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Jegyzőkönyv
a Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának 2009. szeptember 24-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. Gyulai Gábor, kandidátus
Dr. Helyes Lajos, MTA doktora
Dr. Kiss József, kandidátus
Dr. Matuz János, MTA doktora
Dr. Pauk János, MTA doktora
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora
Dr. Birkás Márta, Dr. Jolánkai Márton, Dr. Kiss Erzsébet és Lángné dr. Molnár Márta egyéb
elfoglaltsága miatt kimentését kérte. Dr. Jolánkai Mártont dr. Gyuricza Csaba helyettesítette.
(Jelenléti ív mellékelve).

Napirend
1. Tájékoztató a Doktori Iskola akkreditációjának helyzetéről: dr. Heszky László tájékoztatta
a NTDI Tanácsát arról, hogy Doktori Iskola akkreditációs kérelmét a MAB Agrár Szakbizottsága
változatlan formában fogadta el, a Plénum határozatáról szóló értesítés az akkreditációról 1
hónapon belül várható.
• Dr. Virányi Ferenc ezzel kapcsolatban érdeklődött, hogy Dr. Mesterházy Ákos
törzstagsága rendeződött-e, mivel az előzetes akkreditációkor beosztásának téves
megnevezése miatt nem vehetett részt a DI munkájában. Válasz: rendeződött és tagja az
NTDI Tanácsának
2. Tájékoztató a 2009-ben felvett nappali és levelező hallgatókról és az eljárásról. (A nappali
és levelező képzésre felvett hallgatók listája mellékelve).
• A NTDI Tanácsa határozott arról, hogy a PhD hallgatók munkatervének beérkezési
határideje: 2009. december 15.
• Dr. Virányi Ferenc jelezte, hogy a nappali képzésre felvételt nyert, de visszalépett Lázár
Nelli helyét rövid időn be kívánják tölteni, van megfelelő jelölt. Heszky László
válaszában jelezte, hogy ebben az esetben is ugyanazokat a szempontokat kell
érvényesíteni, mint a hagyományos felvétel esetén.
• Dr. Kiss József érdeklődött, hogy a SZIE többi Doktori Iskoláiba hány fő jelentkezett és
nyert felvételt. Dr. Heszky László az EDHT következő ülése után tud választ adni a
kérdésre.
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3. Abszolutórium megszerzése iránti kérelmek elbírálása
Genetikai és biotechnológiai program: Katuláné Debreceni Diana, Koncz Tímea, Tóth
Zoltán, Uhrin Andrea
Növénytermesztés és talajművelés program: Lantos Ferenc, Nagy László
Növényvédelem és kórélettan program: Bán Gergely, Halász Ágnes, Tóth Ágnes
Az NTDI Tanácsa a kérelmeket elbírálta. A kérelmezők tanulmányaikat sikeresen
befejezték (120 kredit), a kutatómunkában a kellő előrehaladást igazolták, ezért az
NTDI Tanácsa a kérelmeket elfogadta és részükre az abszolutórium kiadását javasolja.
•

Dr. Bánfalvi Zsófia a leckekönyvek tanulmányozása közben érdeklődött, hogy a jó
érdemjegyek valóban kimagasló felkészültséget tükröznek-e? A tagok véleménye
szerint igen, a hallgatók lelkiismeretesen készülnek a vizsgákra. Amennyiben tudásuk
nem éri el a megfelelő szintet, akkor jegy beírása nélkül újabb vizsgára kötelezettek.
Dr. Helyes Lajos a DI szabályzatával kapcsolatban tett fel kérdéseket: az
abszolutórium kiadásától számított 2 éven belül kell-e beadni a fokozatszerzési
kérelmet és újabb két éven belül kell-e megvédeni a disszertációt? Dr. Heszky László
mindét kérdésre igennel válaszolt. Jelezte, hogy Hornok László professzor úr, az
EDHT elnöke szeretné, ha ez az idő 2+1 évre rövidülne.

•

Dr. Pauk János javasolta, hogy a PhD hallgatók évente egyszer adjanak be egy
publikációs listát, amely csak a cikkeket (konferencia összefoglalókat nem!)
tartalmazza. Ezt a témavezető aláírásával a programvezetőnek kell elküldeni minden
év december 15-ig. Az indítványt Dr. Heszky László szavazásra bocsátotta, a NTDI
tanácsa egyhangúlag elfogadta. Első határidő 2009. december 15. az 1-5 éves PhD
hallgatóknak! A most felvetteknek 2010. december 15. az első időpont.

•

Dr. Virányi Ferenc és Dr. Helyes Lajos a levelező PhD hallgatókkal kapcsolatban
jegyezték meg, hogy a 3 éves képzés lejárta után még nem tudják megvédeni a
disszertációjukat, többen a munkahelyükön esetleg „Túlképzettnek” minősülnek,
ezért is halogatják a védést. Heszky László válaszában hangsúlyozta, hogy az NTDIba a hallgatók a legnagyobb tudományos fokozat megszerzése céljából jelentkeznek.
Ennek kell minden egyéb szempontot alárendelni. A munkahely érdektelensége e
vonatkozásban nem lehet perdöntő.

4. Fokozatszerzési kérelmek elbírálása
A NTDI Tanácsa Magyariné Tábori Katalin 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).
A NTDI Tanácsa Nagy László fokozatszerzésre történő jelentkezését a publikációs
követelmények tekintetében tapasztalt hiányosságok miatt nem támogatta. Dr. Gyuricza
Csaba hozzájárult, hogy Nagy László vonja vissza fokozatszerzésre történő jelentkezését.
Támogatta, hogy a szükséges számú lektorált lapokban megjelent publikációk után adja be
ismét.
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Az NTDI Tanácsa egyhangúlag elfogadta, hogy az Alpok-Adria Konferenciával
kapcsolatos publikációkat visszamenőleg konferencia proceedings-ként és nem tudományos
lektorált lapban megjelent cikként fogja értékelni. A témavezetőket és a hallgatókat erről a
döntésről értesíteni kell.

5. Egyebek
• Junek Nikolett halasztási kérelmének tárgyalása.
A NTDI Tanácsa hozzájárult Junek Nikolett halasztási kérelméhez.
•

A NTDI Tanácsa tagjai a jelenlegi címlistát e- mailben megkapják, és ha szükséges,
kiegészítik. A védésekkel kapcsolatos meghívókat a címlistán szereplő személyeknek
elektronikus úton kell megküldeni a jövőben.

•

A NTDI Tanácsa megtárgyalta, hogy a PhD fokozatot szerzett kutatók figyelmét fel
kell hívni a MTA Köztestületbe való jelentkezésre. A NTDI következő ülésére a
titkár a jelentkezéshez szükséges űrlapokat előkészíti.

•

A NTDI Tanácsa határozatot hozott arról, hogy a Szigorlati és Bíráló Bizottságokat
első lépésben a témavezetőnek és a programvezetőnek közösen kell összeállítaniuk
(összeférhetetlenség elkerülése, stb. miatt).

•

Dr. Virányi Ferenc felvetette, hogy a NTDI törzstagjai között eredetileg szereplő Dr.
Barna Balázs helyére növényvédelemben jártas szakembert kellene választani.
Heszky László válaszában jelezte, hogy először a most folyó akkreditáció végső
döntését célszerű lenne megvárni és azt követően térhetnének vissza erre a kérdésre.

•

A Bizottság elfogadta, hogy életbe lépteti az összeférhetetlenséggel kapcsolatos
intézkedéseket:
- a PhD hallgató munkahelyéről (tanszék, intézet) nem lehet tagja, bírálója vagy
elnöke a Bíráló Bizottságnak, egy kivétel fogadható csak el, a Bizottság
titkára a problémamentes ügymenet érdekében.
- A Bíráló Bizottság elnökei lehetnek az NTDI Tanács külső tagjai is.

•

Dr. Kiss József professzor úr vállalta, hogy utánanéz, hogy ez a fenti döntés nincs-e
ellentétben a vonatkozó törvényben, a MAB és a SZIE szabályzataiban foglaltaknak.

•

Dr. Kiss József professzor úr javasolta, hogy a jövőben a Bíráló Bizottság tagjai közé
külföldi oktatók és kutatók is bevonásra kerülhessenek, mellyel szerinte tovább
javítható az iskola munkájának minősége. Javaslatával a Tanács egyetértett és kérte
Kiss Józsefet, hogy nézzen utána a vonatkozó törvényben, MAB és SZIE
szabályzatban milyen kitételek vannak javaslata megvalósításával kapcsolatban.

Gödöllő 2009. szeptember 24.

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

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