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Napirendi pontok 
 
1. napirendi pont: Elnöki bejelentések 
 

 Dr. Tihanyi József, az EDT elnöke köszönti az új külsős tagokat az Egyetemi Doktori 
Tanácsban 

 
 A 2014/15-ös tanév 2. félévével kezdődő keresztféléves képzésre 7 jelentkező adta be 

pályázati anyagát, a felvételire 2015. február 2-án kerül sor 
 

 A Testnevelési Egyetem első ünnepélyes doktorrá avatása a diplomaosztó keretében 
kerül sor 2015. február 13-án, pénteken 14.00 órakor  

 
2. napirendi pont: Takács Bence publikációs pontjai 
 
Takács Bence a jelenleg érvényes Doktori Szabályzat szerint 17 publikációs ponttal 
rendelkezik, mely képzés nélküli fokozatszerzőknek nem elegendő a 
társadalomtudományokban a PhD fokozat megszerzéséhez.  
 
3. napirendi pont: a Doktori Szabályzat módosításának megvitatása 
 
Az EDT egyhangúlag megszavazta Dr. Rácz Károly javaslatát, miszerint a Doktori Iskola 
Tanácsa és feladatkörei kerüljenek vissza a Szabályzatba 
 
A Sporttudományok Doktori Iskola Tanácsának javaslata alapján az EDT egyhangúlag 
megszavazta Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi javaslatát a DSz 212. sz. és DSz 215. sz.  
pontjának módosítására, mely a következőképp módosul: 

Sz. 212. A képzést abszolutóriummal teljesített hallgatók fokozatszerzése esetében a 
sporttudományok (társadalomtudományi vonatkozású) témáiban a közlemények 
impakt faktora helyett a jelölt készségét és jártasságát kell értékelni a tudományos 
ismeretek átadásában, tudományos előadások tartásában és az oktatás területén. Az 
alábbi 5 minimális feltételt együttesen kell teljesíteni:  
a) legalább 12 publikációs pont (22. melléklet);  
b) legalább 4 közlemény;  
c) ebből legalább 2 nemzetközi folyóiratban jelent meg;  
d) legalább egy magyar közleményben első szerző;  
e) legalább egy első szerzős közlemény, mely a Science Citation Index Expanded 
(SCIE) vagy a Social Science Citation Index által minősített vagy a szakterületileg 
illetékes folyóiratokban (29. melléklet, egyenértékűségi lista) jelent meg.  



A a) – e) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell teljesíteni.  
A Sporttudományok DI társadalomtudományi témáiban 2010. október 25. után 
felvételt nyert doktoranduszok, ill. egyéni fokozatszerzésre jelentkezők számára a 
doktori fokozat megszerzéséhez kötelező az SCIE-ben vagy az SSCI-ben szereplő 
folyóiratok közül legalább egyben elsőszerzős közlemény publikálása.  
Az e) pontban foglalt követelmény azon hallgatók/képzés nélküli fokozatszerzők 
számára, akik e Szabályzat hatálybalépése után jelentkeznek a Doktori Iskolába, az 
EDT előzetes engedélyével kiváltható a 29. mellékletben szereplő, rangos, lektorált 
nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent első- szerzős közleménnyel. 
A 29. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul: 
Acta Juridica Hungarica 
Assessment in Education: Principles Policy and Practice 
Body Movement and Dance in Psychotherapy 
Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal 
Continental Philosophy Review  
Dance Research Journal 
International Journal of Wrestling Science 
Journal of Human Sport and Exercise Movement & Sport Science  
Physical Culture and Sport. Studies and Research 
Soccer and Society 
Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics  
The International Sports Law Journal 
 
Sz. 215. A képzés nélküli fokozatszerzőknél sporttudományok társadalomtudományi 
vonatkozású témáiban a közlemények impakt faktora helyett a jelölt készségét és 
jártasságát kell értékelni a tudományos ismeretek átadásában, tudományos előadások 
tartásában és az oktatás területén. Az alábbi 5 minimális feltételt együttesen kell 
teljesíteni:  
a) legalább 18 publikációs pont (22. melléklet);  
b) legalább 6 közlemény;  
c) ebből legalább 2 nemzetközi folyóiratban jelent meg;  
d) legalább egy magyar közleményben első szerző;  
e) legalább egy első szerzős közlemény, amely a Science Citation Index Expanded 
(SCIE) vagy a Social Science Citation Index (SSCI) által minősített, vagy a 
szakterületileg illetékes folyóiratokban (29. melléklet, egyenértékűségi lista) jelent 
meg. A Sporttudományok DI társadalomtudományi témáiban 2010. október 25. után 
és 2015. február 25. előtt felvételt nyert doktoranduszok, ill. egyéni fokozatszerzésre 
jelentkezők számára a doktori fokozat megszerzéséhez kötelező az SCIE-ben vagy az 
SSCI-ben szereplő folyóiratok közül legalább egyben elsőszerzős közlemény 
publikálása.  
A a) – e) feltételeket az Sz. 212. szerint az értekezés témájában megjelent 
közleményekkel kell teljesíteni.  
Az e) pontban foglalt követelmény azon hallgatók/képzés nélküli fokozatszerzők 
számára, akik e Szabályzat hatálybalépése után jelentkeznek a Doktori Iskolába, az 
EDT előzetes engedélyével kiváltható a 29. mellékletben szereplő, rangos, lektorált 
nemzetközi tudományos folyóiratban megjelent első- szerzős közleménnyel. 
A 29. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul: 
Acta Juridica Hungarica 
Assessment in Education: Principles Policy and Practice 
Body Movement and Dance in Psychotherapy 



Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal 
Continental Philosophy Review  
Dance Research Journal 
International Journal of Wrestling Science 
Journal of Human Sport and Exercise Movement & Sport Science  
Physical Culture and Sport. Studies and Research 
Soccer and Society 
Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics  
The International Sports Law Journal 

 
 
A Sporttudományok Doktori Iskola javaslata alapján az EDT egyhangúlag megszavazta 
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi javaslatát a DSz 221. pontjára, mely a következőképp módosul: 

Sz. 221. A doktori szigorlat nyilvános szóbeli vizsga, amely egyrészt a doktorandusz 
tágabb kutatási szakterületén (főtárgy), másrészt a témájával kapcsolatos szakterületen (2 
melléktárgy) szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.  

 
Az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy konferenciaközleményre nem adható semmilyen 
formában publikációs pont, a szükséges publikációk közé nem számítható be 
 
Az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy a predoktori ösztöndíj Dr. Nádori László, míg a 
nem állami doktoranduszi ösztöndíj Dr. Mészáros János nevét viselje. 
 
Az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy a doktori fogadalom szövegébe kerüljön be a 
„sporttudomány” 

 
 

Az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy a DSz 180. sz. pontja az alábbiak szerint 
módosuljon:  

Sz. 180. Az első és a második tanév végén (június 30-ig) a hallgató tudományos 
beszámolót készít kutatómunkája állásáról és a következő periódus tennivalóiról. A 
beszámolót a témavezető véleményezi és elfogadásra továbbítja a programvezetőnek 
és/vagy a DI vezetőjének. A beszámoló másolatát a DI vezetője megküldi a Doktori 
Titkárságnak, és az bekerül a hallgató személyi anyagába. A beszámoló elkészítése a 
hallgató számára kötelező. 

 
Az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy kurzusokat 3-as fokozatú skálán kell értékelni. 
 
Dr. Koltai Erika javaslatára az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy meg kell határozni, mit 
nevezünk „nemzetközi cikknek”. Az EDT kikéri a Testnevelési Egyetem Könyvtárának 
igazgatójának, Ortutayné Dr. Léces Melindának a véleményét. 
 
Az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy az IF-os közlemények IF-tól függetlenül a 
társadalomtudomány területén 5 pontot érnek. 
 
A DÖK javaslata alapján az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy a DSz 13. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

Sz. 13. Az EDT rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezheti és napirendi 
javaslattal élhet a Szenátus; a rektor; az EDT tagjainak egyharmada; a DÖK és a 
programokhoz tartozó oktatók/hallgatók (legalább 15 fő) egynegyede, az indok 



megjelölésével. Az EDT elnöke a rendkívüli ülést a kezdeményezésben megjelöltek 
figyelembe vételével a lehető leghamarabb összehívja.  

 
A DÖK javaslata alapján az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy a DSz 15. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

Sz. 15. Az EDT tagjainak visszahívását az EDT, valamint a tagot delegálók 
kezdeményezhetik:  
a) a tag tartós akadályoztatása esetén,  
b) amennyiben a tag egyébként rendszeresen (legalább a feléről) távol van az EDT 
üléseiről,  
c) amennyiben a tag tagságára bármely okból méltatlanná válik.  

 
Az EDT tagjainak visszahívásáról az EDT felterjesztése alapján a Szenátus dönt.  

 
A DÖK javaslata alapján az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy a DSz 50. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

Sz. 50. A szavazást levezető elnököt a vezető nevezi ki az EDT azon tagjai közül, akik a 
jelölőlistán nem szerepelnek. A jelöltek közül az EDT titkos szavazással választja ki a 
javasolt személyt. A jelöltekhez a Tanács tagjai kérdést intézhetnek. A választásra 
összehívott testület akkor határozatképes, ha a választásra jogosultak felénél legalább egy 
személlyel több 50%-nál nagyobb arányban vannak jelen fő van jelen. Szavazati joggal 
rendelkezik az EDT valamennyi jelenlévő tagja. Az a jelölt választható, aki a jelenlévő, 
szavazásra jogosult tagok 2/3-ának igen szavazatát megkapja. Többes jelölés esetén – 
abban az esetben, ha egyik jelölt sem kapja meg a 2/3-os szavazattöbbséget – második 
fordulóra kerül sor, amelyben csak az 1. és 2. legtöbb szavazatot kapott személy vesz 
részt. A második forduló során egyszerű szavazattöbbség is elegendő.  

 
A DÖK javaslata alapján az EDT egyhangúlag megszavazta, hogy a DSz 86. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

Sz. 86. A felvételi beszélgetést – beleértve a jelentkezők értesítését – a DI vezetője az 
EDT tagjaival és a programvezetőkkel együtt szervezi meg. A felvételi bizottságban 
minden programnak, valamint a DÖK-nek is képviseltetnie kell magát. A bizottság 
minimum 3 főből áll. A bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, és ez alapján 
rangsorolja őket. A felvételi beszélgetésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felvételre 
javasoltak rangsorolt névsorával, illetve az elutasított jelentkezők névsorával és 
felvételi pontszámaival együtt a DI vezetője kell megküldeni a Doktori Titkárságra az 
EDT elnöke részére a felvételi beszélgetést követő 3 napon belül. A felvételre 
javasoltak esetében a rangsorolt névsor a támogatás sorrendjét jelenti. A 
jegyzőkönyvet a felvételi bizottság minden tagjának alá kell írnia.  

  
Az EDT 1/2015. (01.22.) sz. határozata:  
Az EDT által megszavazott módosításokkal a Doktori Szabályzat a Szenátus ülésére 
felterjesztésre kerül. 
 
4. napirendi pont: Egyebek (az EDT egyhangúlag megszavazta) 
 
 
Az EDT 2/2015. (01.22.) sz. határozata: az alábbi hallgatók halasztását engedélyezi 
 Pongrácz Kinga: 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között 
 Király István: 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. köz 



 
 

Az EDT 3/2015. (01.22.) sz. határozata: fokozatszerzésre jelentkezés engedélyezése  

Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzés eljárásának megindítását engedélyezi az 
alábbi szigorlati bizottsággal és tárgyakkal, azzal a kikötéssel, hogy Gergely István 
szigorlati tárgyai a következők legyenek: Sportmenedzsment és Sport a jelenkori 
társadalomban 
 

o Majorné Bútor Barbara 
téma: Egyetemi honlapok sporttal kapcsolatos információinak hatása a 
hallgatók sportolási szokásainak változására 
témavezető: Dr. Kokovay Ágnes 
szigorlati bizottság javaslat:  
elnök: Dr. Takács Ferenc, TF 
tagok: Dr. Gombocz János, TF 
 Dr. Kerülő Judit, Nyíregyházi Főiskola 
Főtárgy: Pedagógia 
Melléktárgy: Kommunikáció 
 

o Gergely István 
téma: Vízilabda újhullám – a sportág üzleti működése 
témavezető: Dr. Géczi Gábor 
szigorlati bizottság javaslat:  
elnök: Dr. Istvánfi Csaba,TF 
tagok: Dr. Gombocz János, TF 
 Dr. Kozma Miklós, egyetemi adjunktus, BCE, Vállalatgazdaságtan 
Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék 
Főtárgy: Sportpedagógia 
Melléktárgy: Sportmenedzsment  
 

o Tróznai Zsófia 
téma: Kiválogatás, kiválogatódás és testfelépítés 
témavezető: Dr. Nyakas Csaba 
szigorlati bizottság javaslat:  
elnök: Dr. Sipos Kornél, TF 
tagok: Dr. Pucsok József, OSEI 
 Dr. Szmodis Márta, TF 
főtárgy: Sportélettan 
melléktárgy: Humánbiológia 

 
Az EDT 4/2015. (01.22.) sz. határozata: az EDT engedélyezi Nagyváradi Katalin 
témacím módosítását a DIT 9/2015 (01.19.) számú határozata alapján  

  „Aktív korú munkavállalók egészségfejlesztő programjának hatékonyságvizsgálata: 
intervenció a Fővárosi Pszichiátriai Intézetben” helyett „Életminőség vizsgálat egy krónikus 
pszichiátriai betegeket gondozó intézmény szakdolgozóinak körében”.  
 

 



Az EDT 5/2015. (01.22.) sz. határozata: konzulens feltüntetésének engedélyezése 

Az EDT engedélyezi Nagyváradi Katalin PhD disszertációján Dr. Mátrai Zsuzsa konzulens 
feltüntetését. 
Kettős témavezetést szeretne, Dr. Bognár József témavezető mellett, Dr. Mátrai Zsuzsa 
témavezetésével.  
 
Az EDT 6/2015. (01.22.) sz. határozata: disszertáció leadási határidejének halasztási 
kérvénye 

Az EDT engedélyezi Abonyi Barbara 1 éves halasztását, így a disszertáció leadási határideje: 
2016. május 9. 
 Bácskayné Abonyi Barbara 
 témavezető: Dr. Sipos Kornél 

indok: idegen nyelvű publikáció hiánya, 2014 novemberében küldte el IF-os lapnak, 
ahol az elbírálási idő 8-10 hónap. Jelenleg 9 publikációs pontja van. 1 év halasztást kér. 
 
Az EDT 7/2015. (01.22.) sz. határozata: kurzusindítások 

A DIT 12/2015 (01.19.) számú határozata alapján az EDT támogatja Dr. Bognár József 
kurzusának címmódosítási kérelmét 

o Dr. Bognár József:  
‐ Tudományelmélet II. c. kurzus helyett a régi elnevezés legyen, a 

Társadalomtudományok kutatásmódszertana 
 
 

Az EDT 8/2015. (01.22.) sz. határozata: angol nyelvű védés engedélyezése 

Az EDT engedélyezi Vécseyné Kovách Magdolna angol nyelvű védését. 
   
 
Az EDT 9/2015. (01.22.) sz. határozata: képzés nélküli fokozatszerzésre jelentkezés 
engedélyezése 6 év gyakorlattól eltekintés mellett 

Az EDT engedélyezi, hogy Bátai Mária Ágnes az egyetemi diplomától számított 6 éven belül 
jelentkezhessen képzés nélküli fokozatszerzésre. 

 

Az EDT 10/2015. (01.22.) sz. határozata: Gyömbér Noémi kérvénye témacím 
módosításra és hivatalos bírálókra, valamint bíráló bizottságra tett javaslat 

A DIT 17/2015 (01.19.) számú határozata alapján az EDT engedélyezi Gyömbér Noémi 
részére a disszertáció címének módosítást 
 „Sportpszichológiai beválási modell: a sportpszichológiai ellátásra jelentkezők 
karakterisztikája” helyett „A sportpszichológiai felkészítés szerepe a sportolói személyiség 
formál(ód)ásában”. 
 
Az EDT engedélyezi Gyömbér Noémi részére az alábbi bizottságot 

hivatalos bírálókra és bíráló bizottságra tett javaslata: 
opponensek: 
Dr. Lubinszki Mária, egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, BTK, Tanulmányi 

Csoport 



Dr. Kovács Eszter, SE, EKK, Menedzserképző Központ 
bíráló bizottság: 
elnök: Dr. Túry Ferenc, SE, Magatartástudományi Intézet 
tagok: Dr. Géczi Gábor, TF 
 Dr. Járai Róbert, egyetemi adjunktus, PTE, BTK, Pszichológiai Intézet 

 
Az EDT 11/2015. (01.22.) sz. határozata: részletfizetési kedvezmények hallgatók 
önköltségének befizetésére (2014/15/I. félévre) 

A DIT 19/2015 (01.19.) számú határozata alapján az EDT engedélyezi Tuza Kornélia részére 
a részletfizetést 
 
Az EDT 12/2015. (01.22.) sz. határozata: Kalmár Zsuzsa hivatalos bírálókra és bíráló 
bizottságra tett javaslat 

A DIT 20/2015 (01.19.) számú határozata alapján az EDT engedélyezi Kalmár Zsuzsa részére 
az alábbi bizottságot 
 

opponensek: 
Dr. Honfi László, főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet 
Dr. Tóth László,TF 
 
bíráló bizottság: 
elnök: Dr. Gombocz János, TF 
tagok: Dr. Reigl Mariann, TF 
 Dr. Szabó Béla, nyugdíjas, Eszterházy Károly Főiskola 
póttag: Dr. Sebőkné Lóczi Márta, főiskolai tanár, SZIE, ABPK,Természettudományi 

és Testnevelési Tanszék 
 
Az EDT 13/2015. (01.22.) sz. határozata: téma és témavezető akkreditálás: Dr. Mihalik 
Rudolf (2. program) 

A DIT 21/2015 (01.19.) számú határozata alapján az EDT engedélyezi Dr. Mihalik Rudolf 
témaindítási kérelmét  
 téma címe: A vázizom regenerációjának és mechanikai működésének sejtbiológiai és 
genetikai háttere 
 Σ IF: 122,767 
 
Az EDT 14/2015. (01.22.) sz. határozata: engedélyezi a következő disszertációk 
opponenseknek történő kiadását: 
Kalmár Zsuzsa – a javasolt korrekciók elvégzése és a könyvtári adatlap ellenőrzése után 
opponenseknek kiadható 
Kopkáné Plachy Judit – a javasolt korrekciók elvégzése és a könyvtári adatlap ellenőrzése 
után opponenseknek kiadható 
Németh Endre – a javasolt korrekciók után opponenseknek kiadhaót 
Tóth János – a javasolt korrekciók elvégzését és átdolgozást követően a VMB a disszertációt 
újból áttekinti 
 
 

Budapest, 2015. január 22. 
 



 
 
 
Dr. Tihanyi József sk                          Rab Tímea sk 
           elnök                                         jegyzőkönyvet készítette 
 
 
 

Dr. Radák Zsolt 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


