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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2019. december 9. 

 
1. Doktori ügyek 
1/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Vörös-Horváth Barbara IV. éves Ph.D hallgató (Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai 
Intézet) 2020. február 1-től lemond nappali munkarendű állami ösztöndíjas finanszírozási 
formájú hallgatói jogviszonyáról, tanulmányait levelező munkarendben, önköltséges 
finanszírozási formában folytatja tovább. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Szebény Júlia Liza II. éves Ph.D hallgató (Bőrgyógyászati Klinika) 2020. január 1-
től lemond nappali munkarendű állami ösztöndíjas finanszírozási formájú hallgatói 
jogviszonyáról, tanulmányait levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási 
formában folytatja tovább. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Pham-Dobor Gréta II. éves Ph.D hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2020. február 1-től 2020. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Szabó Noémi II. éves Ph.D hallgató (Gyermekgyógyászati Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2020. február 1-től 2020. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Horváth Adrienn II. éves Ph.D hallgató (Farmakognóziai Intézet) tanulmányainak 
halasztását kéri 2020. február 1-től 2021. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Takáts Amanda II. éves PhD hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) tényleges 
témavezetője Dr. Hegyi Eszter egyetemi adjunktus. Témájának címe: A krónikus 
pankreatitisz pathomechanizmusának vizsgálata. A kérést a DHT támogatja. 
Hesszenberger Dávid II. éves Ph.D hallgató (Laboratóriumi Medicina Intézet) doktori 
iskola, program, téma és témavezető váltási kérelme (Klinikai Orvostudományok Doktori 
Iskolából, A-146/1993 Molekuláris patológiai és laboratóriumi vizsgálatok jelentősége az 
orvosi diagnosztikában és terápiában programból, Új pszichoaktív anyagok 
metabolizmusának vizsgálata témából, Dr. Miseta Attila egyetemi tanár és Vassné dr. 
Lakatos Ágnes egyetemi docens témavezetőktől, a Klinikai Idegtudományok Doktori 
Iskolába, a B-1/2005 Klinikai neuroimmunológia és stroke programba, a MicroRNS 
molekulák szerepe a cerebrovascularis kórképek kialakulásában és kimenetelében 
témába, dr. Fehér Gergely tudományos munkatárs témavezetésével). 2020. február 1-től 
lemond nappali munkarendű állami ösztöndíjas finanszírozási formájú hallgatói 
jogviszonyáról, tanulmányait levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási 
formában folytatja tovább. A kérést a DHT támogatja. 
 
1/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Kapus Krisztián (Jászszentlászló) levelező munkarendű, önköltséges finanszírozású 
hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár által vezetett PhD 
programhoz (témavezető: dr. Fehér Gergely tudományos munkatárs). A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Tóth Gábor (Baja) levelező munkarendű, önköltséges finanszírozású hallgatóként 
szeretne csatlakozni dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz 
(témavezető: dr. Fehér Gergely tudományos munkatárs). A kérést a DHT támogatja. 
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Dr. Mészáros Máté (Urológiai Klinika) levelező munkarendű, önköltséges 
finanszírozású hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Miseta Attila egyetemi tanár által 
vezetett PhD programhoz (témavezető: dr. Kovács Gyula egyetemi tanár). A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Sárkány Beatrix (Budapest) levelező munkarendű, önköltséges finanszírozású 
hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Pajor László egyetemi tanár által vezetett PhD 
programhoz (témavezető: dr. Kovács Gyula egyetemi tanár). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Béres Bence (Urológiai Klinika) levelező munkarendű, önköltséges finanszírozású 
hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Miseta Attila egyetemi tanár által vezetett PhD 
programhoz (témavezetői: Dr. Szántó Árpád egyetemi docens és dr. Kovács Gyula 
egyetemi tanár). A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Pusztai Éva (Szeged) levelező munkarendű, önköltséges finanszírozású hallgatóként 
szeretne csatlakozni dr. Gőcze Péter egyetemi tanár által vezetett PhD programhoz 
(témavezető: dr. Boronkai Árpád egyetemi docens). A kérést a DHT támogatja. 
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 kérést a DHT nem támogatja. 
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 kérést a DHT támogatja. 
Fekete Judit Diána önköltséges hallgató (Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs 
Intézet – Pszichiátriai Klinika) tényleges témavezetője Dr. Herold Róbert egyetemi 
docens. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Loibl Csaba önköltséges hallgató (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2020. február 1-től 2020. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Varga Éva Júlia önköltséges hallgató (Pszichiátriai Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2020. február 1-től 2020. augusztus 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Fendrik Krisztina önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2020. február 1-től 2020. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Dr. Turai Réka önköltséges Ph.D hallgató (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) 
tanulmányainak halasztását kéri 2020. február 1-től 2020. augusztus 31-ig. A kérést a 
DHT támogatja. 
Márovics Gergely Péter önköltséges hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) 
tanulmányainak halasztását kéri 2020. február 1-től 2021. január 31-ig. A kérést a DHT 
támogatja. 
Dr. Horváth Ádám önköltséges hallgató (Ortopédiai Klinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2020. február 1-től 2021. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
Csonka Dávid Ciprián önköltséges hallgató (Pécs – II. sz. Belklinika) tanulmányainak 
halasztását kéri 2020. február 1-től 2021. január 31-ig. A kérést a DHT támogatja. 
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Lőcsei Dorottya önköltséges hallgató (Onkoterápiás Intézet) 2020. február 1-től folytatja 
PhD tanulmányait. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Kosztolányi Szabolcs önköltséges hallgató (I. Belgyógyászati Klinika) 
fokozatszerzési eljárásánál PhD komplex vizsgatárgyak, a komplex vizsgabizottság, az 
előbírálók, az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Pusztai Csaba egyéni felkészülő (Urológiai Klinika) fokozatszerzési eljárásánál PhD 
komplex vizsgatárgyak, a komplex vizsgabizottság, az előbírálók, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Bajor Judit önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) fokozatszerzési 
eljárásánál az előbírálók, az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Scheffer Dalma önköltséges hallgató (Soft-Flow Hungary Kft. – Anatómiai Intézet) 
elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, 
az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Horváth Szabina önköltséges hallgató (Bőrgyógyászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 
2019. november 7-én megfelelt eredménnyel megtörtént. 
Dr. Nagy-Borsy Emese önköltséges hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) PhD-
komplex vizsgája 2019. november 11-én megfelelt eredménnyel megtörtént. 
Dr. Siptár Miklós önköltséges hallgató (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) 
PhD-komplex vizsgája 2019. november 26-án megfelelt eredménnyel megtörtént.  
Mák Kornél önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 
2019. november 27-én megfelelt eredménnyel megtörtént.  
Fejes Éva önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 
2019. november 27-én megfelelt eredménnyel megtörtént.  
Kósa Gábor önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 
2019. november 27-én megfelelt eredménnyel megtörtént.  
Kollárné Kiss Gabriella önköltséges hallgató (Sportmedicina Tanszék – Érsebészeti 
Klinika) PhD-komplex vizsgája 2019. december 3-án megfelelt eredménnyel megtörtént. 
Nevezett hallgató tanulmányainak halasztását kéri 2020. február 1-től 2020. augusztus 31-
ig. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Dandé Árpád önköltséges hallgató (Traumatológiai Klinika) opponenseinek 
kijelölése megtörtént.  
Dr. Nagy Eszter önköltséges hallgató (Gyermekklinika) értekezésének védése 2019. 
november 15-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Ezer Erzsébet önköltséges hallgató (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) 
értekezésének védése 2019. november 18-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
 
1/c Egyéni felkészülők ügyei 
Németh Nándor egyéni felkészülő (SzKK Strukturális Neurobiológiai Kutatócsoport) 
tényleges témavezetői dr. Tényi Tamás egyetemi tanár és dr. Simon Mária egyetemi 
adjunktus. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Fliszár-Nyúl Eszter egyéni felkészülő (Gyógyszerhatástani Tanszék) elkészítette 
értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az 
opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
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Dr. Budai Anna egyéni felkészülő (Élettani Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az 
előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság 
kijelölése megtörtént. 
Dr. Molnár Ágnes egyéni felkészülő (Urológiai Klinika) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Kovács Noémi Piroska egyéni felkészülő (Marosvásárhely - Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet) elkészítette értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak és a szigorlati 
bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Wéber Ágnes egyéni felkészülő (Orvosi Genetikai Intézet) szigorlata 2019. 
november 5-én 80%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. Fazekas Gábor egyéni felkészülő (Érsebészeti Klinika) szigorlata 2019. november 6-
án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Takács- Kollár Veronika egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) szigorlata 2019. 
november 28-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Kovács László Ákos egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) szigorlata 2019. 
november 29-én 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Trixler Dániel egyéni felkészülő (Pszichiátriai Klinika) szigorlata 2019. december 3-án 
100%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. Orosz Enikő egyéni felkészülő (Országos Onkológiai Intézet - Orvosi 
Népegészségtani Intézet) értekezésének védése 2019. november 27-én 100 %-os 
eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD 
fokozat odaítélését. 
Dr. Magyar Éva Erzsébet egyéni felkészülő (Budapest - Gyermekklinika) értekezésének 
védése 2019. december 4-én 95%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Maróti Péter Dezső egyéni felkészülő (Biofizikai Intézet) értekezésének védése 
2019. december 4-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján 
egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Veres Gyöngyvér Tünde egyéni felkészülő (Szekszárd - Sebészeti Oktató és Kutató 
Intézet) értekezésének védése 2019. december 5-én 90 %-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 
nevezettnek a nyilvános előadások megtartását: 
Dr. Lempel Edina   egyetemi adjunktus  Fogászati Klinika 
2/b Habilitációs pályázat lezárása 
A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább nevezettek részére a cím 
odaítélését: 
Dr. Simon Mária   egyetemi adjunktus      Pszichiátriai Klinika 
Dr. Varjú-Solymár Margit  egyetemi adjunktus      Transzlációs Medicina Intézet 
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3. Egyebek 
- Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár törzstagként szeretné szerepeltetni az 
Interdiszciplináris Doktori iskolában dr. Turzó Kinga Mónika egyetemi docenst 
(Fogászati Klinika). A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Zádori Iván egyetemi docenst (Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar, Vidékfejlesztési Intézet). A téma címe: Munkaerőpiaci 
kihívások és foglalkozás-egészségügyi válaszok a 21. században. A kérést a DHT 
támogatja. 
- Dr. Michal Ciborowski által a Bialystok Egyetemen (Lengyelország) megszerzett 
doktori (PhD) fokozat honosításának dokumentumait a DHT tagjai e-mailben 
megkapták. A DHT tagjainak egyhangú e-mailjei alapján a támogató levél az EDT felé 
továbbításra került. 
- Az előbírálatra beadott anyagok a dolgozat alapjául szolgáló közlemények IF 
ellenőrzését követően kerülhetnek a DHT elé. 
- Dr. Wittmann István egyetemi tanár magyar nyelven íródott PhD dolgozatokkal 
kapcsolatos észrevételei, javaslatai.  
- Dr. Botz Lajos egyetemi tanár levelező képzéssel kapcsolatban felmerült 
problémáról tájékoztatta a DHT tagjait. 
- PTE ÁOK DHT következő ülése a 2019/2020 tanév II. félévében: 2020. február 17. 
(hétfő) 14 óra PTE ÁOK Elméleti Tömb tanácsterem. 
 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE ÁOK Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


