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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése 
2020. április 06. 

 
1. Doktori ügyek 
1/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei 
Hanák Lilla II. éves PhD hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) 2020. április 1-től 
lemond nappali munkarendű állami ösztöndíjas finanszírozási formájú hallgatói 
jogviszonyáról. A bejelentést a DHT tudomásul veszi. 
Ragoncsa Gáborné Dr. Nagy Zsófia III. éves PhD hallgató (Laboratóriumi Medicina 
Intézet) témaváltoztatási kérelme. Eredeti téma címe: „Endogén kannabinoidok és a 
feniletilamin hatásának vizsgálata fizikai aktivitást végzők körében” (témavezető: dr. 
Miseta Atilla egyetemi tanár és dr. Karsai István egyetemi adjunktus). Az új téma címe: 
„Krónikus hipoglikémia hatásának vizsgálata fehérje O-Glikozilációra és tau 
foszforilációra neuroblasztóma sejtekben” (témavezető: Dr. Nagy Tamás egyetemi 
adjunktus). A kérést a DHT támogatja. 
Shima Rashidiani II. éves PhD hallgató (Stipendium Hungaricum) (Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet) PhD komplex vizsga tárgyai és a komplex vizsgabizottság kijelölése 
megtörtént. 
Pozsgai Miklós II. éves PhD hallgató (Ortopédiai Klinika) PhD komplex vizsga tárgyai 
és a komplex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
1/b Önköltséges (levelezős) PhD hallgatók ügyei 
Lábodi Csaba Vilmos önköltséges hallgató (Veszprém – I. sz. Belgyógyászati Klinika) 
tényleges témavezetői: Dr. Kobolka István egyetemi docens és dr. Zádori Iván egyetemi 
docens. A kérést a DHT támogatja. 
Zsitnyányi Attila önköltséges hallgató (Budapest – I. sz. Belgyógyászati Klinika) 
tényleges témavezetői: Dr. Kobolka István egyetemi docens és dr. Zádori Iván egyetemi 
docens. A kérést a DHT támogatja. 
Dr. Bérczi Bálint önköltséges hallgató (Orvosi Népegészségtani Intézet) PhD komplex 
vizsga tárgyai és a komplex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Keresztes Dóra önköltséges hallgató (AITI) PhD komplex vizsga tárgyai és a 
komplex vizsgabizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Soós Balázs önköltséges hallgató (Fogászati Klinika) PhD-komplex vizsgája 2020. 
március 17-én megfelelt eredménnyel megtörtént. A hallgató elkészítette értekezésé 
tervezetét. Az előbírálók, az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Pintér Dávid önköltséges hallgató (Neurológiai Klinika) elkészítette értekezésé 
tervezetét. Az előbírálók, az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Erőss Bálint önköltséges hallgató (Transzlációs Medicina Intézet) opponenseit a 
DHT kijelölte. Az egyik opponenssel közös közleménye jelent meg, ezért az új opponens 
kijelölése megtörtént.  
Kisné Bálint Zsófia önköltséges hallgató (Immunológiai és Reumatológiai Klinika) 
értekezésének védése 2020. február 20-án 96 %-os eredménnyel megtörtént. A DHT 
ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
 



 2

Dr. Dandé Árpád Levente önköltséges hallgató (Traumatológiai Klinika - Biofizikai 
Intézet) értekezésének védése 2020. március 26-án 100 %-os eredménnyel megtörtént. A 
DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat odaítélését. 
Dr. Bajor Judit önköltséges hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika – Transzlációs 
Medicina Intézet) értekezésének védése 2020. március 31-én 96 %-os eredménnyel 
megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD fokozat 
odaítélését. 
1/c Egyéni felkészülők ügyei 
Das Sourav egyéni felkészülő (Laboratóriumi Medicina Intézet) elkészítette értekezés 
tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a 
védési bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Sipos Éva egyéni felkészülő (Neurológiai Klinika) elkészítette értekezés tervezetét. 
Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési 
bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Ittzés Balázs egyéni felkészülő (Szigetvár - AITI) elkészítette értekezés tervezetét. 
Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési 
bizottság kijelölése megtörtént. 
Dr. Vojcek Ágnes egyéni felkészülő (Gyermekklinika – Patológiai Intézet) elkészítette 
értekezés tervezetét. Az előbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság kijelölése 
megtörtént. 
Dr. Bűcs Gábor egyéni felkészülő (Traumatológiai Klinika – Biofizikai 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) szigorlata 2020. február 25-én 
100%-os eredménnyel megtörtént.  
Kovács Noémi Piroska egyéni felkészülő (Marosvásárhely – Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet) szigorlata 2020. február 28-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Nagyiványi Krisztián András egyéni felkészülő (Semmelweis Egyetem) szigorlata 
2020. március 3-án 100%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. László Eszter egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) szigorlata 2020. március 10-én 
100%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. Atlaszné Váczy Alexandra egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) szigorlata 2020. 
március 18-án 100%-os eredménnyel megtörtént.  
Dr. Budai Anna egyéni felkészülő (Élettani Intézet) szigorlata 2020. március 27-én 
100%-os eredménnyel megtörtént. 
Dr. Kovács László Ákos egyéni felkészülő (Anatómiai Intézet) értekezésének védése 
2020. március 27-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. Sarlós Patrícia   egyetemi adjunktus  I. sz. Belklinika 
Dr. Szanyi István   egyetemi adjunktus  Fül-Orr-Gégeklinika 
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3. Egyebek 
- Dr. Perjési Pál egyetemi tanár társ-témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Rozmer Zsuzsanna egyetemi adjunktust. A téma címe: Kalkonok és 
kalkon analógok citotoxikus és citoprotektív hatása szerkezet-hatás összefüggéseinek 
vizsgálata. A kérést a DHT támogatja. 
- Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár témavezetőként szeretné szerepeltetni 
programjában dr. Tóth Márton Tamás egyetemi adjunktust. A téma címe: Intracranialis 
EEG metodikák. A kérést a DHT támogatja. 
- PTE ÁOK DHT következő ülése a 2019/2020 tanév II. félévében: 2020. május 18. 
(hétfő) 14 óra PTE ÁOK Elméleti Tömb tanácsterem. 
 
 
 
Dr. Szekeres Júlia 
egyetemi tanár 
a PTE OGY Doktori és 
Habilitációs Tanácsának elnöke 


