ÓBUDAI EGYETEM
Biztonságtudományi Doktori Iskola

A Biztonságtudományi Doktori Iskola Tanácsának
27. sz. határozata
A Biztonságtudományi Doktori Iskola Tanácsa áttekintette Dr. Simon János, Dr. Zlatko Covic
és Dr. Gogolák László külföldön szerzett tudományos fokozatának honosítására benyújtott
kérelmét és dokumentumait, melyről az alábbiakat állapította meg:
1) Dr. Simon János ügyében:
- Nevezett beadványát és a csatolt dokumentumokat a Doktori és Habilitációs szabályzat 33§ (3)
a)-i) pontjainak megfelelően állította össze.
- Formailag minden melléklet megfelel a Szabályzat elvárásainak.
- A 33§ (1) alapján: „Az Egyetem külföldi oklevél által tanúsított tudományos fokozatot azon
tudományterületen, illetve tudományágban honosít, amelyben jogosult doktori képzésre és
doktori fokozat odaítélésére.” Nevezett doktori PhD fokozatát Műszaki tudományokban
szerezte Novi Sad-i Egyetem Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Karán, Szerbiában,
2015-ben.
- 33§ (6) Az EDHT elutasítja a honosítási kérelmet, ha a honosítani kívánt és a hazai
tudományos fokozat közti tartalmi eltérés olyan jelentős… A két eljárási rend között
lényeges eltérés nincs, így a kérelem elutasítására nincs szükség.
A Biztonságtudományi doktori Iskola Tanácsa javasolja, hogy az eljárásban két előbíráló
részleteiben tekintse át a dokumentumokat és tegyen javaslatot a honosításra, vagy annak
elutasítására.
Javasolt opponensek:
Prof. Dr. Szabolcsi Róbert egyetemi tanár (ÓE)
Dr. habil. Pándi Erik f.tanár (külső, NKE)

2) Dr. Zlatko Covic
- Nevezett beadványát és a csatolt dokumentumokat a Doktori és Habilitációs szabályzat 33§ (3)
a)-i) pontjainak megfelelően állította össze.
- Formailag minden melléklet megfelel a Szabályzat elvárásainak.
- A 33§ (1) alapján: „Az Egyetem külföldi oklevél által tanúsított tudományos fokozatot azon
tudományterületen, illetve tudományágban honosít, amelyben jogosult doktori képzésre és
doktori fokozat odaítélésére.” Nevezett doktori PhD fokozatát (a Műszaki tudományok
doktora) Műszaki tudományokban szerezte a Novi Sad-i Egyetem Mihajlo Pupin Műszaki
Tudományok Karán, Szerbiában, 2014-ben.
- (6) Az EDHT elutasítja a honosítási kérelmet, ha a honosítani kívánt és a hazai tudományos
fokozat közti tartalmi eltérés olyan jelentős… A két eljárási rend között lényeges eltérés
nincs, így a kérelem elutasítására nincs szükség.
- Anyanyelve: magyar
- Nyelvvizsgái: angol Középfok (B2) komplex, tanulmányait szerb nyelven végezte, értekezését
szerb nyelven készítette el.
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A Biztonságtudományi doktori Iskola Tanácsa javasolja, hogy az eljárásban két előbíráló
részleteiben tekintse át a dokumentumokat és tegyen javaslatot a honosításra, vagy annak
elutasítására.
Javasolt opponensek:
Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár
Dr. Farkas Tibor (külső, NKE)
3) Dr. Gogolák László ügyében:
- Nevezett beadványát és a csatolt dokumentumokat a Doktori és Habilitációs szabályzat 33§ (3)
a)-i) pontjainak megfelelően állította össze.
- Formailag minden melléklet megfelel a Szabályzat elvárásainak.
- A 33§ (1) alapján: „Az Egyetem külföldi oklevél által tanúsított tudományos fokozatot azon
tudományterületen, illetve tudományágban honosít, amelyben jogosult doktori képzésre és
doktori fokozat odaítélésére.” Nevezett doktori PhD fokozatát (a Tudományok doktora)
Műszaki tudományokban, Mechatronika szakterületen szerezte a Novi Sad-i Egyetem
Műszaki Tudományok Karán, Szerbiában, 2015-ben.
- (6) Az EDHT elutasítja a honosítási kérelmet, ha a honosítani kívánt és a hazai tudományos
fokozat közti tartalmi eltérés olyan jelentős… A két eljárási rend között lényeges eltérés
nincs, így a kérelem elutasítására nincs szükség.
- Anyanyelve: magyar
- Nyelvvizsgái: angol Középfok (B2) komplex, tanulmányait szerb nyelven végezte, értekezését
szerb nyelven készítette el.
A Biztonságtudományi doktori Iskola Tanácsa javasolja, hogy az eljárásban két előbíráló
részleteiben tekintse át a dokumentumokat és tegyen javaslatot a honosításra, vagy annak
elutasítására.
Javasolt opponensek:
Prof. Dr. Pokorádi László egyetemi tanár
Dr. Mester Gyula (külső)
Budapest, 2015. június 19-én
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