EMLÉKEZTETİ
Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsülése
(SZIE MKK Kari Tanácsterem, 2009. május 22. 0900 óra)
A Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsa, amely 13 fıbıl áll, a megjelent 8 fıvel
határozatképes.
Heltai György: köszönti és tájékoztatja a megjelenteket az alábbiakról:
• A KT DIT február 17-ei ülésén Dr. Barczi Attila megbízott iskolavezetı lemondott
megbízásáról.
• Ugyanitt Dr. Füleky György kapott megbízást a KTDI ideiglenes vezetésére.
• Március 10-én az új törzstagokkal bıvített tanácsülés vezetıt választott a KTDI élére.
• Március 11-én Dr. Heltai György megbízást kapott a SZIE Rektorától a KTDI
vezetésére.
A napirendi pontokat a KTDI Tanácsa 8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat
mellett
elfogadta / nem fogadta el.
I. napirendi pont (Tájékoztatás az akkreditációs folyamatról):
Heltai György:
1. 2009. március 31.-ig a doktori adatbázist le kellett zárnunk.
2. Törzstagok személyeinek módosulása:
a. Dr. Ángyán József és Dr. Darvas Béla bejelentette visszalépését.
b. Jeney Zsuzsanna helyett a titkári feladatokat Bodnár Ákos egyetemi tanársegéd
vette át.
c. A SZIE Rektora új törzstagok számára adott megbízást:
i. Dr. Vetter János
ii. Dr. Hornung Erzsébet
iii. Dr. Czinkota Imre
iv. Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes
v. Dr. Ligetvári Ferenc
d. Dr. Várallyay György professor emeritus-i kinevezése alapján törzstagi
jogosultságot szerzett, így visszaállítottuk törzstagi megbízását.
3. A törzstagok a rájuk vonatkozó hiánypótlásokat maradéktalanul elvégezték, a Doktori
Adatbázis szerint a KTDI-nek hiányosságai nincsenek.
4. A KTDI önértékelése elkészült (a doktori iskola vezetıje készítette el) a MAB által
elıírt formában és szempontok szerint. Az érdeklıdı törzstagok kérésre az
iskolavezetınél betekintést nyerhetnek a dokumentumba.
5. A SZIE doktori iskoláit az EDHT összehasonlította és ebben az ösztöndíjasok
képzésének eredményessége a KTDI-ben a legalacsonyabb (25%). Ebben a
tekintetben mindenképpen javulnia kell a Doktori Iskolának.
6. A Cereal Research Communications-ben megjelent publikációkkal kapcsolatban az
EDHT elnöke tájékoztatott az MTA Etikai Bizottságának határozatáról és a SZIE
EDHT elnökének véleményérıl. Javasolja, hogy az ezt követı felterjesztések esetében

kövessék a jelöltek az említett elıírásokat és vegyék figyelembe az MTA és az EDHT
javaslatait.
Vélemények:
a. Micheli Erika: aki védés elıtt áll, azokat nem kellene ilyen új szabály szerint
kezelni. Javasolja, hogy a most kezdı hallgatókra legyen ez érvényes.
Javasolja, hogy a cikk tartalmát is figyelembe kellene venni az érvrendszerben.
b. Füleky György: a megváltozó szabályzatokat visszamenıleg nem
értelmezhetjük a korábban kezdett hallgatókra, mert az jogi
következményekkel járhat.
c. Kriszt Balázs: az EDHT elnöke egy IF-os cikket minısített
konferenciakiadvánnyá, vagyis a kérdés nagyon bonyolult.
d. Anton Attila: az MTA Etikai Bizottsága a nemzetközi IF-számítástól
független, ugyanakkor javasolja az EDHT elnökével történı konfrontáció
elkerülését.
e. Heltai György: a korábban a képzésbe bekerültekre ne vonatkozzon ez a
szabály, vagyis az MTA Etikai Bizottsága döntését a továbbiakban figyelembe
kell vennünk. Az EDHT által esetlegesen visszaküldött kérelmek esetében
egyedi elbírálást kellene kérnünk. Tudomásul vesszük a MTA és az EDHT
javaslatait és a jövıben érvényesnek tekintjük a Doktori Iskolára vonatkozóan.
7. Új oktató csatlakozására (Dr. Ács Éva) és oktató törlésére (Dr. Nagy Zoltán) került
sor.
II. napirendi pont (A
tudomásulvétele):

Doktori

Iskola

szabályzata

módosításának

utólagos

Heltai György:
A Doktori Iskola szabályzatát, oktatási tervét és csatlakozó dokumentumait az
akkreditációs feltételeknek megfelelıen módosítottuk és a módosításokat a törzstagok részére
elektronikus véleményezésre kiküldtük. A MAB irányelvei szerint a doktori iskolák
szabályzatait évente felül kell vizsgálni, amit a jövıben, az akkreditációs eljárást követıen
érvényesíteni kell.
Vélemények:
1. Barczi Attila: érvényes-e a törzstagok harmadával történı bıvítési elv a DIT
esetében a szavazati jogú tagokat illetıen?
2. Heltai György: az akkreditációs folyamat idejére nem kívánná módosítani a
jelenlegi helyzetet, ami a lehetı legegyszerőbb minimumot jelenti az
akkreditációs szabályok betartása mellett. Türelmet kér az akkreditációs
folyamat lezártáig. A témavezetık az ıket érintı hallgatói ügyekre kapjanak
meghívást a jövıben, valamint javasolja a doktoranduszi képviselet megoldását
és felkéri egy elektronikus választás lebonyolítására (a nappali tagozatos
hallgatók között) a DI titkárát.
3. Heltai György: a Felvételi Bizottság összeállításának felülvizsgálatát javasolja a
szabályzatban (4/3. pont). Kéri annak elfogadását a jövıre nézve.
4. Heltai György: pótlólagosan költségtérítéses képzésben meghirdetésre
kerülhetnek új témák, amelyeket az EDHT elnöke felé továbbítottunk.
5. Barczi Attila: nem javasolná a jövıre nézve a nappali és a levelezıs képzés ilyen
jellegő megkülönböztetését és minısítését, mert a felvételi folyamatban
ugyanazok az elıírások vonatkoznak minden jelöltre.

6. Heltai György: a kompetencia tekintetében vitás témák esetében lehet, hogy
szükséges lesz társ-témavezetı megjelölésére. Javasolja, hogy az akkreditációt
követıen
A KTDI Tanácsa a KTDI módosított szabályzatát
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
elfogadta / nem fogadta el
III. napirendi pont (Hallgatói kérelmek):
A KTDI Tanácsa az alábbi hallgatói ügyeket tárgyalta:
1. Tóth Nikoletta fokozatszerzési kérelme
Vélemények:
a. Heltai György iskolavezetı a címváltoztatásra történı kérelmet támogatja és
javasolja elfogadását. A fokozatszerzési kérelmet támogatja, azzal a
kiegészítéssel, hogy a Cereal Research Communications-ben megjelent
publikációt a külföldi konferencián megjelent lektorált anyagok között
javasolja feltüntetni.
b. Kriszt Balázs: mit jelent a „visszamenıleges” kifejezés a Cereal Research
Communications publikációk esetében?
c. Micheli Erika: javasolja, hogy nézzük meg a vonatkozó cikkeket is és
referáljanak hozzáértık a cikkek elfogadását illetıen.
d. Heltai György: ki kell jelölni egy referáló törzstagot az egyes
elıterjesztésekhez, e mellett pedig a témavezetı megjelenése legyen elvárt
az elıterjesztéskor. A publikációk felsorolásánál elıre kell vennünk a
témához kapcsolódó publikációkat, ezt kövessék a nem csatlakozók.
e. Kriszt Balázs: javasolja, hogy helyezzék át a Cereal Research Communications
cikket a külföldi konferenciakiadványokhoz.
f. Heltai György: „visszamenıleges” hatállyal kapcsolatban a már
elıterjesztettekre nem vonatkozik, de Hornok professzor úrral egyeztetni kell a
részletekrıl. Javasolja, hogy hívjuk meg egy tanácskozásra és kérjük ki a
véleményét.
A KTDI Tanácsa Tóth Nikoletta címváltoztatási és fokozatszerzési kérelmét
7 IGEN, 0 NEM és 1 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
2. Molnár Melinda abszolutórium megszerzésére vonatkozó kérelme
Vélemények:
a. Heltai György iskolavezetı a kérelmet támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a
jelölt publikációs tevékenysége még nem felel meg a fokozatszerzés
követelményeinek. Bıvítése szükséges és elvárt.
A KTDI Molnár Melinda abszolutórium megszerzésére vonatkozó kérelmét
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta

3. Doktori fokozat odaítélésére vonatkozó javaslatok:
a. Abdousalam Ahmed Ali Algaidi
A KTDI Tanácsa a fokozat odaítélését
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
b. Komárominé Kucsák Mónika
A KTDI Tanácsa a fokozat odaítélését
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
c. Hajdu Zoltán
A KTDI Tanácsa a fokozat odaítélését
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
d. Yosof Salih Ali Hamid
A KTDI Tanácsa a fokozat odaítélését
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
e. Fehér Balázs
A KTDI Tanácsa a fokozat odaítélését
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
IV. napirendi pont (Oktatási ügyek):
a. A KTDI Tanácsa a „Paleotalajtan” címő új tantárgy iránti kérelmet
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
b. A KTDI Tanácsa a „Környezetrekonstrukció” címő új tantárgy iránti kérelmet
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
c. A KTDI Tanácsa a „Távérzékelés a környezetgazdálkodásban” címő tantárgy
esetében a tárgyfelelıs módosítására vonatkozó kérelmet
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta

d. A KTDI Tanácsa Dr. Dávid Lóránt a Doktori Iskolába tárgyfelelısként és
oktatóként történı felvételére vonatkozó kérelmét
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
V. napirendi pont (Elızetes tájékoztató a Doktori Iskola felvételi menetérıl):
Heltai György:
Kéri a megjelentek véleményét a felvételi idıpontjára vonatkozóan. Javasolja a június
22-25. közötti hét valamely napját. Helyszínnek javasolja az MK Kari Tanácstermet.
Egyhangúlag: 2009. június 22. 900 órai kezdetet javasolja a KTDI Tanácsa a Doktori
Iskola felvételi folyamatának lebonyolítására.
VI. Napirendi pont (Egyebek):
Heltai György:
Dr. Darvas Béla javaslatait a Doktori Iskola Fórumának lebonyolítási rendjére
vonatkozóan a Tanácsülés tagjai korábban megkapták. Ajánlja a javaslatok átgondolását és
vélemények kinyilvánítását.

A következı Tanácsülés várhatóan az akkreditációs folyamat lebonyolítása után esedékes,
várhatóan a következı tanév kezdete környékén (szeptember közepe).
Gödöllı, 2009. május 22.
Dr. Heltai György
doktori iskola vezetıje

Bodnár Ákos
doktori iskola titkára
Közlemény:
Két törzstag (Dr. Czinkota Imre és Dr. Scheiber Pál) elektronikus úton az ülést megelızıen
egyetértı véleményüket nyilvánították ki az elıterjesztéseket illetıen.
Mellékletek:
•

Jelenléti ív

JELENLÉTI ÍV
Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsülése
(SZIE MKK Kari Tanácsterem, 2009. május 22. 0900 óra)
SZAVAZATI JOGÚ TÖRZSTAGI TANÁCSTAGOK
Név
Aláírás
DR. BARCZI ATTILA
+
DR. BÁLDI ANDRÁS

+

DR. CZINKOTA IMRE

kimentését kérte

DR. FÜLEKY GYÖRGY

+

DR. HELTAI GYÖRGY

+

DR. HORNUNG ERZSÉBET

+

DR. LIGETVÁRI FERENC

kimentését kérte

DR. MÉSZÁROSNÉ DR. BÁLINT ÁGNES

+

DR. MICHÉLI ERIKA

+

DR. SCHEIBER PÁL

kimentését kérte

DR. SZÉKÁCS ANDRÁS

+

DR. VÁRALLYAY GYÖRGY

kimentését kérte

DR. VETTER JÁNOS

kimentését kérte

MEGHÍVOTT DOKTORI ISKOLAI TANÁCSTAGOK
Név
Aláírás
DR. ANTON ATTILA
+
DR. BAYOUMI HOSAM

+

DR. DRÁVUCZ SÁNDOR

+

DR. GYULAI FERENC

kimentését kérte

DR. KERÉNYI ATTILA

kimentését kérte

DR. KISS ISTVÁN

+

DR. KRISZT BALÁZS

+

DR. MENYHÉRT ZOLTÁN

kimentését kérte

DR. PENKSZA KÁROLY

kimentését kérte

DR. PODMANICZKY LÁSZLÓ

kimentését kérte

