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Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint - határozatképesen 

 

Napirend előtt: 

A Tanács köszönetet mond Kiss Ádám professzornak, a Környezettudományi Doktori Iskola 

alapító vezetőjének megbízatása lejárta alkalmából azért a munkáért, amivel a 

Környezettudományi képzés Eötvös egyetemi megindítása után a Környezettudományi 

Doktori Iskolát is létrehozta, beindította, és sikerrel működtette.  

Galácz András a Tanács nevében gratulál Szőkefalvi-Nagy Zoltánnak, aki Március 15.-e 

alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta. 

Bejelentésként elhangzott, hogy Bartholy Judit professzor asszony felmondja a Doktori 

Iskolában eddig betöltött törzstagi státusát, s a jövőben a Környezettudományi Doktori 

Iskolában az eddigi kurzus- és témavezetői tevékenységét folytatja. A Tanács nevében 

Galácz András levélben köszöni meg eddigi törzstagi tevékenységét. 

Napirendi pontok. 

1: Böddi Béla biológus professzort, az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszékének 

egyetemi tanárát, aki a Környezettudományi Doktori Iskola akkreditált oktatója és 

témavezetője, a Doktori Iskola vezetője a KTDI törzstagjául ajánlja. Böddi Béla tudományos 

életrajzát, publikációs jegyzékét a Tanács tagja előzetesen megkapták. A törzstagságról tartott 

szavazáson a Tanács egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

2: A TÁMOP 4.2.2 keretében 3 hónapos tudományos segédmunkatársi alkalmazásra kiírt 

pályázatra két pályázat érkezett. A pályázati anyagokat a Tanács tagjai előzetesen megkapták. 

Ezek alapján Vad Csaba (környezetbiológiai doktorandusz) pályázatát a Tanács egyhangúlag 

támogatta; 

Kármán Krisztina (környezeti földtudományi doktorandusz) pályázatát a Tanács 

egyhangúlag támogatta.  

3: Új témavezetők akkreditációjának indítása téma és kurzus meghirdetéssel. Az új 

témavezetők tudományos életrajzát, publikációs jegyzékét és a téma- és kurzus-leírásokat a 

Tanács tagjai előzetesen megkapták. Ennek alapján a Tanács 

Balásházy Imre akkreditációjának indítását egyhangúlag támogatta; 

Tóth Emőke akkreditációjának indítását egyhangúlag támogatta; 

Magyari Enikő akkreditációjának indítását többségi szavazattal támogatta. 

4: A Tanács egyhangúlag támogatta Barcza Zoltán, a KTDI akkreditált kurzus- és 

témavezetőjének új kurzus meghirdetésére tett beadványát. 

5: Döntés született, hogy a KTDI doktoranduszainak év végi beszámolójára május 23-24.-én 

kerül sor.  

 

2013. március 26.                                                                                                Galácz András 


