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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. Jolánkai Márton, MTA doktora
Dr. Kiss József, kandidátus
Dr. Mesterházy Ákos, MTA lev. tagja
Dr. Pauk János, MTA doktora
Dr. Virányi Ferenc, MTA doktora
Dr. Bánfalvi Zsófia, Dr. Helyes Lajos, Dr. Izsáki Zoltán, Dr. Kiss Erzsébet
Lángné Dr. Molnár Márta egyéb elfoglaltság miatt kimentését kérte. (Jelenléti ív
mellékelve)
Napirend:
1. Abszolutórium kiadása iránti kérelem elbírálása.
Tóth-Lencsés Andrea Kitti
A NTDI Tanácsa a PhD abszolutórium kiadása iránti kérelmét megtárgyalta, és a az
előírt követelmények teljesítése alapján számára az abszolutórium kiadására irányuló
kérelmét elfogadta.

2. Fokozatszerzési kérelmek elbírálása
Fetykó Kinga (témavezető: Dr. Kiss József)
Sallai Harcsa Marietta (témavezető: Dr. Szemán László)
Pálinkás Zoltán (témavezető: Dr. Kiss József)
A NTDI Tanácsa a PhD hallgatók fokozatszerzési kérelmét megtárgyalta, és a szigorlati
és publikációs teljesítmények, valamint az előírt követelmények teljesítése alapján a
következő megjegyzésekkel elfogadta:
A NTDI Tanácsa Fetykó Kinga hallgat fokozatszerzési kérelmét megtárgyalta, és a
szigorlati és publikációs teljesítmények, valamint az előírt követelmények teljesítése alapján
elfogadta.
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Sallai-Harcsa Marietta esetében a NTDI Tanácsa úgy határozott, hogy – bár a jelölt
publikációs teljesítményének pontszáma jóval meghaladja az előírt értéket – a fokozat
megszerzése iránti kérelmét akkor fogadják el, ha 2. angol nyelvű publikációja
megjelenéséről igazolást nyújt be a Bizottság Elnökének.
Pálinkás Zoltán esetében a NTDI Tanácsa úgy határozott, hogy – bár a jelölt publikációs
teljesítményének pontszáma ugyancsak jóval meghaladja az előírt értéket – a fokozat
megszerzésére iránti kérelmét akkor fogadják el, ha magyar nyelvű publikációja
megjelenéséről igazolást nyújt be a Bizottság Elnökének.
A NTDI Tanácsa szigorlati és bíráló bizottságok tagjaira tett javaslatokat is megtárgyalta és
az EDHT felé javaslattétellel továbbítja (ld. Mellékletek: tudományos teljesítmények
értékelése ponttáblázatokban, szigorlati és bíráló bizottságok).

3. Doktorandusz hallgatók 2012 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
elmaradások vannak a második nyelvvizsga, és a tudományos publikációkat illetően.
Dr. Kiss József a „Növényvédelem és kórélettan program” PhD hallgatóinak beszámolóját,
teljesítményét a NTDI következő tanácsülésén értékeli
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 (IFes, első szerzős, stb.) pótlására.
4. Első éves doktoranduszok munkaterveinek bírálata
Dr. Jolánkai Márton („Növénytermesztés és földművelés program”,
Dr. Kiss József („Növényvédelem és kórélettan program”) és
Dr. Heszky László ( „Genetika és biotechnológia program”)
ismertette a nappali és levelező PhD hallgatók munkatervének külső és belső bírálók
által elvégzett értékelését.
A bírálók a kutató munka célkitűzését, a kitűzött célok realitását, a módszerek adekvát
jellegét, a várható eredményeket és azok újszerűségét értékelve a munkaterveket
elfogadták, egyes esetekben javaslatokat tettek az évekre lebontott feladatok
kiegészítésére .
5. Egyebek
Dr. Kiss József javaslatot tett dr. Balogh Adalbert bevonására oktatóként a NTDI
„Növényvédelem és kórélettan” programjába. A NTDI tanácsa Balogh Adalbert életrajzának,
tudományos tevékenységének ismertetése után a javaslatot elfogadta.
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Dr. Mesterházy Ákos felvetette, hogy a NTDI Tanácsa fontolja meg azt a javaslatot, hogy a
későbbiekben 2 db IF-es cikk megjelenése után fogadja el a fokozatszerzésre történő
jelentkezést. A jelenlévők – bár elismerték a javaslattévő szándékát a kutató munka, a
publikációs tevékenység színvonalának emelésére – a jelenlegi finanszírozási feltételek
mellett ezt nem tartják időszerűnek.
Gödöllő, 2013. március. 1

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

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