
Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai
2009. 05. 04-én megtartott rendes üléséről
Jelen vannak: Dr. Szél Ágoston elnök, Dr. Bitter István, Dr. Forgács Iván, Dr. Kopper László, Dr. 
Monos Emil, Dr. Nagy György, Dr. Rácz Károly, Dr. Radák Zsolt, Réthelyi Miklós, Dr. Rigó János, Dr. 
Rosivall László, Dr. Szőke Éva, Dr. Tihanyi József, DR. Tulassay Zsolt, Dr. Varga Gábor. 

Dr. Ádám Veronika, Dr. Csákvári Éva, Dr. Frenkl Róbert, Dr. Makara Gábor, Dr. Magyar Kálmán, Dr. 
Mandl József, Dr. Sótonyi Péter Tamás, Dr. Szabolcs István és Cserháti Zoltán előzetesen kimentette 
magát. 

1. napirendi pont: 
Elnöki bejelentések

• Elhunyt Dr. Magyar Pál egyetemi tanár, a Doktori Tanács tagja és programvezetője. 

• Az ODT a MAB szerverére április 14-én éjfélkor lementette a 2009. évi akkreditációs eljáráshoz a 
doktori adatbázisba feltöltött adatokat. A www. doktori. hu adatbázis változatlanul nyitott, 
aktualizálható. A Doktori Iskolák anyagai bírálóknak lettek kiküldve. 

• A DOSZ javaslatából a Doktori Tanács elnöke kiemelte, hogy a képzés nélküli fokozatszerzés 
lehetőségének megszüntetését nem támogatja. 

Az EDT 16/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
2. napirendi pont:
Az EDT támogatta (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), hogy az Elméleti orvostudományok Doktori Iskola "Ionizáló 
és nem ionizáló sugárzások biológiai hatásai" c. programjának vezetője Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár 
legyen. Vezetői megbízatása 2009. június 1. -től visszavonásig érvényes. 

Az EDT 17/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT támogatta (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), hogy az Elméleti orvostudományok Doktori Iskola "Klinikai 
kísérletes kardiológia/atherosclerosis" c. programjának vezetője Dr. Prohászka Zoltán tudományos főmunkatárs 
legyen. Vezetői megbízatása 2009. június 1. -től visszavonásig érvényes. 

Az EDT 18/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT támogatta (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), hogy a Klinikai orvostudományok Doktori Iskola 
"Légzőszervi megbetegedések" c. programjának vezetője Dr. Losonczy György egyetemi tanár legyen. Vezetői 
megbízatása 2009. június 1. -től visszavonásig érvényes. 

Az EDT 19/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT támogatta (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), hogy a Fegyelmi Bizottság új elnöke Dr. Nagy György 
egyetemi tanár legyen. 

3. napirendi pont:
Az EDT 20/2009. (05. 04. ) sz. határozata:

Az EDT véleményezte (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás), hogy a Szentágothai János Idegtudományok Doktori 
Iskola vezetője Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár legyen. A vezetői megbízásról a vélemény birtokában az 
Egyetemi Szenátus fog dönteni. 

4. napirendi pont:
Egyebek:

• A Mentális egészségtudományok Doktori Iskola a folyamatban lévő akkreditációjával kapcsolatban a 
következő változtatásokat kérte: 

• a 4/1-es program jelenlegi nevét (Klinikai pszichológia) Pszichiátria,

• a 4/2-es program jelenlegi nevét (Magatartástudomány) Mentális egészségtudományok névre 
változtatják. 

• A MAB a Mentális egészségtudományok doktori iskolája adatait a követkőképpen módosította: a 
pszichológia tudományág törlésre került, az egészségtudományok és a szociológia tudományágakat 
pedig felvette. 

http://www.doktori.hu/


• A Mentális egészségtudományok Doktori Iskola a publikációs feltételekbe beszámítható, impakt 
faktorral nem rendelkező nemzetközi és hazai folyóiratok listájába a Tabula helyett a European Journal 
of Mental Health című folyóiratot szerepeltetik. 

• A Semmelweis Egyetem Állatkísérleti Bizottsága javasolta, hogy a PhD értekezésekben, amennyiben 
abban állatkísérletről is van szó, az adott állatkísérlet engedélyezési száma feltüntetésre kerüljön. A 
Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta és javasolta, hogy a humán vizsgálatok elvégzésénél is 
szükség van a megfelelő kutatási engedély számának feltüntetésére. 

• A 2009. február 23-i Doktori Tanács ülésen megfontolásra felvetette a Doktori Tanács elnöke, hogy 
lehet-e témavezető az, aki frissen végzett doktor. Más egyetemek jellemzően a fokozat megszerzésétől 
számítva 3 évet várnak a témavezetői akkreditációval. A Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy 
maradjon az eddigi gyakorlat, és személyre szabottan döntsön a VMB. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a fokozatszerzés után semmiképpen sem lehet automatikus a kinevezés, de aki rátermettségét 
bizonyítja, azt a jövőben is akkreditálhassa a Doktori Tanács. 

• Doktoranduszi-doktorjelölti jogviszony kérdése 

A doktoranduszi és doktorjelölti jogviszony együttes fennállása

FTv. 68. § (3) A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet 
megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. […] Ha a doktorandusz a képzési 
időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg 
doktorjelölt is. 
(4) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával 
jön létre. 

125. § (1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető szolgáltatások a 
következők:
a) …a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, a 68. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint,

A törvényalkotó felismerte azt, hogy a doktori képzésben kiemelkedően eredményesen résztvevő hallgatók az 
ösztöndíj elvesztésének veszélye miatt akkor sem kezdeményezik a fokozatszerzési eljárást, ha annak minden 
feltétele (tanulmányi kreditpontok, publikációs aktivitás, stb. ) megvan. Az eredeti szabályozás szerint ugyanis 
a fokozatszerzés kizárólag a képzés befejezése után volt lehetséges, vagyis a fokozatszerzésre való jelentkezés 
és annak elfogadása automatikusan kizárta az ösztöndíj további folyósítását. 

A problémát a Felsőoktatási Törvény úgy orvosolta, hogy lehetővé tette a képzés és a fokozatszerzés 
„összecsúsztatását”(a hallgatói és a doktorjelölti jogviszony egyidejű fennállását – kettős jogviszony). Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy azon hallgató, akinek fokozatszerzési jelentkezését a Doktori Tanács még a 
képzési idő alatt elfogadja, folyamatosan megkaphatja maximálisan 36 hónapos ösztöndíjának azt a hátralévő 
részét is, amely már a doktorjelölti jogviszony idejére esik. A megfogalmazásból világosan kiderül, hogy az FTv. 
68. § (3) bekezdésében foglalt engedménye a kettős jogviszony intézményére vonatkozik, vagyis azzal számol 
(arra irányul), hogy a hallgató ösztöndíjas státusza megmaradjon, megmaradhasson. 

Az FTv. 125. § (1) bekezdésében egy további könnyítést is előír a kettős jogviszonyt kihasználó doktorandusz-
doktorjelöltek számára, mégpedig a hallgatói jogviszony fennállása alatt elfogadott fokozatszerzési eljárás 
eljárási díja alóli felmentés. 

(1) Helytelen lenne a törvényhelyet úgy értelmezni, hogy pl. a 34. ösztöndíjas hónapban sikerrel 
kezdeményezett fokozatszerzési eljárás is együtt jár az eljárási díj elengedésével. Ad abszurdum ez azt 
jelentené, hogy minden olyan hallgatónak el kellene engedni az eljárási díjat, aki ösztöndíjas periódusának 
lejárta előtt valamennyivel hamarabb sikerrel jelentkezik fokozatszerzési eljárásra. 

(2) A törvényalkotó szándékából a jogszabály szűkszavúsága ellenére sem olvasható ki az a szándék, hogy azt 
a kettős jogviszonyban lévő doktorjelöltet is megilleti a fokozatszerzési díj elengedése, aki a hallgatói 
jogviszonyt a 36 hónapos ösztöndíjas státusz lejárta előtt ténylegesen befejezi, vagyis a kettős jogviszonyt „idő 
előtt” felbontja. 

Az előbbi (1) eset megoldására az alábbi rendelkezést fogadta el a Doktori Tanács:

Az EDT 28/2006. (07. 03. ) sz. határozata:
„A graduális képzéshez hasonlóan a doktori képzésben is a szemesztert tekintjük a képzési idő azon 
egységének, amelyen belül a követelmények (tanulmányi és kutatási kreditek, indexaláírás, stb. ) teljesítendők. 
A tanulmányi és kutatási kötelezettségek teljesítését minden évben két alkalommal, a két szemeszter 
befejezésével írjuk jóvá. Szemeszter közepén tehát hallgatói teljesítményt nem fogadunk el, doktorjelölti 
jogviszonyt pedig nem kötünk. Aki a soron következő félévet már nem csak hallgatóként óhajtja végigjárni, 
hanem doktorjelöltként is, az a beiratkozási időszak első két hetében (szeptember 15-ig vagy március 15-ig) 



köteles szándékát bejelenteni. A fokozatszerzésre való jelentkezés Doktori Tanács által történő elfogadása után 
lehet megkötni a doktorjelölti jogviszonyt. ”

A "kettős" jogviszony alatt a hallgatónak tanulmányi kötelezettsége nincsen, ugyanakkor élvezi a hallgatói 
jogokkal járó előnyöket (ösztöndíj, diákigazolvány, kollégiumi elhelyezés, stb. ). A hallgatói jogviszony 
fenntartásának feltétele a beiratkozás. Ez azt jelenti, hogy az ösztöndíjat csak annak folyósíthatjuk, aki ennek 
az adminisztratív kötelezettségének eleget tesz. 

A második (2) esetre nézve eddig azt a gyakorlatot követtük, hogy az ösztöndíj folyósítását és az eljárási díj 
elengedését – együttesen – csak azoknál alkalmaztuk, akiknél a kettős jogviszony ténylegesen fennállt. Eddig 
nem merült fel olyan igény, hogy a kettős jogviszony ösztöndíjra vonatkozó előnye nélkül akarta volna valaki az 
eljárási díj elengedésének kedvezményét igénybe venni. A törvényalkotó szándékával ellentétesnek tűnik az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszüntetése és az eljárási díj együttes elengedése olyan esetben, amikor 
valaki 36 hónapon belül még hallgatóként jelentkezik fokozatszerzésre, de utána munkaviszonyt létesít. Így a 
kettős jogviszony nem áll fenn, vagyis nem teljesül az FTv. 68. § (3) bekezdésben leírt feltétel. 

Ebből a szempontból Doktori Szabályzatunk nem ad elegendő eligazítást, ezért kiegészítésre szorul, és a 
Határozat szövegével egybeszerkesztett módosításra van szükség. 

DSz. 197. Ösztöndíjas hallgatók esetében a doktorjelölti jogviszony kivételesen a képzési időn belül is 
létrejöhet, amennyiben a doktorandusz valamennyi képzési feltételt teljesítette és az EDT engedélyezte a 
fokozatszerzési eljárás megindítását. Ebben az esetben a fokozatszerzési eljárási díjat nem kell megfizetni. 

A fokozatszerzési díj elengedését abban az estben lehet kérni, illetve engedélyezni, ha a kettős jogviszony 
ténylegesen fennmarad a 36 hónapos ösztöndíjas időszak végéig, de legalább a fokozatszerzési eljárás 
megindulását követően még egy további szemeszteren keresztül. Mivel a képzési ciklus általában nem rövidebb 
24 hónapnál, ez azt jelenti, hogy a negyedik szemeszterben létesített kettős jogviszonynak legalább a 30. 
ösztöndíjas hónap végéig (az 5. szemeszter végéig), az 5. szemeszterben létesített kettős jogviszonynak pedig 
a 36. ösztöndíjas hónap végéig fenn kell állnia. Amennyiben a hallgatói jogviszony hamarabb megszűnik, az 
eljárási díjat utólag kell megfizetni. 

Az alábbiakban a módosított és kiegészített szabályzati pont olvasható. 

DSz. 197. (1) Ösztöndíjas hallgatók esetében a doktorjelölti jogviszony kivételesen a képzési időn belül is 
létrejöhet, amennyiben a doktorandusz valamennyi képzési feltételt teljesítette és az EDT engedélyezte a 
fokozatszerzési eljárás megindítását. Ebben az esetben („kettős jogviszony”) a fokozatszerzési eljárási díjat 
nem kell megfizetni. 

(2)A graduális képzéshez hasonlóan a doktori képzésben is a szemesztert tekintjük a képzési idő azon 
egységének, amelyen belül a követelmények (tanulmányi és kutatási kreditek, indexaláírás, stb. ) teljesítendők. 
A tanulmányi és kutatási kötelezettségek teljesítését minden évben két alkalommal, a két szemeszter 
befejezésével írjuk jóvá. Szemeszter közepén tehát hallgatói teljesítményt nem értékelünk, doktorjelölti 
jogviszonyt pedig nem létesítünk. Aki a soron következő félévet már nem csak hallgatóként óhajtja végigjárni, 
hanem doktorjelöltként is, az a beiratkozási időszak első két hetében (szeptember 15-ig vagy március 15-ig) 
köteles szándékát bejelenteni. A fokozatszerzésre való jelentkezés Doktori Tanács által történő elfogadása után 
lehet megkötni a doktorjelölti jogviszonyt. 

(3)A "kettős" jogviszony alatt a hallgatónak tanulmányi kötelezettsége nincsen, ugyanakkor élvezi a hallgatói 
jogokkal járó előnyöket (ösztöndíj, diákigazolvány, kollégiumi elhelyezés, stb. ). A hallgatói jogviszony 
fenntartásának feltétele a beiratkozás. Ez azt jelenti, hogy az ösztöndíjat csak annak folyósíthatjuk, aki ennek 
az adminisztratív kötelezettségének eleget tesz. 

(4)A fokozatszerzési díj elengedését abban az estben lehet kérni, illetve engedélyezni, ha a kettős jogviszony 
ténylegesen fennmarad a 36 hónapos ösztöndíjas időszak végéig, de legalább a fokozatszerzési eljárás 
megindulását követő további egy szemeszteren keresztül. Mivel a képzési ciklus általában nem rövidebb 24 
hónapnál, ez azt jelenti, hogy a negyedik szemeszterben létesített kettős jogviszonynak legalább a 30. 
ösztöndíjas hónap végéig (az 5. szemeszter végéig), az ötödik szemeszterben létesített kettős jogviszonynak 
pedig a 36. ösztöndíjas hónap végéig fenn kell állnia. 

A Doktori Tanács elfogadta a gondolatmenetet, és javasolja a fokozatszerzés feltételeinek szigorítását, illetve a 
megfelelő szabályzati pontok beemelését. 

Az EDT 21/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi külföldi hallgatók felvételét javasolja:
1DI: Arash Moeineddini (iráni)
3DI: Syed Muhammad Nurulain (pakisztáni)
6DI: Dariush Shahsavari (iráni)



Az EDT 22/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a napi 4 órát meg nem haladó munkaviszony létesítését:
Kusnyerik Ákos

Az EDT 23/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Ösztöndíj lemondások:
Füzesi Tamás (6DI) 2009. 03. 01-től lemondott 6 havi ösztöndíjáról, melyet Renner Éva kapott meg (6DI). 
Pásztor Eszter (3DI) 2009. 04. 01-től lemondott ösztöndíjáról, maradt 5 hónap. 
Sonkoly Boglárka (7DI) 2009. 04. 01-től lemondott 27 havi ösztöndíjáról, melyből 17 havi ösztöndíjat Szelényi 
Péter (7DI) kapott. 
Tóth Luca (3DI) korábban lemondott 36 havi ösztöndíjából Laufer Rudolf (3DI) 21 hónap támogatást kapott 
2009. 03. 01-től. 

Az EDT 24/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Tanulmányok lemondása:
Braun Gabriella (7DI) 2009. 03. 01-től keresztféléves képzésre nyert felvételt, de nem kezdi meg a 
tanulmányait. 

Az EDT 25/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak szünteti meg a tanulmányait:
5DI: Boros Szilvia

Az EDT 26/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/ 
téma/témavezető váltást:
Hangody László (2DI) témavezetője 2009. 03. 01-től Dr. Szőke György. 
Pál Zsuzsanna (7DI) 2009. 03. 01-től a 7/4. programban folytatja tanulmányait. Témavezetője: Dr. Molnár 
Mária Judit. 
Pálmai Zoltán (3DI) témavezetője 2009. 03. 01-től Dr. Balog Erika. 

Az EDT 27/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a kettős témavezetést:
Kézdy Anikó (4DI) disszertációjának elkészítése kettős témavezetéssel történik. Elsődleges témavezetője: Dr. 
Horváth-Szabó Katalin, másodlagos témavezető: Dr. Török Péter. 
Paukovits Tamás Mirkó (2DI) disszertációjának elkészítése kettős témavezetéssel történik. Elsődleges 
témavezetője: Dr. Hüttl Kálmán, másodlagos témavezető: Dr. Bérczi Viktor. 
Polgár Patrícia (4DI) disszertációjának elkészítése kettős témavezetéssel történik. Elsődleges témavezetője: Dr. 
Bitter István, másodlagos témavezető: Dr. Kéri Szabolcs. 
Szent-Imrey Orsolya (4DI): disszertációjának elkészítése kettős témavezetéssel történik. Elsődleges 
témavezetője: Dr. Balog Piroska, másodlagos témavezető: Dr. Kovács Mónika Erika. 

Az EDT 28/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatónak nem engedélyezi a kettős témavezetést:
Kárpáti Krisztián (3DI)

Az EDT 29/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT engedélyezi, hogy Dr. Kamondi Anita távollétében Szaniszló István indexét Dr. Arányi 
Zsuzsanna írja alá. 

Az EDT 30/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi:
1 DI: Csepregi András
2 DI: Fincziczki Ágnes, Hartyánszky István, Krivanek László, Oláh Zoltán, Róna Zsófia
3 DI: Sipos Anna, Szókontor Nóra
4 DI: Dallos Gyöngyvér, Szent-Imrey Orsolya,
5 DI: Törökné Sztankovics Ágnes
6 DI: Balogh Gabriella
7 DI: Dajnoki Angéla, Gilicze Anna

Az EDT 31/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a fokozatszerzési eljárás későbbi megindítását:
5 DI: Ács Zoltán, Peresa Magdolna és Zsigri Szabolcs

Az EDT 32/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
A disszertáció benyújtásának halasztását az alábbi doktorjelölteknek engedélyezi:
Balázs Annamária (7DI) – határidő 2009. 07. 15. 
Bodnár Ilona (5DI) – határidő 2009. 10. 31. 
Csatordai Sarolta (8DI) – határidő 2009. 08. 31. 
Erdősi Erika (8DI) – határidő 2009. 09. 30. 
Fehérvári Imre (8DI) – határidő 2009. 12. 31. 



Gergics Péter (2DI) – határidő 2009. 08. 31. 
Menyhért Judit (6DI) – határidő 2009. 04. 30. 
Sárosi Andrea (6DI) – határidő 2009. 04. 30. 
Szabó Alexandra (2DI) – határidő 2009. 10. 16. 
Szendrői Attila (2DI) – határidő 2009. 10. 31. 
Tóth Tímea (8DI) – határidő 2009. 07. 30. 
Tulkán Ibolya (8DI) – határidő 2009. 09. 30. 
Varga Viktor Sebestyén (2DI) – határidő 2009. 08. 31. 

Az EDT 33/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi:
1 DI: Dénes Mónika (1pr), Nagy Andrea (1pr)
2 DI: Andrónyi Kristóf (8pr), Bedi Katalin (14pr), El-Hadj Othmane Taha (15pr), Lázár Zsófia (9pr), Lukács 
Krisztina (3pr), Szabó Péter (13pr), Szeberin Zoltán (12pr)
3 DI: Agócs Gergely (1pr), Bubenyák Máté (1pr), Huszár Mónika (1pr), Király Kornél (2pr), Nashwan Shujaa-
Aldeen (2pr), Pásztor Eszter (1pr), Sebestyén Zita (1pr)
4 DI: Benkő Anita (1pr), Dóró Árpád (1pr), Polgár Patrícia (1pr), Robu Magda (témacsoport), Vargáné Molnár 
Márta (2pr), Zoller Rezső (2pr)
5 DI: Koltai Erika (2pr), Onyestyák Nikoletta (3pr), Varga-Pintér Barbara (1pr)
6 DI: Entz László (4pr), Füzesi Tamás (2pr), Heinzlmann Andrea (2pr)
7 DI: Donkó Ágnes (1pr), Gyöngyösi Norbert (1pr), Kertész Zsuzsanna (1pr), Lévay Magdolna (1pr), Makó 
Veronika (5pr), Meggyesi Nóra (2pr), Molnár Viktor (4pr)
8 DI: Bálintné Tátrai Enikő (4pr), Bocskay Éva (6pr), Kériné Balogh Zsuzsanna (4pr), Moskovszky Linda (1pr), 
Szász Attila Marcell (2pr)

Képzés nélküli fokozatszerzők:
2 DI: Balázs Ákos (4pr), Magyar Zoltán (13pr)
4 DI: Ruzsa Ágnes (2pr)
6 DI: Nyilas Rita (1pr), Simó Magdolna (5pr)
8 DI: Németh Júlia(2pr), Younes Saleh Ali Saleh (4pr)
Az EDT 34/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT engedélyezi dr. Pluhár Zsuzsannának, hogy képzés nélküli fokozatszerzőként a 4DI-ben a diploma 
megszerzésétől számított 6 éven belül (1 évvel korábban) megindítsa a doktori eljárását. 

Az EDT 35/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Dr. Zóber Tamás -a disszertáció benyújtásához szükséges- második nyelvvizsgáját 2001. 01. 04-én jegyezték 
be az indexbe, melyet az EDT méltányosságból elfogad a Ph. D. fokozathoz. 

Az EDT 36/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
észáros-Alapi Erika kérvényt nyújtott be a Doktori Tanácshoz. A jelöltnek impakt faktoros folyóirat-közleménye 
nincs, azonban önálló szerzői művel rendelkezik és kéri az impakt faktoros követelmények eltekintését. A 
Doktori Tanács az általa kijelölt ad hoc bizottság állásfoglalása alapján a kérvényt elutasította. 

Az EDT 37/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Értekezés opponenseknek való kiadását az alábbi doktorjelölteknek engedélyezi az EDT:
1 DI: Istenes Ildikó, Kiss Levente, Vámos Eszter
2 DI: Erős Nóra, Keszthelyi Attila, Kovács Márta, Oberna Ferenc, Szőke Dominika, Urbán S. Veronika, Varga 
Marina, Vendégh Zsolt
3 DI: Orbán Norbert, Süle András, Zádori Zoltán
4 DI: Győrffy Zsuzsa, Torzsa Péter
6 DI: Farkas Zsuzsanna, Doleviczényi Zoltán
7 DI: Botos Erzsébet, Szeri Flóra
8 DI: Borka Katalin, Győrffy Hajnalka, László Viktória

Korrekció/hiánypótlás után kiadható opponenseknek:
2 DI: Telkes Gábor
4 DI: Susánszky Éva
6 DI: Marija Schwirtlich, Szabó Adrienn
8 DI: Gyimesiné Egyed Zsófia, Müller Judit

Az EDT 38/2009. (05. 04. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot:
summa cum laude: 
1 DI: Horváth Eszter Mária (2pr), Molnár Andrea Ágnes (1pr),
2 DI: Bognár Gábor (4pr), Dudics Valéria (6pr), Riesz Péter (14pr), Rusai Krisztina (3pr), Vág Tibor (16pr)
3 DI: Deák Katalin (1pr), Kiss Róbert (1pr), Polonkáné Bálint Ágnes (1pr)
6 DI: Bálint Eszter (1pr. ), Guttmann-né Reichart Anikó (1pr)
7 DI: Sobel Gábor (2pr)
8 DI: Szarvas Tibor (1pr)



cum laude:
4 DI: Ádám Szilvia (1pr)

Az EDT 39/2009. (05. 04. ) sz. határozata:

Az EDT az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t akkreditálja:
Acsády György (2/12): Vénák fiziológiás és kóros adaptációja hemodinamikai stresszre
Banczerowski Péter (6/5): Modern idegsebészeti kezelési lehetőségek a központi idegrendszert érintő 
kórfolyamatokban
Cervenák László (1/5): Endotélsejt fiziológia és patofiziológia
Dank Magdolna (8/1): 1. Prediktív és prognosztikus faktorok szolid tumorokban; 2. Terhességi emlőrák
Jeney Csaba (2/16): Fertőzés molekuláris diagnosztikája
Joó József Gábor (7/2): Nőgyógyászati kórképek genetikai háttere
Kalló Imre (6/2): Szteroid hormonok célsejtjei a központi idegrendszerben; A β típusú ösztrogén receptor 
funkciójának vizsgálata a központi idegrendszerben
Kellermayer Miklós (1/3): 1. Önszerveződő amiloid fibrilláris rendszerek; 2. A miozin motorfehérje önszervező 
és nanomechanikai tulajdonságai; 3. Nanobiotechnológia; 4. Nukleoprotein rendszerek nanomechanikája; 5. A 
titin óriás izomfehérje molekuláris biofizikája
Márton Krisztina (2/5): A xerostomia, illetve kísérő tüneteinek, valamint a kis- és nagy nyálmirigyek 
szekréciójának vizsgálata különböző betegségekben és állapotokban
Péntek Márta (2/16): Életminőség és betegségteher vizsgálatok
Pörzse Gábor (8/4): Tudomány-, kutatás-, és innovációpolitika és menedzsment, finanszírozási rendszerek, 
valamint gyakorlati alkalmazásai Magyarországon és az Európai Unióban
Sótonyi Péter (2/12): 1. Aorta aneurizmák radiológiai vizsgálata és geometriai modellezése; 2. A Nociceptin 
szabályozó szerepe és szabályozottsága kardio-vaszkuláris kórképekben
Várbíró Szabolcs (1/2): A női szervezet hormonfüggő kardiovaszkuláris adaptációs változásai normo- és 
hipertóniában

Dr. Prohászka Zoltán a 7DI-ből az 1DI-ben folytatja a „Genetikai, biomolekuláris és klinikai kölcsönhatások 
vizsgálata multifaktoriális betegségekben” című téma vezetését. Ugyanakkor a Doktori Tanács 3 új témát is 
akkreditált: 1. Gyulladásos folyamatok szerepének vizsgálata a kardiovaszkuláris betegségek 
pathomechanizmusában; 2. Környezeti és genetikai tényezők szerepének vizsgálata a lipoproteinek 
atherogenitásában; 3. Anyagcsere és immunológiai eltérések vizsgálata az akcelerált atherosclerosis 
hátterében. 
A jelenleg vezetése alatt álló hallgatók a tanulmányaikat a 7 DI-ben fejezik be tanulmányaikat. 
Dr. Ungváry György, egyetemi tanár 2009-től lemond a Nép- és közegészségügyi tudományok (8/4) 
programban való témájáról és kéri témavezetői megszüntetését. 


