
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 
HATÁROZATAI

a 2007. március 1-jén megtartott EDHT ülésről

Jelen van:

Dr. Hornok László
Dr. Kozák János
Dr. Walz Géza
Dr. Horváth László
Dr. Gyulai Gábor 

Dr. Szendrő Péter
Dr. Tuba Zoltán
Dr. Huszenicza Gyula
Dr. Marton L. Csaba
Dr. Barczi Attila

Dr. Jolánkai Márton (Dr. 
Virányi Ferenc helyett)
Dr. Székely Csaba (Dr. 
Szűcs István helyett)

Dr. Bíró Péter, Dr. Fekete András, Dr. Szabó Ferenc, Dr. Széles Gyula, Mészáros János, Dr. Stefanovits Pál 
és Kis Sándor kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács ülésén  Dr. Molnár József 
rektor urat, aki üdvözölte az EDHT tagjait, és sok sikert kívánt az előttük álló feladatok megoldásához.

Hornok László  bejelentette,  hogy Barczi  Attila  egyetemi  docens  úrnak,  a  KTDI  ügyvezetőjének  megbízott 
iskolavezetői kinevezést ad (EDHT-26/1/2007. ikt. sz.), amely az új iskolavezető kinevezéséig, de legfeljebb 
2007. június 30-ig, az EDHT elnöke mandátumának lejártáig érvényes. Barczi tanár úr ez idő alatt az EDHT 
teljes jogú, szavazóképes tagja.

Az elnök ezek után megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 17 szavazati jogú személyből 11 fő 
(2 fő meghatalmazással) jelen van. A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. Véleménynyilvánítás a Környezettudományi Doktori Iskola vezetőjének személyéről
2. Doktori (PhD) tématervek jóváhagyása
3. Dr. „habil.” cím odaítélése, illetve a pályázók szakértői bizottságainak jóváhagyása
4. Doktori iskolák előterjesztései fokozat odaítélésre, fokozatszerzésre történő bejelentkezésre, 

illetve szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyásra.
5. Egyebek

1. napirendi pont

I/1/2007/EDHT.

Az EDHT meghallgatta  Dr.  Füleky  György  egyetemi  tanár,  a  Környezettudományi  Doktori  Iskola  (KTDI) 
iskolavezetői jelölőbizottságának elnöke előterjesztését doktori iskolájuk vezető-választásával kapcsolatban. Az 
elnök tájékoztatta az EDHT tagjait a választás eredményéről, amely szerint Dr. Gyulai Ferenc 13 szavazatot 
(72%), Dr. Heltai György pedig 5 szavazatot (28%) kapott

Hornok László az EDHT elnöke kifogásolta, hogy sem a jelölés menete, sem a szavazás nem a szabályok és 
megállapodások szerint zajlott. Az alábbi kifogásokat sorolta elő:

o Miért állítja azt a KTDI a választás lebonyolítását ismertető levelében, hogy ők kérték fel az Iskolához 
tartozó négy, MTA doktora címmel rendelkező belső professzort (Gyulai F., Heltai Gy., Michéli E., 
Ligetvári F.) a pályázásra, amikor ezt a szándékát az EDHT elnökeként ő jelentette be a 2006. december 
7-i ülésen. Ezt a bejelentést akkor az EDHT minden tagja egyetértéssel fogadta, beleértve a KTDI-t 
jogszerűen képviselő Menyhért és Stefanovits professzorokat is. Akkor, ott nem hangzott el egyetlen 
olyan megjegyzés sem, hogy fölösleges lenne EDHT szintű lépéseket tenni az ügyben, mert a KTDI 
már elindította a vezetőváltás lebonyolítását. A felkérő leveleket Hornok L. 2007. január 4-én kiküldte a 
címzetteknek. Jelen ülésen a KTDI-t képviselő Barczi A. és Füleky Gy. tanár urak nem tudtak a 
KTDI által írt felkérő levelet bemutatni. Füleky professzor arra hivatkozott, hogy a KTDI ezzel a 
témával már az EDHT decemberi ülése előtt foglalkozott, de a hivatkozott ülés jegyzőkönyvét 
vagy az ott született határozatot sem tudták prezentálni.

o KTDI írásos beszámolója szerint az iskolavezető választáson a 20 szavazásra jogosult iskolatanács tag 
közül 18 fő szavazott? A KTDI Tanácsának azonban csak 18 szavazóképes tagja van. Az ő nevüket a 
2001-es  akkreditációs  anyag  tartalmazza  (dr.  Győri-Nagy  Sándor  egyetemi  docens  távozott  az 
Iskolából).  2001.  óta  azonban  nem  érkezett  az  EDHT-ba  olyan  anyag,  amely  új  iskolatanács  tag 
jóváhagyását kérte volna. Az EDSZ 4. § 2) e) bekezdése, valamint a MAB 3.5. sz. állásfoglalása szerint 
a doktori iskola tanácsát az EDHT elnöke bízza meg és menti fel. A KTDI jelenlévő képviselői nem 



tudták  bemutatni  azt  a  jelenléti  ívet,  amely  az  iskolavezető  személyéről  rendezett  szavazáson 
készült,  így  nem  sikerült  kétséget  kizáróan  megállapítani,  ki  volt  az  a  két  személy,  aki 
illetéktelenül szavazott a kérdésben.

o Milyen alapon kéri fel a KTDI Tanácsa Rektor Urat (ld. KTDI 2007. február 14. Tanácsülésről készült 
„Emlékeztetőt”), hogy nevezze ki az általuk javasolt Gyulai Ferenc professzor urat az Iskola vezetőjévé, 
amikor ezt a javaslatot az EDHT még nem véleményezte, s a MAB sem hagyta jóvá az új iskolavezető 
személyét?!

o A  MAB  Intézményi  Akkreditációs  eljárás  Plénum-jelentésében  (2006.  február  24-i  „Második 
akkreditációs  értékelés”)  arról  ír,  hogy a  Környezettudományi  Doktori  Iskolában  „az  alapító  tagok 
jelenlegi összetétele életkor tekintetében a követelményekkel nincs összhangban. Aggályos, hogy jelen 
pillanatban az Iskola nem teljesíti a MAB formális elvárásait”. Ezt a helyzetet az Egyetemnek és az 
EDHT-nak kezelni kell, ezért sajnálatos, hogy a KTDI Tanácsának egy része az EDHT elnökének 
személyes  indíttatású  támadásaként  kezel  minden  olyan  lépést,  ami  az  Iskola  tanácsának 
átalakítására vagy az iskolavezetői poszt körül kialakult személyi válság megoldására irányul. 

Az EDHT nyílt szavazással  egyhangúan úgy határozott, hogy elnapolja a KTDI iskolavezetője személyéről a 
véleménynyilvánítást. Az eljárás ugyanis nem volt szabályos, mert olyan, nem azonosítható személyek is részt 
vettek  a  szavazásban,  akiknek  erre  nem  volt  jogosultságuk.  A Környezettudományi  Doktori  Iskolának  új 
szavazást kell lebonyolítania, és javaslatát záros határidőn belül el kell juttatnia az EDHT Titkárságára, hogy a 
soron következő EDHT ülésen állást foglalhassunk a kérdésben.

Hornok László megköszönte Gyulai és Heltai professzoroknak, hogy pályázatot nyújtottak be az iskolavezetői 
posztra, és kérte őket, hogy tartsák fenn szándékukat.

2. napirendi pont

I/2/2007/EDHT.

Az elnök tájékoztatta az EDHT-t, hogy Dr. Fésüs László MAB elnök állásfoglalása (D65/1048/2/2006), valamint 
a  MAB  illetékes  szabályzatának  2.7.  pontja  szerint  „A doktori  téma  vezetője  az  a  tudományos  fokozattal 
rendelkező,  aktív  tevékenységet  folytató  oktató,  illetve  kutató,  akinek  témahirdetését  a  doktori  tanács 
jóváhagyta…” Ezért határozott úgy az EDHT, 2006 december 7-i  ülésén, hogy valamennyi iskola adja meg 
részletes témameghirdetését. Az aktuális tudományos publikációk reprezentatív listájára pedig azért van szükség 
a témameghirdetéskor, hogy bizonyítást nyerjen: valóban aktív tevékenységet folytat a megjelölt témavezető. 
Nem mellékesen, vonzóbbá tehetjük a SZIE doktori  képzését,  ha bemutatjuk:  nálunk imponáló munkásságú 
témavezetők mellett lehet tudományos továbbképzésben részt venni.  

Az  EDHT  Titkárságára  beérkezett  témameghirdetéseket  az  Állatorvos-tudományi,  az  Állattenyésztés-
tudományi,  a  Biológia  Tudományi,  a  Gazdálkodás-  és  Szervezéstudományi,  a  Műszaki  Tudományi, 
valamint a Növénytudományi Doktori Iskola előterjesztései alapján az EDHT nyílt szavazással elfogadta. 
Amennyiben valamelyik doktori iskola pótlólag szeretne még témát meghirdetni azt március 14-ig megteheti.

A Környezettudományi Doktori Iskola, – az EDSz-re hivatkozva – megtagadta a témameghirdetések EDHT 
elé történő terjesztését (ld. KTDI 2007. február 14-i levelét). Az EDHT – egyhangú nyílt szavazással (Barczi A. 
tartózkodása mellett) – felszólítja a KTDI-t, hogy 2007. március 21-ig küldjék meg az EDHT elnökének EDHT-
26/2/2007. ikt. sz. levelében kért forma szerinti témameghirdetést, mert ez a doktori képzésre történő felvételhez 
elengedhetetlenül szükséges.

Dr. Szendrő Péter hozzászólásában üdvösnek tartotta a témameghirdetések ezen módját, s azt javasolta, hogy az 
évente aktualizált témameghirdetések egységesen kerüljenek fel a honlapra.

3. napirendi pont

I/3/2007/EDHT.
Az  EDHT a  doktori  iskolák  előterjesztései,  a  sikeres  habilitációs  eljárások  alapján  a  dr.  „habil.”  címet  a 
következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név Befogadó Doktori 
Iskola Tudományág Megjegyzés

Dr. Sterczer 
Ágnes 

Állatorvos-tudományi Állatorvos-
tudomány

10 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a „dr. habil.” címet odaítélte

Dr. Hosam Környezettudomány Környezettudomány 10 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
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Bayoumi az EDHT a „dr. habil.” címet odaítélte

I/4/2007/EDHT.
Az EDHT habilitációs pályázatot benyújtott alábbi személyek részére engedélyezte az eljárás megindítását, és 
jóváhagyta a szakértői  bizottság összetételére vonatkozó javaslatokat,  valamint az idegen és  magyar nyelvű 
előadásokat.

Befogadó DI Név Tudományág Megjegyzés
Állatorvos-tudományi Dr. Gerics Balázs

Dr. Túróczy Julianna
Állatorvosi tudomány Az előterjesztés alapján

Az előterjesztés alapján
Állattenyésztés-
tudomány

Dr. Gócza Elen Állattenyésztési tudomány Az előterjesztés alapján

Biológia Tudományi
Dr. Béres Csilla
Dr. Dulai Sándor András
Dr. Horváth László

Biológia tudomány
Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján

Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi

Dr. Peszeki Zoltán Gazdálkodás- és Szervezéstud. Az előterjesztés alapján

Növénytudományi Dr. Lugasi Andrea Növénytermesztési- és 
kertészeti tud.

Az előterjesztés alapján

I/5/2007/EDHT.
Az EDHT a doktori iskolák előterjesztései alapján eredményes doktori szigorlatuk és védésük alapján az alábbi 
jelölteknek ítélte oda a doktori PhD fokozatot:

Doktori 
Iskola Név Tudományág Megjegyzés

Állatorvos-
tudományi

Bókony Veronika
Tarpataki Noémi állatorvos-tudomány

11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Biológia 
Tudományi

Hárs Titanilla
Oláh Brigitta biológia tudomány

11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Gazdálkodás- és 
Szervezéstud.

Felkai Beáta Olga
Iglói Gabriella
Kóródi Márta
Laki Gábor
Nagyné Pércsi Kinga
Szabó Zoltán
Villányi Judit

gazdálkodás- és 
szervezéstudomány

11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-
tudományii

Gál Anita környezettudomány 11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Műszaki 
Tudományi

Keppler István agrár műszaki 11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-
tudományi

Varga Gabriella növénytermesztési és 
kertészeti 

11 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

I/6/2007/EDHT.
Az  EDHT  a  Biológia  Tudományi  Doktori  Iskola  előterjesztése  alapján  az  egyéni  felkészülésre történő 
bejelentkezéseket az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola Név Megjegyzés
Biológia Ivics Zoltán Az előterjesztés szerint az egyéni felkészülésre történő felvételt az 
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Tudomány EDHT jóváhagyta.

I/7/2007/EDHT.
Az  EDHT a  doktori  iskolák  előterjesztései  alapján  a  doktori  fokozatszerzésre  történő  bejelentkezéseket,  a 
szigorlati  témakört,  a  szigorlati  és bírálóbizottság összetételére tett  javaslatokat  az alábbi  személyek részére 
hagyta jóvá:

Doktori iskola Név Megjegyzés
Állatorvos-
tudományi

Hazai Diána A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Doleschal Márton A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Állattenyésztés-
tudományi

Hegyi Árpád A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Vertésné  Zándoki 
Rita

A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Gazdálkodás-  és 
Szervezés-
tudományi

Biró Szabolcs A fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört  és  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Horváth Zoltán A fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört  és  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Juhász Anikó A fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört  és  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Schwartz Kitti A fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört  és  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Szira Zoltán A fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört  és  a 
szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

Bors Réka Mónika A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Mikáczó Andrea A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Oroszné  Csesznák 
Anita

A bírálóbizottsági összetételre tett javaslatokat az előterjesztés szerint 
az EDHT jóváhagyta.

Környezet-
tudományi

Illés Zoltán A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Hecker Kristóf A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szegi  Tamás 
András

A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Szlepák Emőke A  fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört,  a 
szigorlati  és  bírálóbizottsági  összetételre  tett  javaslatokat  az 
előterjesztés szerint az EDHT jóváhagyta.

Műszaki 
Tudományi

Oldal István A bírálóbizottságra tett módosító javaslatot az EDHT jóváhagyta.

Növény-
tudományi

Kuti Csaba József A bírálóbizottságra tett kiegészítést az EDHT jóváhagyta.

5. napirendi pont

I/8/2006/EDHT.
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Az EDHT  Dr.  Csontos  Pétert  a  Környezettudományi  Doktori  Iskolába,  Dr.  Csáki  Györgyöt,  Dr.  Elekes 
Andreát, Dr. Farkas Tibort és Dr. Ugrósdy Györgyöt a Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskolába 
tagként elfogadta.

I/9/2006/EDHT.
A Kari előterjesztések alapján az alábbi kitüntető címeket terjeszti fel az EDHT a Szenátus felé:

   Doctor Honoris Causa címre:
Dr. Horn Péter, egy. tanár Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Prof. M.A.M. Taverne, egy. tanár Állatorvos-tudományi Kar

   Honoris Causa Professor címre:
John Patrick Kastelic állatorvos Állatorvos-tudományi Kar

   Egyetemi magántanári címre:
Dr. Máté András ny. egy. docens Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Dr. Matúz János, igazgató Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

   Címzetes egyetemi tanári címre:
Dr. Hegedűs Attila ny. egy. tanár Gépészmérnöki Kar
Dr. Pay Eugen egy. tanár Gépészmérnöki Kar
Dr. Kiss György Botond főigazgató Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Dr. hc. Ottó Kauffmann egy. tanár Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Dr. Varga László tud. főmunkatárs Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Dr. Véha Antal főigazgató Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Dr. Heltay István címzetes egyetemi tanári címre történő felterjesztését az EDHT egyhangúlag nem támogatja, 
jelöltnek ugyanis nincs PhD vagy azzal egyenértékű fokozata. Megítélésünk szerint a SZIE címzetes egyetemi 
tanárának  lenni  különösen  megtisztelő  dolog,  a  kinevezés  tudományos  rangot  (is)  jelent,  amit  szeretnénk 
komolyan venni.

Az EDHT elnöke egyebek között még az alábbiakról tájékoztatta a megjelenteket:

a) Felvételi: 2007-ben a Szent István Egyetem 35 fő nappali ösztöndíjas doktoranduszi helyet kapott.

b) Pénzügyek: A  2006.  év  végén  befolyt  levelező  bevételekből  képződött  maradványt  2007. 
februárjában hallgatóarányosan a gödöllői iskolavezetők részére kiosztottuk: összesen: 4.766.420 
eFt-ot.
Az FKFP 2007-re jutó pályázati pénzekről az iskolavezetők értesítést kaptak, az összegeket lehetőleg 
a doktoranduszok kutatómunkájára kell fordítani!

c) Az EDHT elnöke kéri, hogy a Giesseni Egyetemi konferencia kiadványhoz a doktori iskolák legfeljebb 
3/4-1 oldalas angol nyelvű összefoglalót készítsenek el, melyben le kell írni  az elmúlt 6-7 év főbb 
tudományos eredményeit, és 1-2 látványos, színes fényképet szükséges megküldeni legkésőbb: 2007. 
március 31-ig.

d) Az EDHT jelenlévő tagjai megállapodtak a következő ülés időpontjáról, és helyéről:
Gödöllő SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2007. május 24. (csütörtök) 13.00

Az elnök megköszönte az aktív közreműködést és munkát, majd az ülést bezárta.

Dr. Hornok László
kmf. egyetemi tanár, az EDHT elnöke
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