
Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai
2010. 05. 10-én megtartott rendes üléséről
Jelen vannak: Dr. Rácz Károly elnök, Dr. Forgács Iván, Dr. Kopper László, Dr. Makara Gábor, Dr. 
Magyar Kálmán, Dr. Monos Emil, Dr. Nagy György, Dr. Radák Zsolt, Dr. Rigó János, Dr. Sótonyi Péter 
Tamás, Dr. Szőke Éva, Dr. Tihanyi József, Dr. Tímár József, Dr. Varga Gábor, dr. Lőrincz Márton 
Ákos. Dr. Mandl József helyett Dr. Vér Ágota és Dr. Bitter István helyett Dr. Czenner Zsuzsa vett 
részt az ülésen. 

Dr. Bereczki Dániel, Dr. Losonczy György, Dr. Magyar Kálmán, Dr. Réthelyi Miklós, Dr. Rosivall 
László, Dr. Szabolcs István, Dr. Szél Ágoston, Dr. Tóth Miklós, Dr. Tulassay Zsolt előzetesen 
kimentette magát. 

1. napirendi pont: 

Elnöki bejelentések:

• 2010. április 15-16-án sikeresen lezajlott a PhD Tudományos Napok. Kiemelkedő szereplésért 
jutalomban és dicséretben 29 hallgató részesült. 

• A MAB Felülvizsgálati Bizottsága elbírálta a Patológiai tudományok Doktori Iskola és a Mentális 
egészségtudományok Doktori Iskola által benyújtott felülvizsgálati kérelmet. 
Az egészségtudományok tudományág esetében a MAB FvB javasolja az egyetemnek, hogy a MAB 
2009/7/V/2. sz. határozatában foglaltak szerint 2010. április 30-áig a doktori adatbázisban végezze el 
a módosításokat (töltse fel a tartalmi és formai szempontból is megfelelőnek vélt új törzstagokat), és 
kérje a MAB-tól a doktori iskola újabb vizsgálatát a nem akkreditált tudományág szempontjából. A MAB 
határozatban megjelölt időpontig megtörtént a doktori adatbázisban az adatok módosítása és Rektor Úr 
levélben a Patológiai Doktori Iskola akkreditálását az egészségtudomány tudományágban. 
A MAB Felülvizsgálati Bizottsága nem tartotta meglevőnek a feltételeket a szociológia tudományok 
tudományágban a doktori képzés folytatására és a doktori fokozatadási jog megtartására, ezért a 
doktori iskola akkreditációját a szociológiai tudományok tudományágra nem terjesztette ki. Az Egyetem 
vezetése támogatja a MAB által megjelölt határidőig (2010 szeptember 30) a szociológia 
tudományágban új akkreditációs pályázat benyújtását. 

• A Semmelweis Egyetem 2010-ben 75 fő állami ösztöndíjas I. éves doktorandusz felvételére szerzett 
jogosultságot. 

• A doktori adatbázist folyamatosan fejlesztése, frissítése és karbantartása szükséges, erről a MAB és az 
ODT elnöke levélben értesítette a doktori iskolák vezetőit. A www. doktori. hu adatbázisban szereplő 
törzstagok adatainak pontosítását 2010. szeptember 30-ig kell elvégezni. 

2. napirendi pont: Az EDT 20/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT titkos szavazással egyhangúan támogatta (13-igen, 0-nem, 0-tartózkodás), hogy a Patológiai 
tudományok Doktori Iskola javaslatára a "Kísérleti és klinikai transzplantáció" c. program vezetésére Dr. Langer 
Róbert egyetemi tanár kapjon megbízást. Vezetői megbízatása 2010. május 10. -től visszavonásig érvényes. 

3. napirendi pont: Az EDT 21/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT megszavazta a Felvételi lap módosítását (a módosított és elfogadott felvételi lap a honlapon található) 
és az ad hoc bizottság alábbi javaslatait:

• Az A1 részben megszűnik a 3 éves határ, mindenkinél a tanulmányi eredmény számít. A doktori 
képzésre rite diplomával is jelentkezni lehet, de pont a cum laude és summa cum laude minősítésű 
diplomáért szerezhető. 

• A köztársasági gyűrű várományosa mentesül a felvételi alól. 

• Az A/2 részben a pontszám nem kétszerezhető és nem vihető át az A/3 részbe a maximális (12 pont 
feletti) teljesítmény. 

• A felvételhez szükséges minimális összes pontérték 36 pont, ennél kisebb pontszámmal nem vehető fel 
jelentkező. A minimális felvételi ponthatár mind az ösztöndíjas, mind a költségtérítéses képzésre 
érvényes. 

• Valamennyi doktori iskola felvételi bizottsága javasolhatja – indoklással - egy jelölt sorrenden kívüli 
felvételét. 



4. napirendi pont: Az EDT 22/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
AZ EDT egyhangúan (13-igen, 0-nem, 0- tartózkodás) megszavazta a Nemzetközi Bizottság alábbi 
DSZ pontjainak kiegészítésére vonatkozó javaslatait (a kiegészítések vastag betűkkel jelezve):

Együttműködés más egyetemmel és tudományos kutatóintézménnyel
Sz. 119. Ha az EDI a törvényben előírt megállapodási szerződés birtokában más hazai vagy külföldi 
felsőoktatási intézménnyel közös doktori képzést és fokozatszerzést folytat, közös
Doktori oklevelet adhat ki. Ennek feltétele, hogy a hallgató tudományos munkássága és publikációs 
teljesítménye mindkét intézmény előírásainak megfeleljen. A védés és a disszertáció formailag azon 
intézmény előírásainak kell, hogy megfeleljen, amelyben a védés történik. Magyar és angol nyelvű 
tézisfüzetet külföldön történő védés esetén is be kell nyújtani. 

Sz. 120. A külföldi részképzés a doktori képzés időtartamába beszámít, a részképzés alatt a hallgatói 
jogviszony nem szünetel. A külföldi részképzés időtartama általában nem haladhatja meg a doktori képzés 
50%-át. Különleges méltánylást érdemlő esetben ettől el lehet térni. Külföldi részképzés idejére az állami 
ösztöndíj akkor folyósítható, ha a kint-tartózkodás időtartama alatt a hallgató a vendéglátó intézettől nem 
részesül ösztöndíjban vagy egyéb személyes juttatásban. Ebben az esetben 6 hónapnál nem hosszabb 
részképzés alatt a hallgató az állami ösztöndíjra minden további nélkül jogosult. 6 és 12 hónap közötti 
időtartam esetén a DI vezetőjének javaslatára fizethető az ösztöndíj. Egy évnél hosszabb külföldi részképzés az 
anyaintézmény által nem finanszírozható. Külföldi felsőoktatási intézménnyel közös doktori képzés 
esetén az itthon és külföldön töltött idő arányát, valamint a képzés finanszírozását az 
együttműködési szerződés szabályozza. Ebben az esetben a külföldi részképzés időtartama a 
doktori képzés tetszőleges hányada lehet. 

Az EDT 23/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT egyhangúan (13-igen, 0-nem, 0- tartózkodás) megszavazta a Központi Könyvtárnak a DSZ 
alábbi mellékleteinek módosítására vonatkozó javaslatait (a módosítások vastag betűkkel jelezve) :

13. sz. melléklet Az adatlapokat a Központi Könyvtár a beérkezéstől számított 5 napon belül tudja igazolni. 

28. sz. melléklet „A publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező nemzetközi és 
hazai folyóiratok” részben a folyóiratcímeket az ISSN papír és online azonosítóval együtt kell feltüntetni. 

Az EDT 24/2010. (05. 10. ) sz. határozata:

Az EDT tagjai elektronikus szavazással (18-igen, 1-nem, 0- tartózkodás)elfogadták az Oktatási 
Bizottság és ad hoc bizottság javaslatait:

Sz. 88a. A felvételi jelentkezési lapon a témavezető megjelöli, hogy felvétele esetén a hallgató 
melyik kurzusok elvégzésére köteles a képzés során. 

Sz. 112a. Az angol nyelvű címmel meghirdetett kurzusokat angolul kell megtartani, amennyiben a 
hallgatók között van nem magyar anyanyelvű. Amennyiben a jelentkezők között csak magyar 
anyanyelvű hallgatók vannak, az angol címmel meghirdetett kurzus magyarul is megtartható. 

Sz. 162. A kurzusok indítását a félév megkezdése előtt – április 30. -ig ill. november 30-ig – a Honlapon 
letölthető kurzus-bejelentési lapon be kell jelenteni. A DI Tanácsa leadja az OB-nak az esedékes szemeszter 
során meghirdetendő kurzusok elnevezését, tematikáját, a hallgatók által megszerzett tudás értékelésének 
módját és a megszerezhető tanulmányi kreditpontok számát. 

Sz. 162a. A hallgatóknak a következő félév kurzusaira május 31-ig vagy december 20-ig-ig kell 
jelentkezniük. Ha a jelentkezések száma nem éri el a meghirdetésben megadott létszámot, a 
kurzusvezető eltekinthet a kurzus indításáról. A kurzus elmaradásáról a hallgatókat a beiratkozási 
időszak kezdete előtt 14 nappal értesíteni kell az Egyetemi Doktori Iskola honlapján. 

Sz. 162b. A doktori iskoláknak 3 éves képzési (kurzus) tervet kell készíteniük, amelyet minden 
évben frissíteni kell további egy évre. A doktori iskolában képzésüket megkezdő hallgatóknak 
három évre előre lehetőséget kell kapniuk arra, hogy tanulmányaikat megtervezhessék. 

Sz. 162c. Kötelező kurzust csak április 30-ig vagy november 30-ig lehet meghirdetni a következő 
szemeszterre. Akik a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában nem szerepelnek oktatóként, a 
bejelentési határidő után is bejelenthetnek akkreditálásra kurzust, ha azok nem csak a doktori 
képzés céljait szolgálják

Sz. 162d. Az előzetesen jelentkezett hallgatóknak a beiratkozás során a jelentkezéskor megjelölt 
kurzusokat fel kell venniük indexükbe. A felvett kurzust kizárólag az utóvizsgadíj megfizetése 
mellett lehet törölni. Amelyik hallgatónak négy vagy annál több eredménytelenül (sikeres vizsga 
nélkül) zárult kurzus szerepel az indexében, annak az abszolutóriumhoz 18 kreditet kell teljesítenie. 



Sz. 166. A hallgató teljesítményét az egyes kurzusokon/foglalkozásokon a meghirdetés szerinti formában – 
írásos, szóbeli vagy gyakorlati vizsga – értékelni kell. A kurzusvezetőnek a minősítést a szerzett tanulmányi 
kreditponttal együtt a leckekönyvbe be kell vezetnie, valamint vizsgalapon a Doktori Titkárságnak beküldenie 
(7. melléklet). 

Sz. 166a. Vizsga nélkül lehet kredittel értékelni azt a tantermi előadást és/vagy gyakorlatot, amely 
saját vagy más egyetem tanrendjében szerepel, amennyiben annak elvégzését a hallgató 
témavezetője előírja, a tantárgy felelőse igazolja a foglalkozásokon megjelenést és azt, hogy vizsga 
nem volt szervezhető. A hallgató vizsga nélküli foglalkozás látogatásáért 30 óránként legfeljebb 1 
kreditet, a teljes képzési idő alatt összesen legfeljebb 2 kreditet kaphat. 

Sz. 167. Vizsgalap nélkül a kurzus teljesítése nem értékelhető, tanulmányi kreditpont nem szerezhető. Az 
„elégtelen” vagy "nem felelt meg" minősítés javítása kétszer kísérelhető meg, ösztöndíjas hallgatók esetében 
egy esetben vizsgaismétlési díj megfizetése nélkül. A vizsgalap és a leckekönyv egyezését a Doktori Titkárság 
ellenőrzi. 

Sz. 170. A felvett, de sikertelenül (kreditpont-szerzés nélkül) elvégzett kurzusok eredménytelennek 
minősítendők. Félévismétlésre (passzív – finanszírozatlan – félévvé nyilvánításra) csak akkor van szükség, ha 
a hallgató a felvett vagy kötelezően előírt kurzusok kreditpontjainak 50%-át sem teljesítette. 

Sz. 215. A képzést abszolutóriummal teljesített hallgatók fokozatszerzése esetében 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 (27. melléklet);
b) legalább 4 közlemény;
c) ebből legalább 2 nemzetközi közlemény;
d) legalább egy magyar közleményben első szerző;
e) legalább egy első szerzős közlemény, mely a Science Citation Index vagy a Social Science Citation Index 
által minősített vagy a szakterületileg illetékes folyóiratokban (28. melléklet, egyenértékűségi lista) jelent meg. 

A c) – d) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell teljesíteni. 

Sz. 218. A képzés nélküli fokozatszerzőknél 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 (27. 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 vagy a Social Science Citation Index 
által minősített, vagy a szakterületileg illetékes folyóiratokban (28. melléklet, „egyenértékűségi lista”) jelent 
meg. 

A c) – d) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell teljesíteni. 

Egyebek

Az EDT 25/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT a Gyógyszertudományok Doktori Iskola törzstagsági sorába javasolja Dr. Kéri György, kutatóprofesszort. 

Az EDT 26/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Ösztöndíj lemondások/odaítélések:
Horváth Attila (2DI) – 6 havi ösztöndíjáról mondott le. 

Az EDT engedélyt adott, hogy Hargitai Dóra központi gyakornok (1DI) soron kívüli felvételi vizsgát 
tehessen. 

Az EDT 27/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a napi 4 órát meg nem haladó munkaviszony létesítését:
Kaucsár Tamás (1DI)

Az EDT 28/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatónak engedélyezi a kettős témavezetést/társtémavezetést:
Cseh Áron (2DI) disszertációjának elkészítése kettős témavezetéssel történik. Elsődleges témavezető: Dr. 
Vásárhelyi Barna, másodlagos témavezető: Dr. Veres Gábor. 
Kerekes Máté (1DI) témavezetője Dr. Kékesi Violetta, társtémavezető: Dr. Dézsi László. 



Az EDT 29/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/ 
téma/témavezető váltást:
Czeglédi Orsolya (5DI) – témájának címe 2010. 03. 01-től: A turizmus és a kerékpársport kapcsolata – a 
kerékpáros turizmus helyzete napjainkban itthon és külföldön. 
Váry Péter (8DI) témavezetője 2010. 03. 01-től Dr. Nagy Zoltán Zsolt. 

Az EDT 30/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi az utólagos beiratkozást:
Argay Márton (3DI), Gyombolai Pál (7DI)

Az EDT 31/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi:
1 DI: Csepregi András, Fülöp Gábor
2 DI: Kállai András, Linninger Mercedes, Molnár Gábor Ferenc, Oláh Zoltán
6 DI: Gunda Bence
8 DI: Dömötörné Dobos Katalin, Fogarasi-Grenczer Andrea

Az EDT kivételes engedéllyel az alábbi hallgatók számára engedélyezi a 2010. 08. 31-vel véget érő halasztás 
után az abszolutórium beírását az 5DI-ben:
Barthel Betty, Benczenleitner Ottó, Bertók Szabolcs Levente, Bollók Sándor, Diana Christodoulou, Dobay Beáta, 
Efstathios Christodoulides, Horváth Zsolt, Kalmár Zsuzsa, Kopper Bence, Kovács Norbert, Nagyváradi Katalin, 
Orphanos Yiannis, Panayiotis Sippi, Pólusné Thiry Éva. 

Az EDT engedélyezi, hogy Horváth Attila (2DI) megkapja az abszolutóriumát és 1 éven belül elindítsa 
fokozatszerzési eljárását. 

Az EDT engedélyt ad, hogy Alper Arslan (7DI) abszolutóriumot kapjon és megindítsa a fokozatszerzési 
eljárását. 

Az EDT 32/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi:
1 DI: Kiss Balázs, Mártonfalvi Zsolt, Murvai Csilla Ünige,
2 DI: Borbély Judit, Gyurkovics Milán, Kátay-Király Marianna, Tömböl Zsófia
3 DI: Orgován Gábor, Polgári Zsófia Márta, Sinkó Bálint, Syed M. Nurulain, Takács Mária,
4 DI: Czira Mária Eszter, Lindner Anett Virág,
5 DI: Pampakas Polydoros
6 DI: Csercsa Richárd, Kaszás Attila
7 DI: Abdul Rahma Omar, Enyedi Balázs, Németh Tamás, Péterfi Zalán, Weiszhár Zsóka, Wohner Nikolett
8 DI: Papp Veronika, Patonai Attila, Somorácz Áron, Virág József

Képzés nélküli fokozatszerzők:
1 DI: Varga Károly
2 DI: Khoór András,
6 DI: Balogh Attila Álmos, Döme Péter

Az EDT 33/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT nem fogadja el Papp Diána (7DI) térítésmentes fokozatszerzési megindítási kérelmét a 
Doktori Szabályzatban meghatározott március 15-i határidő lejárta után. 

Az EDT 34/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Értekezés opponenseknek való kiadását az alábbi doktorjelölteknek engedélyezi az EDT:
Blazics Balázs (3DI), Boros Szilvia (5DI), Dénes Mónika (1DI), Doros Attila (8DI), Fenyvesi Zsófia (3DI), 
Fischer Krisztina (2DI), Fröhlich Georgina (1DI), Gombos Tímea (7DI), Halász Judit (8DI), Horváth Henrik 
Csaba (2DI), Kasza Ildikó (7DI), Keller-Pintér Anikó (8DI), Kenessey István (8DI), Kézdy Anikó (4DI), Makó 
Ádám (3DI), Mirnics Károly (6DI), Németh Zsuzsanna (8DI), Réti Andrea (8DI), Segatto Emil (2DI), Stubnya 
Gusztáv (4DI), Szabó Szilárd (6DI), Szamosi Anna (5DI), Szentirmainé Ribiczey Polett (7DI), Tanka-Salamon 
Anna (7DI). 

Korrekció/hiánypótlás után kiadható opponenseknek:
Nagy Zsolt György (2DI), Németh Tamás (3DI), Veres Gábor (1DI). 

Az EDT 35/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT méltányosságból engedélyezi, hogy Tandari-Kovács Mariann (4DI) doktori disszertációját a 
VMB véleményezze a publikációs feltételek nélkül, azonban az opponenseknek való kiküldéshez a 
feltételek teljesítése szükséges. 



Az EDT 36/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Nyelvvizsga feltételek/Tudományági besorolás / publikációs feltételek:
Az EDT elutasította Czimbalmos Ágnes kérvényét az 1977-ben letett orosz nyelv kollokviumi vizsga 
elfogadásáról. 
Az EDT engedélyezi, hogy Váczi János (5DI) az International Journal of Sport Communications szakfolyóiratban 
megjelent elsőszerzős cikkét nemzetközi publikációs feltételként beszámítsa. 

Az EDT 37/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT a disszertáció benyújtásának halasztását az alábbi doktorjelölteknek engedélyezi:
Béres Alexandra (5DI) – határidő 2010. 10. 31. 
Bihari Péter (2DI) – határidő 2010. 10. 31
Bíró Éva (7DI) – határidő 2010. 11. 30. 
Boyle Belema (2DI) – határidő 2010. 07. 31. 
Breuer Tamás (1DI) – határidő 2010. 11. 30. 
Koncz Tamás (8DI) – határidő 2010. 08. 31. 
Lázár Alpár (4DI) – határidő 2010. 04. 30. 
Lévay Bernadett (2DI) – határidő 2010. 10. 31. 
Ludányi Anikó (6DI) – határidő 2010. 11. 30. 
Magyar Zoltán (2DI) – határidő 2010. 11. 30. 
Mezei Gábor (2DI) – határidő 2010. 05. 31. 
Milánkovics Ilona (7DI) – határidő 2010. 06. 30. 
Pankotai Eszter (1DI) – határidő 2010. 08. 31. 
Portörő István (1DI) – határidő 2010. 11. 30. 
Szabó Gábor (4DI) – határidő 2010. 11. 30. 
Szőke Emese (2DI) – határidő 2010. 11. 30. 

Az EDT 38/2010. (05. 10. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot:
Summa cum laude:
1DI: Pesznyák Csilla,
2DI: Balázs Ákos, Bertalan Rita, Madarász Eszter, Pazár Borbála, Szabó Alexandra,
4DI: Csukly Gábor, Dégi László Csaba, Gábor Katalin, Lazáry Judit, Szentkirályi András
6DI: Nyilas Rita, Simó Magdolna, Tóth Máté
7DI: Constantin Tamás, Hutás Gábor, Pócza Péter
8DI: Balogh Zsófia, Benkő Tamás, Mag Tünde, Németh Júlia, Petrovay Fruzsina

Cum laude:
2DI: Ficsór Levente, Varga Viktor Sebestyén
6DI: Vajda Szilvia

Az EDT 39/2010. (05. 10. ) sz. határozata:

Az EDT az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t akkreditálja:
Antus Sándor (3/1) – Potenciálisan biológiailag aktív O és (vagy) N-heterociklusok szintézise és hatásuk 
vizsgálata
Barta Csaba (7/2) – A drogfüggés és egyéb pszichiátriai zavarok kialakulásában szerepet játszó genetikai 
variánsok kutatása
Bodó Imre (2/6) – Klinikai és molekuláris haemostaseologia
Christos Chinopoulos (6/3) – Mitochondrial Ca2+ dynamics
Csizmadia G. Imre (2/5) – Számítógépes molekula és anyag tervezés
Dobó Nagy Csaba (2/5) – Fogászati anyagok jellemzése a klinikai alkalmazása érdekében
Ertsey Csaba (6/5) – Az önálló fejfájások klinikumának, diagnosztikai lehetőségeinek és 
pathomechanizmusának vizsgálata
Gregory A. Chass (2/5) – Elméleti tervezéssel végzett kísérletek a fogászati anyagok molekuláris szintű 
jellemzése érdekében
Hegedűs Tamás (1/3) – ABC fehérjék szerkezetének, dinamikájának és működésének vizsgálata elméleti és 
kísérletes módszerekkel
Jakab Ferenc (2/1) – A májdaganatok onko-sebészeti kezelésének eredményei az immunrendszer 
működésének függvényében. Prognosztika, hosszú távú követés, életminőség
Kotlán Beatrix (7/5) – Immunológiai és környezeti tényezők befolyása gyulladási folyamatokkal kapcsolt 
szöveti sejtburjánzások kimenetelére
Kökény Gábor (1/4) – A vesefibrózis progressziójának molekuláris mechanizmusai
Krenács Tibor (8/1) – In vivo célzott, modulált elektromágneses kezelésnek kitett humán carcinoma 
xenograftokban (pl. HT29, A431) és kezeletlen kontrolljaikban elsősorban az adherens sejtkapcsolatok, 
valamint a wnt/β-Catenin jelút és a p53 gén által szabályozott apoptózis jelátviteli utak aktiválásának 
tanulmányozása
Ökrös Csaba (5/3) – Mérkőzés diagnosztika alkalmazása, élvonalbeli kézilabdacsapatok teljesítményének 
objektív méréséhez
Rózsa Noémi Katinka (2/5) – Fogfejlődési rendellenességek és orthodonciai következményei; Pathológiás 
maradó foggyökérfelszívódás az orthodonciai kezelések során



Reismann Péter (2/13) – Reaktív aldehidek metabolizmusa diabetes mellitusban és ezek változása 
antidiabetikus kezelés hatására
Széplaki Gábor (1/4) – Gyulladásos mechanizmusok szerepe a kardiovaszkuláris megbetegedésekben
Szilágyi Géza (6/4) – A nyitott foramen ovale és a cryptogen stroke kapcsolata a stroke secunder 
preventiojában
Tóthfalusi László (3/2) – Kvantitatív elektroencefalográfia (qEEG) alkalmazása a gyógyszervizsgálatokban
Varga Gábor (2/5) – Szájüregi eredetű progenitorok, szignálok és szerkezeti elemek biomérnöki alkalmazások 
megalapozására
Várbíró Szabolcs (2/15) – Policisztás petefészek szindróma endokrinológiai jellemzőinek, kezelési 
lehetőségeinek és patomechanizmusainak vizsgálata
Windisch Péter (2/5) – A peri-implantitis sebészi kezelésének újabb módszerei: az implantátum-felszín 
dekontaminációja lézer segítségével
Zima Endre István (1/4) – Komplex cardiopulmonalis resuscitatiot igénylő állapotok epidemiológiai és 
mortalitási mutatóinak, kórélettanának és intenzív terápiás eljárásainak, prognosztikai faktorainak vizsgálata

Az EDT az 5DI Tudományos Tanácsának döntése alapján 2010. május 1-től törli a témavezetők névsorából Dr. 
Nádori Lászlót. 
Az EDT engedélyezi, hogy Dr. Mezei Györgyi 2010. május 10-től a Klinikai orvostudományok Doktori Iskolában a 
„Krónikus betegségek gyermekkori prevenciója” c. doktori programban folytassa témavezetői tevékenységét. 
Az EDT engedélyezi, hogy Dr. Pörzse Gábor 2010. május 1-től a „Mentális egészségtudományok” c. doktori 
programban folytassa témavezetői tevékenységét. 

Az EDT 40/2010. (05. 10. ) sz. határozata:

Honosítás:
Az EDT Dr. Montagnese Catherine honosítási kérelmét elfogadta és a fokozatát honosította. 


