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Levezetı elnök: Dr. Barczi Attila
Az emlékeztetıt összeállította: Jeney Zsuzsa
A levezetı elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Tanácsülés
határozatképes. A meghívóban szereplı napirendi pontokat a Tanácsülés egyhangúan
elfogadta.
1. napirendi pont: Hallgatói kérelmek
KERTÉSZ-KÁLDOSI ZSUZSANNA ABSZOLUTÓRIUM KÉRELME
Dr. Barczi Attila ismertette a hallgató anyagát. Megállapította, hogy a hallgató teljesíti az
abszolutórium megszerzéséhez szükséges feltételeket, ezért támogatja megadását. A
publikációk terén komoly elmaradást érez. Fel kell hívni a figyelmét a hallgatónak és
témavezetıjének is, hogy az elkövetkezı idıben a dolgozat és a Doktori Iskola témájához
illeszkedı publikációk megjelentetésére lesz szükség.
Dr. Báldi András szerint is a hallgató meglévı publikációi nagyon gyengék és a
fokozatszerzési kérelemhez mindenképpen szüksége lesz komolyabb cikkek és konferencia
kiadványok megjelentetésre és erre a hallgató figyelmét fel kell hívni.
A DIT a kérelmet 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
YOSOF SALIH M. ALI HAMID – FOKOZATSZERZÉSI KÉRELEM
A hallgató fokozatszerzési kérelemét már korábban tárgyalta a tanács. Jelen esetben a bíráló
bizottság kijelölésre tesz javaslatot a tanács. A jelölt a fokozatszerzéshez történı
bejelentkezéshez szükséges feltételeket már korábban is teljesítette.
A Bíráló Bizottságra tett javaslatot a DIT 8 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta.
(Az elfogadott Bíráló Bizottság összetétele mellékelve)
GÉMESI ZOLTÁN - FOKOZAT ODAÍTÉLÉS
Dr. Barczi Attila elmondta, hogy a hallgató sikeres szigorlatot tett, majd eredményes védése
után cum laude minısítéssel kapná meg PhD fokozatát. Tájékoztatta a tanácsülés résztvevıit,
hogy hamarosan új cikke jelenik meg a jelöltnek a SZIE Bulletinben, melyrıl igazolást is
csatoltak az anyaghoz.
Dr. Darvas Béla szerint ebben az esetben is fontos lenne, hogy a jelöltnek az elmúlt 10 évben
legyen megfelelı a publikációs teljesítménye. Ebben az esetben a komolyabb cikkek jóval
korábbiak, mint 10 év.
Dr. Heltai György témavezetı elmondta, hogy a jelölt egyéni képzésben vett részt.
Felvételekor megvizsgálták a publikációs teljesítményét és megfelelınek találták.
Dr. Scheber Pál szerint is a felvételkor kellet a publikációs feltételeket megvizsgálni. Most
emiatt ne emeljen kifogást a tanácsülés.
A DIT 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett javasolja a Ph.D. fokozat odaítélését.

IBRAHIM A. ISSA- FOKOZAT ODAÍTÉLÉS
A hallgató sikeres szigorlata és eredményes védése után cum laude minısítéssel kapná meg
PhD fokozatát.
A DIT 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolja a Ph.D. fokozat odaítélését.
FABÓK VERONIKA - ÁTVÉTELI KÉRELEM
Dr. Barczi Attila: Fabók Veronika az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolájából kérte
átvételét. Választott témavezetıjével kidolgozták az új kutatási munkatervet. Témája
illeszkedik a doktori iskola képzési témái közé.
Az új témát és a témavezetıt a DIT egyhangúlag (9 igen szavazat) elfogadta, a befogadó
nyilatkozat kiállítását megszavazta.
Kéri a hallgatót, hogy készítse el a Képzési munkatervét, melyben már szerepeltesse azon
tárgyakat, amelyeket a Témavezetı elfogadásra javasolt a korábban lehallgatott tárgyak közül.
A Képzési és Kutatási Munkatervet két bíráló jóváhagyása után fogadja el a Doktori Iskola.
2. napirendi pont: 2009-es témakiírások elfogadása
Dr. Barczi Attila tájékoztatta a DIT tagjait, hogy az Egyetemi Doktori Szabályzat értelmében
a téma meghirdetéseket a doktori iskola győjti össze, viszont az EDHT hagyja jóvá. A
témavezetı személyére vonatkozólag megadott az EDHT elızetes szempontokat. Az adott
témavezetınek az adott témakörbıl rendelkeznie kell az elmúlt 5 (10) évben releváns
publikációkkal.
Begyőjtésre kerültek a témák a leírásokkal és a kapcsolódó publikációkkal.
Dr. Heltai György jelezte, hogy az egy fı téma mellette megadta a már futó témáit is.
Dr. Barczi Attila elmondta, hogy fontos egy teljes lista elkészítése, mert a doktori iskola
honlapján szerepeltetni lehet egy tágabb kiírást is, amibıl az érdeklıdık választhatnak. Az
EDHT valószínőleg csak egy témát fog jóváhagyni témavezetınként.
Dr. Füleky György jelezte, hogy a levelezı hallgatók témakiírása is ugyanolyan fontos, mint
a nappali hallgatóké.
Dr. Darvas Béla szerint Dr. Drávucz Sándor témája nincs specifikálva és jelenleg a
témavezetése alatt lévı hallgatók két éve nem számoltak be a munkájukról. Nem támogatja,
hogy idén Dr. Drávucz Sándor témát hirdethessen meg és témavezetésére hallgató felvétele
lehetséges legyen.
Dr. Kriszt Balázs Dr. Nagy István témájával szeretné kiegészíteni a listát.
Dr. Várallyay György szerint nem egységes a lista. Sokan nem az elıírásoknak megfelelı
mennyiségő publikációt csatoltak az anyaghoz. Akik több témát adtak meg, azoknak mikor
derül ki majd, hogy melyik téma lesz a preferált fıtéma.
Dr. Heltai Gyorgy emlékezteti a törzstagokat, hogy minden törzstagnak kell meghirdetett
témájának lenni.
Dr. Székács András elmondta, hogy amennyiben egy témát lehet csak meghirdetni akkor
célszerő egy tág témakört megadni.
A DIT 3 igen, 2 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett nem fogadta el Dr. Drávucz Sándor
témameghirdetését. A témavezetés alatt lévı hallgatók teljesítménye alapján 2009-ben ne
hirdethessen témát.
Nagy István témáját a DIT 9 szavazattal egyhangúlag elfogadtaA felterjesztett témakiírási listát a DIT a fenti módosításokkal 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
3. napirendi pont: Habilitációs kérelem
DR. DÁVID LÓRÁNT HABILITÁCIÓS KÉRLEME
Dr. Barczi Attila ismertette Dávid Lóránt habilitációs kérelmét.

Dr. Michéli Erika szerint a jelentkezı témája nem illeszkedik a doktori iskola témái közé,
ezért nem javasolja a kérelem befogadását.
A DIT 8 nem és 1 igen szavazattal nem fogadta el Dávid Lóránt habilitációs kérelmét.
Dr. Székács András figyelmeztette a doktori iskola tanácsát, hogy elmaradt a habilitációs
feltételek átdolgozása. Fontos, hogy a habilitációnál alkalmazott pontrendszer átdolgozásra
kerüljön.
4. napirendi pont - tájékoztató az iskolavezetı választással kapcsolatos eseményekrıl
Dr. Barczi Attila tájékoztatta a tanácsülés részvevıit a február 3-án Dr. Solti László rektornál
lefolytatott megbeszélésrıl, melyen a doktori iskola MAB által akkreditált törzstagjai közül 7
törzstag vett részt. Ezen a megbeszélésen a jelenlévı törzstagok nem választottak új vezetıt,
hanem tanácsülésen kívánták megbeszélni és eldönteni, hogy milyen lépéseket tegyen a
doktori iskola. Mivel az elkövetkezı akkreditációs folyamat megbízott vezetıvel nem vihetı
végig, fontos, hogy az iskolavezetı ügyében elırelépés történjen.
Ezen tájékoztató után felolvasta a Rektor Úrnak és Hornok László EDHT elnöknek eljuttatott
levelét, melynek két példányát kéri az emlékeztetıhöz csatolni.
Mivel a tanácsülést egy zárt tanácsülés követi, ezért a további napirendi pontok a következı
tanácsülésen kerülnek megvitatásra.
Dr. Barczi Attila megköszönte a Tanácstagok megjelenését és aktív közremőködését.
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