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Az Egyetemi Doktori Tanács jegyzőkönyve 
2013. 05. 09-én megtartott rendes üléséről 

 
Jelen vannak: Dr. Rácz Károly elnök, Dr. Bereczki Dániel, Dr. Bitter István Dr. Forgács 
Iván, Dr. Kopper László, Dr. Kovalszky Ilona, Dr. Makara Gábor, Dr. Mandl József, 
Dr. Monos Emil, Dr. Radák Zsolt, ,  Dr. Réthelyi Miklós,  Dr. Rosivall László, Dr. 
Sótonyi Péter Tamás, Dr. Szőke Éva, Dr. Tihanyi József, Dr. Török Péter, Dr. Tulassay 
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Mária Judit, Dr. Nagy M. György, Dr. Rigó János, Dr. Szabolcs István, Dr. Szél Ágoston 
és Dr. Tímár József 
 
  

1. napirendi pont: Doktori Szabályzat módosítása 
 
Az EDT elnöke ismertette, hogy a 2012. szeptember 1-jétől hatályos, a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), valamint az annak végrehajtását 
szolgáló, a 2013. január 1-jétől hatályos, a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és 
a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a Semmelweis Egyetem Doktori 
Szabályzatának átfogó módosítását és új egységes szerkezetű szabályzat kiadását tették 
szükségessé. A rendelet. 26. § (2) bekezdésének megfelelően a Semmelweis Egyetem Doktori 
Szabályzatának módosítást 2013. július 31-ig el kell végezni.  

Az EDT elnöke tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Doktori Szabályzat módosítására az 
előterjesztést az ad hoc bizottság elkészítette és köszönetét fejezi ki Dr. Keresztes Judit 
főtitkár asszonynak és Dr. Fügedi Gergely DÖK elnöknek a bizottsági  munkában való aktív 
közreműködésért.  

A Doktori Szabályzat módosítására az előterjesztést a Doktori Titkárság valamennyi 
EDT tagnak 2013. április 29-én elküldte. Az EDT elnök javasolja, hogy a bizottsági 
előterjesztésben módosítást tartalmazó valamennyi szabályzati pontot, valamint a Doktori 
Iskolák részéről érkezett írásos javaslatokat az EDT tárgyalja meg és a lényegi 
módosításokról a jelenlevők pontról pontra nyílt szavazással nyilvánítsanak véleményt. A 
javaslatot az EDT jelenlevő tagjai nyílt szavazással elfogadták. 
 
Önköltséges képzés  
Dr. Keresztes Judit mb. főtitkár asszony ismertette, hogy szükséges a korábbi költségtérítéses 
képzés helyett az önköltséges képzés, valamint ehhez kapcsolódóan az önköltséges hallgatók 
számára tanulmányi szerződés lehetőségének szabályzatba emelése. Az önköltséges hallgatók 
esetében a kormányrendelet 11.§ (1) pontja lehetőséget teremt arra, hogy a 2013/14-es 
tanévtől, tanulmányi szerződés keretében a munkahely meghatározott feltételekkel 
átvállalhatja az önköltségnek a szerződésben rögzített részét. 

Az EDT elnök ismerteti, hogy a PhD hallgatókkal kötendő tanulmányi szerződésekkel 
kapcsolatban egyeztetések történtek a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság valamint a 
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság vezetőivel, akik a tanulmányi szerződés lehetőségének 
szabályzatba emelésével kapcsolatban nem láttak kifogásolnivalót.  . 

Dr. Kopper László professzor úr felvetette, hogy szociális szempontok figyelembe 
vételével lehetőség nyílik-e rektori hatáskörben a képzési díj csökkentésére. 

Dr. Keresztes Judit tájékoztatta, hogy a hatályos jogszabályok erre nem, vagy csak 
igen korlátozott módon adnak lehetőséget. 
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. Dr. Rosivall László professzor felhívta a figyelmet arra, hogy a tanulmányi 
szerződések a hallgatók irányában bizonyos feltételeket, kötelezettségeket fogalmazzanak 
meg. 

Az EDT elnök támogatta Dr. Rosivall László professzor javaslatát.. 
Az EDT egyhangúan támogatta (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás), hogy a 2013/14 tanévtől 
az önköltséges hallgatókkal megköthető tanulmányi szerződés lehetőségét a módosított 
DSZ előterjesztés az alábbiak szerint rögzítse:  
Sz. 128. A költségtérítéses, önköltséges képzésben résztvevő doktorandusz költségtérítésének, 

önköltség fizetésének támogatásával kapcsolatban tanulmányi szerződés köthető az Egyetem, 

a doktorandusz és a doktorandusz munkáltatója között. Amennyiben a hallgató munkáltatója 

a költségtérítés, önköltség teljes összegét átvállalja, úgy annak a hallgatóra eső dologi 

kutatási keretet meghaladó részét (20 %-át) a munkáltató a Doktori Titkárság részére 

biztosítja, a fennmaradó 80%-ot pedig a doktorandusz kutatómunkájához szükséges dologi 

kiadásokra fordítja. Amennyiben a munkáltató a költségtérítés, önköltség kevesebb, mint 100 

%-át vállalja át, a fennmaradó részt a hallgatónak kell megfizetnie. Amennyiben a hallgató 

által fizetett önköltség-. költségtérítés rész meghaladja a 20%-ot, a Doktori Titkárság a 20% 

feletti részt a hallgató kutatómunkájához szükséges dologi felhasználás céljára biztosítja. 

Amennyiben a hallgató által fizetett önköltség-, költségtérítés-rész a 20 %-ot nem éri el, a 

fennmaradó részt (20 %-ig) a munkáltató a Doktori Titkárság részére arányosan biztosítja.  

 
Képzés nélküli egyéni fokozatszerzők 
Az EDT elnök ismertette, hogy mivel a képzés nélküli egyéni fokozatszerzők nem 
rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal és témájuk akkreditálása sem szükséges, az új Doktori 
Szabályzatban rögzítésre kerül, hogy a fokozatszerzési eljárás során az egyéni fokozatszerzők 
szakmai előrehaladását segítő oktató/ kutató konzulensnek tekinthető.  

Bereczki Dániel professzor felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni fokozatszerzők 
esetében a témavezetés el nem ismerése a klinikai kutatásokban komoly problémákat vet fel,: 
Ha a tapasztalt klinikai kutatók témavezetői tevékenysége nem lesz elismerve (pl. nem számít 
majd elismert teljesítményként a habilitációs, az MTA doktori, az egyetemi tanári és egyéb 
pályázatokhoz), nem lesz érdekelt a tapasztalt klinikus ebben az igényes, sok munka és idő 
befektetésével járó vezető kutatói tevékenységben, így a doktori szabályzat a jelenleg javasolt 
formájában a klinikai orvostudományi kutatás színvonalának és volumenének visszaesését 
vonhatja maga után. 

Dr. Rosivall László professzor, Dr. Varga Gábor professzor és Dr. Kovalszky Ilona 
professzor asszony felvetette a  témavezető fogalmának, újradefiniálását. 

Az EDT elnök összefoglaló válaszában elmondta, hogy a jelenleg hatályos 
jogszabályozás alapján kell a Doktori Szabályzat módosítását elvégezni. Az ODT felé 
kezdeményezés történt az egyéni fokozatszerzők esetében a 0,5 témavezetésként történő 
elismerésére, de ezt a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé.   

Az EDT egyhangúan támogatta (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás), hogy az egyéni 
fokozatszerző munkáját segítő oktató/kutató tevékenységét a Doktori Szabályzat a 
következők szerint rögzítse:  
Sz. 76. A doktorandusz szakmai előrehaladását a témavezetőn kívül más szakember(ek) is 

folyamatosan segítheti(k). Konzulens az az oktató, aki a témavezetőn kívül a teljes képzési idő 

legalább 2/3-ában részt vesz a hallgató tanulmányainak segítésében. Konzulensnek tekinthető 

továbbá a képzés nélküli fokozatszerzők felkészülését segítő oktató. A konzulens nevét a védés 

és a disszertáció hivatalos iratain is fel kell tüntetni. 

 
Rezidensi/központi gyakornoki képzéshez kapcsolódó kutatási terület esetén – a doktori 
képzésbe két félév, illetve hatvan kredit beszámításának lehetősége 
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Az EDT elnöke ismertette, hogy a hatályos jogszabályok alapján  az  egészségügyi szakirányú 
felsőfokú szakképzési rendszerben rezidensként, vagy a felsőoktatási intézmények oktatói 
utánpótlásának biztosítására meghatározott szakképzésben központi gyakornokként 
résztvevők számára – a rezidensi/központi gyakornoki képzéshez kapcsolódó kutatási terület 
esetén – a doktori képzésbe két félév, illetve hatvan kredit beszámítására nyílik lehetőség. 

Az EDT egyhangúan megszavazta (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás), hogy 
rezidensként, vagy a felsőoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítására 
meghatározott szakképzésben központi gyakornokként résztvevők számára – a 
rezidensi/központi gyakornoki képzéshez kapcsolódó kutatási terület esetén – a doktori 
képzésbe két félév, illetve hatvan kredit beszámítására nyílik lehetőség 
Sz. 175. Amennyiben a doktorandusz 6 szemeszternél kevesebb lezárt félév alatt megszerzi az 

összes szükséges tanulmányi kreditet, eléri a tudományszak által előírt szcientometriai 

mutatókat (impakt vagy publikációs pontok) és a fokozatszerzési eljárás egyéb feltételeit is 

teljesíti, a témavezető a teljes képzési időre vonatkozóan jogosult a kutatási kreditpontokat 

megadni. 

 
EDT és Doktori Iskolák működési szabályai, törzstagok és törzstag emeritusok 
Az EDT elnöke ismertette az EDT és a Tudományági/szakterületi Doktori Tanácsok 
összetételével, megválasztásával, ill. feladataival és jogkörével kapcsolatos módosításokat, 
továbbá a törzstagokra és emeritus törzstagokra vonatkozó változásokat  

A Doktori Szabályzat Sz.16. pontjának módosítását az EDT egyhangúan 
megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás) azzal a megkötéssel, hogy az Sz.16 pont n) 
alpontjában a doktori felvételi bizottság tagjainak, a bírálóbizottság tagjainak és a 
hivatalos bírálók, továbbá a szigorlati vizsgabizottság elnökének és tagjainak 
kijelölésére vonatkozó jogosultságának az illetékes DI Tanácsára történő átruházásáról - 
azzal a feltétellel, hogy az illetékes DI-k tanácsának fentiekre vonatkozó javaslatát a 
Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság véleményezi és az EDT elnöke hagyja jóvá – 
a következő EDT ülésen hoz határozatot.  

Az Sz. 33. Sz. 34, Sz.40, Sz.41, Sz.42 és Sz.43. szabályzati pontok módosítására 
vonatkozó előterjesztést az EDT  egyhangúan megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-
tartózkodás 
 
Állandó bizottságok 
Az EDT elnöke ismertette, hogy szükségessé vált az EDT mellett működő állandó 
Bizottságok feladatainak kiegészítése és pontosítása, ezen belül az Oktatási Bizottság 
feladatainak bővülése miatt a Bizottság nevének Oktatási és Kredit Bizottságra módosítása, a 
valamint ennek rögzítése a Doktori Szabályzatban 

A Doktori Szabályzat Sz.17. Sz.18, Sz.18.1, Sz.18.2, Sz.19, Sz.20, Sz.21, Sz.22, 
Sz.23 és Sz24. pontjainak módosítására vonatkozó előterjesztést az EDT egyhangúan 
megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás). 

Dr. Makara Gábor professzor, az OB elnöke javasolta, hogy a kreditelismerést ne 
ruházzák át a Doktori Iskolák Tanácsára.  
Az EDT egyhangúan támogatta (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás), hogy a  kreditátviteli 
döntést az EDT ne delegálja a Doktori Iskolák Tanácsára. 
 
Tudományetikai témák 
Az EDT elnöke ismertette, hogy az előterjesztésben a Szabályzat új elemeként jelenik meg a 
doktori fokozat visszavonásával kapcsolatos eljárásrend. 



 4

Dr. Mandl József professzor kiegészítésként javasolja, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia Tudományetikai Kódexének hatálya alá tartozó etikai vétség gyanúja esetén az 
EDT javaslatára indokolt esetben etikai bizottsági véleményt kérjen a TUKEB-től, és 
egyidejűleg tájékoztassa a DI vezetőjét 

A Doktori Szabályzat Sz.277/A1, Sz.277/A2, Sz.277/A.3, Sz.277/A4, Sz.277/A5 és 
Sz.277/A6. pontjainak módosítására vonatkozó előterjesztést az EDT egyhangúan 
megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás). 
 
Kutatási keret felhasználására vonatkozó szabályozás szövegének módosítása 
A Doktori Szabályzat Sz.81. pontjának módosítására vonatkozó alábbi előterjesztést az EDT 
egyhangúan megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás). 
Sz. 81. d, a témavezető a doktorandusszal együtt dönt a doktorandusz után járó kutatási keret 

felhasználásáról, amit a Doktori Titkárság juttat el a doktorandusz kutatóhelyének 

rendelkezésére. A kutatási keret felhasználásával kapcsolatos kötelezettségvállalási és egyéb 

szabályokat a jelen Szabályzat „A Doktori Iskolák finanszírozása” című melléklete 

tartalmazza.  

 
Felvételi tájékoztatás szabályozása  
A Doktori Szabályzat Sz.96. pontjának módosítására vonatkozó alábbi előterjesztést az EDT 
egyhangúan megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás). 
Sz. 96. A felvételi döntéseket a hallgatóval írásban közölni kell.. 
 
Jogviszony szüneteltetése 
Dr. Keresztes Judit főtitkár asszony ismertette, hogy a halasztással kapcsolatos Doktori 
Szabályzat pontok módosítása szükséges, mert a hatályos vonatkozó jogszabály nem ismeri a 
halasztás fogalmát, helyette a szünetelés fogalmát használja.  
A Doktori Szabályzat Sz.115 és Sz.117 pontjainak módosítására vonatkozó előterjesztést 
az EDT egyhangúan megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás). 
 
Fokozatszerzési eljárások külső intézetekben  
Az EDT elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy a külső intézetekben készült PhD 
dolgozatokban, valamint közleményekben esetenként nem került feltüntetésre a Semmelweis 
Egyetem Doktori Iskola.  
Dr. Makara Gábor javasolja, hogy az EDT határozatban rögzítse, hogy a PhD hallgatónak 
közleményében és a disszertációjában is fel kell tüntetnie a Semmelweis Egyetem Doktori 
Iskoláját. 
Az EDT egyhangúan támogatta (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás), hogy a Semmelweis 
Egyetem Doktori Iskolája minden fokozatszerzőjének a disszertációjában és a 
közleményeiben is kötelező a Semmelweis Egyetem illetékes Doktori Iskola nevének 
feltűntetése. 
 
Felzárkóztató kurzusok 
Dr. Bitter István professzor felhívta figyelmet arra, hogy a felzárkóztató kurzusokkal 
kapcsolatban korábban meghozott EDT határozat kerüljön be a Doktori szabályzatba: 
A Doktori Szabályzat Sz.172 pontjának alábbi kiegészítését az EDT egyhangúan 
megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás). 
Sz. 172. A hallgatók számára – amennyiben felkészültségük szükségessé teszi – a témavezető 

javaslatára, a programvezető és a DI elnök jóváhagyásával kötelezővé tehető 4 kredit pontnak 

megfelelő óraszámban alapozó, felzárkóztató kurzusok elvégzése tanulmányaik első másfél 
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éve alatt. A felzárkóztató kurzusok pontszáma nem számítható be a kötelező 16 tanulmányi 

kredit pontba. 

 
Kutatási kredit elismerése 
A Doktori Szabályzat Sz.174, Sz.194 és Sz.250 pontjainak módosítására vonatkozó 
előterjesztést az EDT egyhangúan megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás). 
 
Az EDT 21/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT egyhangúan (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás) elfogadta az ülésen megtárgyalt és 
nyílt szavazással elfogadott módosításokkal kiegészített írásos előterjesztést a 
Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatának módosítására, és felhatalmazta az EDT 
elnökét, hogy az ülésen elfogadott módosításoknak a korábban kiosztott írásos anyagba 
történő átvezetése után az előterjesztést továbbítsa a Rektori Hivatalba azzal a kéréssel, 
hogy a Rektori értekezlet véleményezését követően az Egyetem Szenátusa fogadja el az 
előterjesztést.  
 

2. napirendi pont: Beszámoló 
 
Dr. Rosivall László professzor beszámolt a 2013 áprilisban Prágában megrendezésre került 
Orpheus PhD konferenciáról. A szervezőkkel történt megbeszélés alapján javasolta, hogy a 
2015. évi Orpheus konferencia megrendezéséhez a Doktori Iskola nyújtson be pályázatot. 
Az EDT egyhangúan megszavazta, (15-igen, 0-nem, 0-tartózkodás) hogy a 2015. évi 
Orpheus konferencia megszervezésére – vállalható költségek esetén - pályázatot készít 
elő. 
 

3. napirendi pont: Egyebek 
 
Az EDT 22/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi hallgatók felvételét engedélyezi: 
Az EDT engedélyezi Angyalosi Annának, hogy a 2013. tavaszi félévre való jelentkezésekor 
megszerzett pontokkal 2013/2104/1. félévére újból beadja jelentkezését. 
Az EDT engedélyezi Kiss Koppánynak, hogy a 2011. őszi félévre való jelentkezésekor 
megszerzett pontokkal 2013/2104/1. félévére újból beadja jelentkezését. 
PolyákÁgnes (6/2) lemond tanulmányiról.  
 
Az EDT 23/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a napi 4 órát meg nem haladó 
munkaviszony létesítését: 
Nagy Ádám  Miklós (6/3), Fügedi Gergely(2/18), 
 
Az EDT 24/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Ösztöndíj lemondások/odaítélések: 
Chang Chien Yui-Che(8/1) lemond 18 havi ösztöndíjról, melyet Cserepes Mihály kap 2013. 
szeptember 1-től 
Pápai Zsolt(6/5) 2013.02.01-től levelező tagozaton folytatja tanulmányait. 
 
Az EDT 25/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/ 
téma/témavezető váltást: 
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Pampakas Polydoros(5/2) témavezetője 2013.05.09-től Dr. Koltai Erika, konzulense pedig Dr. 
Ihász Ferenc. 
Petővári Csaba(4DI) 2013.05.09-től a Légzőszervi megbetegedések című programban 
folytatja tanulmányait Dr. Döme Balázs témavezetésével. 
 
Az EDT 26/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi hallgatónak engedélyezi a kettős témavezetést/konzulens feltüntetését: 
Literáti-Nagy Zsuzsanna(7/2) 2013.05.09-től kettős témavezetéssel ( Dr. Mandl József és Dr. 
Vígh Béla) folytatja tanulmányait. 
Kovács István(7/1) 2013.03.01-től kettős témavezetéssel (Dr. Geiszt Miklós és Dr. Petheő 
László) folytatja tanulmányait. 
Az EDT engedélyezi Fűri Istvánnak (2DI), hogy disszertációján Dr. Műzes Györgyit 
konzulenseként  feltüntesse. 
 
Az EDT 27/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi: 
2DI: Farhad Motae Samya(5), Shabzendehdar Mohamadreza(6), 
5DI: Nagy Enikő(2),  
6DI: Kollai Sarolta(5),  
8DI: Rados Melinda(6),  
Az EDT engedélyezi Jókai Hajnalkának(2/16), hogy szigorlatát a májusi Doktori Tanácsülés 
előtt tegye le.  
Az EDT engedélyezi Benkovits Juditnak(4/1) , hogy fokozatszerzését legkésőbb 2013.04.15-
ig megkezdje és disszertációját 2015.03.04-ig benyújtsa a Doktori Titkárságra. 
 
Az EDT 28/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi: 
1DI: Jani Péter Károly(5), Tóth Roland(1), Ujszászi Ákos(4), 
2DI: Beck  Anita(5), Ferenczi Laura(5), Jókai Hajnalka(16), Kalmár Alexandra(4), Kender 
Zoltán (13), Kerti Andrea(3), Perczel-Kovách Katalin(5), Stiedl Péter(5), Szabó Diána 
Rita(13),  
3DI: Kövér Kinga(1),  
4DI: Balogh Lívia(1), Benkovits Judit(1), Kocsis-Bogár Krisztina(2), Miklósi Mónika(2), 
Tóth Mónika Ditta(2), 
5DI: Bácskayné Abonyi Borbála(3), Gyömbér Noémi(3), Tóth János(3), 
6DI: Balla Gyula(1), Horváth Domonkos(3), Küblerné Pintér Bernadett(2), Pócsai Károly(1), 
Reményi Viktória(4),  
7DI: Erdélyi László(1), Fülöp László(1), Gyurkó Márton(2), Kovács István(1), Mihályi 
Csaba(1), Szalay Kristóf Zsolt(2), Timár Csaba(1), 
8DI: Gelley Fanni(5), Gombos Petra(5), Gyugos Mónika (2), Pénzváltó Zsófia (1),  
Képzés nélküli fokozatszerzőként: 
2DI: Ádám Zsolt(18),Halmos Amrita Cecília(18), Magyar Olivér Mátyás(14), Wichmann 
Barnabás(4) 
8DI: Matiscsák Attila(6),  
 
Az EDT 29/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT a disszertáció beadásának halasztását engedélyezi: 
Bakk Mónika(3/2) – határidő: 2013.10.30. 
Balogh Attila Álmos(6/5) – határidő: 2013.07.31. 
Baska Ferenc(3/1) – határidő: 2013.10.31. 
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Bollók Sándor(5/3) – határidő: 2013.10.30. 
Csölle Cecília(6/3) – határidő: 2013.03.31. 
Dobay Beáta(5/3) – határidő: 2013.10.31. 
Dobos Károly(5/3) – határidő: 2013.06.30. 
Feldman-Kovács Karolina(2/13) – határidő: 2013.05.31. 
Horgos József(3/1) – határidő: 2013.10.30. 
Horváth Attila(2/5) – határidő: 2013.1.30. 
Kalmár Zsuzsanna(5/3) – határidő: 2013.10.30. 
Kékesi László(3/1) – határidő: 2013.10.31. 
Kormos-Tasi Judit(8/6)  - határidő: 2013.11.30. 
Lőkös Dániel(5/3) – határidő: 2013.11.30. 
Maria Joao Manzano e Silva – határidő: 2013.11.07. 
Molnár Gábor Ferenc (2/12) – határidő: 2013.11.30. 
Orsolits Barbara(6/1) – határidő: 2013.09.30. 
Petővári Csaba(2/9) – határidő: 2013.03.31. 
Sáfár Sándor(5/2) - határidő: 2013.09.30. 
Szabó Zsuzsa(3/1) – határidő: 2013.11.30. 
Temesi Rita(2/4) – határidő: 2013.10.31. 
Ureczky Dóra(5/2) – határidő: 2013.11.30. 
Vécseyné Kovách Magdolna(5/3) – határidő: 2013.04.24. 
 
Az EDT 30/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot: 
Summa cum laude: 

1DI: Kutyifa Valentina(1), Masszi Gabriella(2), Veres Dániel(3),  
2DI: Lukács Krisztina(3), Szarka András(18), 
3DI: Ágh Tamás(1), Sáska Zsófia(1), Váradi András(1),  
4DI: Pilling János(2),  
5DI: Kopper Bence(2), Marosi Krisztina(2), Péterfia Bálint(1), 
7DI: Tóth Balázs(1), 
8DI: Fekete Tibor(1), Kovács Aranka(6), Pop Marcel(6), Székely Eszter(2),  
Cum laude: 

1DI: Fei Qiao(1), 
3DI: Bushra Abdul Hadi(1), 
7DI: Abdul Rahman Omár(2),  
 
Az EDT 31/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t, programo(ka)t akkreditálja: 
Dr. Apáti Ágota (7/2) Emberi őssejtek irányított differenciációjának  vizsgálata 
Dr. Ádám Ágota (6/1) Addikciót okozó vegyületek hatása a fejlődő idegrendszerre kísérleti 
állatmodelleken 
Dr. Dénes Ádám(6/5) A centrális és szisztémás gyulladás szerepe  a cerebrovaszkuláris 
betegségek patofiziológiájában 
Dr. Ferdinándy Péter(3/2) A kardioprotekcióban diagnosztikus és terápiás potenciállal bíró 
mikro RNS-ek azonosítása egy klinikailag releváns sertésmodellben 
Dr. Giricz Zoltán(3/2) Metabolikus elváltozások talaján kialakuló iszkémiás kardiovaszkuláris 
megbetegedések jelátviteli mechanizmusának és farmakológiájának kutatása 
Dr. Hamar Péter (1/4) Cukorbetegségek elő állapotai során megjelenő korai mikro RNS 
változások vizsgálata 
Dr. Hegedűs Katalin(4/2) Kommunikáció a súlyos állapotú betegekkel 



 8

Dr. Horváth Péter(3/1) Gyógyszer -és biomolekulák  kiroptikai és kromatográfiás analitikája 
Dr. Juhász Gabriella(4/1) Mikro- és makrokörnyezeti hatások és gének szerepe a depresszió 
kialakulásában 
Dr. Juhász Márk (2/4) Coeliakia mint szisztémás kórkép vizsgálata felnőtt coelikaiás 
centrumban 
Dr. Kalló Imre(6/2) A gonadotropin releasing hormon (GnRH)-termelő idegsejtek szekréciós 
működését befolyásoló neuronhálózat azonosítása, morfológiai jellemzése 
Dr. Keszler Gergely(7/2) Genetikai és epigenetikai faktorok a hirtelen szívhalál hátterében 
Dr. Kiss András(2/14) A külső genitáliák valamint a húgy és ivarszervek veleszületett és 
szerzett elváltozásainak vizsgálata gyermekkorban. 
Dr. Lele Zsolt(6/1) Az endocannabinoid szignáltranszdukció és az adhézió szerepe a 
neokortex fejlődésében 
Dr. Nemcsik János (3/2) Az artériás érfalmerevség etiológiája és gyógyszeres vagy egyéb 
módszerekkel történő befolyásolása. 
Dr. Négyessy László(6/1) Agykérgi áreák interakcióinak modellezése gráfelméleti eszközök 
segítségével 
Dr. Négyessy László(6/1) Idegsejtek röntgen mikrotomográfiás vizsgálata egészséges és 
kóros agykéregben 
Dr. Nusser Zoltán(6/1) Hippokampális gátló és serkentő szinapszisok molekuláris 
összetételének, struktúrájának és funkciójának vizsgálata 
Dr. Ostorházi Eszter(2/16) A bőrgyógyászati és venerológiai infekciók kórokozóinak 
mikrobiológiája és ezek új terápiás lehetőségei. 
Dr. Zádori Zoltán(3/2) A gasztrointesztinális rendszer működését befolyásoló vegyületek 
hatásainak és receptorainak analízise 
 
Az EDT 32/2013. (05.09.) sz. határozata: 
Az EDT nem akkreditálja a következő témá(ka)t, témavezető(ke)t: 
Dr. Barsi Péter(6/5) A neuroradiológiai módszerek lehetőségei a központi idegrendszeri 
megbetegedések diagnosztikájában 
 
Budapest, 2013. május 09.  
 
 
 

Dr. Rácz Károly sk     Tölgyesi-Lovász Krisztina sk 
       elnök                   jegyzőkönyvet készítette 
 
 
 

 
 

    Dr. Tímár József sk 
 jegyzőkönyv-hitelesítő 


