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Dr. Istvánfi Gyula professzor úr – aki az ülésről kimentette magát – írásban elküldte 
véleményét az egyes napirendi pontokhoz, ezt a Doktori Iskola vezetője minden esetben 
felolvasta. 
 
A Tanács napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta: 
 
1. A 2009/10 tanévre a felvételi eljáráshoz a Doktori Iskola Tanácsa február 25-i ülésén 
meghirdette a felvételi kiírást, határozatot hozott az előzetes pontszámítás módjáról. 
Dr. Kollár László tájékoztatta a Tanácsot a felvételi eljárás menetéről és javaslatot tett a 
Felvételi Bizottság összetételére: 
 elnök:Dr. Osztroluczky Miklós 
 tagok: Dr. Krähling János, Dr. Sajtos István 
 póttag: Dr. Megyesi Tamás 
 tanácskozási joggal: Dr. Mályusz Levente (tudományos dékán-helyettes) 
A Felvételi Bizottság összetételét a Doktori Iskola Tanácsa egyhangúan elfogadta. 
 
2. Kollár László tájékoztatta a tagokat Becker Gábor dékán úrral folytatott elektronikus 
levelezéséről. Bejelentette, hogy mivel felmerült az elfogultság vádja, a továbbiakban nem 
vesz részt azon ügyek tárgyalásán, melyekben a dékán úr érintett. 
 
3. Martint Pilsitz felvételi jelentkezéséhez kérelmet csatolt. Kérvényezi, hogy a felvételi 
kiírásban megfogalmazott nyelvvizsga-követelmény alól – tekintettel arra, hogy német 
anyanyelvű, továbbá angol  szakon szerzett a BME-n diplomát, így nyelvismerete igazolt – 
felmentést kapjon. A Doktori Iskola Tanácsa a 3/1980. (X.25.) MM rendeletre való 
tekintettel a nyelvismeretet igazoltnak tekinti. 
 
4. Témavezetői akkreditációs kérelmet adott be Mályusz Levente. A kérelmet Krähling 
János terjesztette elő. A kérelmet a Doktori Iskola Tanácsa – titkos szavazással –  
egyhangúan támogatta, Mályusz Levente témavezetői akkreditációját három évvel 
meghosszabbította. 
 
5. Dr. Zöld András főállású munkaviszonya a nyár folyamán megszűnik, ennek 



következtében a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 10§ (3) témavezetőkre vonatkozó 
kritériumainak nem fog megfelelni. Az ügyben a Doktori Iskola vezetője tájékoztatta a 
Doktori Iskola Tanácsának tagjait dr. Zöld Andrásnak írt leveléről és az arra kapott 
válaszlevélről, amelyet az ülés előtt a DIT tagjai kézhez kaptak. 
Dr. Zöld András az ülésen szóban is nyilatkozott, hogy amennyiben az Egyetemi 
Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács ezt engedélyezi, és a levelében felsorolt technikai 
feltételek biztosítottak, a továbbiakban is vállalja hallgatóinak témavezetését. Felvetette, 
hogy a doktoránsok további oktatásban való részvételét nem látja biztosítottnak. Ezután 
Dr. Zöld András távozott az ülésről. 
A Doktori Iskola Tanácsa megtárgyalta az ügyet. A doktoranduszok oktatásban való 
részvétele ajánlott, de az abszolutórium megszerzéséhez nem kötelező az érvényben lévő 
szabályzatok szerint. Dr. Kontra Jenő tanszékvezető úr nyilatkozott, hogy a témavezetés 
technikai feltételeit az Épületgépészeti és Energetikai Tanszék – dr. Zöld András levele 
utolsó bekezdésének megfelelően – biztosítja. 
Dr. Zöld András visszatért az ülésre. A tagok tájékoztatták az elhangzottakról, melyeket 
tudomásul vett. 
A Doktori Iskola Tanácsa titkos szavazással egyhangúan támogatta, hogy a Doktori Iskola 
vezetője kérvényezze az EHBDT-től, hogy Dr. Zöld András doktoranduszainak 
témavezetését folytathassa tekintettel eddigi kiemelkedően sikeres témavezetői 
tevékenységére. 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította:  
Marótzy Katalin  
a Doktori Iskola titkára 

 
 

Dr. Kollár László 
a Doktori Iskola vezetője 


