
MEGHIRDETETT SZAKDOLGOZAT CÍMEK 
 

 

ÁOK 

Konzulens: Prof. Dr. Tompa Anna: 
1. A 18 év alattiak dohányzási gyakorisága 

2. A cirkadian ritmus szerepe az étkezési szokásokban. 

3. Az időskorral járó betegségek epidemiológiája 

 

Konzulens: Dr. Janik Leonard 

      1.Egészséghatás-vizsgálatok 

      2. Színtér-programok a megelőzésben  

      3.Magyarország járványügyi helyzete nemzetközi összehasonlításban az utolsó 10 év  

         tapasztalatai alapján 

      4.Időszerű környezetegészségügyi feladatok Magyarországon 

      5. A balesetmegelőzés, mint az egészséges életmód összetevője  

 

Témavezető: Dr. Forrai Judit   Konzulens: Dr. Janik Leonard 
1. Hálásan és gyógyultan távoztam" - összehasonlító vizsgálatok kísérlete a gyógyulás  

tapasztalatában az ógörög templomi orvoslásban és a modern medicínában.   

    

Konzulens: Dr. Csépe Péter 
1 Klímaváltozás hatása hátrányos helyzetű populációkban 

2 Védőoltás-ellenes mozgalmak 

 

Konzulens: Görögné Dr.Fekete Mónika 
1. A humán papilloma vírussal (HPV) és az oltással kapcsolatos ismeretek felmérése 

orvostanhallgató körében. 

 

Konzulens: Dr. Pénzes Melinda 
 

1. A BOE (Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete) tevékenységének múltja, jelene és jövője 

2. A BOE (Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete) - kortárs segítésen alapuló 

egészségfejlesztés lehetőségei 

3. Elektronikus nikotinközvetítő eszközök népegészségügyi megítélése 

4. Egészségfejlesztő okostelefon appok – a magyar nyelvű paletta tartalomelemzése 

5. A kötelező védőoltásokkal szembeni ellenállás gyakorisága és népegészségügyi 

következményei 

6. Ízesített e-cigaretták – e-liquid ízkategóriák, fogyasztói preferenciák és egészségügyi hatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Angol ÁOK 

Konzulens: Prof. Dr. Tompa Anna 

1. Epidemiology of smoking under age 18. 

2. Role of circadian rythm in eating habits. 

3. Epidemiology of elderly population 

 

Konzulens: Pénzes Melinda: 

1. Electronic Nikotine Delivery Products-Threat or opportunity for public health? 

2. Smartphone apps for smoking cessation 

3. Childhood vaccine refusal and hesitancy – global situation, causes and consequences 

4. Vaping for weight contol 

5. Smartphone apps for managing health behavior change 

 

Konzulens: Dr. Csépe Péter 

 

1. Effects of climate change in vulnerable populations 

2. Antivaccination movements: a regression in modern medicine 

 

GYOK  

Konzulens: Prof. Dr. Tompa Anna 

1. A paranoia és a klímaszorongás összefüggései fiatal felnőtteknél 

2. A funkcionális élelmiszerek szerepe a gyermekélelmezésben 

3. A kötelező védőoltások szerepe a vírusfertőzésekkel szembeni érzékenységben 

4. Teratogén hatású gyógyszerkészítmények 

5. A fényszennyezés hatása a bioritmusra 

Konzulens: Dr. Janik Leonard 

1. Az egészségfejlesztés oktatása egyetemünkön a különböző intézetek és klinikák 

oktatási gyakorlata alapján 

2. A középkorú magyar férfiak halandóságának társadalmi háttere  

3. A magyar népesség egészségi állapota közép-európai összehasonlításban: társadalmi 

tényezők lehetséges szerepe 

4. Egészséghatás-becslés végzése egy tetszőleges tervezett intézkedéssel kapcsolatban 

5. Szerzetesrendek és a gyógyítás. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Angol GYOK   
 

Konzulens: Prof. Dr. Tompa Anna 

 

1. Paranoia and eco-anxiety among young adults 

2. Functional foods for children 

3. Vaccination and vulnerability to virus infections 

4. Teratogenicity of different pharmaceuticals 

5. How light pollution affects our circadian rhythms? 

 

FOK 
 

Konzulens: Prof. Dr. Tompa Anna 

1. Reprodukcióra ható toxikus tényezők a környezetben 

2. Bizonyos élelmiszerek és adalékok toxikus hatása gyógyszerszedés kapcsán. 

3. Fejlődéstoxikológia és teratológia fogászati vonatkozásai 

4. Növényi eredetű antioxidánsok szerepe a fogágybetegségek megelőzésében 

5. A tejfogak szerepe a beszéd és a helyes artikuláció kialakításában 

angol FOK 
 

Konzulens: Prof. Dr. Tompa Anna 

 

1. Environmental toxic effects on human reproduction 

2. Interactions between medications, foods and food additives  

3. Developmental toxicology and teratology in dentistry 

4. The role of plant originated antioxidants in primary prevention of gum diseases 

5. The role of milk-tooth in the correct articulation and speaking development 

 

 

 


