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Jelen vannak:
elnök: Dr. Heszky László, MTA r. tagja, egyetemi tanár
titkár: Mázikné dr. Tőkei Katalin, PhD
tagok:
Dr. Berzsenyi Zoltán MTA doktora
Dr. Birkás Márta, MTA doktora
Dr. Gyulai Gábor, MTA doktora
Dr. Helyes Lajos, MTA doktora
Dr. Jolánkai Márton, MTA doktora
Dr. Kiss Erzsébet, kandidátus
Dr. Kiss József, kandidátus
Dr. Mesterházy Ákos, MTA lev. tagja
Dr. Pauk János, MTA doktora
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora
Dr. Bánfalvi Zsófia, Dr. Izsáki Zoltán, Dr. Karsai Ildikó, Lángné Dr. Molnár Márta
egyéb elfoglaltság miatt kimentését kérte. (Jelenléti ív mellékelve)
Napirend:
1. Fokozat odaítélése
Rácz Ferenc Endre „Kukorica eltenyésztett vonalak pollentermelése frakcionált
vetésben” c. értekezése (témavezető: Dr. Vágújfalvy Attila)
Az NTDI Tanácsa a nevezett PhD hallgató részére a sikeres védést tanúsító jegyzőkönyv
alapján, egyhangú szavazással javasolja a fokozat odaítélését.
Soltész Alexandra „Az abiotikus stressz-adaptációt szabályozó OSMYB4, LAC BF17 és
LAC BF15 transzkripciós faktorok funkciójának igazolása transzgénikus árpában” c.
értekezése (témavezető: Dr. Marton L. Csaba)
Az NTDI Tanácsa a nevezett PhD hallgató részére a sikeres védést tanúsító jegyzőkönyv
alapján, egyhangú szavazással javasolja a fokozat odaítélését.

2. Fokozatszerzési kérelmek elbírálása
Harangozó Tamás (társtémavezetők: Dr. Heszky László és Dr. Veres Zoltán)
Áy Zoltán (témavezető: Dr. Pauk János)
Szabó-Hevér Ágnes (témavezető: Dr. Mesterházy Ákos)
Tóth Ágnes (témavezető: Dr. Kiss József)
Sződi Szilvia (témavezető: Dr. Túróczi György)
Hoffmann Péter (témavezető: Dr. Virányi Ferenc)
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Szabó Miklós (témavezető: Dr. Németh Imre)
A NTDI Tanácsa a PhD hallgatók fokozatszerzési kérelmét megtárgyalta, és a szigorlati
és publikációs teljesítmények, valamint az előírt követelmények teljesítése alapján elfogadta.
A szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat megtárgyalta, egyes esetekben
módosította, és az EDHT felé javaslattétellel továbbítja (ld. Mellékletek: tudományos
teljesítmények értékelése ponttáblázatokban, szigorlati és bíráló bizottságok).

3. Doktorandusz hallgatók 2011 évi beszámolóinak értékelése
Dr. Jolánkai Márton értékelte a „Növénytermesztés és földművelés program” PhD
hallgatóinak beszámolóját, és tudományos teljesítményét. A hallgatók publikációs és kutatási
teljesítménye heterogén, zöme azonban időarányosnak tekinthető. Egyes hallgatóknál komoly
elmaradások vannak a második nyelvvizsga, és a tudományos publikációkat illetően.
Dr. Virányi Ferenc a „Növényvédelem és kórélettan program” PhD hallgatóinak
beszámolóját, teljesítményét értékelte. A hallgatók publikációs és kutatási tevékenysége
időarányosnak tekinthető. Egyes hallgatóknál komoly elmaradások vannak a második
nyelvvizsga, és a tudományos publikációkat illetően.
Heszky László a „Genetika és biotechnológia program” PhD hallgatóinak beszámolóját és
teljesítményét értékelte. A hallgatók publikációs és kutatási tevékenysége időarányosnak
tekinthető. Egyes hallgatóknál komoly elmaradások vannak a második nyelvvizsga, és a
tudományos publikációkat illetően.
Mindhárom program esetén a NTDI tanácsa javasolta, hogy a programvezetők külön
levélben hívják fel az egyes témavezetők és doktoranduszok figyelmét a konkrét
elmaradásokra és a még hiányzó nyelvvizsga, valamint a tudományos publikációk (IF-es,
első szerzős, stb.) pótlására.
4. Első éves doktoranduszok munkaterve bírálóinak kijelölése
Jolánkai Márton: 7 fő
Virányi Ferenc: 2 fő
Heszky László: 2 fő
A NTDI Tanácsa szükségesnek tartotta a munkatervek kiküldését két független (1 külső és 1
belső) bírálónak. A vélemények beérkezését követően a munkaterveket a Tanács a következő
ülésén tárgyalja meg.
5. A témavezetői kérelmek elbírálása
A NTDI tanácsa az MTA Agrártudományi Kutató Központ Mezőgazdasági Intézetéből
(Martonvásár) kérelmeket megtárgyalta, és – a korábbi évekhez hasonlóan - úgy foglalt állást,
hogy az első témavezetéseket a kérelmezők az NTDI-ben törzstagként elfogadott
munkahelyi főnökükkel közösen un. társ témavezetőként végezzék. Ennek megfelelően a
javasolt személyek:
Jager Katalin PhD (Dr. Barnabás Beáta, Martonvásár)
Bálint András PhD (Dr. Galiba Gábor, Martonvásár)
Linc Gabriella PhD (Lángné dr. Molnár Márta, Martonvásár)
2

A Tanács megbízta a titkárt, hogy a 2012-es meghirdetendő témákat az EDHT által megadott
időpontig (2012 02 27-ig) kérje be és véglegesítse.
6. Egyebek
•

Dr. Heszky László röviden beszámolt az EDHT újjáalakuló üléséről, ahol az EDHT
vezetőjévé ismét Dr. Hornok Lászlót választották meg. A Tanács sok sikert kíván az
új Elnöknek további munkájához.

•

Dr. Heszky László ismertette a NTDI által benyújtott javaslatokra (anyagok kiküldése
bírálóknak elektronikusan, angol nyelvű védés) és az EDHT Elnökétől kapott
válaszokat, melyek lényege, hogy azokkal kapcsolatban az EDHT következő ülésén
foglal állást.

•

Dr. Helyes Lajos a SZIE Szenátusában előterjesztésre kerülő néhány témáról tett
említést – pl. a habilitáció alapkövetelménye, a nappali képzésben részt vevő
doktoranduszok munkavállalása, óratartása, stb.

Gödöllő, 2012. február 17.

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

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