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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2017. december 11. 

 
1. Doktori ügyek 
1/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Fekete Judit Diána II. éves Ph.D hallgató (Pszichiátriai Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Bakk Teodóra Diána III. éves Ph.D hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Karádi Kristóf Kálmán III. éves Ph.D hallgató (Biofizikai Intézet) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Madarász Tamás III. éves Ph.D hallgató (Biofizikai Intézet) tanulmányainak halasztását 
kéri 2018. február 1-től 2019. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szirmay Balázs Gábor III. éves Ph.D hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) 
2018. február 1-től tanulmányait levelező munkarendű, államilag támogatott képzési 
formában szeretné folytatni. A DHT a jogi állásfoglalás beérkezése után dönt a 
kérdésben. 
Fórizs Judit Viktória I. éves Ph.D hallgató (Biofizikai Intézet) doktori iskola, program- 
téma és témavezető váltási kérelme (Interdiszciplináris Orvostudományok DI, B-
130/1993 Funkcionális fehérjedinamika vizsgálata biofizikai módszerekkel programból, 
A szarkomerikus vékony filamentumok szerveződéséért felelős fehérje-fehérje 
kölcsönhatások témából, dr. Bugyi Beáta egyetemi docens témavezetőtől Klinikai 
Orvostudományok DI, A-146/1993 Molekuláris patológiai és laboratóriumi vizsgálatok 
jelentősége az orvosi diagnosztikában és terápiában programba, A peripherias 
neuroblastos tumorok (pNT) pathogenesise és progressziója témába, dr. Tornóczky 
Tamás egyetemi docens témavezetésével). A kérést a DHT támogatja. 
Böröcz Katalin II. éves Ph.D hallgató (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) PhD 
komplex vizsga tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Litvai Tímea II. éves Ph.D hallgató (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) PhD 
komplex vizsga tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
A kari keretre felvett nappali tagozatos PhD hallgatók (dr. Nagy Zsófia, dr. Tóth 
Luca, dr. Varga Adorján Balázs) költségtérítési díj fizetési határidejének módosítási 
kérelme. A kérést a DHT támogatja. 
 
1/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Dr. Novográdecz Gergely (Ortopédiai Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni dr. Than Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a DHT 
támogatja. 
Kiss Gabriella (Sportmedicina Tanszék) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni 
Dr. Jancsó Gábor egyetemi docens által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Arató 
Endre egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Turai Réka (Szülészeti Klinika) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. 
Melegh Béla egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Hadzsiev 
Kinga egyetemi adjunktus). A kérést a DHT támogatja. 
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Dani Lívia Mária (Igazságügyi Orvostani Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a 
DHT támogatja. 
Bartonicsekné Rasztik Rita Katalin (Siklós) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni Dr. Kiss István egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezetők: 
dr. Kiss István egyetemi tanár, dr. Kiss Zsuzsanna egyetemi adjunktus). A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Nagy-Borsy Emese (Orvosi Népegészségtani Intézet) önköltséges hallgatóként 
szeretne csatlakozni Dr. Kiss István egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz 
(témavezető: dr. Rákosy Zsuzsa egyetemi adjunktus). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Erőss Bálint (Transzlációs Medicina Intézet) önköltséges hallgatóként szeretne 
csatlakozni Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz. A kérést a 
DHT támogatja. 
Mák Kornél (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. 
Fejes Éva (Komló) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth Kálmán 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Pohl Marietta (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. 
Kósa Gábor (Budapest) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth Kálmán 
egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Tischler Márk (Szekszárd) önköltséges hallgatóként szeretne csatlakozni Dr. Tóth 
Kálmán egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Tibold Antal 
tanszékvezető helyettes). A kérést a DHT támogatja. 
Varjasi Gábor (Budapest) 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. Farkas Gyula (Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet) önköltséges 
hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Botz Lajos egyetemi tanár által vezetett PhD 
programhoz (témavezető: dr. Hódi Klára egyetemi tanár). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kiss Fruzsina önköltséges hallgató (Kaposvár – Fogászati Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Feiszt Zsófia önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika – Műveleti 
Medicina Tanszék) tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 
31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kovács László András önköltséges hallgató (Bőrgyógyászati Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Szabó Zsófia Eszter önköltséges hallgató (Keszthely) tanulmányainak halasztását 
kéri 2018. február 1-től 2018. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
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Dr. Rendeki Szilárd önköltséges hallgató (AITI) 2018. február 1-től folytatja PhD 
tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Bosnyák Edit önköltséges hallgató (Neurológiai Klinika) komplex vizsgája 2017. 
november 2-án 100%-os eredménnyel megtörtént. 
 
1/c Egyéni felkészülők ügyei 
Dr. Kátai Emese egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) tényleges 
témavezetője dr. Miseta Attila egyetemi tanár mellett dr. Nagy Tamás egyetemi 
adjunktus. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Tornyos Adrienn egyéni felkészülő (Szívgyógyászati Klinika) tényleges 
témavezetője dr. Komócsi András egyetemi tanár mellett dr. Aradi Dániel egyetemi 
adjunktus (Balatonfüred). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Ember Ágoston egyéni felkészülő (Sebészeti Klinika) doktori program- és 
témavezető váltási kérelme (Sebészet és határterületei programból, dr. Horváth Örs Péter 
egyetemi tanár témavezetőtől Daganatok molekuláris epidemiológiája programba, dr. 
Kiss István egyetemi tanár témavezetésével). A kérést a DHT támogatja. 
Kincses Péter Zoltán egyéni felkészülő (Magatartástudományi Intézet) elkészítette 
értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az 
opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Somogyvári Krisztina egyéni felkészülő (Fül-Orr-Gégeklinika) elkészítette 
értekezés tervezetét Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az 
opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Ernszt Dávid egyéni felkészülő (Élettani Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság 
kijelölése megtörtént. 
Kállai Veronika egyéni felkészülő (Élettani Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Lóránd Veronika egyéni felkészülő (Immunológiai Klinika) előbírálati dolgozatára 
két pozitív bírálat érkezett. A szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Járai Tamás egyéni felkészülő (Fül-Orr-Gégeklinika - Biokémiai és Orvosi Kémiai 
Intézet) szigorlata 2017. november 20-án 73%-os eredménnyel megtörtént.  
Kóbor Péter egyéni felkészülő (Élettani Intézet) szigorlata 2017. november 27-én 80%-
os eredménnyel megtörtént. 
Úr Györgyi egyéni felkészülő (Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet) szigorlata 2017. 
december 1-jén 87%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. Tóth Arnold egyéni felkészülő (Neurológiai Klinika) értekezésének védése 2017. 
november 29-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Bálint István Bence egyéni felkészülő (Nagykanizsa – Érsebészeti Klinika) 
értekezésének védése 2017. december 1-jén 88%-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Patay Éva Brigitta egyéni felkészülő (Marosvásárhely – Farmakognóziai Intézet) 
értekezésének védése 2017. december 1-jén 90%-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
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2. Habilitációs ügyek 
2/a Új habilitációs pályázat nyilvános részének indítása 
A felkért bíráló bizottság véleményét is figyelembe véve a Tanács engedélyezi alább 
nevezettnek a nyilvános előadások megtartását: 
Dr. Pozsgai Gábor  egyetemi adjunktus  Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
 
2/b Habilitációs pályázat lezárása 
A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább nevezettek részére a cím 
odaítélését: 
Dr. Czimmer József  egyetemi adjunktus  I. sz. Belgyógyászati Klinika 
Dr. Káposztás Zsolt  sebész főorvos  Kaposi Mór Kórház 
 
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. Gallyas Ferenc egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Juhász Kata tudományos munkatársat. A téma címe: Mikrokörnyezet 
és tumorsejt invázió. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Balogi Zsolt tudományos főmunkatársat. A téma címe: Tumorellenes 
bioaktív lipidek. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Szokodi István egyetemi docens témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Dézsi Csaba András osztályvezető főorvost (Győr). A téma címe: 
Kemokinek és citokinek szerepe az iszkémiás szívbetegség patogenezisében. A kérést 
a DHT támogatja. 
- Dr. Kiss István egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Varjas Tímea egyetemi adjunktust. A téma címe: Növényi eredetű bioaktív 
vegyületek és élelmiszeradalékok molekuláris epidemiológiai vizsgálata. A kérést a 
DHT támogatja. 
- Dr. Molnár F. Tamás egyetemi tanár kurzusvezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Baranyai Zsolt egyetemi adjunktust (SE I. sz. Sebészeti Klinika). A 
kurzus címe: Betegbiztonság. A kérést a DHT támogatja. 
- A PTE ÁOK doktori szabályzata általános rendelkezésekre vonatkozó előírásának 
módosítása: A DHT az alábbi javaslatot terjeszti a kari tanács elé: 3§ (3) Teljes 
munkaidejű munkaviszonnyal rendelkező doktorandusz állami ösztöndíjban nem 
részesülhet.  
 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


