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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2017. szeptember 18. 

 
1. Habilitációs ügyek 
1/a Új habilitációs pályázatok 
A Tanács javasolja az alább nevezettek pályázati anyagának bíráló bizottságokhoz történő 
kiadását. 
Dr. Czimmer József  egyetemi adjunktus  I. sz. Belgyógyászati Klinika 
Dr. Káposztás Zsolt  sebész főorvos  Kaposi Mór Kórház 
Dr. Nőt László Gergely egyetemi adjunktus  Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 
Dr. Pozsgai Gábor  egyetemi adjunktus  Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
Dr. Sándor Zoltán   tudományos főmunkatárs Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
Dr. Szőke Éva  tudományos főmunkatárs Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
1/b Habilitációs szabályzat módosítása: Dr. Környei József habilitációs titkár által 
összeállított anyagra vonatkozó javaslat, észrevétel megtárgyalása után a DHT a 
következő ülésen dönt a módosításról. 
 
2. Doktori ügyek 
2/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Ghadaksaz Alireza I. éves PhD hallgató – Stipendium Hungaricum (Biofizikai Intézet) 
tényleges témavezetője Dr. Szabó-Meleg Edina egyetemi adjunktus. A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Szabó Anikó Nóra I. éves PhD hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) 2017. 
szeptember 1-től nem folytatja PhD tanulmányait, lemond állami ösztöndíjáról. A 
bejelentést a DHT tudomásul vette. 
Dr. Meiszterics Zsófia III. éves PhD hallgató (Szívgyógyászati Klinika) 2017. 
szeptember 1-től PhD tanulmányait önköltséges hallgatóként szeretné folytatni. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Nagy Gabriella III. éves PhD hallgató (Reumatológiai Klinika) 2017. szeptember 1-
től PhD tanulmányait önköltséges hallgatóként szeretné folytatni. A kérést a DHT 
támogatja. 
Csertő Mónika II. éves PhD hallgató (Gyermekklinika) tanulmányainak halasztását kéri 
2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Horváth Hajnalka II. éves PhD hallgató (Biológiai Intézet) tanulmányainak halasztását 
kéri 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Lőkös Emese II. éves PhD hallgató (Anatómiai Intézet) tanulmányainak halasztását kéri 
2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Bakk Teodóra Diána III. éves PhD hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Karádi Kristóf Kálmán III. éves PhD hallgató (Biofizikai Intézet) tanulmányainak 
halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szirmay Balázs III. éves PhD hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) 2017. 
szeptember 1-től folytatja állami ösztöndíjas tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
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2/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Mándoki Zsolt (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni Dr. Perjési Pál egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Horváth Bálint (Urológiai Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni 
Dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: Dr. 
Pytel Ákos egyetemi adjunktus). A kérést a DHT támogatja. 
Götzer Katalin (Biológiai Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. 
Ábrahám Hajnalka egyetemi docens által vezetett PhD programhoz. A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Tolnai Marina önköltséges PhD hallgató (Szülészeti Klinika) 2017. szeptember 1-től 
nem folytatja tanulmányait a PhD képzésben. A bejelentést a DHT tudomásul vette. 
Dr. Koffol Tamás önköltséges PhD hallgató (Románia – Fogászati Klinika) többszöri 
felszólításra sem vette fel leckekönyvét, témavezetőjével nem igazoltatta le kutatási 
tevékenységét, a hallgatói névsorból törlendő. A DHT törli a hallgatói névsorból. 
Dr. Biró Zsanett Katalin önköltséges PhD hallgató (Sebészeti Klinika) többszöri 
felszólításra témavezetőjével nem igazoltatta le határidőre kutatási tevékenységét, a 
hallgatói névsorból törlendő. A DHT törli a hallgatói névsorból. 
Dr. Radványi Ildikó önköltséges PhD hallgató (Alapellátási Intézet) többszöri 
felszólításra témavezetőjével nem igazoltatta le határidőre kutatási tevékenységét, a 
hallgatói névsorból törlendő. A DHT törli a hallgatói névsorból. 
Dr. Wlasitsch-Nagy Zsófia önköltséges hallgató (Győr – Radiológiai Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Kovács László András önköltséges hallgató (Bőrgyógyászati Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Kőszegi Balázs önköltséges hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Hadnagy László önköltséges hallgató (Marosvásárhely – Radiológiai Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Szántó Réka Alexandra önköltséges hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Kittka Bálint önköltséges hallgató (Szívgyógyászati Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szász Katalin önköltséges hallgató (Ortopédiai Klinika) tanulmányainak halasztását 
kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Toldi János önköltséges hallgató (AITI) tanulmányainak halasztását kéri 2017. 
szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 



 3

Dr. Pászthy Vera önköltséges hallgató (Szekszárd – Laboratóriumi Medicina Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Gál Roland önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Németh Marica önköltséges hallgató (Biológiai Intézet) tanulmányainak halasztását kéri 
2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Lőcsei Zoltán önköltséges hallgató (Onkoterápiás Intézet – Sebészeti Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Járay-Vojcek Judit önköltséges hallgató (Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Telegdi Helga önköltséges hallgató (Belgium – Műveleti Medicina Tanszék) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Kovács Katalin önköltséges hallgató (Marosvásárhely – Érsebészeti Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Harmat Márk önköltséges hallgató (Neurológiai Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szabó Zoltán önköltséges hallgató (AITI) 2017. szeptember 1-től folytatja PhD 
tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Borsody Bálint önköltséges hallgató (SOKI) 2017. szeptember 1-től folytatja PhD 
tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Dömse Eszter önköltséges hallgató (Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika) 2017. 
szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Farkas Péter önköltséges hallgató (Radiológiai Klinika – Biofizikai Intézet) 2017. 
szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Csetényi Bettina önköltséges hallgató (Élettani Intézet) 2017. szeptember 1-től folytatja 
PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Kisné Bálint Zsófia önköltséges hallgató (Reumatológiai Klinika) 2017. szeptember 1-
től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Dobos András önköltséges hallgató (Szentes – Farmakológiai Intézet) 2017. 
szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Doba Katalin önköltséges hallgató (Nagykanizsa – Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet) 2017. szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Török Rozália önköltséges hallgató (Marosvásárhely - Gyermekklinika) 2017. 
szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Varga Zsuzsanna önköltséges hallgató (Dékáni Hivatal – Magatartástudományi Intézet) 
2017. szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Hormay Edina önköltséges hallgató (Élettani Intézet) 2017. szeptember 1-től folytatja 
PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
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Dr. Till Ágnes önköltséges hallgató (Orvosi Genetikai Intézet) 2017. szeptember 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Horváth-Sarródi Andrea önköltséges hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 
2017. szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Biró Ede önköltséges hallgató (Gyermekklinika) 2017. szeptember 1-től folytatja 
PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Németh Katalin önköltséges hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 2017. 
szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Hágendorn Roland önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) 2017. 
szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kalincsák Judit önköltséges hallgató (Szülészeti Klinika) tényleges témavezetője 
Dr. Papp Szilárd egyetemi adjunktus. A kérést a DHT támogatja. 
 
2/c Egyéni felkészülők ügyei 
Dr. Kaszás Beáta egyéni felkészülő (Pellérd – Magatartástudományi Intézet) 2017. 
szeptember 1-től nem folytatja tanulmányait a PhD képzésben, kutatási tevékenységét a 
BTK Pszichológiai Tanszékén folytatja. A bejelentést a DHT tudomásul vette. 
Dr. Patonai Zoltán egyéni felkészülő (Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika – 
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) nem folytatja tanulmányait a PhD képzésben, 
kutatási eredményeit másik doktori iskolában használja fel fokozatszerzéshez. A 
bejelentést a DHT tudomásul vette. 
Dr. Patczai Balázs egyéni felkészülő (Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika Biofizikai 
Intézet) tényleges témavezetői a ”Funkcionális fehérjedinamika vizsgálata biofizikai 
módszerekkel” doktori programban dr. Lőrinczy Dénes egyetemi tanár és dr. Sebestyén 
Andor elnök. A kérést a DHT támogatja. 
Pohóczky Krisztina egyéni felkészülő (Farmakológiai Intézet) korábban kijelölt védési 
bizottsági elnökével (dr. Ábrahám István egyetemi tanár) közös publikáció jelent meg, 
ezért a javasolt új elnök Dr. Lénárd László akadémikus egyetemi tanár. A kérést a DHT 
támogatja. 
Payrits Maja Enikő egyéni felkészülő (Farmakológiai Intézet) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Úr Györgyi egyéni felkészülő (Szerves- és Gyógyszerkémiai Intézet) elkészítette 
értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az 
opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Kóbor Péter egyéni felkészülő (Élettani Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság 
kijelölése megtörtént. 
Dr. Bosnyák Edit egyéni felkészülő (Neurológiai Klinika) PhD komplex vizsgára történő 
jelentkezése. A komplex vizsga tárgyai és a komplex vizsgabizottság kijelölése 
megtörtént. 
Dr. Ugor Emese egyéni felkészülő (IBBI) szigorlata 2017. július 3-án 100%-os 
eredménnyel megtörtént.  
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Dr. Farkas Péter egyéni felkészülő (Radiológiai Klinika) értekezésének védése 2017. 
szeptember 4-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Halmai Tamás egyéni felkészülő (Budapest – Pszichiátriai Klinika) értekezésének 
védése 2017. szeptember 13-án 84%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
 
3. Egyebek 
- Dr. Gregus Zoltán, dr. Botz Lajos és dr. Deli József egyetemi tanárok 
témavezetőként szeretnék szerepeltetni programjukban dr. Poór Miklós egyetemi 
adjunktust (Gyógyszerhatástani Tanszék). (PhD fokozatot 2014-ben szerzett, 
rendszeresen publikál nemzetközi folyóiratokban (∑IF=57,528; független 
hivatkozások=78; levelező szerzős és/vagy elsőszerzős cikkek száma Q1 
kategóriában=8). Munkaköre lehetővé teszi az önálló munkavégzést, legtöbb kutatását 
évek óta maga irányítja. Munkahelyén a GYTK Gyógyszerhatástani Tanszéken önálló 
munkavégzésre alkalmas laboratóriumi környezet adott. Több alkalommal megkapta az 
ÁOK Posztdoktori kutatási támogatását, a következő négy évre (2017-2021) 
témavezetőként NKFI Fiatal Kutatói Pályázatot nyert el (FK 125166, 18.492.00 Ft). A 
témák címe: 1. Mikotoxinok interakcióinak vizsgálata szérum albuminnal és 
ciklodextrinekkel 2. Flavonoidok és metabolitjaik farmakokinetikai kölcsönhatásainak 
vizsgálata gyógyszerekkel. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár kreditpont beszámítási kérelme a III. Nemzetközi 
Interdiszciplináris 3D konferencián (Pécs, 2017. október 5-6.) résztvevő és eredményes 
vizsgát tett hallgatók részére. A DHT 1 kredit beszámítását engedélyezi. 
- Dr. Czéh Boldizsár tudományos főmunkatárs (SzKK) kreditpont beszámítási 
kérelme az „Agykutatás a XXI. században” c. rendezvényen (Pécs, 2017. szeptember 
19-20.) résztvevő és eredményes vizsgát tett hallgatók részére. A DHT 1 kredit 
beszámítását engedélyezi. 
- Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár kreditpont beszámítási kérelme a Magyar Cochrane 
Tagozat „Bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek a gyakorlatban” c. rendezvényen 
(Pécs, 2017. október 27-28.) résztvevő és eredményes vizsgát tett hallgatók részére. A 
DHT 1 kredit beszámítását engedélyezi. 
- Dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár betöltötte 70. életévét. Az általa vezetett Ph.D 
program vezetését Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár veszi át. 
- Dr. Ábrahám Hajnalka egyetemi docens doktori szabályzatra vonatkozó javaslata 
(A PTE ÁOK DHT hozzon a jövőre vonatkozó állásfoglalást arról, hogy az angol 
nyelvű értekezés esetén a disszertáció alapjául szolgáló közlemények mely részeinek és 
mekkora hányadának szóról-szóra történő (copy-paste) másolása fogadható el önálló 
munkának, különös tekintettel arra is, hogy ha a közleményeknek társszerzői vannak. 
A DHT az alábbiak szerint tesz javaslatot a szabályzat módosítására a Kari Tanács felé: 

19. § A PhD-értekezés és az értekezés védése 
(1) A PhD-értekezés a PhD kutató-munka célkitűzéseinek, a kutatási 

módszereknek és a témában elért eredményeknek a dokumentálása. A 
doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel 
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bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat 
önálló megoldására képes 
(a) erre a célra írt, legalább 50, de 100 oldalnál (32 sor, 70 leütés) nem 

terjedelmesebb (a címlapot, a tartalomjegyzéket és az irodalomjegyzéket 
is, de az ábrákat és táblázatokat nem beleértve!) önálló írásmű 
formájában,  

(b) Kiemelkedő teljesítménnyel rendelkezők (az értekezés alapjául szolgáló 
minimum három megjelent vagy közlésre elfogadott elsőszerzős cikk, 
>1,5x elvárt IF) erre a célra írt szöveggel összekötött írásmű 
formájában (10-20 oldalas bevezetés, a cikkek különlenyomatai, 10-
20 oldalas diszkusszió, egy oldalas konklúzió) 

 (b) (c)Az értekezésnek és a téziseknek egységes és igényes megjelenési formája 
érdekében be kell tartani a gyakorlatban már kialakult, illetve a Magyar 
Akkreditációs Bizottság által ajánlott és elvárt követelményeket. Ennek 
érdekében az értekezés és a tézisek elkészítése előtt konzultálni 
szükséges az ÁOK DHT-nak titkárságával. A formai követelmények 
röviden az alábbiak: 

 - A jelöltek a védés előtt készítsék el értekezésük téziseit, melyek a 
korábbi kandidátusi tézisekhez hasonlóan nagyjából egységesek 
legyenek.  

       - A tézisekben szerepeljen szétbontva az értekezés alapjául szolgáló 
tudományos közlemények és kongresszusi összefoglalók jegyzéke 
valamint az egyéb közlemények és kongresszusi összefoglalók jegyzéke. 
A tézisek, angol nyelven is (28 példányban), védés előtt 3 héttel 
megküldendők az ÁOK DHT-nak, mert azok a védési jegyzőkönyv 
mellékletének részét képezik.  

 - Az értekezés A/4 formátumban készüljön. Fedőlapján legyen rajta az 
értekezés címe, az, hogy "Doktori (PhD) - értekezés", a szerző neve, 
valamint alul: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Pécs, az értekezés készítésének éve. Címoldalán a fentieken kívül 
szerepeljen a Doktori Iskola vezetőjének, a programvezetőnek és a 
témavezető(k)nek a  neve.  

 - A disszertációban is szerepeljen a tudományos közlemények és a 
kongresszusi előadások jegyzéke szétbontva az értekezés alapjául 
szolgáló és egyéb kategóriára. 

(c) (d) Védés után az értekezés 1 példányát és a CD-t vagy DVD-t az ÁOK 
Könyvtárában, kell elhelyezni. 

(d) (e) Az értekezést 5 példányban nyomtatott formában és egy nem újraírható 
CD-n vagy DVD-n a fokozatszerzésre irányuló kérelem benyújtásával 
egyidőben vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül a Doktori 
Iskolán keresztül a DHT-nak kell benyújtani. A benyújtáskor a 
doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más 
intézményben nem nyújtotta be, az eljárást nem utasították el. A 
nyilatkozat a témavezető(k) aláírásával nyújtható be (8.sz. melléklet). 

 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


