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Emlékeztető a Doktori Iskola Tanácsüléséről
Időpont: 2008. május 14.
Hely: SZIE-KTI, Humán Stúdió
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Levezető elnök: Dr. Barczi Attila
Az emlékeztetőt összeállította: Jeney Zsuzsa
A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Tanácsülés
határozatképes. A Meghívóban szereplő napirendi pontokat a Tanácsülés egyhangúan
elfogadta.
Dr. Barczi Attila tájékoztatta a Tanácsülés résztvevőit, hogy az EDHT következő, május 29-ei
ülésén nem tud részt venni. Előzetes egyeztetés után javasolta, hogy Dr. Füleky György
képviselje a Doktori Iskolát az ülésen. A DIT a javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirendi pont: Hallgatói kérelmek
Címmódosítási kérelmek
Az alábbi hallgatók nyújtottak be címmódosítási kérelmet.
Hajdú Zoltán
Halász Gábor
Zajácz Edit
Mindegyik kérelemben a korábban elfogadott cím került pontosításra és tartalmi változást
nem jelentenek a doktori témákban.
A DIT a kérelmeket egyhangúlag elfogadta.
Felvételi kérelem
Dr. Barczi Attila tájékoztatta a Tanácsülést Alaeddin A. Alfoughi 2008. április 1-én
megtartott felvételi meghallgatásáról. A meghallgatásról jegyzőkönyv készült.
Témavezetőjének Dr. Füleky Györgyöt javasolták. A hallgató teljesíti a felvételi
követelményeket és témája illeszkedik a Doktori Iskola képzésébe, így javasolja a felvételét.
A hallgató felvételére tett javaslatot a DIT egyhangúlag elfogadta.
Abszolutórium kérelmek
Az alábbi hallgatók nyújtottak be abszolutórium kérelmet:
László Balázs
Orosz Erika
Pór Tamás
Szűcs Beatrix
Tóth Péter
A hallgatók teljesítették az abszolutórium megszerzéséhez szükséges feltételeket. A DIT a
kérelmeket egyhangúan elfogadta.

1

Fokozatszerzési kérelem
Málnási Cs. Gábor Bíráló Bizottság módosítási kérelme
A hallgató 2005. december 8-án elfogadott fokozatszerzési kérelmében szereplő Bíráló
Bizottság módosítását kérelmezte.
A módosított Bíráló Bizottságra tett javaslatot a DIT egyhangúlag elfogadta.
(Az elfogadott Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Szegedi László fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A publikációs tevékenységét nem
találta elégségesnek és kéri a hallgatót, hogy készítsen legalább egy magyar nyelvű folyóirat
cikket.
Mozsgai Katalin fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A jelölt a fokozatszerzésre
történő bejelentkezéshez szükséges feltételeket teljesítette. Javasolja a jelöltnek, hogy a
publikációs listában a folyóirat cikkeket bontsa szét és külön tüntesse fel a lektorált cikkeket.
A DIT a Szigorlati Bizottság és a Bíráló Bizottság összetételére tett javaslatot.
A fokozatszerzési kérelmet és a Bizottságokra tett javaslatot a DIT egyhangúlag elfogadta.
(Az elfogadott Szigorlati és Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Halász Gábor fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A jelölt a fokozatszerzésre
történő bejelentkezéshez szükséges feltételeket teljesítette. A Fokozatszerzési kérelmet
valamint a Szigorlati és Bíráló Bizottságra tett javaslatokat a DIT egyhangúlag elfogadta.
(Az elfogadott Szigorlati és Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Hajdú Zoltán fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A jelölt a fokozatszerzésre
történő bejelentkezéshez szükséges feltételeket teljesítette. A Fokozatszerzési kérelmet a DIT
6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
A Szigorlati és Bíráló Bizottságra tett javaslatokat a DIT 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
(Az elfogadott Szigorlati és Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Zajácz Edit fokozatszerzési kérelme
A hallgató kérelmét a Doktori Iskola Tanácsa megvizsgálta. A jelölt a fokozatszerzésre
történő bejelentkezéshez szükséges feltételeket teljesítette. A Fokozatszerzési kérelmet a DIT
6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
A Szigorlati és Bíráló Bizottságra tett javaslatokat a DIT 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
(Az elfogadott Szigorlati és Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
Palágyi Attila és Tóth Nikolett fokozatszerzési kérelme
A hallgatók publikációs listáját a DIT nem találta megfelelőnek. Kéri a hallgatókat, hogy
dolgozzák át a leadott listákat. Lehetőleg a témához kapcsolódó cikkeket és konferencia
kiadványokat szerepeltessék a listákban.
Palágyi Attila esetében a DIT 6 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a
fokozatszerzési kérelmet.
Tóth Nikolett esetében 2 nem szavazattal, 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem
fogadta el a fokozatszerzési kérelmet.
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Fokozat odaítélés
Tarr Ferenc és Vona Márton fokozat odaítélése
A jelöltek sikeres doktori védése után a DIT egyhangúlag javasolja a Ph.D. fokozat
odaítélését.
2. napirendi pont: Felvételi előkészítése
A Doktori Iskola Ügyrendi Szabályzatának megfelelően a Felvételi Bizottság tagjai:
A Doktori Iskola elnöke:
Dr. Barczi Attila
Titkára:
Dr. Ónodi Gábor
A Ph.D. programok vezetői: Dr. Füleky György
Dr. Menyhért Zoltán
Dr. Gyulai Ferenc
Dr. Ángyán József
Dr. Bayoumi Hosam
Dr. Kiss István
Dr. Kriszt Balázs
A felvételi meghallgatásra 2008. június 16-án kerül sor.
A DIT javasolja, hogy a meghallgatásra a jelöltek Témavezetői is kapjanak meghívást, hisz a
témáknak ők a legjobb ismerői.
Új témavezetők és témák elfogadását kéri a DIT az EDHT-tól. A mellékelt anyagban szereplő
témák egy része már elfogadott téma, csak a jelentkezők ismeretében a témák pontosítása
történik csak. (Dr. Michéli Erika, Dr. Barczi Attila, Dr. Gyulai Ferenc)
Dr. Várallyay György, Dr. Harkányi Zsuzsanna, Dr. Csontos Péter, Dr. Szoboszlay Sándor és
Dr. Kukolya József a korábban megadott témáinak elfogadását kéri.
Dr. Mészáros Csaba korábban nem adott meg témát, így a most megadott téma elfogadását
kéri.
A DIT a témajavaslatokat elfogadta és kéri az EDHT-t a témák jóváhagyására.
3. napirendi pont: A Doktori Iskola Ügyrendi szabályzatának véglegesítése
A Tanácsülés előtt nem érkezett javaslat a Publikációs ponttáblázat módosítására. Dr. Barczi
Attila javasolta, hogy maradjon az eredetei formájában.
Dr. Michéli Erika és dr. Kiss István javasolta, hogy mindenképpen kerüljön módosításra a
pontrendszer. Feltétlenül szükséges a doktori és a habilitációs eljárás esetén alkalmazott
pontozás különválasztása.
Dr. Kiss István vállalta, hogy a következő Tanácsülésre elkészíti a módosítási javaslatát,
melyet a Tanácsülés megtárgyalhat.
Az Ügyrendi Szabályzat további részeit véleményezésre elektronikus formában kapják meg a
Tanácstagok. A javasolt módosítások után kerül elfogadásra a végleges változat.
4. napirendi pont: Kötelező tárgyak meghatározása, új tárgyak elfogadása
Új tárgyak meghirdetésére érkeztek javaslatok az elmúlt időszakban. A tárgyak leírásai
véleményezésre elektronikus formában kerülnek kiküldésre a Tanácstagoknak.
A kötelező tárgyakkal kapcsolatban dr. Michéli Erika terjeszt elő anyagot majd a következő
Tanácsülés előtt.
5. napirendi pont: Következő Tanácsülés időpontjának meghatározása
Mivel sok Doktori Iskolát érintő ügyben nem tudott a Tanács végleges döntést hozni,
szükségessé vált egy rendkívüli Tanácsülés megtartása. Ennek várható időpontja: 2008.
szeptember 1.
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Dr. Barczi Attila megköszönte a Tanácstagok megjelenését és aktív közreműködését.
Gödöllő, 2008. május 14.
Az emlékeztetőt jóváhagyta:

Dr. Barczi Attila sk.
mb. Doktori Iskola vezető, levezető elnök
Melléklet:

1 pld jelenléti ív
Elfogadásra javasolt témák és témavezetők listája

4

