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Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai 
2017. június 13-án megtartott rendes üléséről 

 
Meghívott résztvevők: Dr. Tihanyi József, Dr. Berkes István (tanácskozási jog), 
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, Dr. Hamar Pál, Dr. Kiss Rita, Dr. Koller Ákos, Dr. Koltai 
Erika, Dr. Lacza Zsombor, Dr. Magas István, Dr. Nyakas Csaba, Dr. Pavlik Gábor, Dr. 
Radák Zsolt, Dr. Szikora Katalin, Dr. Tibori Tímea (tanácskozási jog), Dr. Tóth Miklós, 
DÖK 
 
Jelenlévő szavazati jogú tagok: Dr. Tihanyi József – elnök, Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, 
Dr. Hamar Pál, Dr. Koller Ákos, Dr. Koltai Erika, Dr. Radák Zsolt, Dr. Szikora Katalin, 
DÖK képviseletében: Torma Ferenc  
 
Jelenlévő tanácsokozási jogú tag: Dr. Tibori Tímea 
 
Előzetesen kimentette magát: Dr. Kiss Rita, Dr. Lacza Zsombor, Dr. Magas István, Dr. 
Nyakas Csaba, Dr. Pavlik Gábor 
 
 
Dr. Tihanyi József, az EDT elnöke köszöntötte a Tanács megjelent tagjait és megállapította, 
hogy a Tanács határozatképes, 14 szavazati jogú tagból 8 van jelen. 
Az elnök megjegyzi, hogy vannak, akik rendszeresen nem jelennek meg az EDT ülésén. 
 

1. napirendi pont: elnöki bejelentések 
 

a. oklevélátadó: 2017. július 7. 
b. beszámoló: Országos Doktori Tanács 2017. május 5-i üléséről 

 
c. következő tanácsülések:  2017. szeptember 18. hétfő 15.00 óra 

2017. december 4. hétfő 15.00 óra 
 

2. napirendi pont: felvételi 
Az EDT 26/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT egyhangú döntése a 2017/18. 
tanév I. félévére jelentkezőkről 

 

program témavezető forma téma 
Összes pont a 
megszerezhető 

60-ból 
felvételi döntés 

1 Szelid Zsolt ösztöndíj Keringés sportadaptációs jelei 36 igen 

2 Radák Zsolt ösztöndíj Az okklúzió regenerációs hatásai 36 igen 

2 Kopper Bence ösztöndíj 
Az emberi izom fáradását 

meghatározó biomechanikai 
paraméterek kapcsolatának vizsgálata 

36 igen 

2 Nyakas Csaba ösztöndíj 
A teljes test vibráció hatása idős 

patkányok mozgás koordinációjára és 
központi idegrendszeri funkcióira 

36 igen 

1 Szelid Zsolt ösztöndíj Keringés sportadaptációs jelei 34 nem 

3 Sterbenz Tamás önköltséges 
Racionális és irracionális döntések a 

sportban 
30 nem 
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3 Dóczi Tamás  ösztöndíj 
A hazai sportági szakszövetségek 

definíciós problémái és azok 
működésükre való hatásai 

47 igen 

3 Szikora Katalin ösztöndíj 
Társadalom, testnevelés és sport 

összefüggései az ókortól napjainkig - 
társadalomtörténeti tanulságok 

47,5 igen 

3 Tóth László önköltséges 

Koordinációs képességek és 
személyiségvonások 

összefüggéseinek vizsgálata sportoló 
és nem sportoló fiataloknál 

33,5 igen 

3 Sterbenz Tamás önköltséges Tenisz és üzlet 36 igen 

3 Géczi Gábor önköltséges 
Magyarországi fürdők kihasználtsága 

és a helyi lakosok életminőségére 
gyakorolt hatásának összefüggései  

36 igen 

 
Dr. Tihanyi József: kevesen jelentkeztek, a minőség nem javult. A kapott 8 ösztöndíjas 
helyből szeptembertől 6 helyet töltünk be, 2 helyet meghagyunk a keresztfélévre 
jelentkezőknek. A jó TDK munka minőséget produkálhatna. 
 
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi: sokszor nem elfogadható a hallgatók témacíme. 
 

3. napirendi pont: Doktori Szabályzat módosításai   
 

a. Dr. Léces Melinda módosítási javaslatai és a Doktori Iskola Tanácsának 
támogatása alapján a 35.§-ra vonatkozóan  

 
Az EDT nem szavazott az előterjesztésről, Dr. Tihanyi József elnök úr kérésére utólag e-
mailen történt a szavazás, azonban határidőre két szavazatképes tag jelzett vissza (igennel), 
így az e-mailes szavazás eredménytelen. 
 
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi reflektálva a Doktori Iskola Tanács elé kerülő 
szabályzatmódosításra, melyet a DIT egyhangúlag nem fogadott el, kéri, hogy a szabályzatba 
kerüljön be a könyv és könyvfejezet elfogadása.  
Dr. Radák Zsolt szerint elvileg elfogadható lenne, azonban gyakorlatilag nem. A könyveket 
másképp bírálják, nem biztos, hogy akkora a tudományos kontroll, mint a folyóiratok 
esetében. És az sem elhanyagolható, hogy a cikkek sokkal több embert szólítanak meg, mint a 
könyvek. Vannak fantasztikus könyvek, de a doktori fokozat megszerzése szempontjából nem 
fogadható, nincs egy szinten a könyv és a cikk. 
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi azt gondolja, hogy különböző szerkesztőségek, különböző 
elvárások vannak. Legyen feltétel a részletes lektori vélemény csatolása. 
Dr. Koller Ákos kifejti, a könyvek általában irodalmi összefoglalók és nincs bírálat. A 
doktorjelölt írja meg cikkben és úgy objektív. A PhD fokozat az önálló tudományos kutatás 
tudásának fokozata, ennek bizonyítása. Egy könyvrészlet nem bizonyítja, hogy a jelölt tud 
önállóan kutatni. 
Dr. Hamar Pál szerint a társadalomtudománynak más szemlélete van. 
Dr. Radák Zsolt felteszi a kérdést, hogy vajon miért választ egy doktorjelölt könyvet a cikkel 
szemben? 
Dr. Tibori Tímea megjegyzi, hogy ő, mint az ELTE több társadalomtudományi doktori 
iskolájának tagja, hogy lektorálatlan anyagot nem fogadnak el, két lektor van, de anonim.  
Esélyt adhatunk, hogy megfelelő kritériumok mellett beadhassák a könyvet ill. 
könyvfejezetet, a Tanács pedig dönt róla. 
Dr. Tihanyi József megkéri a Tanács tagjait, hogy a következő tanácsülésre készítsenek elő 
javaslatot. 
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Dr. Koller Ákos még megjegyzi, hogy a cikkek monográfiája a doktori tézis, így a könyv ill. 
könyvfejezet nem elfogadható. 

b. Az EDT 27/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT egyhangúlag támogatja 
az APA hivatkozási stílus használatát 

 
c. Az EDT 28/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT egyhangúlag döntött a 

Doktori Szabályzat módosításáról az alábbiak szerint: 32.§ (4) „…A 
második nyelv ismeretét A2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga 
vagy azzal egyenértékű okirat tanúsítja….” 
33.§ (4) és 34.§ (9)”… A második nyelv ismeretét A2 szintű komplex 
államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell 
tanúsítani…”  

  A2 helyett B1  
 

4. napirendi pont: egyebek/hallgatói kérvények  
 
Az EDT 29/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT egyhangúlag elfogadja 
 
Varga Attila – SE Irodalomkutatási módszerek c. elvégzett kurzusát 3 kötelezően 
választott kreditpontért 
 
Az EDT 30/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT egyhangúlag engedélyezi az 
alábbi doktorjelöltek halasztását  
 
Alliquander Anna – témavezető: Dr. Tibori Tímea 
fokozatszerzésre jelentkezés: 2015. július 10. 
1. halasztás kérése: 2018. január 31. 

 
Gyömbér Noémi – témavezető: Dr. Sipos Kornél 
fokozatszerzésre jelentkezés: 2013. május 9. 
1. halasztás engedélyezése: 2016. május 30. 
2. halasztás kérése: 2017. május 16-ig 

 
Marton Orsolya – témavezető: Dr. Radák Zsolt 
fokozatszerzésre jelentkezés: 2014. november 11. 
1. halasztás kérése: 2017. szeptember 30. 

 
Trájer Emese – témavezető: Dr. Tóth Miklós 
fokozatszerzésre jelentkezés: 2014. május 12. 
1. halasztás engedélyezése: 2016. december 31. 
2. halasztás kérése: 2017. augusztus 31-ig 
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Az EDT 31/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT Ábrahám Júlia esetében 
egyhangúlag, Csáki István és Gyömbér Noémi esetében 1 tartózkodás és 7 igen 
szavazattal elfogadta az alábbi bizottságokat 
 
 Ábrahám Júlia – 3. program, konzulens: Dr. Tibori Tímea 

disszertáció címe: Rekreációs kultúra a fogyasztói társadalomban 
Opponensek: 
Dr. Bánhidi Miklós – SZIE, ACSJK 
Dr. Rétsági Erzsébet – PTE 
Bírálóbizottság: 
Dr. Takács Ferenc – TE 
Dr. Lacza Gyöngyvér – TE 
Dr. Horkai Anita – SE ETK  

 
 Csáki István – 3. program, témavezetők: Dr. Géczi Gábor és Dr. Bognár    
            József 

disszertáció címe: A magyar elitképzésben résztvevő utánpótlás korú 
labdarúgók tulajdonságainak poszt és korosztály specifikus vizsgálata 
Opponensek: 
Dr. Szabó Tamás - TE 
Dr. Lukasz Trzaskoma – Uniqua Sopron 
Bírálóbizottság: 
Dr. Radák Zsolt – TE 
Dr. Egressy János TE  
Dr. Németh Zsolt – PTE 

 
 Gyömbér Noémi – 3. program, témavezetők: Dr. Sipos Kornél 
            disszertáció címe: A sportpszichológia felkészítés szerepe a sportolói     
            személyiség formál(ód)ásában 

Opponensek: 
Dr. Járai Róbert - PTE 
Dr. Lubinszki Mária - ME 
Bírálóbizottság: 
Dr. Radák Zsolt – TE 
Dr. Szabó Attila – ELTE 
Dr. Harsányi Szabolcs – KRE-BTK 

 
Az EDT 32/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT egyhangúlag megszavazta az 
alábbi témát/témavezetőt 
Dr. Ormos Mihály – 3. program (munkahely: Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék) 
téma címe: Sport és üzlet 
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Az EDT 33/2017. (06.13.) sz. határozata: az EDT egyhangúlag megszavazta 
Bácskayné Abonyi Barbara egyéni felkészülőként történő felvételét 2017. 
szeptember 1-től 

 
Bácskayné Abonyi Barbara 2017. május 22-én sikeres komplex vizsgát tett – javaslat 
egyéni felkészülőként felvételre 2017. szeptember 1-től. 

 
 
Dr. Tihanyi József a tanácsülést bezárja. 

 
 
 
Budapest, 2017. június 19. 

 
 
 
 
Dr. Tihanyi József       Rab Tímea 
egyetemi tanár       titkár 
az EDT elnöke       jegyzőkönyvet készítette 
Szabályzat módosításai: 
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