
Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai 

2014. 06. 12-én megtartott rendes üléséről 

Jelen vannak: Dr. Rácz Károly elnök, Dr. Benyó Zoltán, Dr. Bereczki Dániel, Dr. Bitter 
István, Dr. Forgács Iván Dr. Gaál Péter, Dr. Makara Gábor, Dr. Mandl József, Dr. 
Molnár Mária Judit,  Dr. Monos Emil, Dr. Rigó János, Dr. Rosivall László, Dr. Szőke 
Éva, Dr. Tihanyi József, Dr. Tímár József, Dr. Varga Gábor és dr. Fügedi Gergely vett 
részt az ülésen. 

Előzetesen kimentette magát:, Dr. Kopper László, Dr. Kovalszky Ilona, Dr. Magyar 
Kálmán, Dr. Nagy M. György, Dr. Radák Zsolt,  Dr. Réthelyi Miklós, Dr. Sótonyi Péter 
Tamás, Dr. Szabolcs István, Dr. Tulassay Zsolt 

Elnöki bejelentések: 

Dr. Rácz Károly: A Semmelweis Egyetem Doktori Iskoláinak akkreditációja 2014. december 
31-én  lejár és a MAB tájékoztatása szerint az akkreditációs eljárás 2014. szeptember 30-án 
megkezdődik. A doktori adatbázisban a doktori iskolák adatai ellenőrzésre kerülnek, a MAB a 
formai ellenőrzésen kívül szakértői értékelést is végez. Kéri a doktori iskolák vezetőit, hogy 
az adatbázis frissítése a határidő betartásával történjen meg. 

Napirendi pontok:   

 1. napirendi pont: Doktori Iskola vezető választás  

Dr. Rácz Károly: a Gyógyszertudományok Doktori Iskolában és a Klinikai orvostudományok 
Doktori Iskolában korhatár betöltése miatt leköszön a doktori iskola vezetője.  

A Doktori Szabályzat szerint a doktori iskola új vezetőjére a Doktori Iskola tanácsa tesz 
javaslatot, az EDT titkos szavazással választja meg az új vezetőt és a Szenátus jóváhagyása 
után a rektor  nevezi ki.  

Dr. Rácz Károly: a Klinikai orvostudományok Doktori Iskola tanácsa 2014. június 04-én Dr. 
Tulassay Tivadart jelölte, majd szavazás után terjesztette fel a doktori iskola vezetőjének. 

Dr. Rácz Károly: Dr. Tulassay Tivadar tudományos tevékenységének méltatása 

Az EDT 33 /2014.(06.12.) sz. határozata: 

Az EDT a Klinikai orvostudományok Doktori Iskola javaslatára titkos szavazással nagy 
többséggel (14 igen 0 nem 1 tartózkodás) megszavazta Dr. Tulassay Tivadar egyetemi 
tanárt a Klinikai orvostudományok  Doktori Iskola  vezetőjének 

Dr. Rácz Károly: felkéri Dr. Szőke Éva professzor asszonyt a Gyógyszertudományok Doktori 
Iskola Tanácsának 2014. június 11-i  választási eredményének ismertetésére 

Dr. Szőke Éva : a Gyógyszertudományok a Doktori Iskola tanácsa részére két felterjesztés 
érkezett: a  2014. június 11-én megtartott tanácsülésen  Dr. Szökő Éva 7 szavazatot, Dr. 



Noszál Béla 4 szavazatot kapott. A választás során figyelembe vett szempontok: aktív 
közreműködés a DI munkájában és a  program támogatottsága 

Dr. Rácz Károly: ismerteti Dr. Szél Ágoston rektor levelét, melyben megköszöni Dr. Szőke 
Éva professzor asszony doktori iskola vezetői tevékenységét, továbbá  minőségi és etikai 
szempontok, valamint stratégiai tervek figyelembe vételével javasolja az új doktori iskola 
vezető megválasztását. 

Dr. Rácz Károly megköszöni és méltatja Dr. Szőke Éva vezetői tevékenységét 

Hozzászólók:  

Dr. Benyó Zoltán: a GYOK fejlődéséhez Dr. Noszál Béla jelentős személyes hozzájárulása 
dékáni tevékenysége során. 

Dr. Makara Gábor: örömteli, hogy 2 kiváló jelölt is van 

Dr. Rosivall László: a fokozatot szerzett hallgatók száma: Dr. Szökő Éva: 3, Dr.  Noszál Béla: 
18 

Az EDT 34 /2014.(06.12.) sz. határozata: 

Az EDT a Gyógyszertudományok Doktori Iskola javaslatára titkos szavazással nagy 
többséggel (13 igen 2 nem 0 tartózkodás) megszavazta Dr. Noszál Béla  egyetemi tanárt a 
Gyógyszertudományok  Doktori Iskola  vezetőjének 

 2. napirendi pont: a Doktori Szabályzat módosítása 

Dr. Rácz Károly: A doktori adatbázis 2013. október 7-ig feltöltött adatai alapján a MAB 
értékelte a Doktori Szabályzatot. Dr. Balázs Ervin úr, a MAB elnöke az értékelést Dr. Szél 
Ágoston rektor úr részére megküldte. Az észrevételekre Rektor Úr megadott határidőre 
válaszolt. Ezt követően megtörtént a Doktori Szabályzat néhány pontjának javítása, 
módosítása, valamint kiegészítése a 2014. május 30. után hatályba lépett EDT határozatokkal, 
az alábbiak szerint: 

 
Sz. 39. A törzstagsági feltételek megszűnése esetén a DI tanácsa törzstag emeritus címet 
adományozhat. A törzstag emeritus címet vagy a törzstag kéri, vagy a DI kezdeményezi 
és adja – határozatlan vagy határozott időre – és ezt a DI vezetője az ennek megfelelően 
módosított doktori adatbázisban megjeleníti. Törzstag emeritus címet az a személy 
kaphat, aki ugyanabban a DI-ben alapító tag vagy legalább 5 évig törzstag volt és akinek 
dokumentált kapcsolata van az intézménnyel. Az emeritus törzstagot témavezetői 
kötelezettség nem terheli, a MAB értékelési eljárásában nem érintett, ezért nem számít 
be a törzstagokra vonatkozó DI követelményekbe. A törzstag emeritus címet a DI saját 
hatáskörében vissza is vonhatja pl. a kapscolat megszűnésével, vagy ezt a törzstag 
emeritus is kérheti.  törzstagot meghívott tagnak kell átsorolni – amennyiben ezt a volt 
törzstag igényli, és a DI Tanácsa megszavazza. A kiesett törzstag helyére új törzstagokat 
lehet jelölni, akik a jelen Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek megfelelnek 
 



SZ 42. A tanács munkájában a DÖK elnöke (vagy képviselője) tanácskozási joggal vesz 
részt. A tanács munkájában részt vesz a DÖK elnöke vagy a DÖK által delegált képviselője, 
aki jogosult szavazásra, ha a napirend nem érint tudományos és fokozatszerzési kérdéseket. 

 

Sz. 54. Új DI indítását az EDT kezdeményezi, és a Szenátus döntését követően a rektor küldi 
meg nyilvántartásba vételre az Oktatási Hivatal részére. A képzés megindításáról a Szenátus 
dönt. A DI honlapján a doktori képzésről évente rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad. A 
felvételi követelményeket évente a honlapon közzéteszi, a DI adatait folyamatosan frissíti, 
hogy azok a DI állapotát naprakészen tükrözzék.   

 

Sz. 92. A felvétel minimális feltételei: 

a) egy idegen nyelvből legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert - 
középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - nyelvvizsga vagy azzal 
egyenértékű más bizonyítvány; Az idegen nyelvű képzésre jelentkezők számára 
követelmény a képzés és kutatás eredményes végzéséhez szükséges szintű angol 
nyelvtudás. Az angol nyelvtudást a felvételi vizsgabizottság értékeli és annak 
megfelelő szintjéről véleményt nyilvánít.    

b) jelentkezési díj befizetése. 

 

Sz. 210. A fokozatszerző tudományos és publikációs tevékenységét, valamint a 
fokozatszerzési feltételeket (25. és 26. melléklet) a felkészülés módja és a téma 
tudományszaki besorolása szerint kell vizsgálni és megállapítani. A szervezett képzésben részt 
vevő doktorandusz tudományos publikáción a doktorandusz munkahelyeként meg kell jelölni 
(egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi intézet/klinika nevét, nem 
egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi Doktori Iskola nevét). 

 

Sz. 214. A képzést abszolutóriummal teljesített hallgatók számára az Elméleti 
orvostudományok, a Klinikai orvostudományok, a Gyógyszertudományok, a Molekuláris 
orvostudományi, a Szentágothai János Idegtudományi, a Patológiai Doktori Iskolában, 
valamint a Sporttudományok Doktori Iskola Sporttudományi programjában és a Mentális 
egészségtudományi Doktori Iskola meghatározott (természettudományi) témáiban a 
fokozatszerzés általános közlési követelményei az alábbiak: 

 

Az értekezés témájában impakt faktorral (IF) rendelkező nemzetközi lapban megjelent 
közlemények száma legalább kettő, ebből: 

• egy elsőszerzős cikk, és 
• egy további, nem feltétlenül elsőszerzős közlemény. 

Az 1) pontban meghatározott közlemények IF összegének legalább: 



a tudományszakra megadott IF összeget el kell érnie (25. melléklet), 
amelyből legalább 50%-ot első szerzős közleménnyel kell teljesíteni és ezt 
a (3) vagy (4) pont szerinti közleménnyel nem lehet csökkenteni. 

A táblázatban megjelölt IF összeg legfeljebb 10%-a kiváltható: 
• az értekezés témájához kapcsolódó, 2 db magyar nyelvű, első szerzős 

tudományos közleménnyel, amelyek rangos magyar tudományos 
folyóiratban jelentek meg, vagy 

• 2 db, impakt faktorral nem rendelkező, referált, színvonalas nemzetközi 
folyóiratban megjelent, az értekezés témájához kapcsolódó közleménnyel. 
Az egyes DI-k esetében elfogadható folyóiratok listáját a 27. melléklet 
tartalmazza. Kivételes esetben jelentős tudományos munkában megjelent 
könyvfejezet is beszámítható (a könyv vagy könyvfejezet befogadásához a 
VMB véleménye alapján az EDT döntése szükséges). 

A fenti (3) pont a Gyógyszertudományi Doktori Iskolában az alábbiak szerint módosul: 
• a táblázatban megjelölt IF összeg legfeljebb 10%-a kiváltható 2 db magyar 

nyelvű, első szerzős tudományos közleménnyel, amely színvonalas 
magyar tudományos folyóiratban jelent meg, és 

• a táblázatban megjelölt IF összeg további, legfeljebb 15%-a kiváltható 2 
db, impakt faktorral nem rendelkező, referált, szakmailag elismert 
nemzetközi folyóiratban megjelent cikkel (27. melléklet), illetve jelentős 
tudományos munkában megjelent könyvfejezettel (a könyv vagy 
könyvfejezet befogadásához a VMB véleménye alapján az EDT döntése 
szükséges). 

 

Sz. 215. A képzést abszolutóriummal teljesített hallgatók fokozatszerzése esetében a 
társadalomtudományok területén, valamint a sporttudományok és az egészségtudományok 
meghatározott (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 (26. 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 (27. melléklet, egyenértékűségi lista) jelent meg. 

Az a) – e) c) – d) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell 
teljesíteni. 



A Sporttudományi 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.  

 

Sz. 218. A képzés nélküli fokozatszerzőknél a társadalomtudományok területén, valamint a 
sporttudományok az egészségtudományok meghatározott (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 (26. 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 (27. melléklet, „egyenértékűségi lista”) jelent 
meg. A Sporttudományi 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 a) – e) c) – d) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell 
teljesíteni. 

 
Sz. 259. A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással 1-től 5-ig terjedő 
pontozással dönt az értekezés elfogadásáról, amelyhez a pontszámok 3-as átlaga (legalább a 
megszerezhető pontok 67%-a) szükséges. A titkos szavazásban a bizottság valamennyi tagja – 
a hivatalos bírálók is – részt vesznek. Az elnök az eredményt a szavazás után nyilvánosan 
kihirdeti, indokolja és azokat a 15. melléklet szerint rögzíti. Az értekezés védéséről 
jegyzőkönyv készül, melyet a DI vezetője juttat el az EDT elnökének. 

valamint:  
„Szakterületi” doktori iskola javítása „Tudományterületi”-re  a DSz valamennyi érintett 
pontjában  

Hozzászólók: 

Dr. Tímár József: felveti szankciók lehetőségét, amennyiben nem történik meg a 
közleményeken az egyetemi intézet/klinika/ illetve  doktori iskola megjelölése 



Dr. Makara Gábor:  csak olyan közleményeket . vegyünk figyelembe, amelyen feltüntették   
a Doktori Iskolát 

Dr. Molnár Mária Judit: támogatja a javaslatot, nagyon fontos ranking szempontból, 
továbbá kormányzati megítélés szempontjából is, mert a nemzetközi rangsorban így 
kerülhet az Egyetem  előbbre 

Dr. Fügedi Gergely: a hatályba lépés időpontjánál vegyék figyelembe  a publikációk  
megjelenéséhez szükséges átfutási időt 

Dr. Rácz Károly: felmerült, hogy a DSZ. 214. sz pontjában a „nemzetközi” jelző  
szükséges-e, hiszen az IF a minőségi mutató  

Dr. Makara Gábor: támogatja, hogy a nemzetközi jelző kikerüljön a szabályzatból, hiszen 
az IF a minőségi jelző tudományos szempontból 

 

Az EDT 35 /2014.(06.12.) sz. határozata: 

Az EDT egyhangúan (15 igen 0 nem 0 tartózkodás) megszavazta a Doktori Szabályzat 
módosítását a DSZ. 214. sz  pontjában a „nemzetközi” jelző törlésére.   

Az EDT által megszavazott módosításokkal a Doktori Szabályzat a szenátus júniusi ülésére 
felterjesztésre kerül. 

 3. napirendi pont: a 20-as lista bővítése 

A Sportudományi Doktori Iskola tanácsa javasolta a 2010 előtt tanulmányaikat megkezdett 
hallgatók esetén érvényes 20-as lista bővítését a Cognition, Brain, Behavior nemzetközi 
tudományos folyóiratot felvételével.. 

Az EDT 36 /2014.(06.12.) sz. határozata:  

Az EDT egyhangúan (15 igen 0 nem 0 tartózkodás) megszavazta a Cognition, Brain, 
Behavior nemzetközi tudományos folyóirat felvételét a 20-as listába 

 4. napirendi pont: a fokozatszerzés követelményeinek módosítása 
 
Dr. Rácz Károly: a március 3-án megtartott EDT ülése határozatot hozott a fokozatszerzés 
követelményeinek vizsgálatára ad hoc bizottság felállításáról. Dr. Benyó Zoltán OKB elnök 
vezetésével, valamennyi doktori iskola részéről delegált tag részvételével a bizottság 2014. 
május 27-én tartott ülése alapján javaslatot tett a fokozatszerzés követelményeinek 
módosítására. 
 
A DÖK írásban jelezte, hogy a javaslatot még nem volt ideje megvitatni, így hivatalos  
állásfoglalást később tud az EDT részére eljuttatni 
 



Dr. Benyó Zoltán: a bizottság által összeállított javaslatokkal a cél, az volt, hogy diszkusszió 
kezdődjön a fokozatszerzés követelményeinek reformjáról:  
 
A bizottság tagjai voltak: 
Elméleti DI Dr. Rosivall László 
Klinikai DI: Dr. Kárpáti Sarolta 
Gyógyszertudományi DI : Dr. Szökő Éva 
Mentális egészségtudományok DI: Dr. Réthelyi János  
Sporttudományi DI: Gáldiné Dr. Gál Andrea 
Idegtudományi DI: Dr. Makara Gábor 
Molekuláris DI : Dr. Vér Ágota 
Patológiai DI: Dr. Matolcsy András 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Rosivall László: nagy szellemi kihívás lenne az új vita forma 
 
Dr. Mandl  József: javasolja,hogy a DI-k vitassák meg,  az őszi EDT ülésre kerüljön be ismét 
 
Dr. Rácz Károly: előrelépés hogy a PhD Tudományos Napok absztraktfüzete angol nyelven  
készül, az előadók egy része is angol nyelven tartja prezentációit 
 
Dr. Tímár József: a fokozatszerzés követelményeinek módosítása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően történjen  
 
Dr. Molnár Mária Judit: figyelembe kell venni azokat a klinikumban dolgozó kollégákat, akik 
számára a nyelvi követelmények módosítása nehézséget okozna 
 
Dr. Makara Gábor: egy  külön EDT ülés foglalkozzon a témával 
 
Dr. Rácz Károly: fontos a DÖK véleménye, várja állásfoglalását, megköszöni a bizottság 
munkáját  
 
Dr. Benyó Zoltán: egy bevezető kiegészítéssel a bizottság végleges álláspontját kiküldi az 
EDT tagok részére 
 
Budapest, 2014. június 12. 

 

 

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



 
 

 

 

    Dr. Tímár József sk 
 jegyzőkönyv-hitelesítő 


