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2011. június 15.-i üléséről 
 

Hely: az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 
Az ülés kezdete: 16.00 h 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 7+1 fő 
 
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 

 

1. A 2011/12 tanév felvételi felhívására 15 jelentkező adott le anyagot. A DIT tagjai és 

titkára nem tekintettek bele a jelentkezési anyagokba. Dr. Domokos Gábor javaslatot tett a 

Felvételi Bizottság összetételére: 

Elnök: Dr. Kollár László 

Tagok: Dr. Ferkai András és Dr. Winkler Gábor 

Titkár: Dr. Marótzy Katalin 

A javaslatot a DIT egyhangúan támogatta, Dr. Kollár László nem volt jelen az ülésen. A DI 

vezetője javaslatot tett arra, hogy a felvételi eljárásban a Felvételi Bizottság - a Doktori 

Iskola honlapján is közzétett számítás szerinti - „előzetes pontokat” és a helyszíni 

beszélgetést 60-40% arányban vegye figyelembe javaslatának kialakításakor. A javaslatot a 

DIT egyhangúan elfogadta. 

 

2. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a tagokat, hogy az Építészmérnöki Kar 1 millió forintot 

biztosít a Csonka Pál Doktori Iskola számára, bemutatta Dr. Mályusz Levente tudományos 

dékán-helyettes úr evvel kapcsolatos elektronikus levelét. 

 

3. A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsának tagjai áttekintették a BME Útközben – a BME 

kutatóegyetemi pályán konferencia Építészmérnöki Kari szatelit-konferenciájának 

programját. Tárgyalták a kari kutatási programokat és ezek eredményeit. 

 



4. A Doktori Iskola vezetője tájékoztatta a tagokat a BME Doktori Iskolai TÁMOP (4.2.2.B-

10/1) pályázat eredményéről. A Csonka Pál Doktori Iskola számára rendelkezésére álló 

keret – a tagoknak kiosztott táblázat ütemezése szerint – felhasználható PhD ösztöndíj, 

hallgatói publikációs pályázat, konferenciarészvétel, az egyetemi „szuperszámítógép” 

használatának finanszírozására. Dr. Domokos Gábor felkérte a tagokat, hogy amennyiben 

igény mutatkozik a karon a számítógép használatára, azt jelezzék neki az igénybevétel 

megszervezése miatt. A pályázat terhére lehetőség van neves külföldi egyetemek 

professzorainak meghívására, a DI vezetője erre is javaslatokat kért a tagoktól. 

 

5. A Doktori Iskola Tanácsa 2011-ben a kari támogatás, későbbiekben a TÁMOP (4.2.2.B-

10/1) terhére hallgatói publikációs pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 

mellékletében szerepel. 

 

6. Az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság idén is pályázatot hirdetett meg a 

kutatási eredmények szélesebb körben történő megjelenítése. A BMe Kutatói Pályázat 

„Tudományos műhely” kategóriájában a DIT tehet javaslatot a részvételre. Dr. Domokos 

Gábor javasolta, hogy Dr. Krähling János vezetésével készüljön az idei kari pályázat. Dr. 

Krähling János és Dr. Marótzy Katalin távoztak az ülésről. A DIT egyhangúan támogatta a 

javaslatot. 

 

Melléklet: 
Hallgatói publikációs pályázat kiírása 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: 
Marótzy Katalin 
a Doktori Iskola titkára 
 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 
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Hallgatói publikációs pályázat 
 
 
A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa pályázatot ír ki jelenlegi első- és másodéves hallgatói 
számára - az Építészmérnöki Kar által biztosított keret terhére -, hogy magas szintű 
publikációs tevékenységüket díjazza. 
 
Pályázni 2009 szeptembere óta - SCOPUS vagy ASCE vagy SCI vagy ICONDA 
adatbázisban indexált folyóiratban - megjelent, vagy megjelenésre elfogadott 
publikációval/publikációkkal lehet: 
 
Beadandó: 
- CV 
- teljes publikációs jegyzék 
- a pályázati feltételeknek megfelelő cikkek listája 
- ezen cikkek másolata (megjelenés előtt befogadó nyilatkozattal) 
 
Az elnyerhető összeg egy évre havi maximum 30eFt, melyet a hallgatók ösztöndíj-
kiegészítés formájában kapnak meg. 
 
Beadási határidő: 2011. június 30. (a tudományos adminisztrációra) 
 
A beadott pályázatokról a Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa tematikus csoportonkénti  
anonim bírálat után dönt. 
A bírálat folyamán különböző súllyal értékelik a 
- magyar nyelvű, 
- idegen nyelvű, 
- külföldi megjelenésű, idegen nyelvű tudományos közleményeket. 
 
A Csonka Pál Doktori Iskola Tanácsa – a BME TÁMOP XXX keretéből – a következő 
években is meghirdeti a publikációs pályázatot. Egy közleménnyel egy alkalommal lehet 
pályázni. 
 
2010. június 15. 
 

Dr. Domokos Gábor 
a Doktori Iskola vezetője 

 
 


