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Jegyzıkönyv
a Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának 2009. november 26-i ülésérıl
Jelen vannak:
elnök: Dr. Heszky László, MTA r. tagja, egyetemi tanár
titkár: Mázikné dr. Tıkei Katalin, PhD
tagok:
Dr. Bánfalvi Zsófia, MTA doktora
Dr. Birkás Márta, MTA doktora
Dr. Gyulai Gábor, kandidátus
Dr. Helyes Lajos, MTA doktora
Dr. Jolánkai Márton, MTA doktora
Dr. Matuz János, MTA doktora,
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora
Dr. Berzsenyi Zoltán, Dr. Pauk János, Lángné dr. Molnár Márta, Dr. Mesterházy Ákos, és Dr.
Kiss József egyéb elfoglaltságuk miatt kimentésüket kérték.
(Jelenléti ív mellékelve).
Napirend
1. Abszolutórium kérelmek elbírálása
Nagy Bettina („Abiotikus stressz-tolerancia javítása genetikai transzformációval árpában és
rizsben”)
Témavezetı: Dr. Horváth V. Gábor
Klupács Helga („Az agrotechnikai tényezık hatása az ıszi búza vetımagtermesztésére”)
Témavezetı: Dr. Jolánkai Márton
Tarnawa Ákos („A vadföldek jelentısége és szerepe a növénytermesztésben”)
Témavezetı: Dr. Jolánkai Márton
Zalai Mihály („Ökológiai gazdálkodású területek gyomnövényzetének összehasonlító
elemzése a Fehér-Kırös térségében”)
Témavezetı: Dr. Dorner Zita (Eredetileg dr. Németh Imre volt)
Döntés:
• A NTDI Tanácsa jóváhagyta Zalai Mihály esetében a témavezetı megváltoztatására
tett javaslatot.

•

Az NTDI Tanácsa az abszolutórium kiadására irányuló kérelmeket elbírálta. A
kérelmezık tanulmányaikat sikeresen befejezték (120 kredit), a kutatómunkában a
kellı elırehaladást igazolták, ezért az NTDI Tanácsa a kérelmeket elfogadta és
részükre az abszolutórium kiadását javasolja.

2. Fokozatszerzési kérelem elbírálása
Lévayné Orosz Szilvia
„Fóliasátrak alatt hajtatott paprika állományokban és azok környezetében élı Thysanoptera
populáció-együttesek vizsgálata”
Témavezetı: dr. Tóth Ferenc
A NTDI Tanácsa Lévayné Orosz Szilvia fokozatszerzésre történı jelentkezését a szigorlati és
publikációs teljesítmények és az elıírt követelmények teljesítése alapján elfogadta, a
szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az MDB felé
javaslattétellel továbbítja (ld. mellékletek).
A NTDI Tanácsa a bíráló bizottság elnökéül Dr. Helyes Lajost jelölte ki az elızetesen javasolt
Dr. Kiss József helyett. A NTDI Tanácsa szeptemberi határozata értelmében (lásd
szeptemberi jegyzıkönyv) nem lehet a Bíráló Bizottság elnöke az az intézeti igazgató vagy
tanszékvezetı, akinek intézetében/tanszékén dolgozik a doktorandusz hallgató és
témavezetıje. A Bíráló Bizottság elnöke személyének megváltoztatásáról a Tanács 9:1
arányú szavazással döntött. Dr. Virányi Ferenc nem értett egyet a változtatással.
3. Egyebek
3.1/ Elıterjesztés az NTDI mőködtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
(NTDI pénzügyi alap létesítése) (csatolva)
Ennek keretében:
• Dr. Jolánkai Márton felvetette országos konferencia szervezésének gondolatát az
országban mőködı növénytudományi doktori iskolák hallgatói számára. A tagok a
javaslatot nem támogatták, mivel a PhD hallgatók számára országos találkozó
évenként megrendezésre kerül. A javaslatot módosították azzal, hogy a DI
programjai, amennyiben és amikor azt szükségesnek tartják, önállóan szervezhetnek
szőkebb körő találkozókat.
• Dr. Gyulai Gábor javasolta, hogy amennyiben rendelkezésre áll pénzügyi fedezet, úgy
a PhD hallgatók munkahelyi vitájára felkért SZIE bírálók is részesüljenek díjazásban.
A tagok – bár nem ellenezték a javaslatot, de megjegyezték, hogy a Bíráló Bizottság
SZIE tagjai sem részesülnek díjazásban.
• Felmerült a PhD hallgatók számára kötelezı évenkénti beszámolók értékelése alapján,
az adott évben legjobb teljesítményt felmutató hallgató díjazásának lehetısége is,
melyet a Tanács támogatott.
• Javaslat hangzott el, a TDK konferencia résztvevıi számára NTDI –különdíj
létrehozásáról. A Tanács a javaslatot egyhangúlag támogatta.
•

A Doktori Iskola adminisztrációjának mőködésérıl szóló javaslatok között szerepelt a
komplex vizsgák, szigorlatok vizsgáztatói számára az utazási költségek útiszámlán
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való elszámolásának kérdése. A DI programjainak vezetıi jelezték, hogy saját
forrásból fedezik ezeket a költségeket.
Az NTDI tanácsa az elıterjesztést elfogadta és kérte az elnököt annak végrehajtására 2010ben.
3.2/ Elıterjesztés az NTDI szervezeti és mőködési szabályzatának pontosítására és az
Elıterjesztés az NTDI 2009. szeptember 24-i ülésén, az összeférhetetlenséggel
kapcsolatban - hozott döntés hivatalos megerısítésére, illetve módosítására) tárgyalását a
Tanács Dr. Kiss József kérésére, aki az ülésén nem tudott részt venni, a következı ülésére
halasztotta.
3.3/ Dr. Heszky László röviden tájékoztatást adott a SZIE Doktori Iskolái felvételi
adatairól, mivel a korábbi ülésen érkezett erre vonatkozó kérdés.
3.4/ Dr. Kiss Erzsébet ismertette azt a levelet, melyet 2009. június 12-én Dr. Hornok
Lászlónak, a SZIE EDHT elnökének írt a PhD képzésre felvett hallgatók fokozatszerzésének
elıfeltételeként elıírt második nyelvvizsgával kapcsolatban. A téma megtárgyalása során
nyilvánvalóvá vált, hogy a probléma megoldása sokkal összetettebb, mint azt az NTDI tagjai
elızetesen gondolták volna. Ezért az a megállapodás született, hogy mindenki megírja
javaslatát Kiss Erzsébet professzor asszonynak.
3.5/ Dr. Heszky László felhívta a NTDI tanács tagjainak figyelmét arra, hogy a 2010-ben PhD
képzésre jelentkezı hallgatók számára a PhD témák meghirdetési határideje: 2010. január. 31.
Gödöllı, 2009. november 26.

……………………………………

…………………………

Dr. Heszky László
a NTDI vezetıje

Mázikné dr Tıkei Katalin
a NTDI tudományos titkára
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