
Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai 
2014. november 11-én megtartott rendes üléséről 

 
Jelen vannak:  
Dr. Tihanyi József elnök, Dr. Berkes István, Dr. Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, Dr. 
Koltai Erika, Dr. Lacza Zsombor, Dr. Rácz Károly, Dr. Radák Zsolt, Dr. Sterbenz 
Tamás és Tuza Kornélia 
 
Előzetesen kimentette magát: Dr. Hamar Pál és Dr. Pavlik Gábor 
 
 
Napirendi pontok:   
 
1. napirendi pont: Sporttudományok Doktori Iskola vezetőjének megválasztása 
Az EDT 1/2014. (11.11.) sz. határozata: 
Az EDT megszavazta (6 igen, 1 tartózkodás), hogy az EDT a Sporttudományok Doktori 
Iskola vezetőjét Dr. Radák Zsolt személyében terjessze a Szenátus elé. 
 
2. napirendi pont: Bizottságok megválasztása 
Az EDT 2/2014. (11.11) sz. határozata: 
Az EDT megszavazta (6 igen, 1 tartózkodás), hogy a Véleményező és Minőségellenőrző 
Bizottság elnöke Dr. Koltai Erika legyen. A vezetői megbízás a Doktori Szabályzat (Sz. 18.2.) 
szerint 3 évre szól.   
 
Az Oktatási és Kreditbizottság, Nemzetközi Bizottság és Fegyelmi Bizottság felállítása ad hoc 
jelleggel történik, mely Szabályzati pont módosításáról a következő EDT ülésen születik 
határozat. 
 
3. napirendi pont: az EDT teljes jogú külső tagjainak meg megválasztása 
Az EDT 3/2014. (11.11.) sz. határozata: 
Az EDT egyhangúan megszavazta (7 igen), hogy az EDT Dr. Kiss Rita (Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem) új teljes jogú külső tagot terjessze a Szenátus elé. 
 
Az EDT megszavazta (6 igen, 1 tartózkodás), hogy az EDT Dr. Magas István (Budapesti 
Corvinus Egyetem) új teljes jogú külső tagot terjessze a Szenátus elé. 
 
Az EDT megszavazta (5 igen, 2 nem), hogy az EDT Dr. Tibori Tímea (MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet) új teljes jogú külső tagot terjessze 
a Szenátus elé. 
 
4. napirendi pont: a társadalomtudományok tudományterület publikációs 
követelményeinek változtatása 
 
Dr. Tihanyi József: kéri, hogy a Sport, nevelés- és társadalomtudomány program vezetője, Dr. 
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi 2014. december 1-ig tegyen javaslatot a publikációs 
követelményekre, melyet az EDT a következő tanácsülésen tud tárgyalni.  
 
 
 
 



5. napirendi pont: 
egyebek 

 
Az EDT 4/2014 (11.11.) sz. határozata:  
 
Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi: 
 
2. program:  Mohammad Mosaferi Ziaaldini (témavezető: Dr. Radák Zsolt) 
   Torma Ferenc (témavezető: Dr. Radák Zsolt) 
   Marton Orsolya (témavezető: Dr. Radák Zsolt) 
 

Az EDT az alábbi képzés nélküli fokozatszerző eljárásának megindítását engedélyezi: 
 
2. program  Ránky Márta (konzulens: Dr. Nyakas Csaba) 
 
 
Az EDT 5/2014 (11.11.) sz. határozata:  
Az EDT az alábbi hallgatónak ítélte oda a fokozatot: 
 
cum laude: 

Azadeh Mohamadinejad (témavezetők: Dr. Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi és Dr. Nemes 
András) 

 
Az EDT 6/2014. (11.11.) sz. határozata:  

Az EDT elfogadja Ránky Márta új fokozatszerzési eljárásában 2009. december 16-án 
sikeresen letett szigorlatát.   

 
Az EDT 7/2014 (11.11) sz. határozata:  
Az EDT Barthalos István doktori védésével kapcsolatos határozata: 

Az EDT megszavazta, hogy Barthalos István részére a doktori fokozatot nem ítéli oda. 
Barthalos István nyilvános védésére 2014. június 26-án került sor, mely védésen a 
pontszámok átlaga 2,6 volt. A Doktori Szabályzat 259. pontja szerint az értekezés 
elfogadásához a pontszámok legalább 3-as átlaga, azaz a megszerezhető pontok legalább 
67%-a szükséges. A védés után Barthalos István felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a 
Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsa már nem tudott tárgyalni, ezért a fokozat odaítélése, 
ill. elutasítása a Testnevelési Egyetem hatáskörébe került.  

 
 

Az EDT 8/2014. (11.11.) sz. határozata: A Doktori Szabályzat módosítása 
 
Dr. Radák Zsolt javaslatára az EDT egyhangúan elfogadta, hogy: 
 
Sz. 228. A szigorlati bizottság legalább 3 szakemberből áll, akik tudományos fokozattal 
rendelkeznek. Elnöke egyetemi tanár, professor emeritus/emerita vagy habilitált egyetemi 
docens, habilitált főiskolai tanár lehet, aki a Testnevelési Egyetemmel közalkalmazotti vagy 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll. A bizottságban a külső (az Egyetemmel 
közalkalmazotti jogviszonyban nem álló) és belső tagok aránya legalább 1/3-1/3 legyen. A 
bizottságot lehetőség szerint célszerű úgy kijelölni, hogy (az elnökkel és a póttagokkal együtt) 
legalább két-két tag legyen mindkét csoportban.  
 



Sz. 250. A bíráló bizottság elnökből, legalább két tagból (egy vagy két póttagból) és két 
hivatalos bírálóból áll. A bizottság elnöke az EDI szakmailag illetékes egyetemi tanára, 
professzor emeritusa/emeritája, habilitált egyetemi docense vagy habilitált főiskolai tanára 
lehet, aki a Testnevelési Egyetemmel közalkalmazotti vagy foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban áll. A bizottság minden tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie.  
 
Sz. 251. A bizottságban a külső (az Egyetemmel közalkalmazotti vagy foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban nem álló) és belső tagok aránya legalább 1/3-1/3 legyen. A bizottság 
létszámának legalább egyharmada (legalább egy, de nem összes tagja), illetve a bírálók 
egyike az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló és a DI munkájában részt nem 
vevő (külső) szakember. Az Egyetem professzor emeritusa/emeritája e tekintetben az 
Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek minősül. Ha a bizottság létszáma 
nem éri el az 5 főt, mindössze egy tag ne legyen az Egyetemen foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban. A bizottságot lehetőség szerint célszerű úgy kijelölni, hogy legalább két-két 
tag legyen mindkét csoportban. A jelölt témavezetője a bizottság munkájában tanácskozási 
joggal részt vehet, amennyiben a bíráló bizottság ezt igényli. A hivatalos bírálók egyike az 
Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember, a másik bíráló az Egyetem, 
illetve az EDI oktatója.  
 
Sz. 252. Sem a bíráló bizottság tagja, sem hivatalos bíráló nem lehet a jelölt közeli 
hozzátartozója, továbbá, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható elé, így különösen a 
programjában részt vevő oktató, illetve a jelölt vagy a témavezető közvetlen munkahelyi 
vezetője, munkatársa, szerzőtársa. Ugyanígy nem vehet részt a bírálati eljárásban az a 
személy, aki a doktori eljárás más részében (munkahelyi vita, elővéleményezés, szigorlati 
bizottság munkája) szerepelt. A doktorjelölt összeférhetetlenség esetén az EDT-től kérheti a 
bíráló bizottság személyi összetételének megváltoztatását.  
 
 
Az EDT 9/2014. (11.11.) sz. határozata:  
Az EDT támogatja Gulyás Erika Split-Site PhD megállapodását a Sheffield Halam 
University-vel. 
 
 
 
Dr. Radák Zsolt javasolta, hogy a PhD oklevelek átadására évi két alkalommal, a graduális 
képzésben résztvevők diplomaátadóján kerüljön sor.  
 
 

Budapest, 2014. november 11. 
 
 
 
 
Dr. Tihanyi József sk                          Rab Tímea sk 
           elnök                                         jegyzőkönyvet készítette 
 
 
 

Dr. Berkes István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


