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KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 
REKTORI HIVATAL 

  1091 Budapest, Kálvin tér 9. 
 

Tel.: (00-36-1) 455-90-60 
Fax: (00-36-1) 455-90-62 

                                                                                          OM az.: FI44189 
 

 
        Ikt: 361/09/RH 

J E GY Z Ő K Ö NY V 
 

az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 2009. május 11-i üléséről 
 
 
Jelen vannak: Dr. Szabó András Elnök, Dr. Hima Gabriella, Dr. Pethő Sándor, Dr. Tanka 
Endre, Nemeh Diána, Dr. Vanó Renáta jegyzőkönyvvezető 
Meghívott: Dr. Prekker Judit főtitkár, Prof. Dr. Balla Péter rektori teendőkkel megbízott 
rektorhelyettes 
 

Az Elnök üdvözli a megjelenteket, 14 óra 10 perckor megállapítja, hogy az ülés nem 
határozatképes. 

Dr. Balla Péter napirend előtt kéri, hogy amennyiben a doktori iskolákhoz az egész 
egyetem érdekét, pl. akkreditációt érintő levelezés érkezik, ez jusson el másolatban a RH-hoz. 
Kéri továbbá, hogy az ülés során együtt fáradozzon a Tanács a DI-k akkreditációja érdekében. 

 
14. óra 15 perckor Dr. Tanka Endre megérkezik. Az Elnök megnyitja az ülést, 

megállapítja a határozatképességet. A Tanács elfogadja a napirendet. 
 

1. naprendi pont: a doktori iskolák MAB akkreditációjának jelenlegi állása 
Elnök ismerteti, hogy az Állam- és Jogtudományi illetve az Irodalomtudományi DI 1-1 

törzstagja április folyamán kapott a MAB elnökétől egy levelet azzal a kéréssel, hogy 
dokumentáltan igazolja a témavezetését. Mindkét esetben igazolták, megnyugtató választ 
küldve a MAB Elnökének. Nyilvánvaló az értékelés még nem a szakbizottságokban folyik.  

Vanó Renáta megjegyzi, hogy 2007. őszétől az EDHT-n is többször elhangzott az a 
kérés, hogy a törzstagok az akkreditációs feltételeknek (formai, tartalmi) való megfelelésre 
fokozottan figyeljenek, az online adatbázisban adataikat frissítsék. 
 

2. napirendi pont: Az Irodalomtudományi DI akkreditációs helyzete:  
Elnök jelzi, hogy a doktori iskolán belül nagy a feszültség. 5 törzstag a témavezetés 

igazolásra történő felszólítást kapott a MAB-tól, ezt sajnálatosnak tartja. Belső 
szabályozatlanság és feszültség jellemzi a témavezetéseket. Az intézmény érdekében belül 
kellett volna tartani és megoldani a problémát.  

Hima Gabriell jelzi, hogy a MAB Elnökéhez 2 bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, 
hogy a márciusban fokozatot szerzett 4 volt doktorandusz témavezetése körül problémák 
voltak. 

Balla Péter megkérdezi  Hima Gabriellát, hogy mint iskola vezető, milyen utat lát a 
doktori iskola megmentésére. 

Hima Gabriella szerint a témavezetők közül valaki nem igazol témavezetést. 
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Vanó Renáta megjegyzi, hogy 2007 ősze óta akkreditációs feltétel, hogy minden 
törzstag rendelkezzen fokozatos témavezetett volt doktorandusszal. 

Pethő Sándor jelzi, hogy a HTK-n működik KDHT, a vezetője és a doktori iskola 
vezetője ugyanaz a személy. Kívánatos lenne, hogy a BTK Kari Tanácsa is állítsa fel a 
KDHT-t. A belső szabályozatlanság is kiküszöbölésre kerülne. 

Szabó András megjegyzi, hogy a DIT működött. 
Hima Gabriella szerint az utóbbi fél évben többször úgy került összehívásra a DIT, hogy 

ő nem lehetett jelen. 
Balla Péter kéri, hogy a KDHT jöjjön létre. Megkérdezi, ha nem Hima Gabriella lesz a 

vezetője, ezt a többségi döntést, közösségi bölcsességet jó szívvel el tudja-e fogadni?  
Hima Gabriella javasolja, hogy várják meg az akkreditáció végét, azt válasszák meg, 

akit a MAB szakmailag elfogad. 
 
Hima Gabriella nyilatkozata alapján az EDHT megállapította, hogy Riskó Enikő, 

Baranyai Katalin és Váradi Ferenc esetében a MAB Elnöke által megküldött összefoglaló 
táblázatban szereplő törzstagok folytatták a témavezetői tevékenységet. 

Mészáros Márton esetében a doktori iskola vezető úgy nyilatkozott, hogy a 
témavezetését 2004-2007. között ő folytatta, 2007-2009. között pedig Hansági Ágnes. 
 

3. napirendi pont: PhD fokozat odaítélése:  
A Hittudományi Doktori Iskola felterjesztése alapján a Tanács egyhangú döntéssel 

meghozta 7/2009 (V.11.) sz. határozatát, amellyel Tarné Pávich Zsuzsanna számára rite 
minősítéssel odaítélte a doktori fokozatot. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dr. Szabó András        Dr. Vanó Renáta 
       elnök             jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Budapest, 2009. május 11. 
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Kiegészítés 2009. május 14-én csatolva 
 
Hima Gabriella észrevételei: 
 

1. A "Hima Gabriella szerint a témavezetők közül valaki nem igazol témavezetést" azzal 
indokoltam, hogy álláspontom szerint kevésbé súlyos következményekkel jár egy 
hiányos megfelelés, mint egy esetlegesen valótlan állítás lelepleződése. Ezt fontosnak 
tartom, mert sehol sem jelenik meg a jegyzőkönyvben, hogy én folyamatosan ezt a két 
kockázatot mérlegeltem.  
 
2. A másik észrevételem ehhez a mondathoz fűződik: "Hima Gabriella nyilatkozata 
alapján az EDHT megállapította, hogy Riskó Enikő, Baranyai Katalin és Váradi 
Ferenc esetében a MAB Elnöke által megküldött összefoglaló táblázatban szereplő 
törzstagok folytatták a témavezetői tevékenységet." Ezt nem tudom, mikor és miből 
állapította meg az EDHT, de én nem ezt mondtam. Riskó Enikővel kapcsolatban - 
Prekker Judit kérdésére, hogy Szabó András megbeszélte-e velem a témavezetés 
megosztását - igennel válaszoltam. Baranyai Katalinról azonban nem mondtam 
semmit, mert nem tudok semmit. Korábban más összefüggésben azt nyilatkoztam, 
hogy bukott dolgozatokat nem szerettem volna fogadni, és Baranyai Katalint sem 
szerettem volna a szöveg lényeges átdolgozása nélkül azonnal védésre engedni, ezt 
azonban Szabó András akaratom ellenére keresztülvitte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vanó Renáta 
            jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 


