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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2019. október 28. 

 
A PTE DOK Küldöttgyűlése 2019. október 14-én tartott ülésén új személy delegált 
hallgatói képviselőként a Doktori és Habilitációs Tanácsba: Dr. Csiszár Beáta állami 
ösztöndíjas PhD hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika, témavezető: dr. Kenyeres Péter 
egyetemi adjunktus). 
 
1. Doktori ügyek 
1/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Litvai Tímea IV. éves PhD hallgató (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) 
témaváltoztatási kérelme, tekintettel arra, hogy kutatásokat a korábbi PhD témában 
megjelölt T sejteken kívül más immunsejtek vizsgálatára is kiterjesztik. Régi téma címe: 
A regulatórikus T sejtek szerepe az autoimmun betegségekben. Az új téma címe: A 
limfociták funkcionális jellemzése és szerepe az autoimmun kórképekben. A kérést a 
DHT támogatja. 
Mohamed Hawsar Othman II. éves PhD hallgató (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) PhD 
komplex vizsga tárgyainak és a komplex vizsgabizottságának kijelölése megtörtént. 
Gálber Mónika I. éves PhD hallgató (LMI) tényleges témavezetői Dr. Czéh Boldizsár 
egyetemi tanár és Dr. Nagy Szilvia Anett tudományos munkatárs. A kérést a DHT 
támogatja. 
 
1/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Dr. Kustánné dr. Fodor Barbara önköltséges hallgató (Dobronhegy – Orvosi 
Népegészségtani Intézet) a 2019/2020-as tanév I. félévében képzési költségének 
csökkentését kéri, tekintettel arra, hogy GYED-en van. (GYED bruttó 15791.24 Ft naptári 
napi összeg. A képzési összeg félévente 80.000,- Ft). A DHT a következő ülésen dönt a 
kérelemről. 
Dr. Császár Ferenc önköltséges hallgató (Nagykanizsa – Pszichiátriai Klinika) kutatási 
témája: A szerhasználat, különösen az új pszichoaktív szerek (ÚPSz) használásával 
kapcsolatos abúzus. Témavezetője dr. Kelemen Gábor egyetemi tanár a DHT 
állásfoglalását, megerősítését kéri, hogy a kutatási terület a klinikai tudományszakok 
területén az addiktológia területére legyen besorolva. A DHT a következő ülésen dönt a 
kérelemről. 
Árvay Zsófia önköltséges hallgató (Magatartástudományi Intézet) tényleges témavezetői 
Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár és Dr. Birkás Béla egyetemi docens. A kérést a 
DHT támogatja. 
Kollárné Kiss Gabriella önköltséges hallgató (Sportmedicina Tanszék) PhD komplex 
vizsga tárgyainak és a komplex vizsgabizottságának kijelölése megtörtént. 
Dr. Porpáczy Adél önköltséges hallgató (Szívgyógyászati Klinika) PhD-komplex 
vizsgája 2019. szeptember 18-án megfelelt eredménnyel megtörtént.  
Dembech Matteo önköltséges hallgató (Olaszország – Műveleti Medicina Tanszék) 
PhD-komplex vizsgája 2019. október 8-án megfelelt eredménnyel megtörtént.  
Dr. Nagy Eszter önköltséges hallgató (Gyermekklinika) javasolt PhD védési 
bizottságának elnöke: dr. Bogár Lajos egyetemi tanár. A kérést a DHT támogatja. 
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1/c Egyéni felkészülők ügyei 
Kovács (Székely) Noémi egyéni felkészülő (Marosvásárhely – Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet) tényleges témavezetője dr. Almási Attila egyetemi adjunktus. A kérést a DHT 
támogatja. 
Czimbalek Lívia egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) tényleges témavezetői dr. Hild 
Gábor egyetemi docens és Dr. Ujfalusi Zoltán egyetemi adjunktus. A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Bajor Judit egyéni felkészülő (I. Belgyógyászati Klinika) PhD komplex vizsga 
tárgyainak és a komplex vizsgabizottságának kijelölése megtörtént. 
Dr. Pusztai Csaba egyéni felkészülő (Urológiai Klinika) program, téma és témavezető 
váltási kérelme (B-1/2010 Mozgásszervi klinikai tudományok programból, A morbiditás 
csökkentésére irányuló törekvések korai stádiumú nem seminoma típusú csírasejtes 
daganatok esetében témából, dr. Farkas László egyetemi tanár témavezetőtől, az A-
146/1993 Molekuláris patológiai és laboratóriumi vizsgálatok jelentősége az orvosi 
diagnosztikában és terápiában programba, a Szervre lokalizált vesedaganatok műtéti 
technikájának fejlesztése és prognózisa témába, dr. Kovács Gyula egyetemi tanár és dr. 
Szántó Árpád egyetemi tanár témavezetésével). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Fazekas Gábor egyéni felkészülő (Érsebészeti Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Piski Zalán egyéni felkészülő (Fül-Orr-Gégeklinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. László Eszter egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Kalincsák Judit egyéni felkészülő (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) 
elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati 
bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Somogyi-Végh Anna egyéni felkészülő (Gyógyszerészeti Intézet) szigorlata 2019. 
szeptember 19-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Sándor Zsolt István egyéni felkészülő (farmakológiai Intézet) szigorlata 2019. 
szeptember 27-én 93%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Magyar Éva Erzsébet egyéni felkészülő (Pécs –Gyermekgyógyászati Klinika) 
szigorlatai 2019. október 7-én 80%-os és 86%-os eredménnyel megtörténtek. 
Dr. Cseh Anna Mária egyéni felkészülő (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) szigorlata 
2019. október 9-én 100%-os eredménnyel megtörtént. 
Tóth Mónika Ágnes egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) szigorlata 2019. október 11-
én 80%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. Praksch Dóra egyéni felkészülő (I. sz. Belgyógyászati Klinika) szigorlata 2019. 
szeptember 20-án 100%-os eredménnyel megtörtént. Az opponensek és a védési 
bizottság kijelölése megtörtént. 
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Dr. Tőkés-Füzesi Margit egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) 
értekezésének védése 2019. szeptember 19-én 100 %-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Budán Ferenc Csaba egyéni felkészülő (Orvosi Népegészségtani Intézet) 
értekezésének védése 2019. szeptember 23-án 100 %-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Bogdándi Virág egyéni felkészülő (Országos Onkológiai Intézet – Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet) értekezésének védése 2019. október 3-án 100%-os eredménnyel 
megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat 
odaítélését. 
Vojkovics Dóra egyéni felkészülő (Immunológiai és Biotechnológiai Intézet) 
értekezésének védése 2019. október 11-én 100 %-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Tóth Attila egyéni felkészülő (Élettani Intézet) értekezésének védése 2019. október 11-
én 100 %-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az 
EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Péterfi Lehel egyéni felkészülő (Urológiai Klinika) értekezésének védése 2019. 
október 14-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. Simon Mária      egyetemi adjunktus      Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
Dr. Varjú-Solymár Margit     egyetemi adjunktus      Transzlációs Medicina Intézet 
2/b Habilitációs pályázat lezárása 
A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább nevezett részére a cím 
odaítélését: 
Dr. Tunyogi Csapó Miklós     egyetemi adjunktus      Ortopédiai Klinika 
 
3. Egyebek 
- PhD szabályzat módosítása: 18/A§. (6) A komplex vizsga akkor folytatható le, ha a 
bizottság mindhárom tagja jelen van. Akadályoztatás esetén egyik tag web alapú 
videó-konferencia igénybevételével lehet jelen. A vizsgabizottság külön-külön 
értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex vizsgáról szöveges 
értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. 
- Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Turzó Kinga Mónika egyetemi docenst (Fogászati Klinika). A téma 
címe: Bioanyagok és biokompatibilitás vizsgálata. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Vereczkei András egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Pozsgai Éva egyetemi adjunktust (Alapellátási Intézet). A téma címe: 
A multimorbid, valamint daganatos betegek ellátásának sürgősségi és palliatív 
aspektusai. A kérést a DHT támogatja. 
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- Dr. Jancsó Gábor egyetemi docens témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Kanizsai Péter tanszékvezető (Sürgősségi Orvostani Tanszék). A 
téma címe: Szepszis korai felismerése és első ellátása. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Mezősi Emese egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Márk László osztályvezető főorvos, c. egyetemi docenst (Pándy 
Kálmán Kórház, Gyula). A téma címe: A lipid célértékek elérésének regionális 
különbségei, feltárva a betegek edukációs szintjének szerepét az ellátásban történő 
közreműködés során. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Nagy Szilvia Anett (MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó 
Kutatócsoport). A téma címe: Stressz okozta funkcionális-neuroanatómiai elváltozások 
vizsgálata in vivo MRI képalkotó eljárásokkal kísérleti állatokban és emberben. A 
kérést a DHT 2020. január 1-től támogatja. 
- Dr. Perjési Pál egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni programjában 
dr. Almási Attila egyetemi adjunktus (Gyógyszerészi Kémiai Intézet). A téma címe: 
Kísérletes diabétesz hatása fenol- és arilpropionsav-származékok metabolizmusára és 
eliminációjára a vékonybélben és a májban. A kérést a DHT támogatja. 
- PTE ÁOK DHT következő ülése a 2019/2020 tanévben: 2019. december 9.  (hétfő) 
14 óra PTE ÁOK Elméleti Tömb tanácsterem. 
 
 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


