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Jegyzőkönyv
a Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának 2009. május 21-i üléséről
Jelen vannak:
elnök: Dr. Heszky László, MTA r. tagja, egyetemi tanár
titkár: Mázikné dr. Tőkei Katalin, PhD
tagok:
Dr. Bánfalvi Zsófia, MTA doktora
Dr. Berzsenyi Zoltán, MTA doktora
Dr. Birkás Márta, MTA doktora
Dr. Gyulai Gábor, kandidátus
Dr. Helyes Lajos, MTA doktora
Dr. Jolánkai Márton, MTA doktora
Dr. Kiss Erzsébet, kandidátus
Lángné dr. Molnár Márta, MTA doktora
Dr. Pauk János, MTA doktora,
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora
Dr. Kiss József és Dr. Matuz János egyéb elfoglaltsága miatt kimentését kérte.
Napirend
1. Munkatervek megbeszélése
• Kiss Gábor átdolgozott munkatervének elfogadása (Helyes Lajos, Növénytermesztés és
földművelés program)
• Bűdi
Károly átdolgozott
munkatervének
elfogadása (Gyuricza Csaba,
Növénytermesztés és földművelés program)
• Kovács Gergő Péter munkaterv kiegészítésének elfogadása (Gyuricza Csaba,
Növénytermesztés és földművelés program)
A NTDI Tanácsa az átdolgozott munkaterveket elfogadta. Hozzájárult ahhoz, hogy Kruppa
József társtémavezetőként Kiss Gábor témavezetését segítse.

2. Abszolutórium megszerzése iránti kérelem elbírálása
Kőrösi Katalin kérelme (Virányi Ferenc, Növényvédelem és kórélettan program)
Az NTDI Tanácsa Kőrösi Katalin kérelmét elbírálta. A kérelmező tanulmányait sikeresen
befejezte (120 kredit), a kutatómunkában a kellő előrehaladást igazolta, ezért az NTDI
Tanácsa a kérelmet elfogadta és részére az abszolutórium kiadását javasolja.
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3. Fokozat odaítélés
• A NTDI Tanácsa Mihály Róbert (Pauk János, Növénygenetika és biotechnológia
program) részére a - „Génvadászat, stabil genetikai transzformáció árpában és búzában”
c. értekezés sikeres védését (97,4 %) tanúsító jegyzőkönyv alapján - javasolja a
doktori fokozat odaítélését.
• A NTDI Tanácsa Lantos Csaba (Pauk János, Növénygenetika és biotechnológia
program) részére - „Az in vitro androgenezis indukciója búzában (Triticum aestivum
L.), tritikáléban (X Triticosecale Wittmack), fűszerpaprikában (Capsicum anuum L.) és
az eredmények felhasználása a nemesítésben” c. értekezés sikeres védését (100 %)
tanúsító jegyzőkönyv alapján - javasolja a doktori fokozat odaítélését.
• A NTDI Tanácsa Tóth Sándor (Toldi Ottó, Növénygenetika és biotechnológia program)
részére - ”A Craterostigma plantagineum Hochst. és a Ramonda myconi Reichb., mint
a kiszáradás tűrés tanulmányozásában fontos modellnövények szövettenyésztése és
genetikai transzformációja” c. értekezés sikeres védését (80,0 %) tanúsító jegyzőkönyv
alapján - javasolja a doktori fokozat odaítélését.
• A NTDI Tanácsa Bencsik Katalin (Birkás Márta, Növénytermesztés és földművelés
program) részére - „Talajhasználati módszerek értékelése talajvédelmi szempontból” c.
értekezés sikeres védését (91,4 %) tanúsító jegyzőkönyv alapján - javasolja a doktori
fokozat odaítélését.
• A NTDI Tanácsa Cseuz László (Heszky László, Növénygenetika és biotechnológia
program) részére - „A szárazságtűrő őszi búza (Triticum aestivum L.) nemesítésének
lehetőségei és korlátai” c. értekezés sikeres védését (97, 5 %) tanúsító jegyzőkönyv
alapján - javasolja a doktori fokozat odaítélését.

4. Jelentkezés fokozatszerzésre
a. Csorbainé Gógán Andrea kérelmének
Növénytermesztés és földművelés program).

újbóli

tárgyalása

(Dimény

Judit,

A NTDI tanácsa Csorbainé Gógán Andrea fokozatszerzésre történő jelentkezését a
szigorlati és publikációs teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján
elfogadta, a szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az
MDB felé javaslattétellel továbbítja (ld. mellékletek).
b. Szabó Béla kérelmének újbóli tárgyalása (Tóth Ferenc, Növényvédelem és kórélettan
program)
A NTDI Szabó Béla fokozatszerzésre történő jelentkezését a szigorlati és publikációs
teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján elfogadta, a szigorlati és
bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az MDB felé javaslattétellel
továbbítja (ld. mellékletek).
c. Bajnok Márta (Szemán László, Növénytermesztés és földművelés program)
A NTDI Bajnok Márta fokozatszerzésre történő jelentkezését a szigorlati és publikációs
teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján elfogadta, a szigorlati és
bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az MDB felé javaslattétellel
továbbítja (ld. Mellékletek).
d. Szabó Miklós (Németh Imre, Növénytermesztés és földművelés program)

2

A NTDI Szabó Miklós fokozatszerzésre történő jelentkezését a szigorlati és publikációs
teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján elfogadta, a szigorlati és
bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az MDB felé javaslattétellel
továbbítja (ld. Mellékletek).
e. Zrubecz Péter (Tóth Ferenc, Növényvédelem és kórélettan program)
A NTDI Zrubecz Péter fokozatszerzésre történő jelentkezését a szigorlati és publikációs
teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján elfogadta, a szigorlati és
bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az MDB felé javaslattétellel
továbbítja (ld. Mellékletek).

5. Egyebek
A 2009/2010-es tanévre jelentkező PhD hallgatók felvételi beszélgetése időpontjának
megbeszélése.
A felvételi beszélgetés javasolt időpontja: 2009. június 22., hétfő, 10 óra
Helyszín: SZIE, MKK, NTTI Könyvtára.
Dr. Kiss Erzsébet felvetette, hogy az élettudományi tudományterületeken a szakirodalom szinte
kizárólag angol nyelvű. Emiatt feleslegesnek tartja egy második idegen nyelvből alapfokú
vizsga megszerzésére fordítani az időt. Célszerűbbnek tartaná, ha angol nyelvből középfokú,
szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga megszerzését követelnék meg.
A NTDI támogatta a professzor asszonyt, javasolta, hogy ilyen értelmű levéllel forduljon
Hornok László professzorhoz, az EDHT elnökéhez.
Dr. Pauk János javasolta, hogy a PhD értekezés szerkezetét célszerű lenne módosítani. Az
„Eredmények” fejezetet feltétlenül kövesse a „Megvitatás” fejezet, ahol a saját eredményeket a
nemzetközi szakirodalomban megjelent eredményekkel kell összevetnie a hallgatónak.
Ugyancsak Pauk János javasolta, hogy az értekezések témakörében megjelent publikációkkal
szemben támasztott követelményeket emelni kellene. A NTDI tanácsa szerint a képzés 3 éves
időtartama határt szab a publikációk számának és a megjelenés helyének. Különösen az
nehezíti a hallgatók helyzetét, hogy a három éves képzés után – a legtöbb esetben – nincs
lehetőségük a kutatás folytatására, mivel munkába állásuk után a általában nem tudják folytatni
PhD témájukkal kapcsolatos kutatásaikat.

Gödöllő 2009. május 21.

……………………………………
Dr. Heszky László, MTA r. tagja
a NTDI vezetője

………………….……………
Mázikné dr. Tőkei Katalin
a NTDI tudományos titkára
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