Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai
a 2018. május 7-én megtartott rendes üléséről
Előzetesen kimentette magát: Dr. Bagdy György, Dr. Bereczki Dániel, Dr. Kovalszky
Ilona, Dr. Kopper László, Dr. Mandl József, Dr. Monos Emil, Dr. Noszál Béla, Dr.
Réthelyi Miklós, Dr. Rosivall László, Dr. Sótonyi Péter Tamás,

Dr. Szolgay Péter, Dr.

Szőke Éva, Dr. Tulassay Tivadar, Dr. Varga Gábor, Dr. Tulassay Zsolt,
Jelen vannak: Dr. Tímár József elnök, Dr. Alpár Alán, Dr. Antal István, Dr. Bitter
István, Dr. Benyó Zoltán,

Dr. Domján Gyula, Dr. Ligeti Erzsébet, Dr. Losonczy

György, Dr. Matolcsy András, Pethesné Dr. Dávid Beáta, Dr. Rigó János, Dr. Szőke
Éva, Dr. Zelkó Romána, Dr, Vág János és dr. Szanyi Szilárd vett részt az ülésen.

Elnöki bejelentések:
1. a DI költségvetési tárgyalása
 a keretösszeg jelentősen nem változott,(OM dologi 30 millió Ft dologi támogatás)
 jóváhagyásra került a kompenzáció a régi képzésben részt vevő hallgatók részére, a

2017/18/2. félévben is a DI támogatni tudja a 3. éves hallgatókat pályázat keretében
 tervezett pályázati támogatások a keret és saját bevétel függvényében: utazási
támogatás, predoktori támogatás, műszerpályázat
2. PhD Tudományos Napok
 188 absztrakt, 250 résztvevő,
 E-poszterek
 E poszterek beszerzése megkezdődött,

forrás intézményi ÚNKP keret

3. MAB ellenőrzés kezdődött április 26-án
 valamennyi DI a doktori.hu adatai
 törzstagok száma megfelelő volt

alapján MAB ellenőrzésre megfelelt státuszban volt

4. Stipendium Hungaricum:
 24 jelentkező, ebből 13 jelölte meg első helyen a SE DI-t,
 SKYPE /videókonferencia interjúk keretében kell a felvételiket bonyolítani,
 maximum 3 SH ösztöndíjast tudunk felvenni
 a nem felvettek részére információ továbbítása azokról munkacsoportokról,

nyitott kutatói állás van.

ahol

5. hallgatók részére szervezendő komplex vizsgák
a bizottságainak összeállítása megkezdődött,
110 hallgató közül 57 részére a bizottságok jóváhagyásra kerültek
Napirendi pontok
1. 2018. évi ÚNKP (Dr. Tímár József)
 74 millió Ft-ra emelkedett az ösztöndíj
 5 és 10 hónapos támogatás
 a nyertes hallgatók témavezetője havi 8000 Ft -os támogatást kap
 100 000 Ft /hó a hallgatói, 300 000 Ft/hó a doktorjelölti támogatás
 beadási határidő 2018. május 10.
 doktori iskolák szakértői bizottságainak felkérése

összege

Tímár József javaslata a z ÚNKP támogatás felhasználására:
A régi rendszerű képzésből keletkezett fokozatszerzők száma 2018 szeptemberétől várhatóan
156 fő lesz (76 -en megkezdték már fokozatszerzésüket, várhatóan 80 fő szeptemberben
jelentkezhet) Az EDT a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a rendelkezésre álló
forrásokból idén is elsősorban a predoktori ösztöndíjakat részesítse előnyben, mert ezek
segítik leghatékonyabban a fokozatszerzést.Az EDT 60 MFt-ot fordítson a predoktori
ösztöndíjakra (maximum 20 db 10 hónapos vagy 40 db 5 hónapos) és 14 MFt-ot a hallgatói
ösztöndíjakra (imum 14max db 10 hónapos vagy 28 db 5 hónapos).
EDT 18/2018.(05.07.)
Az EDT egyhangúan megszavazta (12 igen 0 nem 0 tartózkodás), hogy az ÚNKP 2018.
pályázati támogatásból a predoktori (doktorjelölti )támogatásra 60 millió Ft-os
keretösszeget, a doktoranduszi támogatásra 14 millió Ft-os keretösszeget határoz meg.
Tímár József:
 a támogatási listához az ÚNKP szabályzat alapján tartaléklistát is kér
 a szakértői bizottságok listáit az EDT bizottsága összesíti és küldi meg az Innovációs
Igazgatóság részére,
 az EDT megküldi a doktori iskolák vezetői részére is
2. EFOP pályázati beszámoló (Dr. Benyó Zoltán )
EFOP programok 2018:
 Summer School 2018, kéri, hogy az információt juttassák el a hallgatókhoz
 egyszeri fokozatszerzés támogatása
 10 fő támogatása graduális képzésben (MD-PhD jellegű támogatás)
Tímár József: javasolja : rektori pályázatok első helyezettjei, 3 fő megkeresését
 predoktori támogatás
 publikációs támogatás, cél nagyobb létszámú (20-40 fő) pályázó bevonása, ezért
javaslat a témavezetők közvetlen megkeresése,
Tölgyesi Krisztina: erre eszköz lehet a doktori.hu üzenetküldő rendszere
Matolcsy András: előlegre is kellene biztosítani támogatást
Benyó Zoltán: benyújtáskor is lehet pályázni feltételes támogatásra, jellemzően gyors
elbírálás, 2 héten belül
Tímár József: javasolja, hogy a Központi könyvtár honlapján is jelenjen meg ez a pályázat






új kutatási témák támogatása
új kurzusok támogatása (angol nyelven is, 3 évig meg kell hirdetni)
PhD Tudományos Napok támogatása
TDK hallgatók témavezetőinek (PhD hallgatók) támogatása

3. DÖK kurzus elégedettségi felmérése (Dr. Szanyi Szilárd)
 elnézést kér, hogy csak az ülés előtt került kiküldésre
 közel 130 hallgató küldte vissza
Tímár József: javasolja, hogy az EDT tagjai a következő júliusi ülésre tegyék meg
javaslataikat és ez alapján a DÖK készítse el
4. külsős témavezetők önkéntes segítői státusza (Dr. Tímár József)
 kb 40-50 külsős témavezető van a rendszerben minden tanévben
 MTA-KOKI kezdeményezés volt a külsős oktatók státusának rendezése
 a HR közreműködésével hozható létre az önkéntes státus, erről információt a DI
vezetők megkapták, de újra kiküldésre kerül
 kéri a DI vezetők közreműködését, hogy a az önkéntes segítő státuszokra vonatkozóan
tájékoztassák az érintett témavezetőket.
 teljesen önkéntes alapon működik,
 haszna, hogy a minősített oktatók száma nő, javítva az egyetemi ranking
eredményeket
5. Dr. Tímár József: Doktori Szabályzat módosítása
technikai jellegű módosítások a vizsgák szervezéséhez
kiküldésre kerültek a módosított űrlapok
 komplex
 komplex

vizsga jelentkezési űrlap (határidők és beadás helyének pontosítása)
vizsga bizottságára vonatkozó űrlap (összeférhetetlenségi feltételek
módosítása)
 doktori védésen résztvevő bizottsági tagok létszámára vonatkozó megfogalmazás
pontosítása
a Központi Könyvtár szakmai észrevétele alapján módosítás szükséges a publikációs
feltételek meghatározásához kiküldésre került a módosított szövegtervezet
 az

egy közleménnyel teljesíthető publikációs feltételekre vonatkozó rendelkezés
módosítása

EDT 19/2018.(05.07.)
Az EDT egyhangúan megszavazta (12 igen 0 nem 0 tartózkodás) a Doktori Szabályzat
módosítását)
6. Dr. Farkas Henriette törzstagi felterjesztése (Dr. Rosivall László)
EDT 20/2018.(05.07.)

Az EDT egyhangúan megszavazta (12 igen 0 nem 0 tartózkodás) Dr. Farkas Henriette
törzstagi felterjesztését at Elméleti és transzlációs orvostudományok Doktori Iskolába

7. Egyebek
Tímár József: a Patológia tudományok DI Egészségtudományok programjában 2 témavezetői
akkreditációról
Dr. Feith Helga Judit – Társadalmi szerepek és konfliktusok egészségtudományi szempontú
vizsgálata
Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna – Innovatív primer prevenciós programok a családi krízisek
megelőzéséért
Javaslata, hogy EDT ideiglenesen akkreditálja az új tudományági doktori iskola
létrejöttéig az alábbi két témavezetőt a Patológiai tudományok Doktori Iskolába:
 1 éve nyújtották be, társadalomtudományi jellegű kutatásokra,
 Egyik témavezető esetében 2 hozzá jelentkező hallgató megkezdte már a képzést.
Domján Gyula: támogatja, ideiglenesen ő a 2 hallgató témavezetője, de a helyzetet meg kell
oldani


EDT 21/2018. (05.07.)
Ösztöndíj lemondások/odaítélések:
Karády Júlia (1DI) 2018.03.01-től lemondott 6 havi ösztöndíjáról és kérelmezi a
fokozatszerzés megindítását.

EDT 22/2018. (05.07.)
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/
téma/témavezető váltást:
Juhos Krisztina (1DI) 2018.03.01-től Dr. Ferencz Andrea témavezetésével folytatja
tanulmányait.

EDT 23/2018. (05.07.)
Az EDT az alábbi hallgatónak engedélyezi a kettős témavezetést/konzulens feltüntetését:
Kiss Norbert Ferenc (2DI) – konzulensként Dr. Szipőcs Róbert nevét feltüntetheti a doktori
disszertáción.
Mihálffy Máté (7DI) – 2018. 03. 01-től kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr.
Geiszt Miklós és Dr. Petheő Gábor László)

Otrokocsi Lilla (6DI) – konzulensként Dr. Sperlágh Beáta nevét feltüntetheti a doktori
disszertáción.
Az EDT hozzájárul, hogy Dr. Dobay Orsolya Pongsiri Jaikumpun (2DI) esetében
társtémavezető, Kasidid Ruksakiet (2DI) esetében pedig konzulens legyen.

EDT 24/2018. (05.07.)
AZ EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak lezárását engedélyezi a 6. aktív félév előtt:
4DI: Hathy Edit – 4. aktív félévet követően zárhatja le a tanulmányait
1DI: Karády Júlia – 5. aktív félévet követően zárhatja le a tanulmányait
Az EDT engedélyezi, hogy Leindler Milán a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolája
által kötelezően előírt „A magatartásorvoslás alapjai I”. című kurzust egyéni tanrend szerint
végezze el – a szükséges 16 kreditpont részeként – melyről a hivatalos igazolást be kell
nyújtani a Doktori Iskola Hivatalába.

EDT 25/2018. (05.07.)
Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi:
2DI: Bakos Bence, Tari Nóra, Tóth Gerda, Trzosek-Szabó Ursula
4DI: Tóth-Vajna Rita
6DI: Fülöp Szilvia
7DI: Almási Zsuzsanna
8DI: Kovács Katalin, Tuksa (Morvai) Júlia
EDT 26/2018. (05.07.)
Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi:
1DI: Bukosza Éva Nóra (4), Őrfi Erik (4), Korda Dávid Ádám (4)
2DI: Bajnok Anna (17), Budai András (4), Fülöpné Németh Kinga (13), Kovács Kata (3),
Kürti Zsuzsanna (15), Mikó Ágnes (3), Szakmár Enikő (3), Szita Júlia (8), Szepesy Judit (19)
3DI: Bagaméry Fruzsina (2), Berekméri Eszter (2), Brenner Gábor (2), Gaál Anikó (1),
Gampe Nóra (1), Könye Rita (1), Molnár Balázsné dr. Czudor Zsófia (1), Vincze István (2)
4DI: Hal Melinda (2), Hathy Edit Margit (1), Horváth Gergely Csaba (1), Marosi Csilla (1)
6DI: Barti Benjámin (1), Benkő Zsigmond (3), Szadai Zoltán (3), Varga Zoltán Kristóf (2)
7DI: Barad Csilla Mária (3), Hámori Lilla (2), Juhász Péter (5), Lengyel Miklós (1), Nagy
Veronika (2), Rakvács Zsófia (2)

8DI: Krencz Ildikó (1), Mihály Dóra (1), Mühl Dorottya (1), Petővári Gábor (1), Rada Kristóf
Róbert (1)

Az EDT – méltányosságból – engedélyezi, hogy Bazsó Anna (7DI) utólagosan, mint
szervezett képzésben részt vett hallgató benyújtsa fokozatszerzésre való jelentkezését,
melynek feltétele, hogy a disszertáció benyújtási határideje az utólagos jelentkezéssel nem
tolódhat ki.
Az EDT engedélyezi, hogy Gampe Nóra és Könye Rita a március 15-ig benyújtott
fokozatszerzési jelentkezését követő Egyetemi Doktori Tanács ülése előtt doktori szigorlatot
tegyen.

EDT 27/2018. (05.07.)
Az EDT a disszertáció beadásának halasztását engedélyezi:
Andrási Tibor (6DI) - disszertáció beadási határideje 2018.11.02.
Bereczky-Humli Viktória (6DI) - disszertáció beadási határideje 2018.10.26
Horváth Zsolt (8DI) - disszertáció beadási határideje 2018.10.26
László Zsófia (6DI) - disszertáció beadási határideje 2018.11.02 fokozatszerzési díj
befizetésével
Lukács J. Ágnes (4DI) - disszertáció beadási határideje 2019.03.16
Mészáros Tamás (1DI) – disszertáció beadási határideje 2018.10.26
Molnár Zsuzsanna (7DI) - disszertáció beadási határideje 2018.10.31 fokozatszerzési díj
befizetésével
Nistor Katalin (4DI) - disszertáció beadási határideje 2018.10.26
Póczi Dorottya (3DI) - disszertáció beadási határideje 2019.03.01
Schöller Andrea (2DI) - disszertáció beadási határideje 2018.09.04
Stiftné Szilvásy-Szabó Anett (6DI) - disszertáció beadási határideje 2018.06.30
Székely Borbála (8DI) - disszertáció beadási határideje 2018.05.12 – fokozatszerzési díj
befizetésével
Szűcs Miklós (2DI) - disszertáció beadási határideje 2018.12.31.
Tóth Viktória (3DI) - disszertáció beadási határideje 2018.06.01– fokozatszerzési díj
befizetésével

EDT 28/2018. (05.07.)
Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot:

Summa Cum Laude
1DI: Kiss Mátyás (4-knf), Szelényi Zsuzsa (1),
2DI: Bánfi Gergely (14-knf), Borbély Zoltán (5), Birtalan Ede (19), Jáky-Kováts Zsuzsanna
Ágnes (9), Klemencsics István (8-knf), Lehner Ádám (18), Módos Orsolya (14), Szűcs Dániel
(3), Zóka András (1)
3DI: Szöcs Levente Szilárd (1) Dr. Sebe István(1)
4DI: Barcs Gábor (2), Szakáts Ildikó Tünde (2), Vizin Gabriella (1)
6DI: Balicza Péter (4), Horváth András Attila (5), Neubrandt Máté (3)
7DI: Marton Nikolett (4), Szabó Klaudia (3)
8DI: Kádár Béla (3)

Cum Laude
4DI: Gyetvai Gellért László (3)
6DI: Horváth Gergely Pál (3)
7DI: Zámbó Veronika (2)
8DI: Sinka Magdolna (6)

EDT 29/2018. (05.07.)
Az EDT az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t, programo(ka)t akkreditálja:
Dr. Barna Gábor (8/1) – A B-sejtes lymphomák terápia rezisztens sejtjeiben megjelenő
jelátviteli útjainak kutatása áramlási citometriai és molekuláris módszerekkel
Dr. Butz Henriett (2/13) – Neuroendokrin rendszer daganatainak molekuláris biológiai
vizsgálata új prognosztikai és terápiás célpontok irányába
Dr. Hidvégi Bernadett (2/16) – Bőrre lokalizált és bőrtünetekkel járó szisztémás autoimmun
kórképek vizsgálata
Dr. Hritz István (2/4) – Endoszkópos intervenciók a hasnyálmirigy és epeutak betegségeinek
diagnosztikájában és kezelésében
Dr. Récsán Zsuzsa (2/10) – Szemfenéki keringészavarok
Dr. Seri István (2/3) – Perinatális stroke
Dr. Szabadics János (6/3) – Jelfeldolgozás az axonokban
Az EDT hozzájárul, hogy:

Dr. Bálint Géza korábban akkreditált témáját (Az arthrosis és a gyulladásos ízületi betegségek
epidemiológiája, kockázati tényezői…..) Dr. Bálint Péter vigye tovább.
Dr. Igaz Péter témáját a továbbiakban Dr. Patócs Attila vezeti. Címe: Glukokortikoid
érzékenységet meghatározó molekuláris mechanizmusok
Dr. Kopper László és Dr. Sebestyén Anna 2/6. programban akkreditált közös témájukat
(Növekedési faktorok és receptoraik/koreceptoraik szerepe….) a továbbiakban Dr. Sebestyén
Anna vezeti.
Dr. Kullman Lajos témáját (A szekunder károsodások jelentősége a mozgásszervi rahabilitácó
során; A funkcióképesség és fogyatékosság, másodlagos egészségi állapotok) Dr. Dénes
Zoltán veszi át
Az EDT ideiglenesen akkreditálja az új tudományági doktori iskola létrejöttéig az alábbi két
témavezetőt a Patológiai tudományok Doktori Iskolába:
Dr. Feith Helga Judit – Társadalmi szerepek és konfliktusok egészségtudományi szempontú
vizsgálata
Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna – Innovatív primer prevenciós programok a családi krízisek
megelőzéséért

EDT 30/2018. (05.07.)
Honosítás:
Az EDT Roux Benoit honosítási kérelmét elfogadta és fokozatát honosította.

EDT 31/2018. (05.07.)
Honosítás:
Az EDT döntött arról, hogy Ernyei Aliz honosítási kérelmével kapcsolatban jogi állásfoglalást
kér a Jogi Főigazgatóságtól.

Budapest, 2018. május 7.

Dr.Tímár József
elnök

Tölgyesi-Lovász Krisztina
jegyzőkönyvet készítette

