EMLÉKEZTETİ
Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsülése
(SZIE MKK Növénytermesztési Intézet Könyvtára, 2009. szeptember 24. 1400 óra)
A Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsa, amely 13 fıbıl áll, a megjelent 8 fıvel
határozatképes.
Heltai György: köszönti és tájékoztatja a megjelenteket a napirendi pontokról.
A napirendi pontokat a KTDI Tanácsa 8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat
mellett
elfogadta / nem fogadta el.
I. napirendi pont (Tájékoztató az akkreditációval kapcsolatos eseményekrıl):
A Doktori Iskola szabályzata módosításának utólagos tudomásulvétele
Heltai György:
Nem zárult le 2009. augusztus 31-ével az akkreditációs folyamat, a MAB határidıt
december 31.-ig hosszabbította meg. A MAB júliusi levelében hiánypótlásra, korrekciókra
kérte föl a KTDI-t. A Doktori Iskola képzési tervét a MAB irányelvei és javaslatai szerint
átdolgoztuk. A nappali és költségtérítéses hallgatók számára egységesítésre került a
kreditrendszer, vagyis minden hallgató számára azonos kreditpontokon szerepelnek az egyes
tantárgyak. A DI minden hallgatójának megjeleltünk egy kötelezı tantárgy felvételét
(Környezettudomány), továbbá minden program számára meghatároztunk 2-2 kötelezı
tantárgyat a választható tárgyak listájából. A javított anyagokat elküldtük, de azt követıen
még nem érkezett visszajelzés a MAB-tól.
Vélemények:
1. Várallyay György: A MAB levelére reagálva elmondja, hogy a levél 3.
pontjában ellentmondásosan fogalmaznak és több esetben nem egyértelmő az
értékelési szempont az elfogadható folyóiratok esetében.
2. Heltai György: Az MTA által alkalmazott és elıírt folyóirat-listát tegyük közzé a
hallgatók számára a honlapunkon és a DI listája mellett ezt is tekintsük
mérvadónak.
3. Füleky György: Sokkal szélesebbre nyitható a folyóiratok listája, több
tudományág szerepeltethetı a folyóiratok között. Nem feltétlenül ért egyet a
kreditegyesítéssel, de arra ügyelnünk kell, hogy a korábban belépı és más
szabályok mellett fölvett hallgatókra a felvétel idején aktuális szabályzat
érvényes!
A KTDI Tanácsa a KTDI módosított szabályzatát
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
elfogadta / nem fogadta el

II. napirendi pont (Hallgatói ügyek):
Heltai György: Sok esetben úgy érezte a kérelmek olvasása során, hogy elnagyolták a
kérelmek
kitöltését
és
felületesen
kezelték
az
adatlapokkal
kapcsolatos
információszolgáltatást.
A KTDI Tanácsa az alábbi hallgatói ügyeket tárgyalta:
1. Fuchsz Máté abszolutórium szerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Kohlheb Norbert
Vélemények:
a. Heltai György: A fokozatszerzés kritériumait még nem teljesíti, de az
abszolutórium feltételeit igen. A szükséges tanulmányi krediteket teljesítette.
Javasolja az abszolutórium megadását, kiegészítve azzal, hogy erıteljes
publikációs tevékenység szükséges a fokozatszerzéshez.
A KTDI Tanácsa Fuchsz Máté abszolutórium szerzési kérelmét
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
2. Kampfl Györgyi abszolutórium szerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes
Vélemények:
a. Heltai György: Publikációi megfelelıek, tanulmányi követelményeket
teljesítette, oktatási kreditben jelentıs mennyiséget győjtött/győjt össze.
Támogatja a kérelmet.
A KTDI Kampfl Györgyi abszolutórium szerzési kérelmét
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
3. Kaszab Edit abszolutórium szerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Szoboszlay Sándor
Vélemények:
a. Heltai György: Minden tekintetben kielégíti
fokozatszerzés esetén is. Támogatja a kérelmet.
A KTDI Kaszab Edit abszolutórium szerzési kérelmét
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta

az

elvárásokat,

még

4. Petı Ákos abszolutórium szerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Barczi Attila
Vélemények:
a. Heltai György: A publikációs tevékenység megfelelı, teljesíti a fokozatszerzésre
elıírt követelményeket. A témavezetı a kérelmen nem húzta alá a javaslatot,
ennek azonnali pótlása szükséges. Ezt idıközben a helyszínen a témavezetı
megtette. Támogatja a kérelmet.
A KTDI Petı Ákos abszolutórium szerzési kérelmét
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
5. Pottyondy Ákos abszolutórium szerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Penksza Károly
Vélemények:
a. Heltai György: A publikációs tevékenység megfelelı, teljesíti a fokozatszerzésre
elıírt követelményeket. A témavezetı a kérelmen nem húzta alá a javaslatot,
ennek azonnali pótlása szükséges. Támogatja a kérelmet.
b. Várallyay György: A témavezetı által nincs aláhúzva a javaslattétel és aláírás sem
szerepel a kérelmen. Nem kellene befogadni a jövıben az ilyen kérelmeket.
A KTDI Pottyondy Ákos abszolutórium szerzési kérelmét
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
6. Váradi István abszolutórium szerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Ónodi Gábor
Vélemények:
a. Heltai György: Formailag szintén hiányzik a javaslattétel aláhúzása. A
publikációk között viszont a könyvfejezet lehetne elfogadható, a többi nem
publikáció. Sokkal komolyabb publikációs tevékenységet javasol. A hallgató nem
teljesíti a fentiek alapján a minimálisan elvárt publikációs tevékenységet. A
minimális publikációs tevékenység elvégzése után kérjük a kérelmet újra
benyújtani.
A KTDI Váradi István abszolutórium szerzési kérelmét
0 IGEN, 8 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
7. Petı Ákos fokozatszerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Barczi Attila
Vélemények:
a. Füleky György: Publikációi száma és pontértéke bıven meghaladja az elıírtakat.
Oktatási tevékenysége messzemenıkig kielégíti az elıírásokat. Javasolja és
támogatja a kérelem elfogadását. A bizottságok összeállításánál nem talált
összeférhetetlenséget. Egyedül Dr. Anton Attila személye kérdéses az opponensek
közül. Javasolja Dr. Kovács Gabriellát opponensnek, Dr. Anton Attila helyett.

A KTDI Petı Ákos fokozatszerzési kérelmét a jegyzıkönyvben szereplı
módosításokkal
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
8. Pottyondy Ákos fokozatszerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Penksza Károly
Vélemények:
a. Heltai György: Tartalmilag minden szempontból megfelel a kérelem. A formai
követelményekkel kapcsolatban kifogásai merültek fel. Azonnali aláírást javasol a
témavezetınek.
b. Barczi Attila: Az alapkövetelményeknek minden tekintetben megfelel. Oktatási
tevékenysége széleskörő, kielégítı. Publikációit tekintve számszerőleg megfelel,
de az idegen nyelvő elsıszerzıs cikket hiányolja. Megjegyzi továbbá, hogy
lektorált folyóiratban csak a Tájökológiai Lapokban publikált, más lektorált
folyóiratban is meg kellene jelentetni publikációkat a védésig. A szigorlati
bizottság összetételét támogatja. A bírálati bizottság esetében az elnök cseréjét
javasolja (Dr. Stefanovits Pál helyett Dr. Füleky György), valamint a póttag
külsı tagra történı cseréjét ésszerőnek tartaná (javaslat: Dr. Bardóczyné Székely
Emıke helyett Dr. Ónodi Gábor a póttag, Dr. Ónodi Gábor helyett Dr. Csorba
Péter a 3. számú tag).
c. Heltai György: A védésig mindenképpen javasolja a Tanács a publikációs lista
legalább egy idegen nyelvő és egy hazai publikációval történı kiegészítését.
A KTDI Pottyondy Ákos fokozatszerzési kérelmét a jegyzıkönyvben szereplı
módosításokkal
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta
9. Somogyi Zoltán fokozatszerzési kérelme
Témavezetıje: Dr. Kiss István
Vélemények:
a. Hornung Erzsébet: Az alapkövetelményeknek minden tekintetben megfelel.
Oktatási tevékenysége széleskörő, kielégítı. Publikációit tekintve túlteljesítette az
elvárásokat. Védést megelızıen a publikációk társszerzıitıl nyilatkozatot kell
kérni arról, hogy az elsı szerzı milyen mértékő önálló munkája az adott
publikációban közölt eredmények ismertetése. A szigorlati és a bírálati
bizottságok esetében az egyes neveknél hibásan szerepelnek az adatok (pontosítás
szükséges többek között Dr. Hornung Erzsébet esetében a titulust és a tanszéket
illetıen, de több tag esetében is), ennek javítását kéri. A titkár nem lehet tanszéki,
Dr. Nagy Péter helyett mást javasolna (Dr. Barczi Attila). Dr. Rózsa Lajos helyett
Dr. Csúzdi Csabát (MTTM Állattár) javasolja.
A KTDI Somogyi Zoltán fokozatszerzési kérelmét a jegyzıkönyvben szereplı
módosításokkal
8 IGEN, 0 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
támogatta / nem támogatta

Heltai György véleménye a hallgatói kérelmek kezelésérıl: Megszívlelendı, hogy a
benyújtott kérelmeket formai szempontból is célszerő mind az EDHT, mind a DIT
elıkészítıinek alaposabban áttanulmányozni. Minden esetben javasolja a kérelmekrıl készült
másolatok elhelyezését a DIT irattárában.
III. napirendi pont (Habilitációs kérelem megtárgyalása):
Heltai György: Dr. Nagy Imre habilitációs kérelmet nyújtott be a KTDI-hez 2009. június
végén. A kérelmet két törzstag írásban véleményezte. A bírálók véleménye alapján szakmai
szempontból a KTDI tudományterületén a kérelem befogadható. A jelen elıterjesztés azonban
több olyan formai hibát tartalmaz, amelyeket a jelöltnek ki kell küszöbölnie:
a. Nem rendelkezik világnyelvbıl „C” típusú állami nyelvvizsgával. A kérelem
befogadásához szükséges ennek megléte.
b. Tudományos teljesítményét javasoljuk az EDHT Szervezeti és Mőködési
Szabályzatában leírtaknak megfelelıen, azok szerint bemutatni.
A bizottságok összetételére vonatkozó javaslatokat célszerő a formai követelmények
teljesítése után tárgyalni.
Vélemények:
Bíráló 1: Formai tekintetben a publikációs lista alapján észrevételezi, hogy az nem az MTA
formai követelményei alapján történt. Szakmai szempontból kimondja, hogy IF-ral rendelkezı
cikket nem talált a listában, ugyanakkor jelentıs a szakmai tevékenység, de nem egzakt.
Oktatási szempontból az említett 3 tárgy pontos meghatározása is hiányos. Véleménye szerint
formailag nem felel meg az elıírásoknak. Szakmailag javasolja a publikációs erısítését.
Bíráló 2: Városökológiaként határozná meg a tudományterületet, ami hiánypótló. A fönt
említett publikációs észrevételeket ı is megtette. Javasolta a kérelem elfogadását, hiszen
szakmai megmérettetés szempontjából egy erıs bizottság elıtt érdekesnek és fontosnak
tartaná a téma bemutatását.
Írásban elızetesen két törzstag még közölte véleményét, amelyek elhangzottak a
Tanácsülésen. Az újonnan benyújtandó kérelem összeállításában a DI segítséget nyújt.
A KTDI Dr. Nagy Imre habilitációs kérelmét formai és tartalmi hiányosságok miatt
0 IGEN, 8 NEM és 0 TARTÓZKODÁS szavazat mellett
befogadja / nem fogadja be
IV. napirendi pont (Hallgatói Fórummal kapcsolatos javaslatok megvitatása):
Heltai György javaslata: A Doktori Iskola Tanácsa – Dr. Darvas Béla korábbi javaslatai
alapján – a Hallgatói Forumon való részvételt minden hallgatónak határozatban legalább
háromszor teszi kötelezıvé az abszolutórium kiadásához, azaz a képzés befejezéséig. Ezt a
határozatot a DIT saját szabályzatában is lefekteti.
Az elsı évfolyamos hallgatók számára az elsı Fórum alkalmával a munkatervük bemutatása
javasolt. A Fórumon való részvétel megszervezése a programvezetık feladata.

Napirendi pont (Egyebek):
Heltai György: A külföldi szervezetektıl érkezı, konferenciákkal, kapcsolatfelvétellel
kapcsolatos leveleket, információkat a DIT levelezılistájára továbbítja.

A következı Tanácsülés várhatóan ……… esedékes.
Gödöllı, 2009. szeptember 24.
Dr. Heltai György
doktori iskola vezetıje

Bodnár Ákos
doktori iskola titkára
Mellékletek:
•

Jelenléti ív

JELENLÉTI ÍV
Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsülése
(SZIE MKK Növénytermesztési Intézet Könyvtára, 2009. szeptember 24. 1400 óra)
SZAVAZATI JOGÚ TÖRZSTAGI TANÁCSTAGOK
Név
Aláírás
DR. BARCZI ATTILA
+
DR. BÁLDI ANDRÁS

+

DR. CZINKOTA IMRE

+

DR. FÜLEKY GYÖRGY

+

DR. HELTAI GYÖRGY

+

DR. HORNUNG ERZSÉBET

+

DR. LIGETVÁRI FERENC

-

DR. MÉSZÁROSNÉ DR. BÁLINT ÁGNES

+

DR. MICHÉLI ERIKA

-

DR. SCHEIBER PÁL

KIMENTÉS

DR. SZÉKÁCS ANDRÁS

KIMENTÉS

DR. VÁRALLYAY GYÖRGY

+

KIMENTÉS
MEGHÍVOTT DOKTORI ISKOLAI TANÁCSTAGOK
Név
Aláírás
DR. ANTON ATTILA
KIMENTÉS
DR. VETTER JÁNOS

DR. BAYOUMI HOSAM

+

DR. DRÁVUCZ SÁNDOR

-

DR. GYULAI FERENC

+

DR. KERÉNYI ATTILA

KIMENTÉS

DR. KISS ISTVÁN

-

DR. KRISZT BALÁZS

+

DR. MENYHÉRT ZOLTÁN

+

DR. PENKSZA KÁROLY

-

DR. PODMANICZKY LÁSZLÓ

-

