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A DOKTORI ISKOLA TANÁCSÁNAK 

44. H A T Á R O Z A T A 

 

1) A Tanács Awais Qadir 4. félévében járó pakisztáni Stpendium Hungaricum ösztöndíjas 

hallgató szakmai tevékenységét megfelelőnek tartja. 

A Tanács – a témavezetők (Dr. Balázsi Katalin, Dr. Balázsi Csaba) október 1-jei 

beadványa és a Tanács előtti elmondása, továbbá a hallgató beismerése alapján – 

megállapítja, hogy Awais Qadir számos alkalommal megszegte a PhD hallgatóknak a 

témavezetőkkel szembeni kötelezettségét: többszöri figyelmeztetés után is önálló 

tevékenységet (pl. konferenciára jelentkezés, abstract benyújtása) végzett a témavezetői 

tudta nélkül; több esetben megkerülte a témavezetőit és visszaélt a nevükkel (a kiemelt 

eseteket az 1. melléklet tartalmazza).  

A Tanács figyelmezteti a hallgatót, hogy ez a magatartás tovább nem folytatható: 

hasonló etikai problémák jövőbeli előfordulása esetén a Tanács fegyelmi eljárást indít, 

amelynek eredménye végső esetben a doktori iskolából való kizárás is lehet. 

A Tanács kérésükre megszünteti Dr. Balázsi Csaba és Dr. Balázsi Katalin témavezetői 

státuszát, és egyúttal felkéri Dusza János professzort a témavezetői teendők ellátására, 

beleértve a komplex vizsgára való felkészítést.  

A Tanács megvizsgálja, hogy Dusza professzor témavezetői munkáját konzulensként 

Dr. Pinke Péter intézetigazgató (ÓE BGK) és/vagy Szépvölgyi János professor emeritus 

(MTA TTK) és kutatócsoportja hogyan tudná segíteni. 

A Tanács írásban tájékoztatja Awais Qadirt, továbbá korábbi és jelenlegi témavezetőjét 

a Tanács határozatának részletes indoklásáról (2. melléklet). 
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2) A Tanács felveszi a kutatási témák közé a 

 Korszerű funkcionális anyagok kombinatorikus, hatékony előállitása és minősitése  

optikai módszerrel (témakiíró: Fried Miklós) c. témát. 

 Egyúttal felkéri a téma kiíróját a rövid összefoglaló kismértékű átdolgozására: a kutatási 

téma célja, a kutatási teendők előzzék meg az aktuális pályázati körülmények 

bemutatását.  

3) A Tanács nem tartja az anyagtudományhoz kellően szorosan kapcsolódónak a 

Komplex anyagi és technológiai rendszerek hálózat-szemléletű modellezése (Témakiíró: 

Csiszér Tamás) c. témát, továbbá nem látja a témakiírónak az mtmt-ben látható eddigi 

publikációs tevékenységében a garanciát az eredményes témavezetéshez, ezért nem 

javasolja a doktori kutatási téma kiírását. 

 

Budapest, 2018. november 26. 

   

 

         Dr. Vajda István     
                                                                                  a Doktori Iskola Tanácsának elnöke  
  

 

 


