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Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 16 h 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 9+2 fő 
Jelen van 6 törzstag 
 
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 

 

1. Az első napirendi pont levelező elnöke: Dr. Mihály György EHBDT elnök 

Dr. Kollár László tájékoztatta a Doktori Iskola Tanácsát, arról, hogy a Doktori Iskola 

vezetéséről január 1.-i hatállyal lemond, tekintettel egyéb feladataira. Dr. Mihály György 

ismertette a DIT tagjainak az új vezető választásával kapcsolatos szabályokat és az 

ügymenetet. Javaslatot tett arra, hogy a Csonka Pál Doktori Iskola vezetését a 

továbbiakban Dr. Domokos Gábor lássa el. Dr. Domokos Gábor nyilatkozott, hogy a 

bizalom fennállása esetén eleget tesz a felkérésnek, majd távozott az ülésről. 

A javaslatot a DIT megtárgyalta, a jelen lévő törzstagok titkos szavazással, 100%-os 

arányban támogatták. Dr. Krähling János a Doktori Iskola Tanácsának nevében köszönetet 

mondott Dr. Kollár Lászlónak eddigi munkájáért. 

Dr. Domokos Gábor visszatért, Dr. Mihály György távozott az ülésről 

 

2. Dr. Kollár László tájékoztatta a tagokat, hogy a DIT 2009. október 10.-i ülésen ismertetett 

EHBDT döntést – a témavezetői jogosultsággal kapcsolatban – a Szenátus támogatta, így 

Dr. Zöld András témavezetői tevékenységének folytatása jogszerű. 

 

3. Dr. Harasta Miklós korábban tájékoztatta a Doktori Iskola titkárát, hogy egészségi 

állapotára való tekintettel az „Épületszerekezet-történet” kötelező tárgyat a továbbiakban 



nem tudja megtartani. Dr. Domokos Gábor javaslatot tett arra, hogy a tárgyat a 

továbbiakban Dr. Sajtos István koordinálja, ezt a Doktori Iskola Tanácsának tagjai 

egyhangúan támogatták. Dr. Sajtos István a DIT következő ülésen tájékoztatja a tagokat a 

kialakított tematikáról és a tárgy oktatásában résztvevő oktatókról. 

 

4. Parti Mónika választható tárgyak felvételére vonatkozó kérelmet nyújtott be, melyet 

témavezetője támogatott. (Tervezés speciális felhasználóknak – BME GTK, Módszertani 

készségfejlesztés – BME GTK) A Doktori Iskola Tanácsa a tárgyfelvételi kérelmet 

egyhangúan támogatta. Az új választható tárgyak felkerülnek a Doktori Iskola honlapjára. 

 

A tagok egyeztették a következő ülés időpontját (2010. január 13. 15h), majd Dr. Kollár 

László megköszönte a tagok munkáját és lezárta az ülést. 

 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: 
Marótzy Katalin 
a Doktori Iskola titkára 

 
 

Dr. Kollár László 
a Doktori Iskola vezetője 


