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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2017. május 29. 

 
1. Habilitációs ügyek 
1/a Habilitációs pályázat lezárása 
A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább nevezettek részére a cím 
odaítélését: 
Dr. Csikós Ágnes   egyetemi adjunktus  Alapellátási Intézet 
Dr. Faludi Réka   egyetemi adjunktus  Szívgyógyászati Klinika 
Dr. Gyöngyi Zoltán   tudományos munkatárs Orvosi Népegészségtani Intézet 
Dr. Horváth-Opper Gabriella egyetemi adjunktus  Anatómiai Intézet 
Dr. László Kristóf   egyetemi adjunktus  Élettani Intézet 
Dr. Szántó Zalán   egyetemi adjunktus  Sebészeti Klinika 
Dr. Szőlősi Zoltán   egyetemi docens  St George’s University Hospitals  
         NHS Foundation Trust, London 
 
- Dr. Gyulai Rolland professzor által összeállított habilitációs anyagra vonatkozó 
javaslat, észrevétel. A DHT a következő ülésen dönt a beadvánnyal kapcsolatban. 
 
2. Doktori ügyek 
2/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Dr. Ugor Emese III. éves PhD hallgató (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) 
elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, 
az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Vörös Eszter II. éves PhD hallgató (Radiológiai Klinika – I. sz. Belgyógyászati Klinika) 
elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, 
az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Nagy Szilvia Anett III. éves PhD hallgató (Radiológiai Klinika) szigorlata 2017. április 
18-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
 
2/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Császár András (Pécs) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Csernus Valér 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tamás Andrea egyetemi 
docens). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Csalódi Renáta (I. sz. Belgyógyászati Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Alizadeh Hussain egyetemi docens által vezetett PhD programhoz. A 
kérést a DHT támogatja. 
Dr. Soós Balázs (Fogászati Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. 
Olasz Lajos egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Szalma József 
egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Magyarosi István (Szekszárd) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni dr. 
Jancsó Gábor egyetemi docens által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Takács 
Ildikó egyetemi adjunktus). A kérést a DHT támogatja. 
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Rivnyák Ádám (Székesfehérvár) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. 
Csernus Valér egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Reglődi 
Dóra egyetemi tanár). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szélig Lívia önköltséges PhD hallgató (AITI) tényleges témavezetője dr. Csontos 
Csaba egyetemi docens. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Ruzsics István önköltséges PhD hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) tényleges 
témavezetője dr. Molnár Tihamér egyetemi docens. A kérést s DHT támogatja. Nevezett 
elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, 
az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Tenk Judit önköltséges PhD hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) szigorlata 
2017. április 10-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Horváth Ádám István önköltséges PhD hallgató (Farmakológiai Intézet) szigorlata 
2017. április 20-án 100%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. Farkas Péter István önköltséges PhD hallgató (Radiológiai Klinika) szigorlata 2017. 
május 24-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
 
2/c Egyéni felkészülők ügyei 
Faubl Nóra egyéni felkészülő (Magatartástudományi Intézet) tényleges témavezetői Dr. 
Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár és dr. Birkás Béla egyetemi adjunktus. A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Gurdán Zsuzsanna egyéni felkészülő (Fogászati Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Sümegi Katalin egyéni felkészülő (Orvosi Genetikai Intézet) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Erős Krisztián egyéni felkészülő (I. sz. Belgyógyászati Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Riba Ádám egyéni felkészülő (I. sz. Belgyógyászati Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Rostás Ildikó egyéni felkészülő (Transzlációs Medicina Intézet) szigorlata 2017. 
április 21-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Marada Gyula egyéni felkészülő (Fogászati Klinika) szigorlata 2017. április 26-án 
100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Kovács Gábor egyéni felkészülő (I. Belgyógyászati Klinika) szigorlata 2017. május 
2-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Tóth Arnold egyéni felkészülő (Neurológiai Klinika) szigorlata 2017. május 15-én 
87%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Jávorházy András egyéni felkészülő (Urológiai Klinika) korábban kijelölt védési 
bizottsági elnöke a feladatot nem tudja elvállalni, ezért a javasolt új elnök kijelölése 
megtörtént. 
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Albäcker Anna egyéni felkészülő (Neurológiai Klinika) értekezésének védése 2017. 
április 11-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Rapp Judit egyéni felkészülő (Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet) értekezésének 
védése 2017. április 26-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Nagy Alexandra egyéni felkészülő (Magatartástudományi Intézet) értekezésének védése 
2017. április 26-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Sélley Eszter egyéni felkészülő (II. Belgyógyászati Klinika – Nephrológiai Centrum) 
értekezésének védése 2017. április 27-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Kengyel András Miklós egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) értekezésének védése 
2017. május 2-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Mikor András egyéni felkészülő (Írország) értekezésének védése 2017. május 15-én 
100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-
nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Nagy Bálint János egyéni felkészülő (AITI) értekezésének védése 2017. május 22-
én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az 
EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Somoskeöy Szabolcs István egyéni felkészülő (Ortopédiai Klinika) értekezésének 
védése 2017. május 23-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Feiszt Péter egyéni felkészülő (Orvosi Mikrobiológiai és Immunitátani Intézet) 
értekezésének védése 2017. május 24-én 88%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek 
alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Pribér János Krisztián egyéni felkészülő (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 
értekezésének védése 2017. május 25-én 80%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek 
alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
 
3. Egyebek 
- Dr. Nemes Vanda Ágnes (Élettani Intézet) Ph.D fokozat honosítási kérelme (UK, 
University of Bradford, 2012. július 19., A psychophysical investigation of human visual 
perceptual memory). A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Magony Ador Dániel (Élettani Intézet) Ph.D fokozat honosítási kérelme (UK, 
University of Birmingham, 2015. július 15., Electrohysiology of the rat medial prefrontal 
cortex and amygdala during dehaviour). A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Miseta Attila egyetemi tanár társ-témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Karsai István egyetemi adjunktust. A téma címe: Endogén 
kannabinoidok és a feniletilamin hatásának vizsgálata fizikai aktivitást végzők 
körében. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Hamar Péter tudományos tanácsadót. A téma címe: Veseátültetést követő 
kilökődési reakció kórélettana – mikro RNS-ek szerepe. A kérést a DHT támogatja. 
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- Dr. Kiss István egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Kiss Zsuzsanna egyetemi adjunktust. A téma címe: Az egészségi állapotot 
befolyásoló tényezők vizsgálata és egészségfejlesztési programok kidolgozása roma 
közösségekben. A kérést a DHT támogatja. 
- Stipendium Hungaricum pályázat: A teljes pályázati anyaggal rendelkező hallgatók 
szóbeli elbeszélgetése 2017. május 24-én lezajlott. A felvételi bizottság a jelöltek PhD 
tanulmányainak megkezdését messzemenően támogatja. 
- Jelentkezés PhD képzésre: A pályázati anyagok beadási határideje 2017. május 19-
én (péntek) lejárt. A szóbeli felvételi 2017. június 26- június 30. között lesz. Az 
érintetteket a PhD Iroda értesítette. 
- PTE ÁOK DHT ülések ütemterve:  2017. szeptember 18. 

2017. november 06. 
2017. december 11. 

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


