Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai
a 2017. július 10-én megtartott rendes üléséről

Jelen vannak: Dr. Tímár József, elnök, Dr. Benyó Zoltán, Dr. Bereczki Dániel, Dr.
Bitter István, Dr. Domján Gyula, Dr. Mandl József, Matolcsy András, Pethesné Dr.
Dávid Beáta, Dr. Rigó János, Dr. Rosivall László, Dr. Sótonyi Péter Tamás, Dr. Szolgay
Péter, Dr. Tulassay Tivadar, Vág János és dr. Szabó Bence Tamás vett részt az ülésen.
Előzetesen kimentette magát: Dr. Bagdy György, Dr. Kopper László, Dr. Kovalszky
Ilona, Dr. Monos Emil, Dr. Noszál Béla, Dr. Losonczy György, Dr. Magyar Kálmán, Dr.
Réthelyi Miklós, Dr. Szőke Éva, Dr. Tulassay Zsolt, Dr. Varga Gábor

Napirendi pontok:
1, 2017. évi felvételi eredmények, állami ösztöndíjas hallgatók keretszámai:
Tímár József: 92 hely van, 2 fő Lendület nyertes 90 hely osztható szét
Klinikai orvostudományok DI-ben jelentősen kevesebb ösztöndíjas jelentkező volt.
javaslat: Elméleti 13, Klinikai 17, Gyógyszer 17, Mentális 4, Ideg 18, Molekuláris 10,
Patológiai 11
EDT határozata: 41/2017(07.10.)
Az EDT egyhangúlag elfogadta a 2017. felvételi keretszámokat az előterjesztés alapján
2. 2016. évi ÚNKP pályázat szakmai beszámolóinak értékelése és az ÚNKP
2017.pályázat
Rigó János:
28 nyertes adta be,
13 megfelelt, 15 kiváló, nem megfelelt nem volt
Tímár József:
két aspektusa érdekes:
 visszafizetési kötelezettség keletkezik a nem megfelelő minősítés esetén, ilyen most
nem volt
 Továbbfutó: ez a kategória doktorandusz esetén 2 ilyen volt, kiváló minősítés
automatikus előresorolást jelent, 1 kiváló, 1 megfelelt minősítést kapott, így 1 fő kap
újra támogatást, nem tartja igazságosnak, mert az ún. új pályázatok között sokkal
erősebbek is lehetnek
2017. évi ÚNKP pályázat
54 doktorandusz, 43 doktorjelölt
A támogatott pályázóinak rangsora figyelembe véve a doktori iskolák rangsorát
Doktorandusz támogatást javasol a Doktori Iskola 3 doktorandusz részére 10 hónapra, 1
doktorandusz 5 hónapra
Doktorjelölt támogatást javasol a Doktori Iskola 17 doktorjelölt részére 10 hónapra
Amennyiben átkerül még támogatási összeg a B keretbe, akkor a tartalék doktoranduszok
kaphassanak
Rosivall:

javasolja, hogy az ODT-t értesítsük Továbbfutó pályázattal kapcsolatban észrevételünkről,
továbbá javasolja a szakmai bizottsági ülések előkészítését egységes szempontrendszer
meghatározását
Tímár József: EMMI adja meg a kötelező szempontrendszert, plusz szempontokat az
Egyetem, technikailag a publikációk előzetes egységes elvek alapján történő besorolása (IF,
QRS ranking és első/társszerzősség) segíthet,
3. Predoktori pályázat
Tímár József: EINT bevételből tervezzük a predoktori pályázat meghirdetését a következő
tanévre (várhatóan 5-8 fő kaphat), 6 hónapra, 140 000 Ft támogatást
Javaslat, hogy az ÚNKP pályázóknak újra nem kell anyagot benyújtani a predoktori
pályázathoz,
4. 2016. évi kutatási keret maradvány felhasználása a Pénzügyi Főigazgatóság
hozzájárulásával:
Kancellár úr meghatározta a felhasználásnál kiválósági szempontok, kompetíciós elvek
figyelembe vételét
20 milliós keret: utazási pályázat, eszköz/műszerbeszerzési pályázat,
21 milliós keret debreceni modell alapján 2017/18/1 félévi ösztöndíj kompenzáció, pályázati
forma, témavezetői nyilatkozatokat bekértünk
3. éves állami ösztöndíjas hallgatók így egy összegben 240 000 Ft-t kaphatnak, szeretnénk a
kifizetést engedélyeztetni 2017-ben, de lehet, hogy csak 2018. elején lesz utalható
Szabó Bence Tamás: köszöni az EDT támogatását, a debreceni modell alapján elkészítette és
elküldte a pályázat tervezetét az EDT tagjainak, néhány különbség:3. éves ÚNKP nyertes nem
kaphat, nem a Kancellária intézi majd, hanem az EDT
Tímár József: határidő augusztus elejére kell elkészíteni
bírálat a tanév elejéig
5. komplex vizsga
Tímár József: egyéni fokozatszerzők részére a komplex vizsgát augusztusi vizsgaidőszakban
valósítsák meg a doktori iskolák, a felvett egyénieknek is be kell iratkozni.
6. Molekuláris orvostudományok DI támogatást kért a honlap fenntartására,
Tímár József: javasolja, hogy a Doktori Iskola honlapja alá kerüljön
Mandl József: kéri az EDT-t , hogy a következő ülésen újra tárgyalják
Tölgyesi-Lovász Krisztina: az iskola honlapjának tartalmi és formai korrekciója az elmúlt
hónapokban megtörtént, szükséges lenne a doktori iskolákról egységes formában megadni az
információkat
7. Tímár József: Baráti Kör 300 000 Ft felajánlása 2017-re
8. témavezetői akkreditáció elvi problémája.
Tímár József: a DSZ ben rögzített szabály felülvizsgálata szükséges,
javaslat: általános elv az legyen, hogy a PhD fokozat megszerzését követően akkor támogassa
az EDT az akkreditációt, ha a jelentkező PhD fokozat megszerzéséhez szükséges
publikációs tevékenysége jelentősen meghaladta a minimum követelményeket, vagy a
fokozatszerzést követően a szükséges publikációs tevékenység igazolható
Cserép Csaba akkreditációs ügye:
Rigó János: VMB elnöke nem támogatta,
Bereczki Dániel: a Doktori Iskola Tanács támogatta, továbbra is javasolja

EDT 41/2017(07.10)
Az EDT nem támogatta (1 igen 4 nem 6 tartózkodás) Cserép Csaba témavezetői
akkreditálását
Tímár József: szükséges a DSZ-ben a kodifikáció módosítása, a szövegtervezetet az EDT
részére megküldjük, elektronikus szavazásra bocsátva, szeptemberben a Szenátus elé is kell
vinni, tartalma a vitában elhangzottak megfogalmazása.
9. Elméleti orvostudományok Doktori iskola Dr. Kóbori László törzstagi előterjesztése
EDT 42/2017(07.10)
Az EDT nagy többséggel támogatta ( 12 igen 0 nem 1 tartózkodás) Dr. Kóbori László
törzstagi felterjesztését
10. felvételi jelentkezők száma a klinikai programokban
Tulassay Tivadar:az ösztöndíjas képzésre jelentkezők csökkenő létszáma, rezidens rendszer
magasabb ösztöndíja lehet a háttérben
Bitter István: ez érinti a Mentális egészségtudományok Di klinikai programját is
Tulassay Tivadar:
 következő évtől a felvételi lapon írják be, hogy jelentkezett-e rezdidens képzésre is
 pótfelvételi meghirdetése, amikor a rezidensek felvétele megtörtént
Mandl József: aggodalomra adhat okot, hogy a klinikus oktató utánpótlás nem történik meg,
vagy lelassul, javaslat: a pótfelvételi esetén a Klinikai DI kaphasson helyeket
EDT 43/2017(07.10)
Az EDT egyhangúlag megszavazta ( 13 igen 0 nem 10 tartózkodás) hogy a amennyiben
2017-ben ösztöndíjas helyre javasolt felvételizők nem kezdik meg tanulmányaikat, a
felszabaduló helyeket a klinikai programokban (Klinikai orvostudományok DI és Mentális
egészségtudományok DI) lehet pótfelvételi útján betölteni
Tímár József: fontos a tehetséges graduális hallgatók bevonása a PhD programokba( pl.rektori
pályázat nyertesei),később nem kellene feltétlenül beiratkozniuk, megfelelő publikációs
teljesítmény esetén egyéni fokozatszerzéssel befejezhetik a programot és fokozatot
szerezhetnek, EFOP pályázat támogatási lehetőséget jelent
Mandl József:MD-PhD képzés: a javaslat a minisztériumban van, de jogszabályváltozás még
nem történt.
Benyó Zoltán: a támogatásra az elnyert EFOP pályázatban lesz lehetőség, de nem ezt az
elnevezést javasolja a jogszabályi kötöttség miatt
11.Egyebek
Ösztöndíj lemondások/odaítélések:
Korábban lemondott ösztöndíjakból Kállai Brigitta (7DI) 2017.09.01-től 18 havi állami
ösztöndíjban részesül, Nagy Ádám pedig (8DI) 2018.03.01-től 5 havi ösztöndíjban.
EDT 44/2017(07.10)
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/
téma/témavezető váltást:
Bógyi Péter (1DI) – témavezetője 2017.09.01-től Dr. Duray Gábor Zoltán
Koren Réka (4DI) – 2017.09.01-től téma módosulása miatt Dr. Török Szabolcs irányítása alatt
folytatja kutatását.

EDT 45/2017(07.10)
Az EDT az alábbi hallgatónak engedélyezi a kettős témavezetést/konzulens feltüntetését:
Ács Orsolya Dóra (2DI) – 2017.09.01-től kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr.
Szabó András és Dr. Török Dóra)
Berecz Tünde (1DI) – 2017. 09. 01-től kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr.
Földes Gábor és Dr. Apáti Ágota)
Borbély Zoltán (2DI) – a doktori disszertációján konzulensként Dr. Vizi E. Szilveszter nevét
feltüntheti
Iring András (1DI) – a doktori disszertációján konzulensként Dr. Sándor Péter nevét
feltüntetheti
EDT 46/2017(07.10)
AZ EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak lezárását engedélyezi a 6. aktív félév előtt:
1DI: Kiss Loretta Zsuzsa
2DI: Brunner Alexandra
6DI: Szőcs Ildikó
EDT 47/2017(07.10)

Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi:
2DI: Egressi Anna, Vass Tamás
6DI: Hegedüs Katalin
7DI: Csányiné dr. Sági Judit
8DI: Kemenczei Ágnes

EDT 48/2017(07.10)

Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi:
6DI: Koványi Bence (6/3) részére a szigorlati bizottság megváltoztatása után ad engedélyt az
EDT a fokozatszerzés megindítására
Az EDT engedélyezi, hogy Csukás Domokos (1DI) utólag indítsa meg a fokozatszerzési
eljárását (beadási határidőn túl), ugyanakkor a disszertáció benyújtásának határideje nem
tolódhat ki.

Az EDT tudomásul veszi, hogy Szelényi Zsuzsanna (1DI) visszavonja korábban benyújtott
disszertációját annak minőségi javítása érdekében.
EDT 49/2017(07.10)

Az EDT a disszertáció beadásának halasztását engedélyezi:
Arányi Péter (2DI) – beadási határidő 2017.10.06
Banga Péter (1DI) – beadási határidő 2017.09.30
Csomó Krisztián (2DI) – beadási határidő 2017.12.01 – fokozatszerzési díj befizetésével
Mészáros Krisztina (2DI) – beadási határidő 2017.11.03
Mikulás Krisztina (2DI) – beadási határidő 2018.07.11
Molnár Sándorné (8DI) – beadási határidő 2017.09.07
Mukli Péter (1DI) – beadási határidő 2018.01.06
Pap Domonkos (2DI) – beadási határidő 2017.06.30 – fokozatszerzési díj befizetésével
Pálfi Emese (6DI) – beadási határidő 2017.12.01 – fokozatszerzési díj befizetésével
Oravecz Márk (8DI) – beadási határidő 2017.09.10
Szeitner Zsuzsanna (7DI) – beadási határidő 2017.10.12
Szűcs Miklós (2DI) – beadási határidő 2017.10.10
Tory Vera (2DI) – beadási határidő 2017.12.06
Vőfély Gergő (1DI) – beadási határidő 2017.12.03
Zana Melinda (7DI) – beadási határidő 2018.01.06
EDT 50/2017(07.10)

Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot:
Summa Cum Laude
1DI: Celeng Csilla (1), Végh Eszter Mária (1)
2DI: Hangody György Márk (8), Horváth-Rózsás Anita (9), Juhász Éva (10), Lendvai
Nikoletta Katalin (13), Odler Balázs (9), Rainer Oberbauer (knf3), Róna Zsófia (2), Szövérfi
Zsolt (8)
3DI: Darcsi András (1), Mirzahosseini Arash (1), Turmezei Péter Jánosné (knf1)
7DI: Kádár Katalin (4), Szakadáti Gyöngyi (1),

8DI: Balla Péter (1), Bűdi Tamás Ferenc (knf1), Dió Mihály (6), Gyöngyösi Benedek Ond
(2), Vermes Gábor (knf4)

Cum Laude
1DI: Kriebitzsch-Barnucz Enikő (1), Lehotsky Ákos (4),
3DI: Laufer Erzsébet (knf2)
7DI: Em Ben Sorum (1)
EDT 51/2017(07.10)
Az EDT az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t, programo(ka)t akkreditálja:
Alberti-Dér Ágnes (3/1) – Bioaktív természetes vegyületek fitoanalitikai jellemzése
Alpár Alán (6/1) – A secretagogin kalcium-kötő fehérje szerepe az emlősök központi
idegrendszerében
Bödör Csaba (8/1) – Krónikus myeloproliferatív neopláziák klinikopatológiai vizsgálata
Gyertyán István (6/3) – Pszichiátriai és neurológiai kórképek kognitív zavarainak modellezése
rágcsálókban
Haltrich Irén (2/17) – Rejtett kromoszóma rendellenességek korszerű diagnózisa, klinikai
jelentősége
Kovács Attila (1/1) – A miokardiális mechanika változása bal- és jobb szívfél elégtelenség
esetén
Lorx András (2/9) – A gépi lélegeztetés hatékonyságának meghatározói
Kéri Szabolcs (6/5) - Neurokognitív tesztvizsgálatok pszichiátriai zavarokban – ezzel együtt a
Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolában megszűnik ez a téma
Maglóczky Zsófia (6/1) – Neurológiai betegségek okozta molekuláris biológiai/morfológiai
elváltozások emberi agyban
Polony Gábor (2/19) – A szenzorineurális és vezetéses halláscsökkenések hátterének
vizsgálata és terápiája
Rosivall László (1/4) – A hyponatremia gyakorisága, rizikótényezői, iatrogén okai és
kimenetele a kórházi gyakorlatban
Reiniger Lilla (8/1) – A chronicus lymphocytás leukaemia genomikai és epigenomikai
hátterének vizsgálata
Tóth Gergő (3/1) – Enantioszelektív analitikai módszerek fejlesztése

Völgyi Gergely (3/1) – Fizikai-kémiai tulajdonságok vizsgálata
Welker Ervin (7/2) – CRISPR/Cas9 fehérjék specificitásának és off-targetmentességének
növelése és hatékony genom módosító eljárások kifejlesztése
EDT 52/2017(07.10)
Az EDT hiánypótlást követően az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t, programo(ka)t
akkreditálja:
Szilvási Anikó (2/17) – A humán leukocita antigének szerepe a transzplantációban és
immunológiai kórképekben
EDT 53/2017(07.10)
Honosítás:
Az EDT Dr. Iordanov Iordan honosítási kérelmét elfogadta és a fokozatát honosította.
Az EDT Dr. Mirella Barboni honosítási kérelmét elfogadta és a fokozatát honosította.

Budapest, 2017. július 10.
Dr.Tímár József
elnök

Tölgyesi-Lovász Krisztina
jegyzőkönyvet készítette

