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Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Az ülés kezdete: 14.30 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 7+1 fő
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. 2010 évi felvételi eljárás
Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a Doktori Iskola Tanácsát, hogy az Építészmérnöki Kar,
az Egyetemi keretelosztásnál 9 államilag finanszírozott helyet kapott. Dr. Domokos Gábor
tárgyalt a Mesteriskola vezetőjével, és megállapodtak, hogy idén a Csonka Pál Doktori
Iskola 5, a Mesteriskola 4 államilag finanszírozott hallgatót fogad.
A Doktori Iskola vezetője tájékoztatta továbbá a tagokat, hogy Talamon Attila leadta az
őszi félévre vonatkozó beiratkozási lapját, melyben „nem finanszírozott státuszt” jelölt
meg. Ennek értelmében az iskolai keretszámnál eggyel több, 6 finanszírozott státuszú
hallgató vehető fel az őszi félévre.
A DIT röviden áttekintette a felvételivel kapcsolatos szabályokat és korábbi eseményeket:
A DIT a tavasz folyamán kért témahirdetési javaslatokat a leendő témavezetőktől. A
beadott anyagokat anonim, független bírálók értékelték. A DIT a bírálók véleményét
elfogadta, a témákat – a bírálati pontszámok szerint – „kiemelten támogatott”,
„támogatott”, „esetlegesen támogatott” és „nem támogatott” kategóriákba sorolta. A
támogatott témák a minősítés jelzésével együtt felkerültek a DIT honlapjára, a
témajavaslatok többsége kiemelten támogatott volt. A DIT korábbi határozatai alapján az
első alkalommal témavezetést vállaló oktatókhoz egy hallgató vehető fel.
A DIT egyhangú határozatot hozott, hogy a jövőben egy meghirdetett témára egy
témavezetőhöz egy hallgató vehető fel, javasolja a témavezetőknek, hogy a nagyobb
témaköröket bontásban hirdessék meg témákként.
A Csonka Pál Doktori Iskola felvételi felhívására 13-an jelentkeztek. A DIT 2010. május 12i ülésén felkérte Dr. Dunai Lászlót Felvételi Bizottság alakítására és vezetésére. A Felvételi
Bizottság elnökének felkérésére a tagok Dr. Török László és Dr. Winkler Gábor voltak. A
DIT határozata szerint a Felvételi Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vett Dr.
Mályusz Levente tudományos dékánhelyettes. A szóbeli meghallgatás 2010. június 28-án

lezajlott. A Doktori és Habilitációs Szabályzat 13§(5) szerint a Felvételi Bizottság 1-100
terjedő skálán pontozta a jelentkezőket, fele-fele arányban figyelembe véve a hallgatók
korábbi teljesítményét – a Doktori Iskola honlapján is nyilvánosságra hozott számítás
szerint – és a helyszíni meghallgatást.
Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a Bizottságot, hogy Szenthe Ágoston és Kanyó Mihály
Zoltán nem vehető fel, mert a Felvételi Bizottság által adott pontszám nem éri el a 60-at
(DHSz 13§(5)), Kutasi Dávid nem vehető fel, mert diploma minősítése közepes (DHSz
13§(2)a).
A tagok áttekintették a felvételivel kapcsolatos elvi kérdéseket, majd az ülésről távozott
Dr. Domokos Gábor, Dr. Krähling János és Dr. Zöld András, előtte deklarálták, hogy a
felvételről való szavazásban nyíltan tartózkodni fognak érintettségükre hivatkozva.
A jelen lévő tagok a Doktori és Habilitációs szabályzat szerint „a felvételi bizottság jelentése
alapján, további szempontok (elsősorban a kutatási téma prioritása, a témavezető szakmai
potenciálja), az EHBDT-től kapott ösztöndíj-keretszámok, valamint a kar (szak) egyéb
lehetőségeinek figyelembevételével (DHSz 13§(6)) javaslatot fogalmaztak meg a felvétellel
kapcsolatban.
Dr. Domokos Gábor, Dr. Krähling János és Dr. Zöld András visszatértek az ülésre, és a
DIT - az érintettek nyílt tartózkodása mellett – egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
A DIT, figyelembe véve a hallgatók pontszámait, a meghirdetett
finanszírozott státusz keretszámait, a hallgatók nyilatkozatát, amit
státusszal kapcsolatban tettek, a témavezetők nyilatkozatait,
jelentkezőkkel kapcsolatban tettek, az alábbi javaslatot teszi az
dékánjának a felvételre vonatkozóan:

témák értékelését, a
a nem finanszírozott
melyet a hozzájuk
Építészmérnöki Kar

A következő hallgatók felvételét javasolja a DIT államilag finanszírozott státuszba, az
alábbi preferencia-sorrend szerint.
1. Szabó Tímea
2. Frey György Péter
3. Ther Tamás
4. Wettstein Domonkos
5. Józsa Anna Ildikó
6. Baku Eszter
7. Fetter Zsolt
8. Bakonyi Dániel
9. Garay Márton
Javasolja továbbá a következő hallgatók felvételét akár egyéb forrásból finanszírozott, akár
költségtérítéses státuszba. Amennyiben más forrás nem áll rendelkezésre, úgy a hallgatók
nyilatkozata alapján Fetter Zsolt vehető fel költségtérítéses státuszba.
A DIT Keresztessy Éva felvételét – a témavezető nyilatkozata és az első témavezetésre
vonatkozó iránymutatás alapján, nem javasolja.

2. Dr. Domokos Gábor tájékozatta a tagokat a „Kutatóegyetemi” és a „TÁMOP”
pályázattal kapcsolatos eseményekről.

3. A doktorjelölti ösztöndíjpályázat feltételeinek Bun Zoltán doktorandusz felelt meg, PhD
folyamatát 2009. december 12-én indította el a kari Szakmai Habilitációs Bizottság és
Doktori Tanács. A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa egyhangúan javasolja az ösztöndíj
odaítélését.
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