szerint: „Minden doktoranduszhoz egy és csak egy 
témavezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz 
tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését.” 
A DIT javasolja, hogy közös kutatás esetén társszerzőként, illetve 
köszönetnyilvánításokban tűntessék fel a doktoranduszok a munkájukban segítséget 
nyújtók nevét. 
 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: 
Marótzy Katalin 
a Doktori Iskola titkára 

 
 

Dr. Kollár László 
a Doktori Iskola vezetője 


