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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2018. május 14. 

 
1. Doktori ügyek 
1/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Makkos Attila III. éves PhD hallgató (Neurológiai Klinika) tényleges témavezetői dr. 
Kovács Norbert egyetemi docens és dr. Pál Endre egyetemi docens. A kérést a DHT 
támogatja. 
Horváth Barbara II éves PhD hallgató (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) tényleges 
témavezetője dr. Secenji Aleksandar tudományos főmunkatárs. A kérést a DHT 
támogatja. 
Karádi Kristóf Kálmán II éves PhD hallgató (Biofizikai Intézet) 2018. szeptember 1-től 
folytatja PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Katona Krisztián III. éves PhD hallgató (Patológiai Intézet) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Tényi Dalma 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. 
Csepregi Rita Klaudia II. éves PhD hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) PhD-
komplex vizsgája 2018. május 10-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Forró Barbara II. éves PhD hallgató (Patológiai Intézet) PhD-komplex vizsgája 2018. 
május 11-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Nagy Brigitta volt II. éves Ph.D hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) beadott 
kérelmét - 2018. február 1-től lemond állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyáról, nem 
folytatja tanulmányait az ÁOK PhD képzésben – a DHT tudomásul vette, a tényt a PhD 
Iroda a NEPTUN rendszerben regisztrálta (saját bejelentés a képzés megszakítására). A 
hallgató a TTK doktori képzésébe (Dr. Gazdag Zoltán adjunktus TTK Biológiai Intézet) 
nyert felvételt és kéri, hogy a „képzésváltás intézményen belül” szerepeljen a NEPTUN 
rendszerben rögzítve. Tekintettel arra, hogy a módosítással az általa fel nem használt 
állami ösztöndíjas keretet nem tudjuk felhasználni a kari keretre felvett hallgatók közül a 
felvételinél a legtöbb pontot elérő hallgató átsorolására, a DHT nem járul hozzá a 
módosításhoz  
 
1/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Dr. Rashed Aref levelezős hallgató (Zalaegerszeg – Szívgyógyászati Klinika) 
elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, 
az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Réger Barbara levelezős hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) PhD komplex 
vizsga tárgyai és a komlex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Király Hedvig levelezős PhD hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 2017. 
szeptember 1-től kezdte meg tanulmányait dr. Gyöngyi Zoltán tudományos főmunkatárs 
témavezetésével. 2017. november 1-től tanulmányait befejezte, kilépett a doktori 
képzésből. Az önköltség időarányos részének megállapítását kéri a PTE Oktatási 
Igazgatósága. Az önköltség időarányos része 32.000,-Ft.  
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1/c Egyéni felkészülők ügyei 
Petrovics Dóra egyéni felkészülő (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 2018. május 15-
től nem folytatja tanulmányait az ÁOK PhD képzésben. A bejelentést a DHT tudomásul 
vette. 
Dr. Orsi Enikő egyéni felkészülő (Fogászati Klinika) témaváltoztatási kérelme (a régi 
téma címe: „A nyál proteomikai vizsgálata”, az új téma címe: Szájüregi daganatos kezelt 
és tünetmentes betegek nyálának klinikai és proteomikai vizsgálata). Nevezett tényleges 
témavezetői Dr. Olasz Lajos egyetemi tanár és dr. Márk László egyetemi docens. A kérést 
a DHT támogatja. 
Dr. Budán Ferenc Csaba egyéni felkészülő (Orvosi Népegészségtani Intézet) 
témaváltoztatási kérelme (a régi téma címe: „Genetikai polimorfizmusok szerepe a 
daganatok iránti egyéni érzékenység alakulásában különböző csoportokban”, az új téma 
címe: Állatmodellek multimodális in vivo képalkotó eljárásokhoz (Rtg-
CT/SPECT/PET/MRI) és radiomikai kiértékelésük). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Prenek Lilla 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. 
Tóth Attila egyéni felkészülő (Élettani Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság 
kijelölése megtörtént. 
Dr. Fisi Viktória egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) Klinikai Biokémia 
szigorlatának letétele alól felmentést javasolnak, tekintettel arra, hogy a tárgyat három 
évig oktatta. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Vida Róbert György egyéni felkészülő (Gyógyszerészeti Intézet) Gyógyszerügyi 
ismeretek szigorlatának letétele alól felmentést javasolnak, tekintettel arra, hogy a tárgyat 
több mint három éve oktatja. A kérést a DHT támogatja. 
Kincses Péter Zoltán egyéni felkészülő (Magatartástudományi Intézet) szigorlatai 2018. 
március 26-án 86,6%os és 100%-os eredménnyel megtörténtek. 
Füredi Nóra Judit egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet - Transzlációs Medicina Intézet) 
szigorlata 2018. április 9-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Szélig Lívia egyéni felkészülő (Anesztezilógiai és Intenzív Terápiás Intézet) 
szigorlata 2018. május 3-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Faubl Nóra Klára egyéni felkészülő (Magatartástudományi Intézet) szigorlata 2018. 
május 9-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Ugor Emese egyéni felkészülő (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) 
értekezésének védése 2018. április 4-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek 
alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Payrits Maja Enikő egyéni felkészülő (Farmakológiai Intézet) értekezésének védése 
2018. április 20-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Farkas József egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) értekezésének védése 2018. 
május 10-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
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Dr. Ács Kamilla egyéni felkészülő (Farmakognóziai Intézet) értekezésének védése 2018. 
május 11-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
 
2. Habilitációs ügyek 
2/a Habilitációs pályázatok nyilvános részének indítása 
A felkért bíráló bizottság véleményét is figyelembe véve a Tanács engedélyezi alább 
nevezetteknek a nyilvános előadások megtartását: 
Dr. Birkás Béla   egyetemi adjunktus  Magatartástudományi Intézet 
Dr. Gálosi Rita   egyetemi adjunktus  Élettani Intézet 
2/b Habilitációs pályázat lezárása 
A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább nevezettek részére a cím 
odaítélését: 
Dr. Mikó Éva   egyetemi adjunktus  Orvosi Mikrobiológiai és  

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

Nőgyógyászati Klinika 
Dr. Sándor Zoltán   tudományos főmunkatárs Farmakológiai és  

Farmakoterápiai Intézet 
Dr. Szirtesné  
dr. Tomsits Erika Márta  egyetemi docens  SE II. Gyermekklinika 
Dr. Szőke Éva   tudományos főmunkatárs Farmakológiai és 

Farmakoterápiai Intézet 
Dr. Vorobcsuk András  főorvos   Kaposi Mór Kórház Kaposvár 
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. Karádi Zoltán egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Sík Attila egyetemi tanárt. A téma címe: 1. A különböző 
megbetegedések során felszabaduló kemokin és citokin molekulák neuronokra 
gyakorolt hatásának vizsgálata zebrahal modellállat segítségével a legkorszerűbb 
technikák alkalmazásával 2. Új megközelítés az emberi epilepszia és a traumás 
agysérülés kivizsgálására 3. Elektrofiziológiai jelek neuroinformatikai vizsgálata 4. Az 
emberi és állati agyi neuronhálózatok funkcionális és struktúrális változása hypoxiás és 
hyperoxiás környezetben 5. Az agy-szív kapcsolatának vizsgálata epilepsziában 6. A 
terahertz sugárzás hatása az idegsejtek fejlődésére. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Than Péter egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Nusser Nóra igazgatónőt (Harkány). A téma címe: A mozgásszervi elváltozások 
rehabilitációs aspektusai. A kérést a DHT támogatja. 
- Meta-analízis kérdése: A DHT a következő ülésén dönt a meta-analízisre vonatkozó 
előírás módosításról. 
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- Doktori szabályzat módosítása:  

19. § A PhD-értekezés és az értekezés védése 
(1)  (c) Az értekezésnek és a téziseknek egységes és igényes megjelenési formája 

érdekében be kell tartani a gyakorlatban már kialakult, illetve a Magyar 
Akkreditációs Bizottság által ajánlott és elvárt követelményeket. Ennek érdekében 
az értekezés és a tézisek elkészítése előtt konzultálni szükséges az ÁOK DHT-nak 
titkárságával. A formai követelmények röviden az alábbiak: 
 - A jelöltek a védés előtt készítsék el értekezésük téziseit, melyek a 

korábbi kandidátusi tézisekhez hasonlóan nagyjából egységesek legyenek.  
       - A tézisekben szerepeljen szétbontva az értekezés alapjául szolgáló 

tudományos közlemények és kongresszusi összefoglalók jegyzéke 
valamint az egyéb közlemények és kongresszusi összefoglalók jegyzéke. 
A tézisek, angol nyelven is (28 példányban), védés előtt 3 héttel 
az értekezéssel egyidőben megküldendők az ÁOK DHT-nak, mert 
azok a védési jegyzőkönyv mellékletének részét képezik.  

- A PhD állami ösztöndíjas képzésre jelentkezési határidő: 2018. május 18. A szóbeli 
elbeszélgetés várható ideje: 2018. június 25-29. Az érintettek levélben kapnak 
tájékoztatást a pontos időpontról és helyszínről. 
- PTE ÁOK DHT utolsó ülése ebben a szemeszterben: 2018. július 2. 
- PTE ÁOK DHT ülések ütemterve a 2018/2019 tanév első szemeszterében: 
2018. szeptember 17. 
2018. október 29. 
2018. december 10. 
 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


