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Jegyzőkönyv
a Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának 2010. február 17-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 Erzsébet, kandidátus
Dr. Kiss József kandidátus
Dr. Matuz János, MTA doktora
Dr. Mesterházi Ákos MTA lev. tagja
Dr. Pauk János, MTA doktora,
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora

Dr. Birkás Márta, Dr. Jolánkai Márton, és Lángné Dr. Molnár Márta egyéb elfoglaltsága miatt
kimentését kérte.
(Jelenléti ív mellékelve).

1. Fokozat odaítélés
Galbács Zsuzsanna (Témavezető: Dr. Kiss Erzsébet)
Szabó Béla (Témavezető:Dr. Tóth Ferenc)
Zrubecz Péter (Témavezető:Dr. Tóth Ferenc)
Mikó Péter (Témavezető: Dr. Gyuricza Csaba)
Az NTDI Tanácsa Galbács Zsuzsanna (Témavezető: Dr. Kiss Erzsébet), Mikó Péter
(Témavezető: Dr. Gyuricza Csaba), Szabó Béla (Témavezető: Dr. Tóth Ferenc) és Zrubecz
Péter (Témavezető: Dr. Tóth Ferenc) PhD hallgatók részére a sikeres védést tanúsító
jegyzőkönyvek alapján, egyhangú szavazással javasolja a fokozat odaítélését.

2. Fokozatszerzési kérelmek elbírálása
Tisza Viktória (Témavezető: Dr. Kiss Erzsébet)
Tóthné Zsubori Zsuzsanna (Témavezető: Dr. Marton Csaba)
Zalai Mihály (Témavezető: Dr. Dorner Zita)
A NTDI tanácsa Tisza Viktória fokozatszerzésre történő jelentkezését a szigorlati és
publikációs teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján egyhangú
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szavazással elfogadta, a szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta
és az MDB felé javaslattétellel továbbítja (ld. mellékletek).
A NTDI tanácsa Tóthné Zsubori Zsuzsanna fokozatszerzésre történő jelentkezését a szigorlati
és publikációs teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján egyhangú
szavazással elfogadta, a szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta
és az MDB felé javaslattétellel továbbítja (ld. mellékletek).
A NTDI tanácsa Zalai Mihály fokozatszerzésre történő jelentkezését a szigorlati és
publikációs teljesítmények és az előírt követelmények teljesítése alapján - 11:1 arányban elfogadta, a szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta és az MDB
felé javaslattétellel továbbítja (ld. mellékletek).

3. Abszolutórium kérelmek elbírálása
Ambrus Andrea (témavezető: Dr. Jolánkai Márton)
Jancsó Mihály (témavezető: Dr. Pauk János)
Micskei Györgyi (témavezető: Dr. Jolánkai Márton)
Wichmann Barnabás (témavezető: Dr. Heszky László)
Az NTDI Tanácsa Ambrus Andrea, Jancsó Mihály, Micskei Györgyi, és Wichmann Barnabás
abszolutórium megszerzése iránti kérelmét elbírálta.
A kérelmezők tanulmányaikat sikeresen befejezték (120 kredit), a kutatómunkában a kellő
előrehaladást igazolták, ezért az NTDI Tanácsa a kérelmeket egyhangú szavazással elfogadta
és részükre az abszolutórium kiadását javasolja.
4. Munkatervek 2010 elbírálása
A NTDI Tanácsa a Növényvédelem és kórélettan Program hallgatói közül
Pálinkás Zoltán (nappali, témavezető Dr. Kiss József), Hernádi Ildikó (nappali, témavezető
Dr. Posta Katalin) és Szabó Márton (levelező, témavezető Dr. Virányi Ferenc) munkaterveit
és azokról készült bírálatokat megvitatta és egyhangú szavazással elfogadta.
A NTDI Tanácsa a Növénytermesztés és talajművelés Program hallgatói közül
Szentes Szilárd (nappali, témavezető Dr. Jolánkai Márton) munkaterve esetében javasolta a
cím módosítását. A munkaterv elfogadása 11:1 arányban történt (ellene szavazott: Kiss
József).
A NTDI Tanácsa a Genetika és biotechnológia Program hallgatói közül
Tóth Zsófia (nappali, témavezető Dr. Kiss Erzsébet), Bakó Attila (levelező, témavezető Dr.
Hajós Lászlóné), Földesiné Füredi Petra (levelező, témavezető Dr. Barnabás Beáta és Dr. Sági
László) és Kruppa Klaudia (levelező, témavezető Dr. Szakács Éva) munkatervét és azokról
készült bírálatokat megvitatta és egyhangú szavazással elfogadta.
Lőrincz Borbála (levező, témavezető Dr. Hajós Lászlóné) munkatervét a Tanács nem fogadta
el. A felkért bíráló kórtani szempontból hiányosnak ítélte a munkatervet és javaslatot tett
kórtanban járatos társtémavezető bevonására. A Tanács Mesterházi Ákost javasolta, aki a
felkérés elöl nem zárkózott el. A Tanács döntése értelmében a munkatervet a társtémevezető
bevonásával át kell dolgozni, és azt az NTDI következő ülésére be kell nyújtani.

2

5. Doktoranduszok 2009 évi beszámolóinak értékelése
Dr. Heszky László bejelentette, hogy az éves beszámolók minden doktorandusztól
beérkeztek, és azokat a programvezetőkkel közösen megbeszélték. Néhány harmadéves
hallgató esetében elmaradás mutatkozik a tudományos publikációs teljesítményben, ezek
témavezetőivel a programvezetők egyeztetni fognak.
6. A 2010 évre meghirdetendő PhD témák jóváhagyása
A NTDI Tanácsa áttekintette a 2010/2011 évi meghirdetésre tett PhD téma javaslatokat. A
témavezetők előterjesztésének megfelelően egyetértett számos téma törlésével és a javasolt új
témákkal listára helyezésével. Azokat a témákat, melyeken már doktorandusz dolgozik,
szintén törölte a 2010-es listáról.

7. Egyebek
Összeférhetetlenség:
Zalai Mihály Bíráló Bizottságának összeállítása során vita alakult ki a NTDI tanácsa tagjai
között arról, hogy a munkahelyi vezető tagja lehet-e a bíráló bizottságnak, nem áll-e fenn
összeférhetetlenség?
Számos külföldi példát említettek (Gyulai Gábor, Pauk János, Bánfalvi Zsófia), ahol a
témavezető/munkahelyi vezető a bíráló bizottság elnöke. Igaz, ezekben az országokban az
eljárás és a védés eltér a magyarországitól.
Heszky László ismertette a MAB elnökéhez írt levelét és annak válaszát az
összeférhetetlenséggel kapcsolatban, mely azt jogilag lehetségesnek, etikailag viszont
elfogadhatatlannak tartja.
Heszky László kompromisszumos javaslatot tett, melynek lényege, hogy azon
doktoranduszok esetében, akik téziseiket nem az adott intézetben készítették az intézet
vezetője lehet a Bíráló Bizottság elnöke. Az adott intézetben készült tézisek védése esetén,
viszont az NTDI Tanácsának szakmailag kompetens tagja legyen az elnök, az Intézet vezetője
pedig legyen tag. Ezt a megoldást 11: 1 arányban (Kiss József ellenszavazatával) fogadta el a
NTDI. Zalai Mihály esetében már ezt a megoldást választotta a Tanács, elnök Berzsenyi
Zoltán lett egyhangú szavazással.

Második nyelvvizsga:
A NTDI Tanácsa egyhangúlag elfogadta Kiss Erzsébet 2009 júniusában ismertetett
javaslatának módosított változatát a fokozatszerzés feltételeként előírt második nyelvvizsga
megszerzésével kapcsolatban.
Javaslat szerint, csak azoknak a hallgatóknak kellene előírni a második idegen nyelvből
(angolból!) a nyelvvizsgát, akiknek nincs angol nyelvvizsgájuk. Tehát aki rendelkezik angol
nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával, annak nem kell másik nyelvből vizsgáznia.
Indoklás: az élettudományok területének szaknyelve az angol. Napjainkban az alkalmazott
élettudományok területén az angolon kívül nem szükséges más nyelv ismerete. A második
nyelvvizsga eltörlésével, jelentős idő és energia szabadulna fel a tézisek elkészítésére. A
jövőben várhatóan nem csak a cikkeket, hanem a téziseket is angolul kell majd készíteni.
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Tudományos publikációs követelmény módosítás:
Mesterházy Ákos javaslatára a NTDI Tanácsa megvitatta és egyhangúlag elfogadta, hogy a
2010/2011 évtől PhD képzésre felvételt nyert hallgatók számára a fokozatszerzés feltétele a
publikációk tekintetében a következő legyen:
- a három kötelező tudományos folyóirat cikk közül 1 rendelkezzen impact factorral (IF),
- a három kötelező tudományos folyóirat cikk közül kettő legyen angol nyelvű,
- a három kötelező tudományos folyóirat cikk közül legalább egyben a doktorandusz legyen
első szerző.

Gödöllő, 2010. február 17.

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

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