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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2018. február 19. 

 
1. Doktori ügyek 
1/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Nagy Brigitta II. éves Ph.D hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 2018. február 1-
től lemond állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyáról, nem folytatja tanulmányait a PhD 
képzésben. A DHT tudomásul vette a bejelentést. 
Lőkös Emese II. éves Ph.D hallgató (Anatómiai Intézet) 2018. február 1-től lemond 
állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyáról, nem folytatja tanulmányait a PhD képzésben. 
A DHT tudomásul vette a bejelentést. 
Dr. Horváth Péter Zsolt II. éves Ph.D hallgató (Idegsebészeti Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. február 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Csertő Mónika II. éves Ph.D hallgató (Gyermekklinika) 2018. február 1-től folytatja 
tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Faisal Anna Zelma I. éves PhD hallgató (Gyógyszerhatástani Tanszék) tényleges 
témavezetői dr. Németi Balázs egyetemi docens és dr. Poór Miklós egyetemi adjunktus. A 
kérést a DHT támogatja. 
Dr. Mohos Violetta Karolin I. éves PhD hallgató (Gyógyszerhatástani Tanszék) 
tényleges témavezetői dr. Németi Balázs egyetemi docens és dr. Poór Miklós egyetemi 
adjunktus. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Márta Katalin II. éves Ph.D hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) PhD komplex 
vizsga tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Pécsi Dániel II. éves Ph.D hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) javasolt PhD 
komplex vizsga tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Varjú Péter II. éves Ph.D hallgató (Transzlációs medicina Intézet) PhD komplex 
vizsga tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Vörös Eszter III. éves PhD hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika – Radiológiai Klinika) 
értekezésének védése 2017. december 13-án 96%-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
 
1/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Dr. Rajnics Zsolt (Fogászati Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. 
Olasz Lajos egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Radnai Márta 
egyetemi tanár). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Siptár Miklós (AITI) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Bogár Lajos 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Kövesi Tamás egyetemi 
docens). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Zima Judith (Orvosi Genetikai Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Melegh Béla egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: 
dr. Hadzsiev Kinga egyetemi adjunktus). A kérést a DHT támogatja. 
Bánfai Zsolt (Orvosi Genetikai Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. 
Melegh Béla egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a DHT támogatja. 
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Dr. Cseh Tamás (Neurológiai Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. 
Komoly Sámuel egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Illés Zsolt 
egyetemi tanár). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Raposa László Bence önköltséges hallgató (ETK – Orvosi Népegészségtani Intézet) 
2018. február 1-től nem folytatja tanulmányait a PhD képzésben. A DHT tudomásul vette 
a bejelentést. 
Dr. Polgár Petra Dóra önköltséges hallgató (Gyermekklinika – Orvosi Mikrobiológiai 
és Immunitástani Intézet) 2018. február 1-től nem folytatja tanulmányait a PhD 
képzésben. A DHT tudomásul vette a bejelentést. 
Dr. Szelechman Ildikó Csilla önköltséges hallgató (Győr - Sebészeti Oktató és Kutató 
Intézet) 2018. február 1-től nem folytatja tanulmányait a PhD képzésben. A DHT 
tudomásul vette a bejelentést. 
Dr. Pécsi Balázs önköltséges hallgató (Onkoterápiás Intézet) tanulmányainak halasztását 
kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Dombi István Levente önköltséges hallgató (Csíkszereda – Neurológiai Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Bertalanné Dr. Szommer Alíz önköltséges hallgató (Gyermekklinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Bruszt Kitti önköltséges hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Sárvári Katalin önköltséges hallgató (Sebészeti Oktató és Kutató Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Nagy Gabriella önköltséges hallgató (Reumatológiai és Immunológiai Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Kovács Patrícia önköltséges hallgató (AITI) tanulmányainak halasztását kéri 2018. 
február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Pászthy Vera önköltséges hallgató (Szekszárd – Laboratóriumi Medicina Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Gál Roland önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Szántó Réka Alexandra önköltséges hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Loibl Csaba önköltséges hallgató (AITI) tanulmányainak halasztását kéri 2018. 
február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Kőszegi Balázs önköltséges hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
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Dr. Hadnagy László önköltséges hallgató (Marosvásárhely – Radiológiai Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Somodi Klára önköltséges hallgató (Dékáni Hivatal – Magatartástudományi Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Liber Noémi önköltséges hallgató (Élettani Intézet) tanulmányainak halasztását kéri 
2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Biró Ede önköltséges hallgató (Gyermekklinika) tanulmányainak halasztását kéri 
2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Molnár András önköltséges hallgató (Onkoterápiás Intézet) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Németh Marica önköltséges hallgató (Biológiai Intézet) tanulmányainak halasztását kéri 
2018. február 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kucserik Levente Pál önköltséges hallgató (Marosvásárhely - Sebészeti Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Balló András önköltséges hallgató (Urológiai Klinika) tanulmányainak halasztását 
kéri 2018. február 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Gaál Veronika önköltséges hallgató (Gyermekklinika) tanulmányainak halasztását 
kéri 2018. február 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Németh Katalin önköltséges hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT 
támogatja. 
Scheffer Dalma önköltséges hallgató (Pécs – Anatómiai Intézet) 2018. február 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Harmat Kinga önköltséges hallgató (Fül-Orr-Gégeklinika) 2018. február 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Toldi János önköltséges hallgató (AITI) 2018. február 1-től folytatja PhD 
tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Varga Noémi önköltséges hallgató (Szívgyógyászati Klinika) 2018. február 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Wlasitsch-Nagy Zsófia önköltséges hallgató (Radiológiai Klinika) 2018. február 1-
től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szász Katalin önköltséges hallgató (Ortopédiai Klinika) 2018. február 1-től folytatja 
PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kittka Bálint önköltséges hallgató (Szívgyógyászati Klinika) 2018. február 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Lőcsei Zoltán önköltséges hallgató (Onkoterápiás Intézet) 2018. február 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Rashed Aref önköltséges hallgató (Zalaegerszeg – Szívgyógyászati Klinika) 
tényleges témavezetője dr. Verzár Zsófia egyetemi docens. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Jüngling Adél önköltséges hallgató (Anatómiai Intézet) tényleges témavezetői dr. 
Tamás Andrea egyetemi docens és dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár. A kérést a DHT 
támogatja. 
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Varga Zsuzsanna önköltséges hallgató (Dékáni Hivatal - Magatartástudományi Intézet) 
tényleges témavezetői dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár és dr. Birkás Béla egyetemi 
adjunktus. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Horváth-Sarródi Andrea önköltséges hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 
témaváltoztatási kérelme (Régi téma címe: Gyermekek és serdülők egészségmagatartása, 
az egészségmagatartást befolyásoló tényezők. Hatékony egészségnevelés és 
egészségfejlesztés gyermek- és serdülőkorban. Új téma címe: Orvostanhallgatók mentális 
egészsége). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kiss Fruzsina önköltséges hallgató (Kaposvár) doktori iskola, program- téma és 
témavezető váltási kérelme (Klinikai Orvostudományok DI, B-4/2004 Alap- és 
alkalmazott kutatások fog- és szájbetegségekben programból, Korai fázisú szájüreget 
érintő tumorok tömegspektrometriás detektálása témából, dr. Olasz Lajos egyetemi tanár 
és dr. Márk László egyetemi docens témavezetőktől a Gyógyszertudományok DI, A-
292/1994 Neurofarmakológia programba, a TRP ioncsatorna expresszió és expresszió 
változás vizsgálata fej- nyak régió laphám carcinomában témába, dr. Helyes Zsuzsanna 
egyetemi tanár témavezetésével). A kérést a DHT támogatja. 
Sikó Melinda önköltséges PhD hallgató (Marosvásárhely - Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet) többszöri felszólításra a képzési költségét nem fizette be, a hallgatói névsorból 
törlendő. A DHT nevezettet törli a hallgatói névsorból. 
 
1/c Egyéni felkészülők ügyei 
Dr. László Eszter egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) tényleges témavezetője dr. 
Reglődi Dóra egyetemi tanár mellett dr. Horváth Gabriella egyetemi adjunktus. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Fülöp Balázs Dániel egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) tényleges témavezetője 
dr. Tamás Andrea egyetemi docens. A kérést a DHT támogatja. 
Elhusseiny Mohamed Mahmud Abdelwahab egyéni felkészülő (Gyógyszerészi 
Biotechnológiai Intézet) tényleges témavezetője dr. Pongrácz Judit Erzsébet egyetemi 
tanár. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Katz Zoltán egyéni felkészülő (Műveleti Medicina Tanszék) tényleges témavezetője 
dr. Emődy Levente egyetemi tanár mellett dr. Marek Erika egyetemi adjunktus. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Szabó Tamás egyéni felkészülő (Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika) doktori 
iskola, program- téma és témavezető váltási kérelme (Klinikai Orvostudományok DI, A-
327/1995 Keringéspatológiai állapotok vizsgálata kísérletes modelleken és klinikai 
beteganyagon programból, Oxidatív folyamatok hatása az ínvarrat körüli hegesedés 
kialakulásában témából, dr. Jancsó Gábor egyetemi docens témavezetőtől az Elméleti 
Orvostudományok DI, B-134/1993 Neuroendokrinológis és neurohisztológia programba, 
In vivo ideg festés használata a klinikai gyakorlatban témába, dr. Rékási Zoltán egyetemi 
docens témavezetésével). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Semjén Dávid egyéni felkészülő (Patológiai Intézet) „letter to the editor” 
közleménnyel kapcsolatos kérelme. A DHT szoros kivételként engedélyezte a munka 
beszámítását. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a dolgozat alapjául szolgáló eredeti 
közleményeinek összesített impakt faktorát e nélkül a cikk nélkül is teljesítenie kell. 
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Dr. Szélig Lívia egyéni felkészülő (AITI) elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, 
a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölése 
megtörtént. 
Dr. Kuperczkó Diána egyéni felkészülő (Neurológiai Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Balassa Tímea egyéni felkészülő (Biológiai Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság 
kijelölése megtörtént. 
Dr. Zapf István Tamás egyéni felkészülő (Sebészeti Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Horváth-Szalai Zoltán egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina 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) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Péterfi István egyéni felkészülő (Kaposvár – Szülészeti Klinika) szigorlata 2017. 
december 15-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Payrits Maja Enikő egyéni felkészülő (Farmakológiai Intézet) szigorlata 2018. január 
11-én 95%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Szabó István egyéni felkészülő (Élettani Intézet) szigorlata 2018. január 18-án 
100%-os eredménnyel megtörtént.  
Szatmári Dávid Zoltán egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) szigorlata 2018. január 31-
én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Lóránd Veronika egyéni felkészülő (Reumatológiai és Immunológiai Klinika) 
szigorlatai 2018. február 13-án 86% és 94%-os eredménnyel megtörténtek.  
Dr. Damásdi Miklós egyéni felkészülő (Urológiai Klinika) szigorlata 2018. február 13-
án 100%os eredménnyel megtörtént.  
Erős Krisztián egyéni felkészülő (I. sz. Belgyógyászati Klinika – Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet) értekezésének védése 2017. december 13-án 96%-os eredménnyel 
megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat 
odaítélését. 
Dr. Riba Ádám egyéni felkészülő (Zalaegerszeg - I. sz. Belgyógyászati Klinika) 
értekezésének védése 2017. december 13-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Kustán Péter egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) értekezésének 
védése 2018. február 1-jén 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Kóbor Péter egyéni felkészülő (Élettani Intézet) értekezésének védése 2018. február 12-
én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az 
EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
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Dr. Járai Tamás egyéni felkészülő (Fül-Orr-Gégeklinika) értekezésének védése 2018. 
február 14-én 92%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Gasznerné dr. Kormos Viktória egyéni felkészülő (Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet) értekezésének védése 2018. február 15-én 100%-os eredménnyel 
megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat 
odaítélését. 
 
2. Habilitációs ügyek 
2/a Új habilitációs pályázatok 
A Tanács javasolja az alább nevezettek pályázati anyagának bíráló bizottságokhoz történő 
kiadását: 
Dr. Mikó Éva   egyetemi adjunktus  Orvosi Mikrobiológiai és  

Immunitástani Intézet 
Dr. Nagy Gyula Richárd  egyetemi adjunktus  SE I. sz. Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika 
Dr. Pál József   egyetemi adjunktus  Élettani Intézet 
Dr. Polgár Beáta   egyetemi adjunktus  Orvosi Mikrobiológiai és  

Immunitástani Intézet 
Dr. Szirtesné  
dr. Tomsits Erika Márta  egyetemi docens  SE II. Gyermekklinika 
Dr. Vorobcsuk András  főorvos   Kaposi Mór Kórház Kaposvár 
 
2/b Új habilitációs pályázatok a doktori fokozat tudományterületétől eltérő 
tudományterületen 
Ha a pályázó nem azon a tudományterületen kíván habilitálni, amelyből doktori fokozatát 
szerezte - az illetékes kari habilitációs testületek szakmai véleménye alapján - a kérelem 
elfogadásáról az Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság dönt az eljárás 
megkezdése előtt. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő 
tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a 
tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.  
Dr. Birkás Béla   egyetemi adjunktus  Magatartástudományi Intézet 
Dr. Gálosi Rita   egyetemi adjunktus  Élettani Intézet 
A DHT a pályázati anyagokat szakmai véleményével ellátva továbbította az Egyetemi 
Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság felé. 
 
2/c Habilitációs szabályzat módosítása: Dr. Környei József habilitációs titkár által 
összeállított anyagra vonatkozó javaslat, észrevétel megtárgyalása után a DHT a 
következő ülésen dönt a módosításról. 
 
3. Egyebek 
- Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár kreditpont beszámítási kérelme az ICTD 
(International Clinical Trials Day) tanácskozáson (Budapest, 2018. május 15.) részt 
vevő és eredményes vizsgát tevő hallgatók részére. A DHT 1 kredit beszámítását 
engedélyezi. 
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- Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Szanyi István egyetemi adjunktust. A téma címe: Molekuláris biomarkerek 
vizsgálata malignus fej-nyaki daganatokban. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Kövesi Tamás egyetemi docenst. A téma címe: Gyermekaneszteziológia. A kérést a 
DHT támogatja. 
- Dr. Perjési Pál egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Kunsági-Máté Sándor egyetemi docenst. A téma címe: Bioaktív molekulák gyenge 
kölcsönhatásai. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Perjési Pál egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Lemli Beáta egyetemi adjunktust. A téma címe: Gyógyszermolekulák reverzibilis 
molekuláris kölcsönhatásai. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Endrei Dóra egyetemi adjunktust. A téma címe: A krónikus vénás 
elégtelenségben és lábszárfekélyben szenvedő betegek életminőség-vizsgálata. A 
kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Veres Gábor egyetemi tanárt. A téma címe: A tranzíció prospektív, multicentrikus, 
randomizált vizsgálata IDB-ben szenvedő serdülőkben és fiatal felnőttekben. A kérést 
a DHT támogatja. 
- Dr. Deli József egyetemi tanár dr. Horváth Györgyi egyetemi docens mellett társ-
témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában dr. Birinyi Péter egyetemi 
docenst. A téma címe: Gyógynövény-alapú termékek fejlesztése és vizsgálata. A kérést 
a DHT támogatja. 
- Dr. Csernus Valér egyetemi tanár betöltötte 70. életévét. Az általa vezetett Ph.D 
program vezetését Dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár veszi át.  
- Dr. Németh Péter egyetemi tanár betöltötte 70. életévét. Az általa vezetett Ph.D 
program vezetését Dr. Berki Tímea egyetemi tanár veszi át. 
- Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár 2018. márciusában betölti70. életévét. Az általa 
vezetett Ph.D program vezetését Dr. Mezősi Emese egyetemi tanár veszi át. 
- Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár 2018. márciusában betölti 70. életévét. Az 
általa vezetett Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetését Dr. Bogár Lajos 
egyetemi tanár veszi át. 
- A PTE ÁOK doktori szabályzata Ph.D. komplex vizsgára és a minőségi 
követelmények Ph.D. fokozat megszerzésével kapcsolatban előírásának módosítása: 
A DHT az alábbi javaslatot terjeszti a kari tanács elé:  

18/A. §  A Ph.D. komplex vizsga 
(1) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő hallgatók 

esetében a negyedik szemeszter elfogadásának az is feltételét képezi, hogy a 
képzési és kutatási szakasz lezárásaként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely 
méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.  

(6) A komplex vizsga akkor folytatható le, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. A 
vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A 
komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A 
komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét 
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vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó 
az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem 
teljesített tárgy(ak)ból. A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén az adott 
vizsgaidőszakban nem ismételhető. A sikertelen komplex vizsgát a vizsgázó az 
adott vizsgaidőszakban egy alkalommal megismételheti. A komplex 
vizsgateljesítményt a bizottság tagjai részenként és egyénenként 1-5 fokozatú 
skálán pontozzák. A komplex vizsga minősítése két fokozatú: megfelelt vagy 
nem felelt meg. A vizsga eredményes (megfelelt), ha a jelölt pontszáma eléri a 
megszerezhető pontok 60%-át. Az eredményes komplex vizsga minősítése: 
summa cum laude (85% felett), cum laude (71-85%), rite (71% alatt). Az 
eredményt közvetlenül komplex vizsga után ki kell hirdetni. A komplex vizsga 
eredményét a bizottság jegyzőkönyvben rögzíti, a komplex vizsgáról bizonyítványt 
állít ki.  

(9) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő hallgatók 
esetében a fokozatszerzési eljárás megindításának feltételét képezi doktori 
védésre történő jelentkezésnek feltételét képezi, hogy a doktorandusz 
nyolcadik szemeszter lezárását követő egy éven belül benyújtott értekezését 
kéttagú Előbíráló Bizottság megfelelőnek találja, illetőleg alkalmasnak ítélje 
arra, hogy a doktorandusz a végleges értekezését elkészíthesse. Az 
előbírálóknak egy hónapon belül kell írásos bírálatukat az ÁOK DHT-hez 
eljuttatni három példányban, amely továbbítja az érintettekhez. Az Előbírálókat 
az ÁOK DHT-a az illetékes Doktori Iskola Tanácsa javaslatát figyelembe véve 
nevezi ki. Az értekezéshez mellékelni kell a disszertáció alapjául szolgáló, 
megjelent vagy megjelenés alatt álló eredi közleményeket. Utóbbi esetben a 
közlemény elfogadását igazoló szerkesztőségi levelet is. Az előbírálói értekezés 
a témavezető(k) írásbeli nyilatkozatával ellátva nyújtható be (7. sz. Melléklet).  

 
2/A. Melléklet 

Minőségi követelmények a Ph.D. fokozat megszerzésével kapcsolatban 
 c) A minimálisan előírt IF követelmény alatt az értekezés témájával kapcsolatos 
alapjául szolgáló tudományos közlemények összesített impakt faktora értendő. A 
követelmények szempontjából az értekezés tudományterülete tekintendő mérvadónak. 
 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


