Az Egyetemi Doktori Tanács határozatai
2010. 07. 05-én megtartott rendes üléséről
Jelen vannak: Dr. Rácz Károly elnök, Dr. Tímár József elnökhelyettes, Dr. Bereczki Dániel, Dr. Bitter
István, Dr. Forgács Iván, Dr. Kopper László, Dr. Losonczy György, Dr. Makara Gábor, Dr. Mandl József,
Dr. Magyar Kálmán, Dr. Monos Emil, Dr. Nagy György, Dr. Rosivall László, Dr. Szabolcs István, Dr.
Szőke Éva, Dr. Tihanyi József, Dr. Tulassay Zsolt, Dr. Varga Gábor és Lőrincz Márton Ákos.
Dr. Radák Zsolt, Dr. Rigó János, Dr. Réthelyi Miklós, Dr. Sótonyi Péter Tamás, Dr. Szél Ágoston, Dr. Tóth Miklós, Dr.
Tulassay Zsolt előzetesen kimentette magát.
A napirend előtt a jelenlevők 1 perces néma felállással rótták le tiszteletüket Fehér János professzor emeritus, a
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola programvezetőjének emléke előtt, akitől június 4-én a Győrújbaráti Falusi
temetőben munkatársak, barátok és tisztelők sokasága vett búcsút.
1. napirendi pont:
Elnöki bejelentések:
· A Magyar Akkreditációs Bizottság a 2010. július 2-i ülésén az egészségtudományok tudományágra kiterjesztette a
Patológiai Tudományok Doktori Iskola akkreditációját.
· A Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola pályázatot kíván benyújtani a MAB felé a doktori
képzésszociológia tudományágra történő akkreditációjának kiterjesztésére. A pályázati anyagot előzetesen két
külső szakértőnek 2010. július elején kiküldte a Doktori Titkárság. A Doktori Tanács tagok augusztusban e-mailen
kapják meg a szociológia programjavaslatot, a törzstagjelöltekre és témavezető jelöltekre a javaslatot, valamint a
külső szakértők és a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola véleményét. A pályázatról az EDT elektronikus
szavazással nyilvánít véleményt. Ezzel egyidőben szintén elektronikus szavazásra bocsájtjuk a DSZ azon pontjának
módosítását, amely a törzstagok életkorára vonatkozóan eltér a MAB szabályzatban foglaltaktól.
· Szél Ágoston rektorhelyettes vezetésével munkabizottság vizsgálja a pszichológia mesterképzés beindításának
lehetőségeit. PhD képzés ebben a tudományágban a mesterképzés beindítása után jöhet szóba.
· Az ELTE fennállásának 350. évfordulója alkalmából „Universitates Nostrae – Scientia Nostra” címmel közös
rendezvényt szervez a Semmelweis Egyetemmel. Időpontja: 2010. november 18, helyszín: ELTE Gömb Aula. A
rendezvényről a doktori iskolák elektronikusan kapnak részletes tájékoztatást.
· A MAB kötelezően írja elő, hogy a www. doktori. hu honlapra az új törzstagok a Magyar Tudományok Művek
Tárából (www. mtmt. hu) transzportálással vigyék fel az adataikat. A transzportálással történő adatfeltöltés a
régebbi törzstagok részére is ajánlott. A www. doktori. hu honlapon szereplő adatokat 2010. szeptember 30-ig
ellenőrizni kell ill el kell végezni a szükséges módosításokat.
· Külső (nem egyetemi) témavezető akkreditálása esetén a „Együttműködési megállapodás”-t kell kötni az
intézménnyel. A megállapodást az Egyetem rektora köti meg a külső intézmény vezetőjével. Amennyiben nincs
ilyen megállapodás, azt pótolni kell (a doktori iskolák jelzése esetén az adminisztratív teendőket a Doktori
Titkárság elvégzi).
· Elbírálásra kerültek a Ph. D. hallgatók számára meghirdetett utazási pályázatok, 3,7 millió Ft került szétosztásra a
pályázók között.

2. napirendi pont:
Az EDT 41/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az ösztöndíjas helyek elosztása a 20010/2011. tanévre.
A Semmelweis Egyetem 75 fő állami ösztöndíjas I. éves doktorandusz felvételére szerzett jogosultságot.

Ösztöndíjas

Term. tud.

Költségtérítéses
(+KKK, nem áll. ö. ,
SÖ)

Hat. túli

Társ. tud.

Elméleti orvostudományok

9

17

Klinikai orvostudományok

17

18

Gyógyszertudományok

10

8

Mentális Egészségtudomány

4

Sporttudományok

4

15

Szentágothai János
Idegtudományok

11

5

Molekuláris orvostudományok

10

3

Patológiai tudományok

9

Összesen

74

1

1

1

7
1

11

1

84

3

Az EDT egyetértett a Doktori Tanács elnökének javaslatával, hogy azon ösztöndíjas helyre jelentkező hallgatók
számára, akik elérték a minimális pontszámot, felvételüket a DI-k javasolták, de nem kaptak ösztöndíjas helyet,
felajánljuk a költségtérítéses képzés lehetőségét.
Hozzászólások:
Mandl József, Szőke Éva, Bitter István egyetértenek az előterjesztéssel.
Rosivall László: Egyetért az előterjesztéssel, de az alábbi megjegyzést teszi: A felvételi bizottság valamennyi tagja
észrevételezte, hogy az új felvételi kérdőív, illetve pontozási módszer továbbra is hátrányos helyzetbe hozza, a
nem egyetemünkről érkezőket, illetve hogy a hozott pontokban az eddigi elvégzett tudományos teljesítmény
háttérbe szorul. Egyes doktori iskolákban 42 ponttal sem nyertek ösztöndíjas felvételt a hallgatók, míg más doktori
iskolákban 36 ponttal is ösztöndíjat kaphattak.
Tihanyi József: Egyetért az előterjesztéssel, bár a Sporttudományi DI 4 ösztöndíjas hely helyett 5 helyet remélt.
Bereczki Dániel: Egyetért az előterjesztéssel. A felvételi vizsgaeredményeket áttekintve az alábbiakra hívja fel a
figyelmet: 1. A Szentágothai János Idegtudományi DI-ben a felvételi vizsgán résztvevők közül az összpontszám
alapján az első 10 helyen végzők közt mindössze 1 jelentkező végzett orvostudományi karon. 2. Az összesített
felvételi pontszám alapján az első 10 helyre kerülő hallgatók közül mindössze 4-en végeztek a Semmelweis
Egyetem. 3. Volt olyan jelentkező, aki 0 pontot hozott, de a felvételi interjún remekül szerepelt ami indokolta volna
felvételét, a a jelenlegi pontrendszer azonban ezt nem tette lehetővé.
Kopper László: Egyért az előterjesztéssel. Szinyei Merséné Marossy Katalin felvételét 32 ponttal beemeléssel
javasolja. Nem hozott pontot a jelentkező a felvételin viszont jól szerepelt.
Az EDT egyetértett azzal a javaslattal, hogy a „Felvételi lappal” kapcsolatos észrevételeket az EDT tagjai
elektronikus formában elküldik a Doktori Titkárságra. Az összegyűjtött javaslatokat az új „Felvételi lap”-ot
kidolgozó ad hoc Bizottság áttekinti és ezt követően a témát az EDT ismét napirendre tűzi.

3. napirendi pont:
Egyebek:
A megosztott elsőszerzőség elfogadásával kapcsolatosan a Doktori Tanács a következő ülésen hoz
döntést.
Az EDT 42/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT egyhangúan (17-igen, 0-nem, 0- tartózkodás) megszavazta a Központi Könyvtárnak a DSZ
alábbi mellékleteinek módosítására vonatkozó javaslatait (a módosítást vastag betűkkel jelezve)
13. sz. melléklet Az adatlapokat a Központi Könyvtár a beérkezéstől számított 10 napon belül igazolja.
Rosivall László: Javasolja, hogy a PhD mellé kerüljön oda, melyik egyetemen szerezte a fokozatát a doktorjelölt. A
Marosvásárhelyi Egyetemen nincs IF követelmény.
Kopper László: A 4 orvosi egyetem álláspontját közelíteni kell. Kérjük ki a társegyetemek véleményét.
Az EDT elnöke tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az Etikai Bizottság vizsgálatot folytatott azzal a bejelentéssel
kapcsolatban, amelyet dr. Hermann Róbert, a Klinikai Orvostudományok DI témavezetője tett Ph. D. hallgatója
ténykedése miatt. Az ügy kivizsgálását nehezítette, hogy a témavezető az Etikai Bizottság kérésére nem jelent
meg a bejelentést vizsgáló ülésen. Az ügy további sajnálatos fejleménye, hogy a Pediatric Diabetes szaklap
főszerkesztője értesítette az Egyetem Rektorát arról, hogy dr. Hermann Róbert hamisított aláírásokkal küldött be a
folyóirathoz egy dolgozatot, melynek közlését a főszerkesztő visszavonta. A társszerzők közül ketten írásban
nyilatkoztak arról, hogy nem adták beleegyezésüket a publikáláshoz és a közlemény első szerzőségével
kapcsolatban sincs egyetértés a témavezető és a társszerző Ph. D. hallgató között. A tudományos közlemények
publikálásának szabályainak megsértése, a társszerzők aláírásainak hamisítása miatt az EDT elnöke dr. Hermann
Róbert témavezetői tevékenységét felfüggesztette, Ph. D. hallgatói számára a tudományági DI vezető és
programvezető egyetértésével új témavezetőt jelölt ki és az ügyet határozathozatalra az EDT elé terjeszti.
Nagy György professzor, a Fegyelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy dr Hermann Róberttel sokszori próbálkozás
ellenére a közelmúltig nem sikerült felvenni a kapcsolatot, ezért az Etikai Bizottság nem tudta meghallgatni. Két
nappal ezelőtt dr. Hermann Róbert e-mailben küldött levélben jelezte, hogy balesete miatt szeptember elején lesz a
Bizottság számára elérhető, ahol meg kíván jelenni.
Az EDT 43/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT egyhangúan (17-igen, 0-nem, 0- tartózkodás) megszavazta az alábbi határozatot:
A tudományos közlemények publikálási szabályainak súlyos megsértése, a társszerzők aláírásának hamisítása
miatt az EDT érvényben tartja az EDT elnökének döntését dr. Hermann Róbert témavezető tevékenységének
felfüggesztéséről. Dr. Hermann Róbert meghallgatására az Etikai Bizottság újabb időpontot egyeztet és az EDT a
következő ülésen dönt az ügyről.
Az EDT elnöke tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Radák Zsolt professzor úr, a Sporttudományi DI elnökének
bejelentése alapján Rektor Úr tudományetikai vizsgálatot rendelt el Polgár Tibor és Koltai Miklós Ph. D. munkájához
kötődő publikációkkal kapcsolatban. Az ügyet Dr. Sótonyi Péter professor emeritus, akadémikus úr vezetésével ad
hoc bizottság vizsgálta és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatta Rektor Urat. Az ad hoc bizottság
véleményének ismertetése után az EDT az alábbi határozatot hozta.
Az EDT 44/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
(17-igen, 0-nem, 0- tartózkodás)
5 évre visszamenően ad hoc bizottság felülvizsgálja, hogy a Sporttudományi DI milyen gyakorlatot folytatott a Ph.
D. fokozat megszerzéséhez szükséges feltételek elbírálása és igazolása során Az ad hoc bizottság tagjai: Tímár
József (elnök), Nagy György (bizottsági tag), Vasas Lívia (bizottsági tag), Rigó János (konzulens)

Az EDT felkéri a Sporttudományi DI-t, hogy azonnali hatállyal szerezzen érvényt a Doktori Szabályzatban előírt
elvárásnak, hogy olyan impakt faktorral nem rendelkező hazai és nemzetközi folyóiratok, amelyek nem szerepelnek
az ún. 20-as listán ne kapjanak ún. publikációs pontot. A Doktori Szabályzat előírásoknak érvényre juttatása az
internetes folyóiratokra is vonatkozik.
Dr. Tímár József elnökhelyettes beszámolt az Orpheus Konferencián szerzett tapasztalatairól.
Dr. Makara Gábor jelezte, hogy a korábban megszavazott kurzusokkal kapcsolatos változások 2011. februártól
lépnek életbe. Az Oktatási Bizottság elnöke felhívta a figyelmét a DI vezetőknek, hogy támogassák az oktatási
felelőseiket abban, hogy a szeptember végére a 3 éves kurzusterveket készítsék el.
Dr. Monos Emil tájékoztatta a Tanácsot, hogy Acta Physiologica Hungarica növelte IF-át: 0,75 lett és 15 éves lett a
BMGE és a SE közös egészségügyi mérnök képzése. Az utóbbihoz szívesen fogadnak diplomamunka
témajavaslatokat. A javaslatokat a Doktori Titkárságra kell eljuttatni.
Az EDT 45/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Ösztöndíj lemondások/odaítélések:
Rácz Katalin (5DI) – 12 havi ösztöndíjáról 2010. 09. 01-től lemond.
Oláh Zsoltot a Sporttudományok Doktori Iskola a tudományos ülésén törölte a hallgatói nyilvántartásból.
Az EDT 46/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT nem támogatja, hogy Kalmárné Dr. Vas Szilvia a hozott pontok számításánál korábbi felvételi lapot
használja.
Ugyanakkor nem engedélyezi azt sem, hogy Toldi Gergely V. éves orvostanhallgató megkezdje Ph. D. tanulmányait
a mesterfokozat hiánya miatt.
Az EDT nem támogatja Dr. Hutás Gábor kitüntetéses doktorrá avatását.
Az EDT 47/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Amennyiben az alábbi hallgatók a sikeres felvételi vizsgát követően augusztus 31-ig megszerzik középfokú C típusú
nyelvvizsgájukat, az EDT engedélyezi számukra a beiratkozást.
Dió Mihály, Gyugos Mónika, Jenővári Zoltán, Pasztuhov Ágoston, Sarankó Hajnalka, Tóth László,Vőfély Gergő.
Az EDT elfogadta a Debreceni Egyetem Idegennyelvű Központjától kapott igazolást, miszerint dr. Czimbalmos
Ágnes orosz nyelvből tett záróvizsgája megfelel az alapfokú nyelvvizsga követelményeknek.
Az EDT 48/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a kettős témavezetést:
Mihályi Csaba (1DI) - sikeres felvételét követően - témavezetői: 1. Dr. Kékesi Violetta, 2. Dr. Dézsi László
Az EDT – az egyhangú támogatás hiánya miatt – nem engedélyezi a kettős témavezetést Szeberin Zoltán (2DI)
esetében.
Az EDT 49/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak engedélyezi a tudományági doktori iskola/program/ téma/témavezető
váltást:
Jermendy Ágnes (2DI) témavezetője 2010. június 1-től Dr. Madácsy László.
Jókay Zoltán (5DI) témavezetője 2010. 09. 01-től Dr. Bognár József.
Nyergesné Relle Éva 2010. 09. 01-től az 5DI-ből a 8DI-ben folytatja tanulmányait. Témavezetője Dr. Szabolcs
István.

Somorácz Áron (8DI) témavezetője 2010. 09. 01-től Dr. Tátrai Péter.
Tanka-Salamon Anna (7DI) a disszertáció elkészítését Dr. Kolev Kraszimir témavezetésével készíti el.
Az EDT engedélyezi, hogy Laki Mónika a doktori disszertációján Dr. Hajdú Mária nevét, Kállai Nikolett pedig Dr.
Mátyus Péter nevét konzulensként feltüntesse.
Az EDT 50/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatónak engedélyezi az utólagos beiratkozást:
Nardai Sándor (6DI), Rákóczi Ildikó (8DI)
Az EDT 51/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatók tanulmányainak halasztását engedélyezi:
Fullár Alexandra (8DI)
Az EDT 52/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatók fokozatszerzési eljárásának megindítását engedélyezi:
2 DI: Cseh Áron (3pr)
3 DI: Bókkon István (1pr), Papp József (1pr), Sáska Zsófia Éva (1pr), Sobor Melinda (2pr), Szente Virág (1pr)
4 DI: László Krisztina (2pr)
5 DI: Benczenleinter Ottó (3pr)
6 DI: Hádinger Nóra (1pr)
Képzés nélküli fokozatszerzők:
1 DI: Diószeghy Csaba (1pr), Remport Ádám (4pr)
2 DI: Bogdán Sándor (5pr), Imre László (10pr), Lukáts Olga (10pr), Nagy Krisztián (5pr), Schneider Miklós (10pr),
Szabóné Ecsedy Mónika (10pr), Szépkútiné Knézy Krisztina (10pr), Szűcs Attila (5pr)
5DI: Dorogi László (3pr), Kun István (3pr)
8DI: Királyné Győry Hedvig (4pr)
Az EDT engedélyezi, hogy Nagy Krisztián korábban letett szigorlatát a tanulmányaiba beszámítsa.
Az EDT engedélyezi Laczkó Istvánnak (2/14) a fokozatszerzési megindítását, miután a szigorlati bizottságra tett
javaslat módosítása megtörtént a Doktori Szabályzat előírásai szerint.
Az EDT engedélyezi, hogy Szabó Flóra (6/2) a hiányok pótlását követően megindítsa a fokozatszerzési eljárást.
Az EDT engedélyezi, hogy Szabó Gergely (6DI) szeptember 15-ig jelentkezzen a fokozatszerzés megindítására,
melyre mentességet kap a térítésre vonatkozóan.
Az EDT 53/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Értekezés opponenseknek való kiadását az alábbi doktorjelölteknek engedélyezi az EDT:
Ádám Ágota (6DI), Balla Bernadett (2DI), Csépe Péter (8DI), Debreczeni Róbert (6DI), Füzesi Tamás (6DI),
Horváth Zoltánné (8DI), Horváth Zsuzsanna (7DI), Kállai Nikolett (3DI), Kerémi Beáta (2DI), Kristóf Katalin (8DI),
Laki Mónika (3DI), Lévay Magdolna Krisztina (7DI), Lorx András (2DI), Mák Erzsébet (8DI), Mezei Gábor (2DI),
Milánkovics Ilona (7DI), Módis Katalin (1DI), Perényi Szilvia (5DI), Szelke Emese (1DI), Wappler Edina (6DI),
Zádori Anita (6DI),
Korrekció/hiánypótlás után kiadható opponenseknek:
Horváth Viktor (3DI), Pálfi Erzsébet (8DI), Riccardo Di Gimiani (5DI), Szily Erika (4DI),
Az EDT méltányosságból eltekint Mezei Gábor (2DI) házivédésének megtartásától.

Az EDT 54/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT a disszertáció benyújtásának halasztását az alábbi doktorjelölteknek engedélyezi:
Fiedler Orsolya (2DI) – határidő 2010. 10. 30
Herpainé Lakó Judit (5DI) – határidő 2011. 01. 31
Koncz Péter (7DI) – határidő 2010. 10. 31
Konczos Csaba (5DI) – határidő 2011. 01. 07
Kozek Lilla (4DI) – határidő 2010. 11. 30
Maurovich Horvat Pál (1DI) – határidő 2010. 11. 30
Olvasztóné Balogh Zsuzsanna (5DI) – határidő 2011. 01. 31
Osztovits János (2DI) – határidő 2010. 11. 30
Riccardo Di Gimiani (5DI) – határidő 2010. 04. 28
Sereg Márta (2DI) – határidő 2010. 11. 30
Szappanos Ágnes (2DI) – határidő 2010. 11. 30
Vámos Rita (2DI) – határidő 2011. 01. 31
Wolf Zsuzsanna (7DI) – határidő 2010. 08. 31
Az EDT nem engedélyezi, hogy Bíró Gábor (2DI) a disszertáció benyújtására újabb halasztást kapjon.
Az EDT 55/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT engedélyezi, hogy dr. Zóber Tamás Gábor (1DI) a doktori védésére 2010. szeptemberben kerüljön sor.
Az EDT engedélyezi, hogy Laki Mónika (3/1) védésére a nyilvánosság kizárásával kerüljön sor. A Doktori Szabályzat
260. sz. pontja szerint a nyilvánosságra hozatal két évig késleltethető.
Az EDT 56/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi hallgatóknak ítélte oda a fokozatot:
Summa cum laude:
1DI: Fröhlich Georgina (3pr), Hirschberg Kristóf (1pr)
2DI: Demeter Irma (5pr), Horváth Henrik Csaba (15pr), Lesch Balázs (10pr), Nádas Judit (15pr), Sallai Ágnes
(13pr), Segatto Emil (5pr)
3DI: Budai Lívia (1pr), Fenyvesi Zsófia (1pr), Jámbor Andrea (1pr), Szebeni Andrea (2pr), Vukics Viktória (1pr)
4DI: Bátki Anna (1pr), Kézdy Anikó (3), Lázár Alpár Sándor (2pr), Martos Tamás (2pr), Simon Viktória (1pr),
Stubnya Gusztáv (2pr)
5DI: Szamosi Anna (1pr)
6DI: Erőss Loránd (4pr), Lukácsné Sziray Nóra (4pr), Szabó Szilárd (3pr)
7DI: Rábai Gyöngyi (2pr),
8DI: Bereczky Bíborka (1pr), Lódi Csaba (2pr), Németh Zsuzsanna (2pr), Tóth Tímea (4pr)
Cum laude:
1DI: Banizs Boglárka (4pr),
4DI: Harmat László (2pr), Pluhár Zsuzsanna (2pr)
6DI: Papp Lilla (3pr)
8DI: Réti Andrea (1pr), Simek Ágnes (4pr)
Dolgos Szilveszter (1/4) sikeres doktori védésére 2010. 05. 28-án került sor az Oslói Egyetemen.
Az EDT 57/2010. (07. 05. ) sz. határozata:
Az EDT az alábbi témá(ka)t, témavezető(ke)t akkreditálja:
Ambrus Attila (6/3) – A mitokondriális alfa-ketoglutarát dehidrogenáz enzimkomplex szabadgyök-képzésének
mechanizmusa: a szerkezet összefüggése a funkcióval
Fábián Gábor (2/5) – A fogászati félelem háttér tényezőinek vizsgálata pszichofiziológiai paraméterek alapján
gyermek és serdülő populáción
Heinrich Hanika tiszteletbeli témavezetőként

Illyés Árpád (2/8) – Nagyízületi protézisek térbeli migrációjának vizsgálata radiosztereometriai módszerrel
Páldy Anna (8/4) – A klímaváltozás egészségi hatásai, területi egyenlőtlenségek kimutatása. Térinformatikai
elemzések használata a közegészségügyben
Riba Pál (3/2) – A fájdalomérzékelés spinális és szupraspinális opioderg szabályozásának mechanizmusai
Rihmer Zoltán (6/6) – A bipoláris betegségek genetikai és klinikai vonatkozásai különös tekintettel a szuicid
magatartásra
Skopál Judit (6/4) – A primer és immortalizált human agyi mikroér endothel fibrinolítikus tulajdonságainak
vizsgálata hiperbár oxigén körülmények között
Szabadics János (6/3) – A hippokampális moharost pálya szinaptikus működéseinek megismerése
Tátrai Péter (8/2) – Sejtfelszíni és extracelluláris mátrix-molekulák változásainak diagnosztikus és kórélettani
jelentősége gasztrointesztinális daganatokban
Tóth Miklós (5/2) – Élettani, proteomikai és genomikai vizsgálatok, különös tekintettel a fizikális teljesítményre,
a cardiovasculáris és a metabolikus kockázatra
Wittner Lucia (6/3) – Szinkron populációs aktivitás elektrofiziológiai vizsgálata in vitro
Zelles Tivadar (1/4) – 1. Mágneses nanopartikulumokkal történő receptor-ligand kötés és kölcsönhatás
vizsgálatok: az epidermális növekedése faktor (EGF) kötés-erősségének, valamint a receptor interakcióinak
vizsgálata az emésztőrendszer szöveteiben. 2. Paramágneses véralkotók vizsgálata magneto-optikai
spektroszkópiával

