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Név:
Földvári-Nagy Lászlóné dr. Lenti Katalin Ph.D.

Születési év:
1973

Beosztás:
főiskolai docens, Ph.D.

Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1997 Okleveles biológus/ELTE TTK
1998 Biológia-kémia szakos középiskolai tanár/ELTE TTK
2008 Közoktatásvezetői és pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú végzettség/BME

Tudományos fokozat(ok):

2005 PhD. Biológia Tudomány/Doktori iskola/ELTE TTK

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2005 A nehézfémek (ólom és higany) hatása a növényi biokémiai folyamatokra, a fotoszintetikus apparátus
kialakulásának kulcslépésére

Szakmai-tudományos életpálya:

2008- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi kar, Morfológiai és Fiziológiai Intézet, főiskolai docens
(Oktatáson túli feladataim: a tanszéki és kari tehetséggondozó program összefogása és koordinálása, a
kari tehetséggondozó program és mentorhálózat kiépítése, mentorok képzése, a Semmelweis Egyetem
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tanácsnoki feladatainak ellátása.)
Akkreditált Ph.D témavezetőként doktorandusz hallgató munkájának irányítása.
Oktatott tárgyaim: - BsC és MsC képzésben - Élettan-kórélettan, Biokémia, Életfolyamatok molekuláris
mechanizmusai, Kutatói attitűdformálás és szakmai kompetenciafejlesztés I-II, Humánélettan

Kutatási témáim: Idegrendszeri éretlenség mértéke a tanulók körében a közoktatás minden szintjén, a
fejlesztési lehetőségek, (2008-tól) /Témavezetettem TDK-OTDK konferencián nívó díjat nyert 2011-ben,
rektori pályázaton II. díjat 2012-ben, OTDK-n részvétel, konferencia poszter/
Hálózatos rendszerek vizsgálata (2008-tól) /Témavezetettjeim TDK-OTDK konferencián és TUDOK
konferencián szerepelnek, OTDK-n különdíjak
Autofágia vizsgálata/doktorandusz hallgató (2011-től)
Liposzómás rendszerek vizsgálata (2008-2012)

1999-2003 ELTE TTK Embertani Tanszék Biológia Szakmódszertani Csoportjánál egyetemi tanársegéd. 
(Oktatáson túli feladataim: a gyakorló iskolákban dolgozó vezetőtanárok és a tanárjelöltek munkájának
követése, minősítése; 
Oktatott tárgyaim: A biológia tanítása I., II., III., Szimulációs helyzetgyakorlatok I., II., ahol biológia
tantárgyi és módszertani szempontból készítettem fel a jelölteket a tanári pályára.)

1998-2012 Kürt Alapítványi Gimnázium, Biológia-kémia szakos tanár oktatáson túli feladataim: szakmai
munkaközösség-vezető (2005-2009), igazgató (2009-2012).

2013- Kutató Diákokért Alapítvány, igazgató

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Élettan-kórélettan A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az egyes szervek fiziológiás működésével, valamint a

különböző betegségtípusok kialakulásának mechanizmusaival és a kórfolyamatok okozta fontosabb
működési zavarok lényegével és következményeivel. 
A tananyag a hagyományos didaktikai felosztásnak megfelelően ismerteti a haematológia, immunológia,
szív és vérkeringés és az emésztőrendszer normális és kóros működését, melynek során kiemelésre
kerülnek az élettani alapjelenségek, a szervezet és a működés összefüggései, az élettani és a kóros
működés ismérvei. Különös hangsúlyt kapnak a szervek és szervrendszerek kapcsolatai, valamint a
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szabályozó mechanizmusok. 
A gyakorlatokon a részletes tematikában előírtak szerint laboratóriumi vizsgálatokat, méréseket
végeznek a hallgatók, megismerkedhetnek a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott
vizsgálómódszerekkel, emellett demonstrációs anyagok megtekintése és értékelése is zajlik.

Humánélettan Táplálkozástudományi MsC (nappali és részidős) képzésben élettani alapismeretek elsajátítására
irányuló képzés.
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az egyes szervek fiziológiás működésével.
A tananyag a hagyományos didaktikai felosztásnak megfelelően ismerteti a haematológia, immunológia,
szív és vérkeringés és az emésztőrendszer normális működését, melynek során kiemelésre kerülnek az
élettani alapjelenségek, a szervezet és a működés összefüggései, az élettani működés ismérvei. Különös
hangsúlyt kapnak a szervek és szervrendszerek kapcsolatai, valamint a szabályozó mechanizmusok.

Kutatói attitűdformálás
és szakmai
kompetenciafejlesztés I-II

A tantárgy megközelítése szerint a szakmai és kutatási kompetencia-fejlesztés a tudás, a képesség és
akarat együttese, a teljesítményképes tudás elérése, valamint az, hogy a megszerzett ismereteket a
hallgató minden körülmények (konfliktus, ’underpressure’, stb.) között is alkalmazza. 
A képzés során a hallgatók megismerkednek a tudományos kutatás és a hozzá tartozó verbális és
metakommunikációs elméleti alapokkal, tárgybeli készségeik, fejlessze a tudatos kommunikáció
fejlesztése strukturált gyakorlat-sorozattal, öntesztelések feldolgozásával, oktatói és egyéni
visszajelzések alapján történik. A Hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a tudás-átadás területén a
prezentációk előkészítése, prezentációs helyzetek megélése gyakorlásával, illetve a beszélgetésvezetési
technikák közül a projekt-munkában alkalmazható csoportaktivitást serkentő módszertanok
elsajátításával. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a kutatómunka jellemző megvalósulását
szolgáló projekt munka folyamatát, a projekt-tagként és projekt-vezetőként való közreműködés
hatékony formáit, a projektben dolgozó szakemberek sikeres együttműködésére fókuszálva, emellett a
tudományos megjelenés formáit és követelményrendszerét.
A képzés során alkalmazott kompetencia-fejlesztési eszközök 
Attitűdformáló gyakorlatok
A képzés során több modul is attitűdformáló gyakorlatra épül, amely a rövid elméleti blokkot megelőzve
felismerést, ún. „aha-élmény”-t nyújt a résztvevőknek. Segítségével a Hallgatónak a program elméleti
blokkja könnyen befogadható, mivel élményszerű, egyértelmű, érzékelhető, megfogható elemekkel,
saját tapasztalásokkal láthatóvá válnak a célzott viselkedési minták.
Egyéni feladatmegoldás
A közös gondolkodás elindítása, a megtanult szakmai és szakmaspecifikus ismeretek alkalmazása, a
felkészülés egyes gyakorlatokra egyéni feladatmegoldás során valósul meg leginkább. A Hallgatók
megfelelő keretekben (feladat célja, időkeret, feldolgozás módja, munka módja, módszertana), előzetes
felkészülés alapján dolgoznak. A megbeszélés csoportos formában történik. 
Több-szereplős illetve kiscsoportban történő gyakorlás
A képzés egyik legfőbb célja, hogy a hallgatók minél többet gyakorolhassák a megismert technikákat,
miután már elsajátították azokat, csoportosan, csoportban, életszerű helyzeteket teremtve.

Életfolyamatok
molekuláris
mechanizmusai

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a biokémiai folyamatok megismeréséhez
nélkülözhetetlen általános kémiai alapokkal és a biokémiai folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen
biomolekulákkal, az autofágiával. Ezen alapozás során a problémamegoldási-kompetencia erősítése
érdekében a miértekre és a hogyanokra helyeződik a hangsúly. Az alapozást követően a hallgatók
megismerkedhetnek azokkal a biokémiai folyamatokkal, amik az autofágia megértésében, valamint a
hálózatos rendszerszemlélet elsajátításához nélkülözhetetlenek. A tananyag kiteljesedik az új nézőpont
szerinti analízist képviselő hálózatok áttekintésében.

Biokémia A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a biokémiai folyamatok megismeréséhez
nélkülözhetetlen általános biomolekulákkal. Ezen alapozás során a problémamegoldási-kompetencia
erősítése érdekében a miértekre és a hogyanokra helyeződik a hangsúly. Az alapozást követően a
hallgatók megismerkedhetnek azokkal a biokémiai folyamatokkal, amik a hálózatos rendszerszemlélet
elsajátításához nélkülözhetetlenek.

Demonstrátorok a
katedrán

A tantárgy megközelítése szerint a szakmai kompetencia-fejlesztés a tudás, a képesség és akarat
együttese, a teljesítményképes tudás elérése, valamint az, hogy a megszerzett ismereteket a hallgató
minden körülmények (konfliktus, ’underpressure’, stb.) között is alkalmazza. 
A képzés során a hallgatók megismerkednek az oktatás, és a hozzá tartozó verbális és
metakommunikációs elméleti alapokkal. A tudatos kommunikáció fejlesztése strukturált gyakorlat-
sorozattal, oktatói és egyéni visszajelzések alapján történik. A Hallgatók gyakorlati ismereteket
szereznek a tudás-átadás területén a prezentációk előkészítésével, prezentációs helyzetek megélésével,
gyakorlásával, illetve a beszélgetésvezetési technikák közül a projekt-munkában alkalmazható
csoportaktivitást serkentő módszerek elsajátításával. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik az
oktatómunka jellemző megvalósulását szolgáló folyamatokat.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Élettan-kórélettan
Humánélettan

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:
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Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Csermely P, Hodsagi J,
Korcsmaros T, Modos D, Perez-
Lopez AR, Szalay K, Veres DV,
Lenti K, Wu LY, Zhang XS

Cancer stem cells display extremely large evolvability:
alternating plastic and rigid networks as a potential
mechanism. Network models, novel therapeutic target
strategies and the contributions of hypoxia, inflammation
and cellular senescence.

SEMINARS IN CANCER
BIOLOGY 24

(2014)

Türei D, Papp D, Fazekas D,
Földvári-Nagy L, Módos D, Lenti
K, Csermely P, Korcsmáros T

NRF2-ome: An integrated web resource to discover protein
interaction and regulatory networks of NRF2

OXIDATIVE MEDICINE
AND CELLULAR
LONGEVITY

2013: pp.
Art no.
1-10. (2013)

Gyurko DM, Veres DV, Modos D,
Lenti K, Korcsmaros T, Csermely
P

Adaptation and learning of molecular networks as a
description of cancer development at the systems-level:
potential use in anti-cancer therapies.

SEMINARS IN CANCER
BIOLOGY 23:(4)

pp.
262-269.
(2013)

Fazekas D, Koltai M, Turei D,
Modos D, Palfy M, Dul Z, Zsakai
L, Szalay-Bek M, Lenti K, Farkas
IJ, Vellai T, Csermely P,
Korcsmaros T

SignaLink 2 -- a signaling pathway resource with multi-
layered regulatory networks.

BMC SYSTEMS BIOLOGY
7:(1)

p. 7

Papp D, Lenti K, Módos D,
Fazekas D, Dúl Z, Türei D,
Földvári-Nagy L, Nussinov R,
Csermely P, Korcsmáros T

The NRF2-related interactome and regulome contain
multifunctional proteins and fine-tuned autoregulatory
loops

FEBS LETTERS 586:(13) pp. 1795

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Csermely P, Hodsagi J,
Korcsmaros T, Modos D, Perez-
Lopez AR, Szalay K, Veres DV,
Lenti K, Wu LY, Zhang XS

Cancer stem cells display extremely large evolvability:
alternating plastic and rigid networks as a potential
mechanism. Network models, novel therapeutic target
strategies and the contributions of hypoxia, inflammation
and cellular senescence.

SEMINARS IN CANCER
BIOLOGY 24 (2014)

(2014)

Papp D, Lenti K, Módos D,
Fazekas D, Dúl Z, Türei D,
Földvári-Nagy L, Nussinov R,
Csermely P, Korcsmáros T

The NRF2-related interactome and regulome contain
multifunctional proteins and fine-tuned autoregulatory
loops

FEBS LETTERS 586:(13) pp. 1795

Korcsmaros T, Szalay MC, Rovo
P, Palotai R, Fazekas D, Lenti K,
Farkas IJ, Csermely P, Vellai T

Signalogs: Orthology-Based Identification of Novel
Signaling Pathway Components in Three Metazoans

PLOS ONE 6:
(5)e19240
(2011)

Közéleti tevékenység:

2013 Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács tanácstag
2013 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TDT elnök
2013 Kutató Diákokért Alapítvány igazgató
2012 Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács tanácstag
2012 Magyar Élettani Társaság tag
2012 Magyar Bioinformatikai Társaság tag
2010 Mentor Tanárok Országos Szövetsége
2006 Kutató Tanárok Országos Szövetsége (kutató tanár, mentor)
1999 Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tag
1999 Magyar Biológiai Társaság tag

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

2012- Akkreditált témavezető, Patológia Doktori Iskola, téma:Az Inzulin jelátviteli útvonal és az autofágia
vizsgálata hepatocelluláris karcinóma esetében

Részvétel TDK munkában:

2013- Munkamemória fejlesztésének hatása a tehetségparaméterekre (IQ, motíváció, kreativitás), idegennyelvi
kompetenciára, egyensúlyérzékelésére/2 TDK-hallgató, szakdolgozó

2012-2013 Hálózati motívumok azonosítása és elhelyezkedése a jelátviteli útvonalak hálózatában/2 TDK-hallgató
Biológus TDK 1. helyezett, OTDK-n különdíj

2010-2012 INPP módszer hatékonyságának vizsgálata középiskolás korú diákok körében/1 hallgató+1 középiskolás
diák (TUDOK konferencia 4. hely, TDK-OTDK konferencián nívó díj, rektori pályázat II. díj, OTDK-n
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részvétel, konferencia poszter
2010 Jelátviteli útvonalak kapcsolatainak dinamikus változása a differenciálódás során/Tematikus TUDOK

Konferencia 1. helyezett, Országos TUDOK Konferencia

Lezárva: 2014-07-01
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