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Jegyzıkönyv
a Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsának 2010. május 17-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, MTA doktora
Dr. Helyes Lajos, MTA doktora
Lángné Dr. Molnár Márta, MTA doktora
Dr. Jolánkai Márton, MTA doktora
Dr. Kiss Erzsébet, kandidátus
Dr. Kiss József, kandidátus
Dr. Matuz János, MTA doktora,
Dr. Pauk János, MTA doktora
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora
Dr. Berzsenyi Zoltán MTA doktora és Dr. Mesterházy Ákos MTA lev. tagja egyéb
elfoglaltsága miatt kimentését kérte. (Jelenléti ív mellékelve)
Napirend:
1. Abszolutórium kérelmek elbírálása
Áy Zoltán
Bányai Judit
Benke Zoltán
Sugár Eszter

(Témavezetı: Dr. Pauk János)
(Témavezetı: Dr. Láng László)
(Témavezetı: Dr. Jolánkai Márton)
(Témavezetı: Dr. Berzsenyi Zoltán)

Az NTDI Tanácsa Áy Zoltán, Bányai Judit, Benke Zoltán, Sugár Eszter
abszolutórium kiadására irányuló kérelmeit 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
Beczner Farkas „A stressz-válasz és a gumófejlıdés összefüggésének molekuláris
vizsgálata burgonyában” (Témavezetı: Dr. Bánfalvi Zsófia),
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Finta Zuzana „Kender mint egyhasznú olajnövény” (Társtémavezetık: Dr. Hajós
Lászlóné, Iványiné Dr. Gergely Ildikó)
Spitkó Tamás „Dihaploid kukorica vonalak laboratóriumi eredményei és kombinálódóképesség vizsgálata”, (Társtémavezetık: Dr. Barnabás Beáta, Dr. Sági László)
Szira Fruzsina „Árpa szárazságtőrését befolyásoló lókuszok azonosítása és marker alapú
szelekcióra való alkalmasságuk vizsgálata”, (Társtémavezetık: Dr. Galiba Gábor, Dr.
Bálint András Ferenc),
Szıke Csaba „Kukorica genotípusok fuzáriumos szárkorhadása és a szár szöveti
szerkezete közötti összefüggés-vizsgálatok”, (Társtémavezetık: Marton L. Csaba, Dr.
Szécsi Árpád)
Tarnawa Ákos „A vadföldek jelentısége és szerepe a növénytermesztésben”,
(Témavezetı: Dr. Jolánkai Márton)
A NTDI Tanácsa Beczner Farkas, Finta Zuzana, Spitkó Tamás, Szira Fruzsina,
Szıke Csaba és Tarnawa Ákos 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 EDHT felé
javaslattétellel továbbítja (ld. Mellékletek: tudományos teljesítmények értékelése
ponttáblázatokban, szigorlati és bíráló bizottságok).
3. Egyéni fokozatszerzésre jelentkezık követelményei
A NTDI vezetıje, Dr. Heszky László által összeállított, a NTDI tanács tagjainak
véleményezésre kiküldött tervezettel kapcsolatban több észrevétel és javaslat hangzott
el. Ezek megvitatását követıen az alábbi határozatot fogadta ez a Tanács 11:1
arányban.
Az egyéni fokozatszerzıvel szembeni tudományos követelmények:
1. A fokozatszerzésre beadott kérelmet megelızı 6 év publikációs teljesítménye:
• Összes tudományos publikációk száma: 6 db
• Összes tudományos publikációkból angol nyelvő: 4 db
• Az angol nyelvő publikációból IF-os: 2 db
• Az összes tudományos publikációból elsı szerzıs: 2 db
2. Egyéb tudományos teljesítmények, mővek felsorolása (pl. a minısített fajta,
elfogadott szabadalom, megjelent tudományos, illetve szakmai könyv, könyvfejezet,
jegyzet, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, proceedings-ek,
absztraktok, tudományos egyesületekben, szerkesztı bizottságokban való tagság és
funkció, TDK-s hallgatók irányítása és díjai, stb.)
3. 1 világnyelvbıl (lehetıség szerint angolból) középfokú „C” típusú nyelvvizsga.
4. 1 világnyelvbıl alapfokú „C” típusú nyelvvizsga.
5. Sikeres komplex szigorlat a disszertáció témájához kapcsolódó témakörbıl, az
NTDI Tanácsa által kijelölt Szigorlati Bizottság elıtt.
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Magyarázat:
•
•

•

•

•
•
•

•

A 6 tudományos publikáció zömének a beadandó disszertáció témaköréhez kell
kapcsolódnia.
A tudományos publikációs követelmények a minimális tudományos
teljesítményt jelentik, melyek alapján egyéni fokozatszerzésre jelentkezést lehet
benyújtani.
Tudományos publikációnak számítanak az impakt faktoros hazai és nemzetközi
folyóiratok, valamint az MTA tudományos folyóirat listáján található
folyóiratok.
Angol nyelvő tudományos publikáció: külföldön vagy itthon megjelenı angol
nyelvő tudományos folyóiratok, melyek vagy IF-esek vagy szerepelnek az MTA
tud. folyóirat listáján.
IF: impakt faktort jelent, a cikk publikálásakor a tudományos folyóiratnak volt
IF-je.
Elsı szerzı: a tudományos publikációban felsorolt szerzık közül az elsı vagy a
levelezı pozícióban lévı szerzı.
Hivatkozások: száma és listája az elmúlt 6 évben megjelent tudományos
publikációkra, illetve külön listán a pályázó teljes kutatói pályafutása során
kapott hivatkozások száma és listája.
Egyéb tudományos teljesítmények bizonyítják, hogy az egyéni jelölt aktív
részese a hazai és nemzetközi tudományos életnek.

4. A tézisekben a publikációs lista bemutatásának módja
A Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsa a tézisekben a publikációs lista
bemutatására az alábbi módot fogadta el.
Tudományos publikációk:
• Nemzetközi tudományos lapokban megjelent publikációk (IF-es, nem IF-es)
• Hazai tudományos lapokban megjelent publikációk (IF-es, nem IF-es, magyarul,
angolul)
Egyéb tudományos mővek:
• Tudományos könyvek (magyarul, angolul)
• Tudományos könyvfejezetek (magyarul, angolul)
• Konferencia kiadványok (Proceeding, magyarul, angolul)
• Konferencia absztraktok (magyarul, angolul)
• Szabadalmak
• Elismert/szabadalmaztatott fajták
• Egyéb tudományos szempontból értékelhetı teljesítmények
5. A Doktori Iskola publikációs követelményeinek nyilvános felületen történı
közzététele
Az NTDI elfogadta, hogy mind az egyéni, mind a képzésben résztvett (ösztöndíjas,
levelezı) doktoranduszokkal szemben támasztott publikációs követelmények
megjelenjenek az NTDI honlapján az alábbi formában.
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A Növénytudományi Doktori Iskola publikációs követelménye a nappali és levelezı
képzésben résztvett doktoranduszok számára
A fokozatszerzésre beadott kérelem elbírálása a PhD képzésbe történı felvételt
követıen – a disszertáció témakörében – megjelent publikációs teljesítmény alapján
történik. Minimális követelmény:
• Összes tudományos publikációk száma: 3 db
• Összes tudományos publikációkból angol nyelvő: 2 db
• Az angol nyelvő publikációból IF-os: 1 db
• Az összes tudományos publikációból elsı szerzıs: 1 db
Megjegyzés: ez a követelmény azokra a képzésben résztvett hallgatókra vonatkozik,
akik a fokozatszerzési kérelmüket a törvényben elıírt határidın belül adják be.
Amennyiben a törvényben elıírt idıt túllépik, úgy az egyéni fokozatszerzésre
jelentkezık követelménye lép életbe. Az IF-es cikk követelmény csak a 2010-tıl felvett
hallgatókra vonatkozik.
A Növénytudományi Doktori Iskola publikációs követelménye az egyéni (PhD
képzésben részt nem vett) fokozatszerzésre jelentkezık számára
A fokozatszerzésre beadott kérelem elbírálása a benyújtást megelızı 6 év – zömében a
disszertáció témakörében megjelent – publikációs teljesítménye alapján történik.
Minimális követelmény:
• Összes tudományos publikációk száma: 6 db
• Összes tudományos publikációkból angol nyelvő: 4 db
• Az angol nyelvő publikációból IF-os: 2 db
• Az összes tudományos publikációból elsı szerzıs: 2 db
6. Egyebek
• Az NTDI Tanácsa elfogadta, hogy a Tanács következı ülésének elsı napirendi
pontjaként Kiss József professzor ismertetni fogja javaslatát a fokozatszerzés
színvonalának és minıségének javítására.
• Az NTDI Tanácsa javasolta Kiss József professzornak, hogy a külföldi tagok
bevonásának lehetıségét az NTDI munkájába egyeztesse Hornok László
professzor úrral, az EDHT elnökével.
• A NTDI Tanácsa elfogadta Lırincz Borbála átdolgozott kutatási munkatervét.
• A NTDI Tanácsa elfogadta a Deák Ferenc ösztöndíjra pályázók személyét
(Bajnok Márta, Zalai Mihály)
• A NTDI Tanácsa a 2010/11 évi PhD felvételi idıpontjául 2010 június 16. vagy
17.-ét jelölte ki.
Gödöllı, 2010. május 17.

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

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