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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2018. július 2. 

 
1. Doktori ügyek 
1/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Dr. Kovács Dániel I. éves PhD hallgató (Idegsebészeti Klinika) 2018. május 11-től 
lemondott állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyáról. A bejelentést a DHT tudomásul 
vette. 
Brandt Barbara II. éves PhD hallgató (Biológiai Intézet) 2018. szeptember 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Mózes Noémi I. éves PhD hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) doktori iskola, 
program, téma és témavezető változtatási kérelme (Klinikai Orvostudományok Doktori 
Iskolából az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolába, Daganatok molekuláris 
epidemiológiája programból a Bakteriális fertőzések molekuláris pathogenezise 
programba. Régi téma címe: Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők vizsgálata és 
egészségfejlesztési programok kidolgozása roma közösségekben, témavezető Dr. Kiss 
István egyetemi tanár. Új téma címe:Nozokonális fertőzések vizsgálata, témavezető dr. 
Kerényi Mónika egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Kocsis Éva I. éves PhD hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) doktori iskola, 
program, téma és témavezető változtatási kérelme (Klinikai Orvostudományok Doktori 
Iskolából az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolába, Daganatok molekuláris 
epidemiológiája programból a Bakteriális fertőzések molekuláris pathogenezise 
programba. Régi téma címe: Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők vizsgálata és 
egészségfejlesztési programok kidolgozása roma közösségekben, témavezető Dr. Kiss 
István egyetemi tanár. Új téma címe:Nozokonális fertőzések vizsgálata, témavezető dr. 
Kerényi Mónika egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Makkos-Weisz Attila III. éves PhD hallgató (Neurológiai Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Kovács Márton III. éves PhD hallgató (Neurológiai Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Petrovics Laura III. éves PhD hallgató (Sebészeti Oktató és Kutató Intézet) 
elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, 
az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Balogh Bálint II. éves PhD hallgató (Biológiai Intézet) PhD-komplex vizsgája 2018. 
május 17-én 100%-os eredménnyel megtörtént. Egyben tanulmányainak halasztását kéri 
2018. szeptember 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Horváth Orsolya Melinda II. éves PhD hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 
PhD-komplex vizsgája 2018. május 28-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Nagy Eszter II. éves PhD hallgató (Gyermekklinika) PhD-komplex vizsgája 2018. 
június 1-jén 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Godó Soma II. éves PhD hallgató (Élettani Intézet) PhD-komplex vizsgája 2018. június 
4-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  



 2

Balázs Viktória Lilla II. éves PhD hallgató (Farmakognóziai Intézet) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 5-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Kovács Antonietta II. éves PhD hallgató (Reumatológiai és Immunológiai Klinika) PhD-
komplex vizsgája 2018. június 6-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Horváth Barbara II. éves PhD hallgató (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 6-án 100%-os eredménnyel megtörtént  
Dr. Béres Szabolcs II. éves PhD hallgató (Szívgyógyászati Klinika) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 6-án 60% és 80%-os eredménnyel megtörtént. A hallgató 2018. 
szeptember 1-től lemond állami ösztöndíjáról és tanulmányait költségtérítéses képzésben 
folytatja. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Márta Katalin II. éves PhD hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 11-én 80% és 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Pécsi Dániel II. éves PhD hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 11-én 80% és 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Varjú Péter II. éves PhD hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 11-én 80% és 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Longauer Beáta II. éves PhD hallgató (Biofizikai Intézet) PhD-komplex vizsgája 2018. 
június 13-án 93% és 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Horváth Orsolya II. éves PhD hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 13-án 93%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Szabó Dóra II. éves PhD hallgató (Szívgyógyászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 
2018. június 14-én 100% és 93%-os-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Lovász Bálint Viktor II. éves PhD hallgató (Fogászati Klinika) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 14-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A hallgató tényleges 
témavezetői: Dr. Szalma József egyetemi docens és dr. Berta Gergely egyetemi adjunktus. 
A kérést a DHT támogatja. 
Vranesics Anett Ágnes II. éves PhD hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) PhD-
komplex vizsgája 2018. június 14-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Kriszta Gábor II. éves PhD hallgató (Farmakológiai Intézet) PhD-komplex vizsgája 
2018. június 15-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Hunyady Ágnes II. éves PhD hallgató (Farmakológiai Intézet) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 15-én 100%-os eredménnyel megtörtént. 
Szentes Nikolett II. éves PhD hallgató (Farmakológiai Intézet) PhD-komplex vizsgája 
2018. június 15-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Andreidesz Kitti II. éves PhD hallgató (Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet) PhD-
komplex vizsgája 2018. június 18-án 80% és 66%-os eredménnyel megtörtént.  
Kovács Dominika II. éves PhD hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) PhD-
komplex vizsgája 2018. június 21-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Bodó Kornélia II. éves PhD hallgató (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) PhD-
komplex vizsgája 2018. június 25-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Garai Kitti II. éves PhD hallgató (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) PhD-
komplex vizsgája 2018. június 25-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Schweitzer Bettina II. éves PhD hallgató (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 
Intézet) PhD-komplex vizsgája 2018. június 26-án 100%-os eredménnyel megtörtént..  
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Dr. Karádi Zsófia Nozomi II. éves PhD hallgató (Neurológiai Klinika) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 27-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Kapronczai Róbert II. éves PhD hallgató (Biofizikai Intézet) PhD-komplex vizsgája 
2018. június 28-án 75% és 87%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Katona Krisztián III. éves PhD hallgató (Patológiai Intézet) szigorlata 2018. június 
25-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Tényi Dalma III. éves PhD hallgató (Neurológiai Klinika) szigorlata 2018. június 29-
én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
 
1/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Bérczi Bálint (Orvosi Népegészségtani Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Kiss István egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. 
Gyöngyi Zoltán tudományos munkatárs). A kérést a DHT támogatja. 
Márovics Gergely Péter (Orvosi Népegészségtani Intézet) önköltséges hallgatóként 
szeretne csatlakozni dr. Kiss István egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A 
kérést a DHT támogatja. 
Vajda Péter (Tab) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Botz Lajos egyetemi 
tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár és dr. 
Fittler András egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Kovács Sándor (Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság) önköltséges hallgatóként 
szeretne csatlakozni dr. Botz Lajos egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz 
(témavezető: dr. Botz Lajos egyetemi tanár és dr. Zemplényi Antal Tamás egészségügyi 
gazdálkodási igazgató). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Bella Richárd (Gyógyszerészeti Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Botz Lajos egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a DHT 
támogatja. 
Bakó Csongor (Pécsvárad) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Deli József 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Horváth Györgyi egyetemi 
docens). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Habony Norbert (Cegléd) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Szokodi 
István egyetemi docens által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Dézsi Csaba 
András osztályvezető főorvos Győr). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Gazdag Mária (Budapest) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Szokodi 
István egyetemi docens által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Dézsi Csaba 
András osztályvezető főorvos Győr). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Csulak Tímea (Szekszárd) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Tényi 
Tamás egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tényi Tamás 
egyetemi tanár és dr. Herold Róbert egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Hernádi Gabriella (Radiológiai Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Bogner Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: 
dr. Orsi Gergely tudományos munkatárs). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Giyab Omar (Radiológiai Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. 
Bogner Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Orsi Gergely 
tudományos munkatárs). A kérést a DHT támogatja. 
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Dr. Horváth Ádám (Ortopédiai Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni 
dr. Than Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Balikó Anett (Szekszárd) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Pajor 
László egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Pajor László 
egyetemi tanár és Dr. Alizadeh Hussain egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Vincze Viktória (Edelény) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth 
Kálmán egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tóth Kálmán 
egyetemi tanár és dr. Kenyeres Péter egyetemi adjunktus). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Brázay László (Paks) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth 
Kálmán egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Mészáros János (Pécs) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth 
Kálmán egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Vida Péter (Pécs) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth Kálmán 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Bank Gyula Zsolt (Kecskemét) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. 
Tóth Kálmán egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Végvári Borisz (Pécs) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth Kálmán 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szabó Viktor (Idegsebészeti Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni 
Dr. Büki András egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Schwarcz 
Attila egyetemi tanár). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Halda-Kiss Bernadett (Reumatológiai Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Czirják László egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: 
dr. Kumánovics Gábor egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Gódi Szilárd (I. sz. Belgyógyászati Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Hegyi Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: 
dr. Vincze Áron egyetemi docens). 
Kenari Fatemeh (Irán) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Perjési Pál 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Erőss Bálint önköltséges hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) 2018. szeptember 
1-től nem folytatja PhD tanulmányait. A bejelentést a DHT tudomásul vette. 
Dr. Feiszt Zsófia önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. szeptember 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Antal Gréta önköltséges hallgató (Fogászati Klinika) tanulmányainak halasztását 
kéri 2018. szeptember 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kiss Fruzsina önköltséges hallgató (Kaposvár) tanulmányainak halasztását kéri 
2018. szeptember 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Harmat Kinga önköltséges hallgató (Fül-Orr-Gégeklinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
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Dr. Loibl Csaba önköltséges hallgató (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) 
2018. szeptember 1-től folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Mándoki Zsolt önköltséges PhD hallgató (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) többszöri 
felszólításra sem fizette be képzési költségét, a hallgatói névsorból törlendő. A DHT 
nevezettet törli a hallgatói névsorból. 
Dr. Richter Zsófia önköltséges PhD hallgató (Biológiai Intézet) többszöri felszólításra 
sem fizette be képzési költségét, a hallgatói névsorból törlendő. A DHT nevezettet törli a 
hallgatói névsorból. 
Dr. Mosdósi Bernadett önköltséges hallgató (Gyermekklinika) PhD komplex vizsga 
tárgyai, a komlex vizsgabizottság, az előbírálók és az opponensek kijelölése megtörtént.  
Dr. Juhász Annamária önköltséges hallgató (Neurológiai Klinika) PhD komplex vizsga 
tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Mihálcz Attila önköltséges hallgató (Budapest) PhD komplex vizsga tárgyai és a 
komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Gorka Eszter önköltséges hallgató (Országos Onkológiai Intézet) PhD komplex 
vizsga tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Kovács Dávid önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) szigorlata 2018. 
június 1-jén 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Holczer Lőrinc önköltséges hallgató (Szívgyógyászati Klinika) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 6-án 100% és 95%-os eredménnyel megtörtént.  
Csanádi Marcell önköltséges hallgató (Kiskunhalas) PhD-komplex vizsgája 2018. június 
6-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Vajda Katalin önköltséges hallgató (Fogászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 2018. 
június 14-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Réger Barbara önköltséges hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 14-én 100% és 87%-os eredménnyel megtörtént.  
Szabó Edina Ivett önköltséges hallgató (Anatómiai Intézet) PhD-komplex vizsgája 2018. 
június 19-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Háromi István önköltséges hallgató (Fül-Orr-Gégeklinika) PhD-komplex vizsgája 
2018. június 19-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Dandé Árpád Levente önköltséges hallgató (Traumatológiai Klinika) PhD-komplex 
vizsgája 2018. június 22-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Szigeti József önköltséges hallgató (Szívgyógyászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 
2018. június 26-án 80/ és 66%-os eredménnyel megtörtént.  
 
1/c Egyéni felkészülők ügyei 
Dr. Tőkés-Füzesi Margit egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) tényleges 
témavezetői dr. Kovács L. Gábor akadémikus egyetemi tanár és dr. Molnár Tihamér 
egyetemi docens. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Tóth Eszter egyéni felkészülő (Budapest) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság 
kijelölése megtörtént. 
Dr. Kátai Emese egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) elkészítette 
értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az 
opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
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Dr. Csekő Kata egyéni felkészülő (Farmakológiai Intézet) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Bogdán Ágnes egyéni felkészülő (Biológiai Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság és az opponensek kijelölése 
megtörtént. 
Kugyelka Réka egyéni felkészülő (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) elkészítette 
értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az 
opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Burkus Máté egyéni felkészülő (Ortopédiai Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Biró Katalin egyéni felkészülő (I. sz. Belgyógyászati Klinika) szigorlata 2018. június 
1-jén 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Vida Róbert György egyéni felkészülő (Gyógyszerészeti Intézet) szigorlata 2018. 
június 6-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Horváth-Szalai Zoltán egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) 
szigorlata 2018. június 7-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Fisi Viktória egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) szigorlata 2018. 
június 7-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Patczai Balázs egyéni felkészülő (Traumatológiai Klinika) szigorlata 2018. június 
29-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Ruzsics István egyéni felkészülő (I. sz. Belgyógyászati Klinika) értekezésének 
védése 2018. május 23-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Somogyvári Krisztina egyéni felkészülő (Fül-Orr-Gégeklinika) értekezésének 
védése 2018. május 25-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Úr Györgyi egyéni felkészülő (Szerves- és Gyógyszerkémiai Intézet) értekezésének 
védése 2018. május 28-án 92%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Péterfi István egyéni felkészülő (Kaposvár) értekezésének védése 2018. június 1-jén 
100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-
nek a PhD fokozat odaítélését. 
Kálmán Nikoletta egyéni felkészülő (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) értekezésének 
védése 2018. június 8-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Szatmári Dávid Zoltán egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) értekezésének védése 
2018. június 12-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Poór Viktor Soma egyéni felkészülő (Igazságügyi Orvostani Intézet) értekezésének 
védése 2018. június 18-án 95%-os eredménnyel megtörtént A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
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Dr. Damásdi Miklós egyéni felkészülő (Urológiai Klinika) értekezésének védése 2018. 
június 18-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Farkas Boglárka Anett egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) értekezésének védése 
2018. június 19-én 96%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Szélig Lívia egyéni felkészülő (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) 
értekezésének védése 2018. június 19-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Vig Andrea Teréz egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) értekezésének védése 2018. 
június 21-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Rashed Aref egyéni felkészülő (Zalaegerszeg) értekezésének védése 2018. június 25-
én 95%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az 
EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Füredi Nóra Judit egyéni felkészülő (Transzlációs Medicina Intézet) értekezésének 
védése 2018. június 28-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Faubl Nóra Klára egyéni felkészülő (Magatartástudományi Intézet) értekezésének 
védése 2018. június 28-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
 
2. Habilitációs ügyek 
2/a Habilitációs szabályzat módosítása: A habilitációs szabályzat módosítására 
vonatkozó javaslatot a DHT megküldi jóváhagyásra a Kari Tanácshoz  
 
3. Egyebek 
- Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár kreditpont beszámítási kérelme az AMSE (The 
Association of Medical Schools in Europe) konferencián (Pécs, 2018. október 4-5.) 
részt vevő és eredményes vizsgát tevő hallgatók részére. A DHT 1 kredit beszámítását 
engedélyezi. 
- Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár kreditpont beszámítási kérelme a Magyar Cochrane 
Tagozat konferenciáján (Győr, 2018. október 26-27.) részt vevő és eredményes vizsgát 
tevő hallgatók részére. A DHT 1 kredit beszámítását engedélyezi. 
- Dr. Olasz Lajos egyetemi tanár Dr. Nagy Ákos egyetemi docens mellett társ-
témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában dr. Frank Dorottya egyetemi 
adjunktust. A téma címe: Csontérettségi vizsgálatok. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Szili-Török Tamás igazgatót (Hollandia). A téma címe: New 
methods: Pacing therapy to improve patients with advanced heart failure. A kérést a 
DHT támogatja. 
- Dr. Olasz Lajos egyetemi tanár betöltötte 70. életévét. Az általa vezetett Ph.D 
program vezetését Dr. Nagy Ákos egyetemi docens veszi át. 
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- Doktori szabályzat módosítása:  

12. § A felvételi eljárás 
(5) Az alapkövetelményeknek eleget tevő és az ösztöndíjas képzésre jelentkezők szakmai 

tájékozottságát és kreativitását háromtagú Felvételi Bizottság kötetlen interjú alapján 
pontozással (bizottsági tagonként maximum 5 7 pont) értékeli. A Felvételi 
Bizottság pontozza a felvételizők előnyt-adó előzetes teljesítményeit is. A felvételi 
Bizottság elnöke az ÁOK DHT-nak elnöke, tagjai a DHT elnökhelyettese és titkára. A 
Felvételi Bizottság ülésére az érintett program-, illetve témavezető meghívást kap. 

VI. A PhD-fokozat megszerzése 
17. § Általános rendelkezések 

(12) A PhD-fokozatszerzéssel kapcsolatos eljárás egyes lépéseinek a lefolytatásáért a 
doktorandusz díjakat fizet, az ezekben közreműködő egyes személyek pedig 
tiszteletdíjban részesülnek. Az összegekre nézve a 4. sz. Mellékletben foglaltak az 
irányadóak. Amennyiben a díj megfizetésére kötelezett személy kérelmezi, a 
díjak kiegyenlítését a DHT hozzájárulásával a kar átvállalhatja. 

1. Melléklet 
Az Idegen nyelvek ismerete 

A 12. paragrafus (2) bekezdés (c) pontja a programba felvételhez szükséges minimumot 
határozza meg. A 2018-tól felvett hallgatók kötelesek az előírt nyelvvizsga 
bizonyítványokat a komplex vizsga előtt bemutatni.  

2/A. Melléklet 
Minőségi követelmények a Ph.D. fokozat megszerzésével kapcsolatban 

 a) A dolgozat alapjául szolgáló közlemények között (amelyek közé meta-analízis 
beszámítható, de a levelezés és a review nem) legyen legalább egy olyan,  impakt-
faktorral (IF) rendelkező lapban megjelent eredeti közlemény (levelezés, review nem 
számítható ide), amely nem meta-analízis és amelyben a Ph.D. jelölt az első szerző, és 
témavezetője pedig az utolsó vagy levelező szerző. A társ-témavezető legyen szerző legalább 
egy olyan a dolgozat alapjául szolgáló IF-s eredeti közleményben, melyben a PH.D. jelölt is 
szerepel. A dolgozat alapjául szolgáló elsőszerzős közlemény(ek) összesített IF-a értéke érje 
el a minimálisan előírt össz-IF érték 50 %-át. Megosztott elsőszerzőség esetén az eredeti 
közlemény teljes impakt faktora IF értéke beszámítható, de az ilyen közlemény viszont 
csak fél elsőszerzős közleménynek számít. 
 
- Felvételi a PhD állami ösztöndíjas képzésre: A szóbeli elbeszélgetés 2018. június 25-
29. között lezajlott. Ezt követően kialakult rangsor alapján 34 fő állami ösztöndíjas 
iratkozhat be 2018. szeptember 1-től, 2 fő Richter Talentum pályázatot adott be, Dékán 
Úr által biztosított kari keretre is pályázathatnak majd a hallgatók. 
- PTE ÁOK DHT első ülése a 2018/2019 tanévben: 2018. szeptember 17. (hétfő) 14 
óra PTE ÁOK Elméleti Tömb tanácsterem. 
 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


