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Thesis/SSS Titles 
Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló Tanszék/ Department of Biomaterials and Prosthetic 

Dentistry 

Dr. Radics Tünde  
  

Adhesion to hybrid ceramic dental 
restorations (TDK) 

Quddus Sulaman 

Cementation of Dental Ceramics Nadali Nezhad Faraz 

Diagnosis of temporomandibular 
disorders 

 

Dr. Lampé István Életminőség vizsgálatok protetikai 
rehabilitált betegek esetében 

 

Lemintázási lehetőségek részleges 
kivehető pótlás készítése esetén 

 

CAD/CAM technology in fabricating 
total removable dentures 

 

Treatment options for total 
edentoulism 

 

Dr. Bukovinszky Katalin 
  

Amalgámok a mai fogorvosi 
gyakorlatban. 

 

A TM (temporo-mandibuláris) ízület 
konzervatív terápiás lehetőségei 

Páljános Anett 

Speciális maxillo-faciális esetek 
kezelési lehetőségei 

 

Harapásemelők alkalmazása a TM 
ízület terápiájában 

Daher Chakib Péter 

Dr. Bistey Tamás Rögzített fogpótlások korszerű 
módszerei 

 

In office bleaching  

Tooth whitening in clinical practice  

Dr. Bakó József Biokompatibilis polimerek 3D 
nyomathatóságának vizsgálata (TDK) 

 

3D printability of biocompatible or 
biodegradable polymers (TDK/SSS) 

 

Kombinált-nanoszálak 
alkalmazhatósága a fogászatban (TDK) 

 

3D nyomtatás során használható 

polimerek, és kompozitok (TDK) 

 

3D nyomtatás az iniciátorok oldaláról 
(TDK) 

 

3D nyomtatás szerepe a fogászatban 
(TDK) 

 

Roles of initiators in 3D printing 
(TDK/SSS) 

 

Polimers and addition materials in 3D 
printing (TDK/SSS) 

 

Electrspinning applicability in 
dentistry (TDK/SSS) 

 

Dr. Szalóki Melinda Új zöld fényre aktiválódó iniciátor 
rendszerek használata a fogászatban 
(TDK) 
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Thesis/SSS Titles 

3D nyomtatásban használatos 
polimerek (TDK) 

 

Nedvesítő képesség alakulása 
adhezívek és kompozitok relációjában 
(TDK) 

 

Evaluation of degree of conversion of 
higly filled resin based composite 
before and after aging (TDK) 

Garmsiri Mohammad 

Application of green activated new 
photoinitiator in dental resin (TDK) 

Naghavi Seyedarian 

Investigation of flexible 
dentalpolymers for 3D printable 
impression materials (TDK) 

Kabli Aaisha Akhtar 

Dr. Suta Gábor Maxillo-mandibularis reláció 
meghatározásának lehetősége 
protetikai munkák készítése során 

 

Ceramics in dentistry Liu Hsun 

Digital denture making. Fan Jiawei 

Different methods of recording 
centric relation. 

Beikzadeh Dayan 

Dr. Mohácsi Rita Az osteoporosis és rheumatoid athritis 
kapcsolatának irodalmi hàttere  

 

A cervicalis spondylosis radiológia jelei 
orális panoráma röntgenfelvételen  

 

Az osteoporosis jelei CBCT felvételen   

 Osteoporotic signs on panoramic x-
ray and CBCT 

 

Dr. Suta Márton Digitális munkafolyamatok rögzített 

fogpótlások készítése során 

Hegymegi Gergely 

Additív technológiák a fogászatban  

Szubtraktív technológiák a 
fogászatban 

 

Accuracy of additive technologies in 
dentistry 

Zehni Danial 

Development of intraoral scanners.  

CAD/CAM technologies in dentistry.  

Dr. Hrubi Edit Szájüregi őssejtek fogászati 
felhasználásának lehetőségei. 

Holl Viktória 

Biológiai funkcióval bíró molekulák 
alkalmazása a fogászatban. 

 

Titánium és cirkónium-dioxid fogászati 
implantátumok összehasonlító 
elemzése. 

Fekete Máté László 

Comparative analyzis of one- and two-
piece dental implants. 

 

Application of pulp derived stem cells 
in dentistry. 

 

Growth factors involved in osteogenic 
differentiation and their application in 
dentistry. 
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Thesis/SSS Titles 
Dentoalveoláris Sebészeti nem önálló Tanszék /Department of Dentoalveolar Surgery 

Dr. D. Tóth Etelka Trismus: okok és terápia Levenda Zsófia 

Fejlődéstani eredetű állcsontciszták Szentes Kata Dominika 

LCH manifesztáció az állcsontokon  

Trigeminus neuralgy  

Clinical aspects of tooth replantation  

Sialolithiasis of salivary glands  

Dr. Gebri Enikő Cytotoxicus kezelés hatása az orális 
mucosára(TDK) (Társtémavezetés-SZTE) 

Hortobágyi Tibor/SZTE 

Az oralis mucosa kor-dependens 
változásának morfológiai analízise(TDK) 

Hortobágyi Katica/DE ÁOK 

A nyál jelentősége az orális 
diagnosztikában és biomarker 
kutatásban 

Putrás Annamária 

Orális immuntás vizsgálata 
neurodegeneratív kórképekben (TDK) 

Polyák Petra 

Alteration of salivary secretory and 
serum immunoglobulin A levels in 
patients with moderate and severe 
dementia  (TDK) 

 

Changes of serum and salivary 
osteopontin levels in patients with 
dementia (TDK) 

 

Dental treatment of patients receiving 
allogeneic peripheral blood stem cell 
transplantation 

 

Dr. Liska Orsolya 
 
 

Az aspirációs citológia jelentősége a 
szájsebészetben 

 

Gyermekkorban kialakuló follicularis 
cysták  

 

Lágyrész sérülések a dentoalveolaris 
sebészetben 

 

Coronectomy  

Embriology, clinical appearance and 
treatment of non-odontogen cysts in the 
maxillofacial region 

 

Possible treatment options of sinus 
perforation 

 

Dr. Lukács Levente Fogeredetű gyulladások tünettana és 
kezelése 

 

Fogmegtartó sebészeti kezelések 
indikációi és kontraindikációi 

 

Helyi érzéstelenítés az ambuláns 
szájsebészetben 

 

Corticotomy in the maxillofacial surgery  

MRONJ: prevention and therapy  

Treatment possibilities of retained 
canines 

Darabiboroujeni Shiva 

Dr. Skopkó Boglárka 
 

Természetes eredetű hatóanyagok 
fogászati alkalmazásának klinikai 
vizsgálata 

Kovács Borbála Anna 
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Thesis/SSS Titles 

Caries megelőzését célzó klinikai 
diagnosztikai vizsgálatok (TDK) 

 

A várandósság során fellépő 
parodontális elváltozások etiológiája és 
kezelése 

 

Genome sequencing in dentistry  

Genetical disorders associated with 
periodontitis 

 

Complications of peridontal diseases 
during pregnancy 

Abdalmalak Meret Raafat 
Fathalla 

Dr. Tóth Adrienn PRF alkalmazása gyógyszer okozta 
állcsontnekrózisban 

 

Fogorvosi székben előforduló 
"rosszullétek" - okok, terápia 

Mihók Cintia 

Platelet-rich fibrin alkalmazása a 
szájsebészetben Regéczy Lili 

Potential therapies that aim to help the 
intraoral wound healing 

 

Guided bone regeneration in 
dentoalveolar surgery 

Brahim Rania 

Importance of systemic diseases in 
dentistry 

Wu Hsin-Ju 

Dr. Szepesi Márta Polisher allergy in dentistry  

Értelmi fogyatékos betegek fogászati 
ellátásának lehetőségei 

Hajdú Péter Bálint 
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Thesis/SSS Titles 
Arc- Állcsont- és Szájsebészeti nem önálló Tanszék / Department of Oral and Maxillofacial Surgery 

Dr. Boda Róbert Craniofacialis sebészet alapjai  

Ambuláns jelleggel végezhető 
csontpótlási technikák 

 

Panfacialis sérültek ellátása régiónkban  

Mikrosebészeti lebenyek a maxillo-
facialis tumorsebészetben 

 

Orthognathic surgery  

Reconstructive surgery in maxillo-facial 
region 

 

Dr. Horváth Dóra Állcsontciszták pathológiája  

Nyálmirigybetegségek diagnosztikai 
lehetőségei 

Szabó Boglárka 

Perifériás facialis paresis kezelési 
lehetőségei 

Kustos Gabriella Alexandra 

Radial forearm flap  

Tumors of the parotid gland  

Possible flap design in dentoalveolar 
surgery 

 

Dr. Szabó Adrienn Habituális állkapocsficam   

A temporomandibularis ankylosis  

A sokoldalú Bichat zsírcsomó az arc,- 
állcsont- és szájsebészetben  

 

Fogászati előkészítés a fej-nyak régió 
sugárkezelése előtt 

 

Complications of mandibular fractures Almallah Mohamad 

A  ten-year retrospective  study of 
metastatic lower lip cancer 

Al-Jumaili Zahra Omar Abdul 
Hameed 

Ameloblastoma  

Treatment of N0 neck in oral cavity 
squamous cell carcinoma 

 

Dr. Révész Petronella Az állcsontok fibrosus dysplasiája  

Temporomandibuláris artroplasztika  

Orbita sérülések és ellátása Matkó Zoltán 

A ten-year retrospective study of 
microbiology and antibiotic treatment 
in odontogenic infections of head and 
neck.   
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Thesis/SSS Titles 
Gyermekfogászati és Prevenciós nem önálló Tanszék / Department of Pediatric and Preventive 

Dentistry 

Dr. Nemes Judit 
 

Lesch-Nyhan szindrómás betegek 
fogászati kezelése és prevenciója 

 

Koraszülött gyermekek szájüregi 
egészsége (TDK) 

Gellén Fanni  

Gyökértömés a tejfogazatban  

Preformed crowns in pediatric dentistry Herian Amrin Miya 

Dental patients with hypophosphatasia  

The effect of chemo/radiotherapy on 
oral health and dental development in 
childhood 

Ammari Tala Luay Bassam 

Dr. Kovalecz Gabriella 
 

A klórhexidin helye a fiatal maradófogak 
endodonciai ellátásában 

 

A dentoalveoláris traumák 
mikrobiológiai vonatkozásai 

 

Biofilm az endodontiában – „Quorum -
sensing” inhibítorok és antagonisták  

Gonda Gréta Evelin 

Genetic and structural alterations of 
dentin: dentinogenesis imperfecta and 
dentin dysplasia 

Xuliya Kurexi 

SHED: Stem cells from human exfoliated 
deciduous teeth 

 

Cellular and molecular mechanisms of 
eruption 

 

Dr. Kapusi-Papp Zsuzsa 
 

Halitosis epidemiológiája és 
gyermekfogászati vonatkozásai 

 

Szájüregi elváltozások újszülöttkorban  

Apexification: Comparison of Ca(OH)2 
and MTA 

 

Effects of early childhood malnutrition 
on oral health 
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Thesis/SSS Titles 
Fogszabályozási Tanszék / Department of Orthodontics 

Dr. Vitályos Géza 
 

Alsó és felső molárisok disztalizálásának 
lehetőségei 

Onodi Weres Dorottya 

Szkeletális elhorgonyzás lehetőségei a 
fogszabályozásban 

 

Kormeghatározás lehetőségei a 
fogszabályozó kezelésekkel 
összefüggésben 

 

Extra and intraalveolarly fixed temporary 
anchorage devices in orthodontics 

 

Developement and growth of the jaws  

Auxiliary elements of fixed orthodontic 
treatments 

 

Dr. Török Judit 
 

Apikális gyökéri resorpció fogszabályozó 
kezelés során 

Ménesi Eszter 

Arc asszimetriák kezelése  

A fogszabályozó terápia lehetséges 
kockázatai 

 

Development and Physiology of the 
Temporomandibular Joint (TMJ) 

 

Condylar hyperplasia of mandible Ayub Maria 

Primary failure of eruption (PFE)  

Dr. Hevesi Judit Ektópiás fogak kezelési lehetőségei  

Elülső keresztharapás kialakulásának 
oka, kezelése, retenciója 

Tirkala Laura Szilvia 

Twin block és alkalmazásának 
lehetőségei 

 

Biomechanical considerations of Class II. 
patients in adults 

 

Tooth stabilization after orthodontic 
treatment  

 

Orthodontic treatment’s affects on 
saliva composition 

 

Dr. Berecz Éva Csontérettségi vizsgálatok a 
fogszabályozó kezelés során 

 

Fogak számbeli rendellenességeinek 
kezelési lehetőségei 

Bátyai Dávid 

A rögzített készülékek hatása a szájüreg 
baktériumflórájára 

Tóth Máté Levente 

Diagnostics of TMJ disfunctions  

Canine retraction  

CBCT imaging in orthodontics  

Dr. Hamid Leila Horgonylatok jelentősége és 
lehetőségei a fogszabályozásban 

 

Passzív önligírozó bracketrendszerek  

Felnőttkori fogszabályozás sajátosságai Kecskés Anna 

Effectiveness of orofacial myofunctional 
therapy 

 

Orthodontics archwires  

Prevention and early treatment in 
orthodontics  
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Thesis/SSS Titles 
Parodontológia Tanszék / Department of Periodontology 

Dr. Varga István 
 

A dohányzás hatása a nem sebészi, és 
sebészi parodontális terápiára 

Prokk Johanna Blanka 

A fogszabályozó kezelés hatása a 
regeneratív parodontális terápián 
átesett betegek klinikai és radiológiai 
paramétereire. 

Simon Kitti Noémi 

Conection between periodontal diseases 
and psychological disorders 

Atamneh Joman 

Dr. Angyal János 
 

MRI vizsgálat orofaciális fájdalommal 
járó kórképekben 

 

Térhatású képi megjelenítés szerepe a 
CBCT felvételek értékelésében 

 

Okklúzió szerepe a parodontológiában  

Minimal invasive tissue preparation in 
periodontal surgery 

Ji Yitong 

Dr. Hernádi Katinka 
 

Herpeszvírusok előfordulása és kóroki 
szerepe parodontitiszben szenvedő 
betegekben 

 

Herpeszvírusok és parodontopatogén 
baktériumok együttes előfordulásának 
vizsgálata parodontitiszben szenvedő 
betegekben 

Radványi Dóra 

A dohányzással nem összefüggő 
magatartási rizikófaktorok szerepe a 
fogágybetegségek kialakulásában 

 

New concepts of root surface 
debridement:hand instruments 

 

Smoking in the etiopathogenesis of 
peridontal diseases 

Zamirian Kimia 

Dental calculus and its role in 
periodontal diseases 

Yaqub Nadiyah Shaheen 
Razia 

Dr. Tar Fábián Veleszületett szisztémás tényezők 
szerepe a fogágybetegségek 
etiológiájában 

Takács Laura 

Etiology, patogenesis and treatment of 
acut periodontal diseases 

Ali Nadim 

Aetiology and treatment options of 
gingival enlargement 

Maktabi Leila Sadat 
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Thesis/SSS Titles 
Orális Medicína Tanszék / Department of Oral Medicine 

Dr. Tar Ildikó 
 

Fogágybetegség hatásai az általános 
egészségre 

Tóth Ágnes 

Oral lichen planus: etiology, 
pathogenesis, diagnosis 

Hosseini Seyed Ehsan 

Desquamativ gingivitis: classification, 
etiology 

Li Weiduo 

Probiotics in periodontal therapy Chiu Hsuan 

Oral effects of biological therapies Lakas Iman 
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Thesis/SSS Titles 
Konzerváló Fogászat Tanszék / Department of Operative Dentistry and Endodontics 

Dr. Bágyi Kinga 
 

A gyökércsatorna apikális végződése 
(jelentősége a gyökérkezelés során) 

 

Cryoterápia az endodontiában Lovas Mira 

A gyökércsatorna elzáródás okai és 
ellátásuk 

Nyiri Balázs 

New technologies to improve root canal 
disinfection 

 

Apically extruded sealers  

Dr. Balogh Bettina 
 

Fotopolimerizációs lámpák, a kompozít 
tömés fotopolimerizációja 

 

Fizikai, kémiai és biológiai károsító tényezők 
a kariológiában 

Szűcs Levente 

Lézerek a cariológiában  

Environmental impact of dentistry  

Temporary filling materials in restorative 
dentistry 

 

Chemomechanical caries removal methods Kheradmand Kimiya 

Dr. Juhász Alexander 
 

A gyökértömések hosszú távú kiértékelése  

3 D nyomtatás az endodonciában  

Különleges gépi gyökércsatorna 
megmunkáló rendszerek 

 

The problematics of curved root canals Sadeghdoost Amirreza 

Bioceramic sealers Salah Mohammed Yasir 

Dr. Kelentey Barna 
 

Antibiotikum-allergia fogászati vonatkozásai Barna Zsófia 

Emberelődök fogazati jellegzetességei Csanádi Bálint Bonifác 

A magyar fogászat története a kezdetektől 
a XX. századig. Világhírű magyar fogorvosok 

Kiss Ivett Bernadett 

History of composite filling  

Types of caries and filling techniques in 
aged people  

 

History of dental drills  

Dr. Marincsák Rita 
 

Endodonciai beavatkozások biszfoszfonát 
terápiában részesült páciensek esetén 

Maczó Dorottya Tünde 

Covid-19 betegség szájüregi vonatkozásai Szabó Fruzsina Vanda 

Az üvegszálas kompozit csapok adhezív 
rögzítésének lehetőségei 

Légrádi Bianka Veronika 

Modern concepts of rubber dam isolation Barzaghi Arya 

Evaluation of different matrix bands  

TRIP around the oral cavity   

Dr. Martos Renáta 
 

A kompozitok felszínkezelésének hatása 
univerzális adhezívek nedvesítő 
képességére (TDK) 

Kiss Dániel 

Magas töltőanyag tartalmú univerzális 
kompozitok kopásvizsgálata (TDK) 

Szitha András Gábor 

Effect of agening on vickers hardness of 
highly filled universal composite (TDK) 

Pouyan Fatemeh 

Polírozó rendszerek hatékonyságának 
összehasonlítása nanohibrid kompozitok 
esetén (TDK) 

 



2021/2022-es tanév DIPLOMAMUNKA/TDK CÍMEK 

Thesis/SSS Titles 

Magas kopásállóságú nanohibrid 
kompozitok konverziós rátájának vizsgálata 
(TDK) 

 

Az előmelegítés hatása nanohibrid 
kompozitok konverziós rátájára (TDK) 

 

Effects of thermocycling on the conversion 
rate of wear resistant nanohybrid 
composites(TDK) 

 

Investigation of Vickers hardness of high 
wear resistance nanohybrid composites 
(TDK) 

 

Wear of nanohybrid composites (TDK)  

Influence of preheating on nanohybrid 
composite wear (TDK) 

 

Dr. Nagy László 
 

A pulpakövek eltávolításának eszközei, 
módszerei. 

Nagy Péter 

Betörött műszer eltávolító rendszerek  

Belső merevítésű termoplasztikus 
guttapercha gyökértömő rendszerek 

Kovács Máté 

Endodontic treatment in case of special 
root canal morfology 

 

Dr. Sipos Kitti 
 

A RANK/RANKL/OPG jelátviteli rendszer 
szerepe a külső gyökérresorptio 
patomechanizmusában 

Batári Zsófia 

Von Willebrand betegek fogászati 
ellátásának aspektusai 

 

CBCT sugárdózis optimalizáció lehetőségei  

Association between genetic 
polymorphisms and external apical root 
resorption 

Taurbek Yenglik 

Aspects of Novel Oral Anticoagulants in 
dentistry 

 

Radiographic evaluation of external apical 
root resorption 

 

Dr. Suta Péter 
 

Gócfertőzések az endodonciában Lengyel Lilla 

Gyökérkezelt fogak helyreállítása 
endokoronával 

Majoros Dóra 

A pulpa-dentin komplex szerepe a modern 
endodonciában 

Versitz Izabell 

Chlorhexidine in endodontics Heryani Raunaq 

Coronal leakage of temporary filling 
materials in endodontics 

 

Microleakage in endodontics Akter Zain Ali 

Dr. Tóth Enikő 
 

Nanotechnológiai az endodonciában  

A smear layer kémiai eltávolításának 
lehetőségei a gyökércsatornából 

 

Apex lokátorok és alkalmazási lehetőségeik Pogácsás Aliz 

Use of CBCT in endodontics  

Contemporary working length 
determination in endodontics 

Krishnan Kaavya 

Smear layer formation in the root canal  
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Thesis/SSS Titles 
 Fogorvosi Biokémiai nem önálló Tanszék/Division of Dental Biochemistry 
 

Prof. Dr. Szondy Zsuzsa A makrofágok szerepe az 
izomsérülést követő szöveti 
regenerációban 

 

A palmitát hatása makrofágok apoptózis 
sejtfelvevő képességére 

 

 

Fogorvosi Műtéttani Koordináló nem önálló Tanszék/Division of Human Surgery and Operative 
Techniques 
 

Prof. Dr. Juhász István Bazálsejtes karcinoma a száj körül. A 
sebészi és nem-sebészi terápia lehetőségei 

Balajti Zsófia Blanka 

Difficult-to-treat basal cell cancer: 
therapeutic possibilities in the era of 
targeted therapies 

 Mir Eshghi Romina 

The most common skin tumors in the 
perioral region and their treatment 

Asfoura Meray 

Dermatological diseases with oral mucosal 
symptoms and their diagnostic and 
therapeutical possibilities 

Bhogal Vishal 

 

Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani nem önálló Tanszék/Division of Dental Physiology and 
Pharmacology 
 

Dr. Szentandrássy Norbert Szívritmuszavar létrehozását valószínűsítő 
kémiai struktúrával rendelkező 
gyógyszerek aritmogén hatásának 
vizsgálata emlős kamrai szívizomsejteken 
(TDK) 
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