
Jegyzőkönyv az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 
a 2009. február 26-án megtartott üléséről

Jelen van:
Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Gyulai Gábor 
Dr. Farkas István
Dr. Fekete András
Dr. Füleky György
Dr. Heszky László

Dr. Huszenicza Gyula
Dr. Kerényi Attila 
Dr. Mészáros János
Dr. Mézes Miklós
Dr. Romvári Róbert
Dr. Szűcs István
Dr. Tóth Tamás

Dr. Tuba Zoltán h. 
Dr. Nagy János (meghat.)
Dr. Veress József

Dr. Szendrő Péter 
Dr. Sikos T. Tamás

Dr. Páldi Emil, Dr. Orbán Sándor, Staszny Ádám kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök köszöntötte a Szenátus által jóváhagyott új tagot Dr. Veress József professzort, aki a 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Iskola külső képviselője, valamint a MAB és Szenátus által jóváhagyott új 
iskolavezetőket Dr. Heszky László professzort és Farkas István professzort.
Fentieken kívül gratulált Dr. Kozák Jánosnak, akit a Professzorok Tanácsának elnökévé választottak.

A Tanács határozatképes,  mivel a 18 szavazati jogú személyből 16 fő jelen van (1 fő meghatalmazással).  A 
jelenlévők a szavazatszámláló bizottság kijelölésével  (Elnök:  Dr.  Szűcs  István,  tagok:  Dr.  Kozák  János és  
Dr. Tóth Tamás), és a napirendi pontokkal egyetértettek:

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

2. Doktori Iskolák témameghirdetéseinek jóváhagyása
3. Egyetemi Habilitációs és Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása
4. Egyebek

A napirendi pontok előtt az alábbiakról tájékoztatta az elnök a tagokat:

• A Környezettudományi Doktori Iskola megbízott vezetője Dr. Barczi Attila lemondott tisztségéről. Az 
Iskola törzstagjai írásos javaslata alapján Dr. Solti László rektor Dr. Füleky György professzort bízta 
meg az iskolavezetői feladatok ellátásával. Megbízatása az új iskolavezető megválasztásáig tart.

• Tájékoztatta  a  tagokat,  hogy az  Országos  Doktori  Tanács  új  vezetése  levélben  tiltakozik a  doktori 
adatbázis állandóan változó adatkérései ellen.
A MAB tájékoztatta az ODT-t, hogy azok a témavezetők és törzstagok, akik publikációs adataikat nem 
a KPA-n keresztül, hanem kézi bevitellel töltötték fel, azokat fokozottan fogják ellenőrizni.

• Három iskola jelentette be, hogy törzstagjainak listáját bővíteni szeretné:
Az Állatorvostudományi Doktori Iskolába:
Dr. Tuboly Sándor
A Biológia Tudományi Doktori Iskolába:
Dr.  Balogh  Ádám,  Dr.  Haszpra  László,  Dr.  Horváth  László,  Dr.  Nagy  Zoltán  és  Dr.  Orbán 
Sándor
A Környezettudományi Doktori Iskolába:
Dr. Vetter János, Dr. Mészárosné dr. Bálint Ágnes, Dr. Czinkota Imre, Dr. Hornung Erzsébet.

A törzstagi jelölések módját tekintve sem a felsőoktatási törvényben, sem a MAB határozataiban nincs 
külön szabály.  Bizonyos minőségi kontrollt  azonban tartani  szeretne az Egyetem, ezért  az EDHT – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

I/1/2009/EDHT.

A  doktori  iskola  további,  új  törzstag-jelölést  az  adott  iskola  három  belső  törzstag-professzora  ajánlásával 
kezdeményezhet.



1. napirendi pont

I/2/2009/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

Turcsányiné dr. Siller Irén
állatorvosi tudomány Az előterjesztés alapján

Az előterjesztés alapján
Biológia Tudományi Dr. Toldi Ottó biológia tudomány Az előterjesztés alapján
Gazdálkodás- és Szerv. Dr. Zéman Zoltán gazdálkodás- és szervezést. Az előterjesztés alapján
Műszaki Tudományi Dr. Pék Lajos agrár műszaki tudomány Módosításokkal 

elfogadta

I/3/2009/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. Glávits 
Róbert

Állatorvos-tudományi

Dr. Turcsányiné 
dr. Siller 

Állatorvos-tudományi

Dr. Magyar Tibor Állatorvos-tudományi

állatorvos-
tudományi

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

I/4/2009/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

Állatorvos-
tudomány

Balogh Orsolya állatorvos-tudomány 16 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Horváth Gabriella állatorvos-tudomány 16 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Győrffy Andrea állatorvos-tudomány 16 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Kovács Beáta 
Marianna

állatorvos-tudomány 16 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Állattenyésztés-
tudományi

Ferencziné Szőke 
Zsuzsanna
Kovács-Weber 
Mária

állattenyésztés-
tudomány

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

Biológia 
Tudományi

Ferenczi Szilamér biológia tudomány 16 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezettudomá
nyi

Gémesi Zoltán
Ibrahim Issa környezettudományi

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

Növénytudományi Szatmári Ágnes növénytermesztés- és 
kertészeti tudomány 

16 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
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I/5/2009/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

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

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

Kovács  Éva 
Gabriella

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

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

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

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

Állattenyésztés-
tudományi

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

Biológia 
Tudományi

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

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

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

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

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

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

Biró Szabolcs A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Fodor Mónika A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Fürediné  Kovács 
Annamária

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

Juhász Anikó A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Király Zsolt A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Magyar Zoltán A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Novák Zsuzsanna A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Szigetváriné Járási 
Éva

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

Tátrai Anna A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Tégla Zsolt A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Környezet-
tudományi

Yosof Salih A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Műszaki 
Tudományi

Kajtár Péter A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  bizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Kári-Horváth 
Attila

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

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

I/6/2009/EDHT.
Az Állattenyésztés-tudományi  Doktori  Iskola  előterjesztése alapján külföldi  költségtérítéses  doktori  képzésre 
felvételt nyert: Arsalan Emami Khoyi iráni állampolgár.

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola előterjesztése alapján külföldi költségtérítéses doktori 
képzésre felvételt nyert: Abdussalam Khaif líbiai állampolgár.

A Környezettudományi Doktori Iskola előterjesztése alapján doktori képzésre átvételt nyert: Fabók Veronika.

2. napirendi pont

A hatályos jogszabályok szerint doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve 
kutató,  akinek  témameghirdetését  a  doktori  tanács  jóváhagyta.  Ennek  értelmében  az  iskolák 
témameghirdetéseiket megküldték az EDHT-nak. 
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Az előzetesen kiadott  témavezetőkkel szemben támasztott kritériumok „kérdőív” alapján az EDHT tagjai  az 
alábbi hozzászólásokat tették:

Hornok  László:  Külön  kell  figyelembe  kell  venni  a  természet-  és  társadalomtudomány  tudományterületi 
szempontokat.  Természettudomány  területen  az  ne  lehessen  témavezető,  akinek  nincs  nemzetközi  imapkt 
faktoros tudományos közleménye, hiszen azt már a doktorjelölttől is elvárjuk.
Mészáros János: Egyetért  Hornok Professzorral,  azzal a kitétellel, hogy ne csak nemzetközi, hanem hazai is 
lehessen a tudományos publikációkat.
Huszenicza Gyula: A megkövetelt publikációk az adott témában kell, hogy megjelenjenek.
Szendrő Péter: A főállású munkahely mellett elfogadható legyen a Professor Emeritus is.
Mészáros János: Egyetért, a Professor Emeritus a volt munkahelyét kell, hogy megadja.
Veress József: Az időhiány miatt ezeket a témameghirdetéseket szűrjék meg a megadott szempontok alapján az 
Iskolavezetők Tanácsülésén.

I/7/2009/EDHT.
Az EDHT fentiek értelmében – elkülönítve a természettudomány és a társadalomtudomány tudományterületeket 
–  elfogadta  azokat  a  szempontokat  (lásd:  1.  sz.  melléklet),  melyeket  a  témameghirdetések  jóváhagyásánál 
figyelembe  kell  venni.  (A  társadalomtudomány  területén  a  GSZDI  tanácsa  külön  szempontrendszert  fog 
kidolgozni.)  E  témameghirdetések  ellenőrzését  -  átruházott  hatáskörben  -  az  Iskolavezetők  Tanácsa  fogja 
elvégezni.

I/8/2009/EDHT.
Az EDHT a 2. sz. melléklet szerinti módosításokat fogadta el az Egyetemi Doktori Szabályzatban.

I/9/2009/EDHT.
Az EDHT a 3. sz. melléklet szerinti módosításokat fogadta el az Egyetemi Habilitációs Szabályzatban.

I/10/2009/EDHT.
Az EDHT  a  Gazdálkodás-  és  Szervezéstudományi  Doktori  Iskola  új  tanácstagjává  választotta  Dr.  Szegedi 
Zoltán egyetemi tanár 15 igen 0 nem 0 tartózkodással.
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I/11/2009/EDHT.
Az  EDHT  véleményezte  a  honoris  causa,  az  egyetemi  magántanár  és  a  c.  egyetemi  tanár  címre  történő 
előterjesztéseket és továbbította az állásfoglalását a Személyzeti Osztály felé.

Egyebek:

• Dr. Heszky László kifogásolta a beadott doktori értekezések és tézisek formai különbözőségét (méret, 
szín, feliratok stb.). Az EDHT a következő ülésén fogja tárgyalni ezt a kérdést.

Az EDHT következő ülésének időpontja: 2009. május 28. (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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