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Dr. Szabó Ferenc, 
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Dr. Virányi Ferenc

Dr. Szűcs István
Dr. Stefanovits Pál

Dr. Villányi László
Dr. Makovényi Ferenc
Staszny Ádám

Dr. Marton L. Csaba, Dr. Bíró Péter, Dr. Mészáros János, és Dr. Sikos T. Tamás kimentését kérte az ülésről.

Dr. Hornok László elnök köszöntötte az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjait, megköszönte, hogy 
2008. február végéig elvállalták az EDHT-ban való további közreműködést. Külön köszöntötte Staszny Ádám I. 
évf. Állattenyésztés-Tud. DI hallgatót, aki állandó meghívottként fog részt venni ezen túl az EDHT ülésein.
Az elnök ezek után megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel a 17 szavazati jogú személyből 14 fő 
(1 fő meghatalmazással) jelen van. A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek:

1. MAB akkreditációs felülvizsgálattal kapcsolatos jóváhagyások.
2. Doktori  iskolák  előterjesztései  fokozat  odaítélésre,  fokozatszerzésre  történő 

bejelentkezésre, szigorlati és bírálóbizottság jóváhagyására.
3. Egyebek.

1. napirendi pont
Dr. Hornok László elnök közölte, hogy a MAB és ODT által meghatározott akkreditációs munkák, a törzstagok, 
témavezetők,  oktatók  felkérése,  az  adatbázis  feltöltése  folyik.  A  Doktori  Iskola  Vezetőinek  Tanácsával 
folyamatosak  az  egyeztetések.  A  határidőre  2007.  október  31.  minden  iskola  készen  lesz  akkreditációs 
anyagával, az adatok lezárása a DI vezetők, az EDHT elnök és Rektor Úr által megtörténik.
A 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet szerint az EDHT véleménye is szükséges ahhoz, hogy a MAB az iskolát 
akkreditálhassa.  A Szent  István  Egyetemen eddig  is  működő 7  iskolájáról  alkotott  véleményeket  az  EDHT 
egyhangúlag elfogadta, az új Regionális Tudományi Doktori Iskoláról az alábbi határozatot hozta:

I/21/2007/EDHT.
Az  Állatorvos-tudományi  Doktori  Iskola imponáló  törzstaglétszámmal,  jó  hagyományokkal  néz  az  újabb 
akkreditációs felülvizsgálat elé. Az Iskola erősségei: népszerű, nagy hallgatói létszámmal működő MSc szakra 
épül,  igényes,  sokszínű  tudományos  továbbképzést  folytat  az  állatorvos-tudományok  területén,  szoros  és 
gyümölcsöző együttműködést épített ki az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetével és az állategészségügyi 
szakhatóság vezető, tudós személyiségeivel, magas szintű publikációs tevékenységet követel meg a hallgatóktól, 
minőségbiztosítási  rendszere  szigorú,  s  mindez  jó  kibocsátási  arányokkal  párosul.  Az  Egyetemi  Doktori  és 
Habilitációs Tanács támogatja az Iskola akkreditálását.

I/22/2007/EDHT.
Az Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola kereteiben folyó doktorképzésnek nagy hagyományai vannak a 
Szent István Egyetemen. Több kiváló belső törzstagot tudnak felsorakoztatni, ráadásul a törzstagok összetétele is 
kedvező, mert képviselete van a szaporodásbiológiának, a biotechnológiának, a klasszikus állattenyésztésnek, a 
termelésélettannak,  a  halgazdálkodásnak  és  a  takarmányozástannak  egyaránt.  Mindez  az  eddig  megszokott 
sokszínű képzést biztosítja, ráadásul az Iskola számíthat az Állatorvos-tudományi Kar professzorainak, valamint 
a  szakterület  vezető  intézményeinek  (Mezőgazdasági  Biotechnológiai  Kutatóközpont,  Állattenyésztési 
Kutatóintézet)  együttműködésére  is.  Az  Egyetemi  Doktori  és  Habilitációs  Tanács  támogatja  az  Iskola 
akkreditálását.

I/23/2007/EDHT.
A Biológia Tudományi Doktori Iskola kibocsátási teljesítménye minőségi szempontból igen jó, a megvédett 
értekezések színvonala egyenértékű a tudományegyetemeken folyó biológus doktorképzéssel. Ezt a publikációs 
mutatók  igazolják.  Az  Iskola  pilléreit  a  Mezőgazdaság-  és  Környezettudományi  Kar  alapozó  tanszékei 
biztosítják,  amelyek közül  kettő  is  kiváló minősítést  kapott  a  legutóbbi  MAB felülvizsgálat  során.  Mostani 
újjászerveződésükkor  az  Állatorvos-tudományi  Karról  több  kiemelkedő  professzor  csatlakozott  törzstagként 
ehhez az iskolához, jelentősen gazdagítva azt.  A külső törzstagok között  pedig mind a molekuláris,  mind a 
klasszikus  irányzat  kiválóságai  helyet  kaptak.  Bár  a  Szent  István  Egyetem  máris  rendelkezik  olyan  MSc 
szakindítási engedélyekkel, amelyek biztosítják ennek az Iskolának a működését, az érintett oktatók jelentős 
előkészületeket tettek biológus MSc indítására. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács támogatja az Iskola 
akkreditálását.



I/24/2007/EDHT.
A  Gazdálkodás-  és Szervezéstudományi Iskola nagy erőssége a Szent  István Egyetemnek,  robosztus és  a 
hallgatók körében népszerű MSc szakokra támaszkodhat. Az utóbbi időszakban örvendetesen gyarapodott az 
MTA doktora címmel rendelkező professzorok száma az Iskolában, és a jó belső törzstag-gárdához tekintélyes 
külső törzstagok is csatlakoztak. A mostani átszerveződés ugyanakkor lehetővé teszi az Iskola minőségbiztosítási 
rendszerének átdolgozását és szigorítását, mert erre különösen nagy szükség van az olyan iskolákban, amelyeket 
nagy tömegben árasztanak el a jelentkező hallgatók. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács támogatja az 
Iskola akkreditálását.

I/25/2007/EDHT.
A Környezettudományi Doktori Iskola a környezettudomány egy karakteres részterületén jól beépült munkát 
irányít. A személyi (témavezetői) háttér megfelelő, a kutatott témák relevánsak. A felvételi követelmények és 
minőségbiztosítás az iskola elvárt funkcióinak ellátását garantálják. A PhD témák alapján jól érzékelhetők az 
iskolában  meghatározó  tudományos  műhelyek:  a  környezetvédelem  és  környezetgazdálkodás,  a 
természetvédelem,  a  tájökológia,  és  a  talajvédelem  kiemelkedő  fontossága.  A PhD  hallgatók  publikációs 
tevékenysége, munkájuk minőségellenőrzése megfelelő. A törzstagok jelenlegi összetétele életkor tekintetében a 
MAB követelményekkel  összhangban  van,  oktatói  és  témavezetői  állományában  is  javulás  tapasztalható  az 
életkor tekintetében. A megfelelő, professzori pozíciójú és akadémiai doktori címmel rendelkező, továbbá jó 
életkorban (45-65 év között) levő személyi állomány érdekében a doktori iskola személyi állományán tovább 
kell javítani. Örvendetes előre lépésként az utóbbi fél esztendőben többen is sikeresen megvédték MTA doktori 
értekezésüket.  A feladatok  közül  kiemelkedők  az  MSc  szakindítások  (környezetgazdálkodási  agrármérnök, 
környezetmérnök, természetvédelmi mérnök), amelyek megfelelő merítési bázist biztosítanak az iskola számára. 
Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács támogatja az Iskola akkreditálását.

I/26/2007/EDHT.
Műszaki  Tudományi  Doktori  Iskola  hazánkban  egyedül  a  Szent  István  Egyetem  működik,  nagy 
hagyományokra épül és képes sokszínű, igényes PhD képzésre. Az Iskola erőssége az a specialitás, hogy agrár-
alapú képzést folytat, és mert jó együttműködést épített ki az Egyetemen működő többi agrártudományi doktori 
iskolával,  monopolhelyzete  miatt  sem  vált  belterjessé.  Munkáját  kihelyezett  tanszékek:  Mezőgazdasági 
Gépesítési Intézet, Gödöllő; Biofizika Oncotherm Kft, Páty; Claas Művek Fejlesztő Laboratórium, Németország 
segítik és támogatják. Az utóbbi időben jelentősen bővült az Iskola témaválasztéka, főként műszaki tudományok, 
az  alternatív  energetika  és  a  környezettechnika  felé  nyitottak.  Ezeket  az  irányzatokat  az  EDHT 
megkülönböztetett figyelemmel követi, és minden ilyen irányba ható megújulási törekvést támogat. Az Egyetemi 
Doktori és Habilitációs Tanács támogatja az Iskola akkreditálását.

I/27/2007/EDHT.
A  Növénytudományi  Doktori  Iskola erős belső professzori  gárdával  és  rangos kutatóintézeti  törzstagokkal 
szerveződött  újjá,  valamennyi  eddigi  értékének  megőrzésével.  Az  Iskola  különös  erőssége,  hogy  ötvözi  a 
hagyományos-klasszikus növénytermesztési részterületeket a legkorszerűbb biotechnológiai irányzatokkal. Az 
eddigi szakindítási kérelmek és engedélyek alapján úgy látjuk: sokszínű MSc képzés fogja táplálni ezt a doktori 
iskolát.  Kutatási  programjaikat  rangos  külső  intézményekkel  együttműködve  dolgozták  ki,  így  a  hallgatók 
többsége már a képzés során megismerkedhet a kutató-fejlesztő intézmények légkörével, ami javítja a végzett 
doktoranduszok elhelyezkedési lehetőségeit. Az Iskola minőségbiztosítási rendszere és kibocsátási arányai jók, a 
kertészeti alprogramon belül azonban személyi fejlesztésekre van szükség. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs 
Tanács támogatja az Iskola akkreditálását.

I/28/2007/EDHT.
A Szent  István  Egyetemet  különleges  helyzete  és  felkészültsége  predesztinálta  a  Regionális  Tudományok 
Doktori Iskola megszervezésére. A SZIE a vidék egyeteme, az egyetlen olyan magyar egyetem, amelynek négy 
egyetemi  kara  (Állatorvos-tudományi  Kar,  Gépészmérnöki  Kar,  Társadalom-  és  Gazdaságtudományi  Kar, 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) közvetlenül és szorosan kapcsolódik a vidékhez. Ráadásul, a másik 
két kar (az Alkalmazott Bölcsészettudományi Kar és az Ybl Miklós Építéstudományi Kar) ezer szállal kötődik a 
vidéki  régiókhoz  a  nevelés  és  az  építészet  terén.  Egy  ilyen  jellegű  doktori  iskola  megszervezése  azért  is 
küldetésünk,  s  egyszersmind  kötelességünk,  mert  az  Egyetem  hagyományai  ezt  követelik  tőlünk.  A SZIE 
jogelődje volt az első magyar agrártudományi egyetem, és ebből az intézményből nőttek ki azok a mára már 
másutt is népszerű, keresett szakok, mint a Gazdasági agrármérnök és Környezetgazdálkodási agrármérnök. A 
Regionális Tudományok Doktori Iskola megálmodói és megszervezői arra törekedtek, hogy a legkülönbözőbb 
szervezeti  egységekből  érkezett  professzorokkal töltsék fel  az Iskolát.  Jogtudós,  szociológus,  agrártörténész, 
agrármérnök, közgazdász, mezőgazdasági és energiatermelő létesítmények tervezésében jártas építészmérnök és 
gépészmérnök  egyaránt  található  a  törzstagok  között.  Az  egész  Egyetem,  sőt  a  kívülről  hozzánk  eljutott 
vélemények  szerint  a  szélesebb  szakma  is  nagy  érdeklődéssel  és  rokonszenvvel  kíséri  ezt  az  izgalmas 
kezdeményezést. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács nyomatékosan támogatja az Iskola akkreditálását.
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Iskolavezető-váltás

I/29/2007/EDHT.

Dr. Horváth László tájékoztatta az EDHT tagjait, hogy az  Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola vezetői 
tisztségéről  lemondott.  A törzstagok  Dr.  Mézes  Miklós egyetemi  tanárt,  az  MTA doktorát  egyhangúlag 
támogatták.
Titkos szavazással  az EDHT 14 igen 0 nem arányban szintén javasolja,  és az eredményt a MAB felé 
véleményezésre továbbítja.

I/30/2007/EDHT.

A Környezettudományi Doktori Iskola vezetői tisztségének betöltésére Dr. Ángyán József egyetemi tanár, és 
Dr. Heltai György egyetemi tanár jelentkezett. Dr. Barczi Attila mb. iskolavezető tájékoztatta az EDHT tagjait, 
hogy ebben a doktori iskolában is a törzstagok választottak, a szavazás rendben lezajlott.
Az eredmény: Dr. Ángyán József 5 szavazat, Dr. Heltai György 4 szavazat.

Dr. Hornok László elnök kérte az EDHT-t mérlegelje azt, hogy Ángyán professzor tudományos munkássága 
lényegesen  elmarad  az  ország  más  egyetemein  működő  környezettudományi  doktori  iskola  vezetőinek 
munkásságától,  hiszen  Á.J-nek  25  éve  nem  jelent  meg  eredeti  kutatás  eredményt  bemutató  tudományos 
dolgozata, még magyar nyelvű folyóiratban sem. Kifejtette: szerinte nem lehet igényesen működő tudományos 
műhelyt  irányítani  úgy,  hogy  közben  több  felelős  funkciót  (tantárgyfelelős,  szakfelelős  egyetemi  tanár, 
tanszékvezető, intézetvezető, országgyűlési képviselő) ellát ugyanaz a személy.

Dr.  Stefanovits  Pál  akadémikus  azzal  érvelt,  hogy  Egyetemünkön  Ángyán  Józseffel  közösen  kezdték  el  a 
környezetgazdálkodási  agrármérnök  képzést,  annak  alapjait  ők  rakták  le.  Á.J  munkásságát  tudományos 
szempontból megfelelőnek tartja. Kéri az elnök urat, hogy ne hangozzon el ezen a fórumon a politika szó.

Dr.  Hornok László véleménye szerint  nem a politikai  szóval  van a gond, hanem a politika egyetemre való 
beköltözésével.

Dr.  Szendrő  Péter  jelezte,  hogy  az,  aki  nagyon  sok  feladatot  vállal  nyilván  nem  tud  úgy  teljesíteni. 
Megkérdezték-e Ángyán professzort, hogy szűkítené-e tisztségei számát, ha ő lenne az iskolavezető. Kérdezte 
azt is: Heltai professzornak megfelelő színvonalú-e a tudományos munkássága.

Dr. Hornok László szerint Heltai Györgynek kiváló a tudományos munkássága.

Dr.  Barczi  Attila  szerint  nagyon rövid idő állt  rendelkezésre  a  szavazás  lebonyolítására,  ezért  ezt  a  kérdést 
konkrétan nem tette fel, de szerinte nagyon jól együtt lehet dolgozni Ángyán professzorral.

Dr. Horváth László is hozzászólt a vitához. Szerinte a doktori iskolák autonóm ügye a vezetőválasztás, számára 
ez a kis szavazati arány-különbség is meggyőző, hogy az iskola kivel szeretne együttműködni. Szerinte nem 
helyes Á.J. tudományos munkásságát bírálni, hiszen az Akadémia odaítélte számára az MTA doktora címet. A 
megoldás az lehetne, hogy ügyvezetőt alkalmazzanak a Környezettudományi Doktori Iskolában.

Dr. Hornok László határozottan ellenzi az ügyvezetők létjogosultságát.

Az EDHT meghallgatva a véleményeket titkos szavazással 4 igen 10 nem arányban Dr. Ángyán József 
professzor  iskolavezetői  megbízatását  nem  támogatja.  Az  eredményt  a  MAB  felé  véleményezésre 
továbbítja.

I/31/2007/EDHT.

Dr. Hornok László elnök a Doktori Iskolák Tanácsainak eddigi működését, munkájukat megköszönte.
Az  EDHT  elfogadta,  hogy  az  Állattenyésztés-tudományi,  Biológia  Tudományi,  Gazdálkodás-  és 
Szervezéstudományi, Környezettudományi, Növénytudományi, valamint ideiglenesen a Regionális Tudományi 
Doktori Iskolában a törzstagok alkotják az új Doktori Iskola Tanácsát.
Az Állatorvos-tudományi,  a  Gazdálkodás-  és  Szervezéstudományi,  valamint  a  Műszaki  Tudományi  Doktori 
Iskolában a törzstagok nagy létszámára való tekintettel az EDHT elfogadta, hogy a GSZDI 11 fős, a MTDI-ben 
13 fős DIT legyen.
Az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola pedig a következő ülésre hozza felterjesztését a DIT-re.
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2. napirendi pont

I/32/2007/EDHT.

Az EDHT a Műszaki  Tudományi doktori  Iskola  előterjesztése,  a  sikeres  habilitációs  eljárások alapján a dr. 
„habil.” címet a következő szavazati aránnyal odaítélte:

Név Befogadó Doktori 
Iskola Tudományág Megjegyzés

Dr. Szabó István Műszaki Tudományi Agrár műszaki 
tudomány

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

I/33/2007/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. Bajcsy Csaba

Dr. Balogh Lajos
Dr. Bakonyi Tamás

Állatorvosi tudomány Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján

Állattenyésztés-
tudomány

Dr. Kovács Alfréd
Dr. Polgár J. Péter

Állattenyésztési tudomány Az előterjesztés alapján
Módosítással

Biológia Tudományi
Dr. Nagy János
Dr. Szerdahelyi Tibor
Dr. Nagy Péter István

Biológia tudomány
Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján

Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi

Dr. Kovács Dezső Gazdálkodás- és Szervezéstud. Az előterjesztés alapján

Műszaki Tudományi Dr. Szlivka Ferenc
Dr. Zsoldos Ibolya

Agrár műszaki tudomány Az előterjesztés alapján
Az előterjesztés alapján

I/34/2007/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

Állattenyésztés-
tudományi

Bodrogi Lilla állattenyésztés-
tudomány

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

Biológia 
Tudományi

Keszthelyi Anita
Naszradi Tamás
Czóbel Szilárd
Oravecz Attila

biológia tudomány
14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte
14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Környezet-
tudományi

Fehér Olga környezettudomány 14 igen 0 nem 0 érvénytelen arányban 
az EDHT a PhD fokozatot odaítélte

Növény-
tudományi

Kovács Gabriella
Szőke antal

növénytermesztési és 
kertészeti 

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

I/35/2007/EDHT.
Az EDHT az Állattenyésztés-Tudományi, és Műszaki Tudományi Doktori Iskola előterjesztése alapján az egyéni 
felkészülésre történő bejelentkezéseket az alábbi személyek részére hagyta jóvá:

Doktori iskola Név Megjegyzés
Állattenyésztés-
tudomány

Liu Jun Az előterjesztés szerint az egyéni felkészülésre történő felvételt az 
EDHT jóváhagyta.

Műszaki 
Tudományi

Pintér Judit Az előterjesztés szerint az egyéni felkészülésre történő felvételt az 
EDHT jóváhagyta.
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I/36/2007/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

Gazdálkodás-  és 
Szervezés-
tudományi

Hurta Hilda Jelentkezését visszavonta.
Kis Sándor A fokozatszerzésre  történő  jelentkezést,  a  szigorlati  témakört  és  a 

szigorlati  bizottság  összetételre  tett  javaslatokat  az  előterjesztés 
szerint az EDHT jóváhagyta.

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

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

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

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

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

Szabóné  Fenyvesi 
Éva

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

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

Környezet-
tudományi

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

Abdousalam 
Algaidi

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

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

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

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

Műszaki 
Tudományi

Fábry Gergely A bírálóbizottságra tett módosító javaslatot az EDHT jóváhagyta.
Molnár Ildikó A bírálóbizottságra tett módosító javaslatot az EDHT jóváhagyta.
Kakuk Gyula A bírálóbizottságra tett módosító javaslatot az EDHT jóváhagyta.

Növény-
tudományi

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

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

3. napirendi pont

I/37/2007/EDHT.
Az  EDHT a  Környezettudományi  Doktori  Iskola  felterjesztését  Anthony  Brandon  honosítási kérelmével 
kapcsolatban elnapolta, az ügyben az OKM Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz fog fordulni, hogy 
a külföldi tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szint elismerését megkérje.

I/38/2007/EDHT.
Dr.  Villányi  László  egyetemi  tanár,  dékán  a  Gazdaság-  és  Társadalomtudományi  Kar  50.  éves  évfordulója 
alkalmából elismerő címek véleményezését kérte az EDHT-től. A tagok a Szenátus felé történő felterjesztést 
egyhangúlag támogatták:
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   Doctor Honoris Causa címre:
Prof. J. Dr. Agarwal, igazgató (India)
Prof. Dr. Peter Bielik, dékán (Szlovákia)

   Honoris Causa Professor címre:
Mr. Sv. V. Mani, elnök
Prof. Aman Agarwal, elnök (India)
Prof. Magdalena Hrabánková, dékán (Csehország)

   Címzetes egyetemi tanári címre:
Prof. H. Chaturvedi, igazgató (India)

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

a) Az elnök tájékoztatta az EDHT-t, hogy a MAB felülvizsgálva az egyetemek doktori szabályzatait, 
azok kiegészítését, pótlását megkérte, melynek határideje: 2007. november 30. Ennek értelmében 
az  iskolák  vezetői  a  szabályzat  módosításának  tervezetét  november  elején  megkapják,  és 
észrevételeiket, hozzáfűznivalójukat 2007. november 15-ig adhatják le az EDHT Titkárságára.

b) Pénzügyek  :  a  Gödöllői  Doktori  Iskolákra  a  2007.  év  II.  és  III.  hallgatóarányos  leosztása  is 
megtörtént oktatási és tudományos normatíva, valamint a levelezős bevételek leosztása megtörtént. 
Az iskolavezetők a leveleket megkapták, a pénzügyön az átvezetés megtörtént. Az iskolák vezetői 
tájékoztassák a témavezetőket arról, hogy december 10-ig el kell költeni, vagy le kell köttetni a 
pénzeket!

c) Az EDHT jelenlévő tagjai megállapodtak a következő ülés időpontjáról, és helyéről:
       Gödöllő SZIE I. Emeleti Rektori Tanácsterem 2007. november 22. (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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