
Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai 

a 2020.  július 13-án megtartott rendes üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Benyó Zoltán elnök,  Dr. Tímár József alelnök, Dr. Antal István, Dr. 

Bereczki Dániel, Dr. Domján Gyula,   Dr. Dörnyei Gabriella,  Dr. Ferdinandy Péter, Dr. 

Gerber Gábor, Dr. Jakus Zoltán, Dr. Kellermayer Miklós, Dr. Ligeti Erzsébet, Dr. 

Losonczy György, Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Pethesné Dr. Dávid Beáta, Dr. Reusz György, 

Dr. Rigó János, Dr. Rosivall László,  Dr. Szolgay Péter, Dr. Zelkó Romána, Dr. 

Zsembery Ákos és dr. Szőke Dániel Imre 

 

Előzetesen kimentette magát: Dr. Bitter István, Dr. Kovalszky Ilona, Dr. Mandl József, 

Dr. Noszál Béla, Dr. Sótonyi Péter,  Dr. Szökő Éva, Dr. Varga Gábor 

 

Elnöki bejelentések 

 

• A Magyar Akkreditációs Bizottság 2020. tavaszán új tudományági doktori iskolaként 

akkreditálta az Egészségtudományok Doktori Iskolát, vezetője: Dr. Nagy Zoltán Zsolt   

• a DÖK által delegált oktatói kutatói tag: Dr. Jakus Zoltán, szavazati joggal rendelkezik az 

EDT-ben 

• 2019/2020/2. félévében a járvány miatt az ügyintézés, beleértve a kurzusok (amelyek 

távoktatás keretében megtartható volt) és védések is online történtek. A későbbiekben is 

érdemes fenntartani ezt a lehetőséget, főleg azok számára, akik a veszélyeztett csoportba 

tartoznak, illetve a jövőben külföldi bírálókat is be lehet vonni. Minőség szempontjából pedig 

egy magasabb színvonal elérése lehet ezzel a cél. 

• PhD konferencia 2020. augusztus 31 - szeptember 1 között kerül megrendezésre, jelen terv 

szerint élőben 

• doktori hallgatók részvétele a H-Uncover felmérésben, jutalmazásuk kreditponttal és  

közéleti ösztöndíj fizetésével 

• Summer School   

• Mentális Egészségtudományok DI akkreditációs dokumentumokat 2020. június 30-án 

benyújtotta 

• Gyógyszertudományok DI akkreditációs dokumentumok benyújtása 2020. október 30-ig 

• Richter Talentum pályázat hamarosan kiírásra kerül 

• Kooperatív doktori program  ITM hirdeti meg,  SH-s hallgató nem vehet részt benne, kizáró 

ok lehet, ha valaki UNKP nyertes is. A végleges pályázati felhívást a Doktori Hivatal kiküldi 

a hallgatók részére 

• predoktori pályázat – már kiírásra került a Doktori Iskola honlapján, benyújtási határidő 

2020. augusztus 3. 



•  MD. PHD. (KKKÖ) pályázat – NFTV-be is bekerült a lehetősége, szintén kiírásra került a 

Doktori Iskola honlapján – benyújtási határidő 2020. augusztus 28. 

•  SH (Stipendium Hungaricum) pályázat – 15 pályázót támogat a Doktori Iskola, ebből 8-an 

kaptak támogatást a saját országuktól 

•  megosztott PhD. képzésre irányuló megkötött vagy megkötés előtt álló szerződésekről 

(2019. szeptembertől) adott tájékoztatást Dr. Zsembery Ákos: 

1. Innsbruck-i Egyetemmel közös diploma kiadása 

2. Leöven-i Egyetem 

3. Sorbonne – a francia intézet ragaszkodik a kettős diploma kiadásához 

4. MIH – problémás az USA-ba való kijutás 

5. Hokkaido – kiutazási probléma, érdemes-e a közös diploma 

6. Lille 

7. Freiburg – Németország a német nyelvű szerződéshez ragaszkodnak 

•  a VMB az új típusú értekezéssel kapcsolatos jogi kérdések tisztázására tett javaslatot. Félő, 

hogy az angol nyelvű disszertációban a jelöltek a saját publikációik szövegét szó szerint 

átemelik, amely több problémát is felvet. Pl: kiadási jog, szerzői jogot is sérthet. A problémát 

a Jogi Igazgatóságga kell egyeztetni. 

•  az EDT elnöke felkéri az Oktatási és Kreditbizottságot egy olyan rendszer kidolgozására, 

mely alapján a hallgatók már a képzésük megkezdésekor vagy előtte tudják, hogy milyen 

kurzust kell elvégezniük, illetve megismerik a komplex vizsga tárgyait is. Erről az EDT az 

őszi ülésén szavaz. 

•  Dr. Tímár József bejelenti, hogy a POR újság értéke 2,85 IF és reméli, hogy Q1 kategóriát 

is eléri 

•  Dr. Rosivall László bejelenti, hogy Physiology International újság elérte a 1,41 IF-t 

 

Napirendi pontok: 

1. Egészségtudományi DI akkreditációjához kapcsolódóan a Patológiai DI-ból az 

Egészségtudományok és Nép-és Közegészségtudományok programjának átkerülése az 

Egészségtudományok DI-be 

 

2. Egészségtudományi DI törzstagok felterjesztése : Dr. Cseh Károly, Dr. Győrffy Balázs, Dr. 

Rigó János  

Az EDT 30/2020 (07.13. ) határozata  

Az EDT (Dr. Cseh Károly és Dr. Győrffy Balázs esetében 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

Dr. Rigó János esetében 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) támogatta, hogy az  

Egészségtudomány DI-ben törzstagként vegyenek részt. 



 

3. Egészségtudományi DI  Doktori Tanácsa  

Az EDT 31/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT egyhangúan (17 igen 0 nem 0 tartózkodás) elfogadta az  előzetesen megküldött 

lista alapján az Egészségtudományi Doktori Tanács összetételét. 

 

4. Klinikai orvostudományok DI törzstag felterjesztése Dr. Windisch Péter  

Az EDT 32/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT egyhangúan (17 igen 0 nem 0 tartózkodás) támogatta, hogy a Klinikai 

orvostudományok DI-ben Dr. Windisch Péter törzstagként vegyen részt. 

 

5. Molekuláris orvostudományok DI felterjesztések 

Az EDT megköszöni Dr. Ligeti Erzsébet professzor asszonynak a tudományági doktori 

iskolájának élén történt munkáját, akinek támogatásával Dr. Enyedi Péter veszi át a doktori 

iskola vezetését. 

Az EDT 33/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT egyhangúan (17 igen 0 nem 0 tartózkodás) támogatta, hogy a Molekuláris 

orvostudományok Doktori Iskola vezetője Dr. Enyedi Péter legyen. 

Ezzel felhatalmazza az EDT a Doktori Tanács elnökét, hogy a szenátus elé terjessze a 

határozatot. 

A Patobiokémia program vezetését Dr. Csala Miklós veszi át Dr. Mandl Józseftől (a korhatár 

elérése miatt). Az EDT Dr. Mandl József professzor úrnak köszöni eddigi munkáját. 

 

6.  2016. után tanulmányaikat megkezdő képzésben részt vett fokozatszerzők témavezetői a 

fokozatszerzéshez felhasznált elsőszerzős Q1 publikációs teljesítmény esetén egyszeri 

600.000 Ft-os díjazása.  

Az EDT 34/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT egyhangúan (18 igen 0 nem 0 tartózkodás) támogatta az egyszeri témavezetői 

díj bevezetését a fenti hallgatók esetében. 

OM keretből lerül kifizetésre 2020-ban 

7. Felvételi 2020.  

Az Egészségtudományi Doktori Iskola először szervezett felvételi vizsgát, az EDT számukra 

7 ösztöndíjas felvételét javasolta. A tudományági doktori iskolák által rangsorolt és 

támogatott hallgatók mindegyike felvételre került. Így az EDT 151 ösztöndíjas helyet osztott 

szét a 164 keretszámmal szemben.  



Az elnök az utóbbi ODT ülésen új mechanizmust javasolt, miszerint az a doktori iskola, 

amelyik nem tudja betölteni a rendelkezésre álló helyet, az át tudja adni adott esetben más 

egyetemnek a lehetőséget. 

Az EDT 35/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT egyhangúan (18 igen 0 nem 0 tartózkodás) döntött a hallgatók felvételéről a 

tudományági doktori iskolák által rangsorolt és támogatott lista alapján. 

 

8. ÚNKP 2020. 

Javaslat a pontozásra: 

Az EDT elnöke a doktoranduszok közül felkért egy bizottságot, akik a tudományos 

tevékenységet vizsgálják. 

A kutatási terv és egyéb szakmai teljesítményért a doktori iskolákat kéri fel, hogy azok 

pontszámait határozza meg. 

A doktori iskoláknak július 17-ig van határidejük a pontozásra. 

A július 22-i ülésen kerülhet sor az egyedi diszkussziókra, kialakítják a végső rangsort. 

Az összpontszám kategóriánként változik. A végeredményt arányosítva számolják. 

Az EDT megegyezésre jutott abban, hogy a doktori iskolák pontszámtól függetlenül 

javasolhatnak olyan hallgatót a pályázat elnyerésére, akit feltétlenül díjazásra ítélnek. 

 

9. Doktori Szabályzat módosítása  

• Egészségtudományi DI képzéseire vonatkozó módosítások  

a publikációs követelmények szerint az Egészségtudományi DI-ben 0,75 IF a minimum 

követelmény, a pontszámítási rendszer csak a szociológia programban marad meg.  

• elektronikus tanulmányi ügyintézés bevezetése  

• félév kezdetének módosítása 

A graduális képzéshez hasonlóan a doktori képzésben is az őszi félév 5 hónapos (szeptember 

– január), a tavaszi félév pedig 7 hónapos (február – augusztus) tanrendben  

Az EDT 36/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT egyhangúan (18 igen 0 nem 0 tartózkodás) hozzájárul, hogy a Doktori 

Szabályzat módosításának szövegszerű előterjesztését az elnök a Szenátus részére 

elkészíti. 

 

 



10. Egyebek  

Az EDT hozzájárul, hogy dr. Gerszi Dóra (1DI) 2020.09.01-től ösztöndíjban részesüljön. 

 

 

Az EDT 37/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/ 

téma/témavezető váltást: 

Glózik Ágnes (8DI) – 2020.03.01-től Dr. Barcs István vezetésével folytatja tanulmányait. 

Oliga Corolciuc 2020.03.01-től a Patológiai tudományok Doktori Iskolában folytatja 

tanulmányait Dr. Ongrádi József vezetésével 

 

Az EDT 38/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT az alábbi hallgatónak engedélyezi a kettős témavezetést/konzulens feltüntetését: 

Ember Zsolt (4DI) – 2020.03.01-től kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. 

Pethesné Dr. Dávid Beáta és Dr. Huszti Éva) 

 

Menus Ádám (4DI) – 2020.03.01-től kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. Bitter 

István és Dr. Csukly Gábor) 

 

Takács Angéla (3DI) – 2020.03.01-től kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. 

Kőhidai László és Dr. Lajkó Eszter). 

 

Tóth Krisztina (6DI) 2020.03.01-től kettős témavezetéssel folytatja tanulmányait (Dr. Környei 

Zsuzsanna és Dr. Dénes Ádám) 

 

 

Az EDT 39/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi: 

 

2DI: Orosz Irén  

4DI: Safadi Heléna 

8DI: Trombitásné Dr. Fehér Ágnes 

 

Az EDT 40/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi: 

2DI: Galló Nóra (6) 

7DI: Márkus Bernadett (5)  

 

Az EDT 41/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT a disszertáció beadásának halasztását engedélyezi: 



Baradits Máté (4DI) – beadási határidő 2020.11.01 – fokozatszerzési díj befizetésével 

Bagaméry Fruzsina (3DI) – beadási határidő 2020.12.31 

Bálint Sára (4DI) – beadási határidő 2020.12.31 – fokozatszerzési díj befizetésével 

Csomó Krisztián (2DI) – beadási határidő 2020.12.31 – fokozatszerzési díj befizetésével 

Fehér Daniella (1DI) – beadási határidő 2020.08.31 – fokozatszerzési díj befizetésével 

Hathy Edit (4DI) – beadási határidő 2020.11.30 

Kovács Hajnal Anna (7DI) – beadási határidő 2021.04.20 

Papp Noémi (3DI) – beadási határidő 2020.11.01 

Póczi Dorottya (3DI) – beadási határidő 2020.12.31 – fokozatszerzési díj befizetésével 

Soltész-Katona Eszter (7DI) – beadási határidő 2021.04.30 

Varga Viola Mária (7DI) – beadási határidő 2020.08.31 

Wisniewski Éva (7DI) – beadási határidő 2021.05.15. 

Zambaga Khorolsuren (2DI) – beadási határidő 2021.01.10. 

 

Az EDT 42/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot: 

Summa Cum Laude eredménnyel 

1DI: Dancs Péter Tibor (2), Hadjadj Leila (2), Kiss Loretta Zsuzsa (1), Ruppert Mihály (1), 

Sinkovits György (5), Sydó Tibor (1) 

2DI: Ghimessy Áron (9), Huszár Orsolya (4) 

3DI: Ács András (2), Bertóti Regina Lilla (1) 

4DI: Jáki Zsuzsanna (3) 

8DI: Jorgo Kliton (1), Vörös Krisztina (4) 

Cum Laude eredménnyel 

2DI: Magyar Zsófia (18) 

7DI: Szegedi Márta (4) 

8DI: Marosvári Dóra (1), Molnár Szilvia (6) 

Az EDT 43/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t, programo(ka)t akkreditálja: 

 

Dr. Banga Péter (1/1) – A Willisi-kör szerepe az agyi kollateriális keringésben 

 



Dr. Bodzay Tamás (2/8) – Az időskori acetabulum sérülések kombinált sebészi ellátásának 

lehetőségei 

 

Dr. Hillier Dániel (6/3) – Kétszemes látás fejlődési rendellenességének kísérletes 

modellezése 

 

Dr. Lohinai Zoltán (2/9) – A microbiom és keringő biomarkerek jelentősége a tüdőrák 

személyre szabott kezelésében 

 

Dr. Margittai Éva (1/2) – C-vitamin szerepe a kardiovaszkuláris megbetegedésekben. 

Ezzel együtt lemond a 7DI-ben korábban akkreditált témájáról az ott lévő hallgató védését 

követően. 

 

Dr. Müller Katalin (2/3) – Testösszetétel, fizikai aktivitás és életminőség vizsgálata 

gyulladásos bélbeteg gyermekekben 

 

Dr. Pircs Karolina (1/3) – Model-IN: Öregedéshez kapcsolódó neurodegeneratív betegségek 

vizsgálata bőrsejtekből direkt átprogramozott indukált neuronok felhasználásával 

 

Dr. Szalai Bence (7/1) – Tumorok gyógyszer érzékenységének bioinformatikai vizsgálata 

 

Dr. Szalay Gergely és Dr. Rózsa J. Balázs (6/3) – Szimultán 3D Ca2+ képalkotás és 3D 

fotostimuláció használata lokális sejthálózatok viselkedésében betöltött szerepének 

vizsgálatára 3D acousto-optikus mikroszkóp segítségével 

 

Dr. Széman Zsuzsa (4/2) – Az öregedés pszichoszociális kérdései 

 

Dr. Tóth Blanka (7/2) – Lipidanyagcsere és redox státusz vizsgálata zsírsavakkal kezelt 

sejtekben 

 

Az EDT elfogadja Dr. Kardos Attila (2/13) témacímének módosítását a következőre: 

Pitvarfibrilláció kialakulása és transzkatéteres ablációs kezelése 

Az EDT hozzájárul, hogy Dr. Katona Gábor korábban a 2/9 akkreditált témáját (Az obstruktív 

alvási apnoe szindróma gyermekkori vonatkozásai) a 2/19. programba vigye át. 

 

Az EDT 44/2020 (07.13. )  határozata  

Az EDT az alábbi témavezető(ke)t hiánypótlás után akkreditálja: 

Dr. Gresz Veronika (2/5) – Transzlációs ortodonciai kutatások 

 

Az EDT 45/2020 (07.13. )  határozata  

Honosítás:  

Az EDT Dr. Haraszti Réka és Dr. Horváth Klára honosítási kérelmét elfogadta és a fokozatát 

honosította. 

Budapest, 2020. 07. 13. 

 

Dr. Benyó Zoltán 

a Doktori Tanács elnöke 

 

Jegyzőkönyvet készítette:  

 



Tölgyesi-Lovász Krisztina 

hivatalvezető 


