
Jegyzőkönyv az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 
a 2008. december 4-én megtartott üléséről

Jelen van:
Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Mézes Miklós
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Huszenicza Gyula
Dr. Barczi Attila
Dr. Heszky László

Dr. Tuba Zoltán h. 
Dr. Nagy János (meghat.)
Dr. Fekete András,
Dr. Farkas István
Dr. Páldi Emil
Dr. Gyulai Gábor 
Dr. Kerényi Attila 

Dr. Tóth Tamás
Dr. Romvári Róbert

Dr. Szendrő Péter 
Dr. Sikos T. Tamás
Dr. Telekes Gábor

Dr. Mészáros János, Dr. Orbán Sándor, Dr. Veress József Staszny Ádám kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök bejelentette, hogy a Szenátus jóváhagyta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 
új tagjait  Dr. Veress József professzort, aki a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Iskola külső képviselője, 
valamint  Dr. Tóth Tamás docens urat, akit a doktoranduszok választottak meg. A Növénytudományi Doktori 
Iskola megbízott vezetője lett  Dr. Heszky László, a Műszaki Tudományi  Doktori Iskoláé pedig  Dr. Farkas 
István professzor úr, akiket az elnök pár szóban bemutatott az EDHT-nak.

A Tanács határozatképes,  mivel a 18 szavazati jogú személyből 15 fő jelen van (1 fő meghatalmazással).  A 
jelenlévők a szavazatszámláló bizottság kijelölésével  (Elnök: Dr.  Mézes Miklós,  tagok:  Dr.  Kozák János és 
Kamenszki Anita), és a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Doktori  iskolák  előterjesztései  fokozat  odaítélésre,  fokozatszerzésre  történő 
bejelentkezésre, szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyására.

2. Egyebek.

1. napirendi pont

I/30/2008/EDHT.

Az EDHT habilitációs  pályázatot  benyújtott  alábbi  személy részére  engedélyezte  az eljárás  megindítását,  és 
jóváhagyta  a szakértői  bizottság összetételére  vonatkozó javaslatokat,  valamint az  idegen  és  magyar  nyelvű 
előadásokat.

Befogadó DI Név Tudományág Megjegyzés

Állatorvos-tudományi 
Dr. Glávits Róbert
Dr. Szalay Ferenc
Turcsányiné dr. Siller Irén

állatorvosi tudomány
Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján

I/31/2008/EDHT.

Az  EDHT  a  doktori  iskolák  előterjesztései,  a  sikeres  habilitációs  eljárások  alapján  a  dr.  „habil.”  címet  a 
következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név Befogadó Doktori 
Iskola Tudományág Megjegyzés

Dr. Fülöp László Biológia Tudományi biológia tudomány 15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a „dr. habil.” címet odaítélte

Dr. Tózsa István Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi

gazdálkodás- és 
szervezéstudomány

15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a „dr. habil.” címet odaítélte

Dr. Török Katalin Környezettudományi környezettudomány 15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a „dr. habil.” címet odaítélte

Dr. Szabó Márta Műszaki Tudományi agrár Műszaki 
Tudomány

15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a „dr. habil.” címet odaítélte



I/32/2008/EDHT.
Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi 
jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori 
Iskola Név Tudományág Megjegyzés

Állattenyésztés-
tudományi

Vertséné Zándoki 
Rita

állattenyésztés-
tudomány

15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Biológia 
Tudományi

Teszlák Péter biológia tudomány 15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás- és 
Szervezéstudomá
nyi

Bors Réka Mónika
Hágen István 
Zsombor
Keczer Gabriella

gazdálkodás- és 
szervezéstudományi

14 igen 1 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Műszaki 
Tudományi

Csatár Attila agrár műszaki 
tudomány

15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növénytudományi Hídvégi Szilvia
Molnár István
Kristó István
Papp Komáromi 
Judit
Hoffmann Sarolta

növénytermesztés- és 
kertészeti tudomány

14 igen 1 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
15 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

I/33/2008/EDHT.
Az  EDHT  a  doktori  iskolák  előterjesztései  alapján  a  doktori  fokozatszerzésre  történő  bejelentkezéseket,  a 
szigorlati  témakört,  a  szigorlati  és  bírálóbizottság összetételére  tett  javaslatokat  az alábbi  személyek  részére 
hagyta jóvá:

Doktori iskola Név Megjegyzés

Állatorvos-
tudományi

Balog Orsolya dr. A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  tárgyat,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Könyves László dr. A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  tárgyakat,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Állattenyésztés-
tudományi

Erdélyi Károly dr. A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Gregosits Balázs A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Biológia 
Tudományi

Zsófi Zsolt A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és bírálóbizottsági  összetételre tett  javaslatokat  az EDHT 
jóváhagyta.

Udvari Zsolt A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  EDHT 
jóváhagyta.

Magyar  Ilona 
Enikő

A bírálóbizottsági módosított javaslatot az EDHT jóváhagyta
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Gazdálkodás-  és 
Szervezés-
tudományi

Csiszárik  Kocsir 
Ágnes

A fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört  és  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  módosításokkal  az 
EDHT jóváhagyta.

Mahesh  Kumar 
Sing

Az EDHT tagjai titkos szavazást kértek az ügyben a fokozatszerzésre 
történő  jelentkezés,  valamint  a  szigorlati  témakör  és  bizottság 
jóváhagyásáról. Az eredmény:

9 igen 6 nem 0 tartózkodás.
Az eljárás megindítható, szigorlati témáját és bizottságát elfogadták.

Badinszky Péter A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Pesti Csaba A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Popovics Anett A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Környezet-
tudományi

Makádi Mariann A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Szeder Balázs A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Szalai Dániel A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Növény-
tudományi

Lantos Csaba A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Mihály Róbert A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Tremmelné  Tar 
Melinda

A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

2. napirendi pont

Egyebek:

I/34/2008/EDHT.
Az Egyetemi  Doktori  és  Habilitációs  Tanács  támogatja,  hogy az  Állatorvos-tudományi,  az  Állattenyésztés-
tudományi  és  a  Biológia  Tudományi  Iskolák  "A  doktori  képzés  ismeretanyagának  tartalmi  fejlesztése 
különös  tekintettel  egy  egységes  általános  kutatásmódszertani  és  biomatematikai  alap  modul 
kialakítására"  c.  alprogrammal  csatlakozzon  az  Egyetem  által  a  benyújtott  "Tananyagfejlesztés  és 
tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre” 
c. TÁMOP 4.1.2./A KMR pályázathoz. 

MAB akkreditáció:
Az Országos Doktori Tanács adatbázis feltöltésével kapcsolatban az elnök állásfoglalást kért a MAB-tól: milyen 
formában kell feltölteni a publikációs adattárat. 

I/35/2008/EDHT.
A  MAB  javaslatára  az  EDHT  elfogadta,  hogy  az  összes  SZIE  DI  törzstag  és  témavezető  az  MTA  KPA 
törzsadatbázisát töltse fel.

Pénzügyek:
Az elnök az egyebek között tájékoztatta az EDHT-t, hogy a gödöllői állami ösztöndíjasok és költségtérítéses 
doktoranduszok után járó normatívákat leosztotta, 12.212 + 6.270 eFt-ot.

Állami ösztöndíjas keretszámok:
Az Országos Doktori Tanács december 12-i ülésén várható a keretszámok egyetemek között elosztása az állami 
ösztöndíjas  helyekre.  A  SZIE-n  a  doktori  adatbázisba  az  adminisztrátorok  feltöltötték  a  keretszámításhoz 
szükséges adatokat.
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Az EDHT következő ülésének időpontja: 2009. február 26. (csütörtök) 13.00.

Az elnök megköszönte az aktív közreműködést és munkát, majd az ülést bezárta.

Dr. Hornok László
kmf. egyetemi tanár, az EDHT elnöke
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