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Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai 

2015. július 10-én megtartott rendes üléséről 

 
Jelen vannak:  

Dr. Tihanyi József elnök, Dr. Kiss Rita, Dr. Koltai Erika, Dr. Magas István, Dr. Pavlik 
Gábor, Dr. Radák Zsolt, Dr. Rácz Károly, Dr. Tibori Tímea,  

Előzetesen kimentette magát: Dr. Berkes István, Dr. Hamar Pál, Földesiné Dr. Szabó 
Gyöngyi, Dr. Lacza Zsombor, Torma Ferenc 

 

Napirendi pontok 

1. napirendi pont: elnöki bejelentések 
Dr. Tihanyi József: 
- a PhD oklevelek átadására 2015. július 19-én, vasárnap kerül sor a MOM Sportban 10 órai 
kezdettel. 4 főt avatunk doktorrá, summa cum laude eredménnyel 
- a PhD disszertációk feltöltése működik a http://real-
phd.mtak.hu/view/institution/Testnevel=E9si_Egyetem.html honlapon 
- DOI számokkal a könyvtár ellátja a PhD disszertációkat 
 
 

2. EDT 15/1015. (07.10). sz. határozata:  
Dr. Radák Zsolt felvetette, hogy az EDT kérje a Rektor úr ill. a Kancellár úr engedélyét, hogy 
a Egyetemi Szenátus szavazati jogú tagja legyen az EDT mindenkori elnöke. 
 
Az EDT egyhangúlag (7 igen) megszavazta, hogy az EDT terjessze a Szenátus elé a 
mindenkori EDT elnök szavazati jogú szenátusi tagságára vonatkozó javaslatot. 
 

3. napirendi pont: a Sporttudományok Doktori Iskola Dr. Koller Ákos törzstagságára tett 
javaslata 
EDT 16/2015. (07.10). sz. határozata 
Az EDT egyhangúlag megszavazta (7 igen) Dr. Koller Ákost a Sporttudományok Doktori 
Iskola javaslata alapján a Doktori Iskola törzstagjának. 
 

4. napirendi pont: az EDT új teljes jogú belső tagjának megválasztása 
EDT 17/2015. (07.10). sz. határozata 
Az EDT egyhangúlag megszavazta (7 igen) Dr. Koller Ákost az EDT teljes jogú belső 
tagjának. 
 

5. napirendi pont: 2015. szeptembertől induló képzés felvételi előterjesztése a 
Sporttudományok DIT határozata alapján 
 
A Sporttudományok Doktori Iskola 6 állami ösztöndíjas helyet kapott, melyből 3 helyet a 
társadalomtudományi program, 3 helyet pedig a természettudományi programok kapnak.  
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 Összes 
jelentkező 

Állami 
ösztöndíjas 

Önköltséges Nem felvett 

Természettudomány 10 3 5 2 
Társadalomtudomány 13 3 4 6 
 
Dr. Radák Zsolt megjegyezte a felvételi kapcsán, hogy a tudomány ma értékválságban van, a 
PhD fokozatot szerzők 90%-a nem folytatja a tudományos munkáját.  
Dr. Magas István hozzászólásában a PhD egyre nagyobb értékéről beszélt. 
 
EDT 18/2015. (07.10) sz. határozata 
Az EDT egyhangúlag (7 igen) megszavazta és elfogadta a Sporttudományok DIT 
előterjesztését.  

6. napirendi pont: PhD fokozatok odaítélése 
EDT 19/2015. (07.10.) sz. határozata: Az EDT egyhangúlag (7 igen) megszavazta a 
Sporttudományok DIT javaslata alapján a következő doktorjelölteknek a PhD fokozat 
odaítélését 
 
Kalmár Zsuzsa (3. program, témavezető: Dr. Hamar Pál és Dr. Nagykáldi Csaba) 
disszertáció címe: Az utánpótlás és felnőtt válogatott tornásznők torna specifikus attitűdjei és 
személyiség jellemzői hazai és nemzetközi összehasonlításban 
szigorlat eredménye (2011. január 31.): 4,75 
védés eredménye (2015. április 2.): 5,0 
summa cum laude 

____________________________________________________________________ 

Mohammad Mosaferi Ziaaldini (2. program, témavezető: Dr. Radák Zsolt) 
disszertáció címe: Effect of endurance exercise alone and in combination with IGF-1 
administration on cellular markers involved in sarcopenia”  

szigorlat eredménye: 5,0 (2014. december 15.) 
védés eredménye: 5,0 (2015. június 3.) 
summa cum laude 

_____________________________________________________________________ 

Szűcs (Sárga) Linda (2. program, témavezető: Dr. Radák Zsolt) 
disszertáció címe: The role of resveratrol treatment and regular physical activity on sirtuins in 
brain of rats artificially selected for intrinsic aerobic running capacity 
 
szigorlat eredménye: 4,5 (2011. május 31.) 
védés eredménye: 5,0 (2015. május 22.) 
summa cum laude 

____________________________________________________________________ 

Németh Endre (3. program, konzulens: Dr. Nagykáldi Csaba) 
disszertáció címe: Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális 
diagnosztikai jellemzése 
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szigorlat eredménye: 4,75 (2014. január 28.) 
védés eredménye: 5,0 (2015. június 11.) 
summa cum laude 
 

7. napirendi pont: Egyebek  
 
 
EDT 20/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT határozata a hallgatói halasztási kérelmek 
elfogadásáról ill. elutasításáról 
 

- Deák Bálint (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Csirkés Zsolt (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31. 
- Versics Anikó (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Lasztovicza Dóra (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Heim Attila (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Nagy Attila (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Barsiné Dizmatsek Ibolya (3 program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Patócs Ákos (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Tóth-Hosnyánszky Anita (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Nagy Nikoletta (3. program): 2015. március 1. – 2016. január 31.  
- Kovács Ágnes (3. program): 2015. március 1. – 2016. augusztus 31.  
- Kőnig-Görögh Dóra (3. program): 3 alkalommal 6 félév halasztás) – további halasztás 

nem adható 
utólagos halasztás 

- Farkas Gábor (3. program) utólagos halasztása 2014. március 1. – 2015. február 28. 
között 

 

EDT 21/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT engedélyezi Baráth Kinga (3. program) 
hallgató 4 órás munkavégzését  
 
EDT 22/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT engedélyezi 
Heim Attila témavezetője 2014. szeptember 1-től Dr. Ökrös Csaba legyen 
Boldizsár Dóra konzulense Dr. Soós István legyen Dr. Hamar Pál témavezetése mellett 
 
EDT 23/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT engedélyezi Novák Attila hallgató 
tanulmányainak befejezését az 5. aktív félév után 
 
 
EDT 24/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT engedélyezi ill. elutasítja az alábbi 
hallgatók disszertáció benyújtásának halasztását 

Major Zsuzsanna (1. program, témavezető: Dr. Pavlik Gábor): további halasztás nem 
engedélyezett  

Gyömbér Noémi (3. program, témavezető: Dr. Sipos Kornél): 6 hónap halasztás 
engedélyezett, határidő: 2015. november 30. 
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EDT 25/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT 2-2 kreditpontért elfogadja Téglás Tímea 
hallgató Kísérleti állatok – állatkísérletek, valamint A központi idegrendszerre ható 
gyógyszerek c. elvégzett kurzusokat  

EDT 26/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzésének 
elindítását engedélyezi 

Alliquander Anna 
témavezető: Dr. Tibori Tímea 
disszertáció címe: A női evezés és versenyzés lassú térhódításának okai - ellenszélben 
 
Ábrahám Júlia – képzés nélküli fokozatszerző 
konzulens: Dr. Tibori Tímea 
Téma címe: Rekreációs kultúra a fogyasztói társadalomban 
 
Ács Zoltán – képzés nélküli fokozatszerző 
konzulens: Dr. Radák Zsolt 
 
Béki Piroska 
témavezető: Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea 
disszertáció címe: Multidimenzionális nemi sztereotípiák a XXI. század versenysportjában 
Magyarországon 
 
Boldizsár Dóra – hallgatói státusza mellett 
témavezető: Dr. Hamar Pál 
disszertáció címe: A Magyar Torna Szövetséghez tartozó sportágak sportolóinak hangulati 
állapot, motivációs és cél-orientáltsági vizsgálata 
 
Gombás Judit 
témavezető: Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea 
disszertáció címe: A látássérült személyek szabadidősportjának helyzete és perspektívái 
Magyarországon a XXI. század elején 
Oláh Gábor 
konzulens: Dr. Radák Zsolt 
disszertáció címe: A PARP fehérje szerepe a miogenezisben 
 
dr. Szauder Ipoly – képzés nélküli fokozatszerző 
konzulens: Dr. Pavlik Gábor 
disszertáció címe: Állóképességi és erősportolók vizsgálata modern echokardiográfiás 
(speckle tracking) módszerekkel 
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EDT 27/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT a következő témát/témavezetőt 
akkreditálja 

Dr. Koller Ákos (2. program) 
téma címe: A fizikai aktivitás és a sport kardiovaszkuláris hatásai 
 
 
EDT 28/2015. (07.10). sz. határozata: az EDT a következő kurzus indítását engedélyezi  
Gáldiné Gál Andrea: Sport és a társadalmi nem 
 
EDT 29/2015. (07.10) sz. határozata: az EDT az alábbi keresztféléves hallgatók felvételét 
javasolja: 
 
Medvegy Zoltán (3. program) 
Nagy Kinga Zsuzsanna (3. program) 
Sávolt-Szabó Tünde (3. program) 
Szakács-Vivien (2. program) 

  

 
Budapest, 2015. július 10. 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Tihanyi József       Rab Tímea 
egyetemi tanár       titkár 
az EDT elnöke       jegyzőkönyvet készítette 

 

 


