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Név Tudományág Értekezés címe
Abebe Afework Tsegaye pszichológiai tudományok The Role of Mechanisms of Inhibition and Attention in Obesity
Al-Tawalbeh Mohammad Ibrahim 
Abed

földtudományok Earthquake-Related Damage at Two Sites East of the Dead Sea Transform: An Archaeoseismological Study (Beit-Ras and 
Umm el-Jimal, Jordan)

Almási-Sándor Diána biológiai tudományok Halakban élősködő digenetikus mételyek és a puhatestűekben fejlődő lárvastádiumok morfológiai és molekuláris vizsgálata

Altarawneh Ahmad Salem Ahmad informatikai tudományok Deep Learning Applications in Computer Vision: Experimental and Comparative Study
Antal Gábor történelemtudományok A német haditengerészet az első világháborúban
Árva Márton filozófiai tudományok The Politics of Affect in Contemporary Latin American Films on Domestic Workers
Ashia Lilian Amankwa Fobi (co-
tutelle)

állam- és jogtudományok Child Witnesses Of Domestic Violence: Constructions Of Children And Support Systems In Ghana

Asztalos Anikó nyelvtudományok Az osztálytermi diskurzus pragmatikai elemzése. A tanulói beszédfordulók és a megnyilatkozások vizsgálata
Áy Éva biológiai tudományok Átvitt gyógyszer-rezisztencia prevalenciájának monitorozása és transzmisszós klaszterek azonosítása magyaraországi, 

kezeletlen, HIV-pozitív betegek körében
Baafi Richard Kwabena Akrofi neveléstudományok The Impact of School Learning Environment on Students’Academic Performance in Senior High Schools in the Greater Accra 

Region, Ghana
Balassa Tamás informatikai tudományok Cell identification and phenotyping using classical machine learning and deep learning
Balogh Gáspár Sámuel fizikai tudományok Komplex hálózatok vizsgálata és modellezése a fokszámeloszláson és a hozzá kapcsolódó mennyiségeken keresztül
Balogh Gergő irodalom- és kultúratudományok A modern irodalmi tudat megalapozása és működése. Irodalmi modernség és a társadalmi modernitás viszonya 

Magyarországon
Balogh Judit Andrea neveléstudományok Edzői szerepek és feladatok értelmezése a magyar kosárlabdasportban a tao-rendszer hatásainak tükrében
Barátki Balázs Lajos biológiai tudományok A marginális zóna B-sejtek szabályozó szerepének jelátviteli sajátságai
Bartha Dénes informatikai tudományok Numerikus és szimbolikus számítások
Bea Csaba Béla történelemtudományok 1848-49 emlékezete a dualizmus korának váci sajtójában (Személyek, események, előzmények: Széchenyi, Kossuth, Görgei és 

március 15., július 17., október 6.)
Béni-Dorcsák Réka irodalom- és kultúratudományok Új epikus formák és új tematika a jelenkori brazil irodalomban: intertextualitásból a hipertextualitásba
Béres Ilona informatikai tudományok Technológiával segített oktatási/tanulási módszerek vizsgálata a felsőoktatásban
Bódi Lóránt történelemtudományok A kibeszélhetetlen számbavétele - társadalmi diskurzusok a holokausztról a II. világháborút követően (1945-1948)
Bodnár Ágnes Anett irodalom- és kultúratudományok The Making of the Subject in Indian Captivity Narratives: An exploration of subject construction via the performative, 

intersubjective, and narrative self
Bódy-Groó Zita biológiai tudományok Comparative study on the social and reproductive behavior of the mound building and the house mice
Bojti Zsolt irodalom- és kultúratudományok Wilde, Stenbock, Prime-Stevenson: Homophilia and Hungarophilia in Fin-de-Siècle Literature
Boksay-Pap Emese neveléstudományok Multilingual language learners’ intersemiotic translation into L3 English. A grounded theory on reliance on languages in the 

multilingual mental lexicon
Bouafia Khawla informatikai tudományok Investigation of Modelling of Dynamic Business Processes
Broda Balázs kémiai tudományok Investigation of the active material of lead acid battery by using combined electrochemical methods
Bulyáki Éva biológiai tudományok A patogén Asp76Asn mutáció szerepe a β2-mikroglobulin amiloidképzésében
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Burian Hana Virginia matematika- és számítástudományok A derivált fogalma és az alapvető függvény-tulajdonságok közötti kapcsolat megértésének elemzése középiskolai diákok és 

matematika tanárszakos egyetemi hallgatók körében
Cevallos González Javier David biológiai tudományok Delineation of seed transfer zones based on ecological knowledge and testing based on seed traits from different provenance 

for ecological restoration use
Chumakova Svetlana nyelvtudományok Русские и венгерские ахроматические цветообозначения в когнитивном аспекте
Czabán Dávid Gyula biológiai tudományok A cickányok élőhelyhasználatának vizsgálata, akusztikus elkülönítésük lehetőségei
Czumpfné Rátkai Erika Anikó biológiai tudományok Aktivitás-függő plaszticitás hatásának vizsgálata az idegsejtek hálózati működésére
Csabai Lucia szociológiai tudományok Felépülés a helyi közösségben. Közösségi alapú működés vizsgálata a támogatott lakhatási szolgáltatás, valamint az igénybe 

vevő, pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek körében
Csala Barbara pszichológiai tudományok Physical, psychological, and spiritual benefits of hatha yoga practice
Cseh Dávid Sándor filozófiai tudományok Dzso-ha-kjú: Ritmus, hatás és jelentés a hagyományos japán nó-játékban
Csoma Lajos történelemtudományok A munkástanácsok 1918-1919 forradalmában
Csonka Diána földtudományok Fejlődéstörténeti rekonstrukció lösz-paleotalaj sorozatok vizsgálata alapján a Gödöllői-dombság északi részén
Csontos András Attila földtudományok Tanulmány a földmágneses tér komponenseinek különbségében lokálisan mérhető fluktuációk eredetéről, különös tekintettel a 

vezetőképességi anomália, illetve a kőzetmágnesesség instabilitásának eseteire - földmágneses obszervatóriumi megfigyelések 
alapján

Csorba Zsuzsanna nyelvtudományok The genre of travel regimens in medieval Arabic medicine: with a critical edition and translation of Ibn al-Amshāṭī’s al-Isfār 
ʿan ḥikam al-asfār

Dálya Gergely fizikai tudományok Multi-messenger Astronomy and Source Parameter Estimation with Gravitational Waves
Dani Ráhel biológiai tudományok A komplementrendszer lektin és alternatív útjának kapcsolata: a korai aktivációs lépések vizsgálata
Dankó Szilvia nyelvtudományok Alul- és felülreprezentált elemek a fordított szövegekben. Korpusznyelvészeti elemzés
Daróczi Ildikó nyelvtudományok Merkmale und Funktionen von Okkasionalismen aus kontrastiver Sicht
Decmann Bertalan szociológiai tudományok A menekült személyek integrációjának esélyei Magyarországon és Németországban
Deme Barnabás fizikai tudományok Kozai mechanism and its role in the dynamics of intermediate-mass black holes
Deméné Mohay Borbála irodalom- és kultúratudományok Esztétika és reprezentáció. Kertek Széchényi Ferenc életében
dr. Frey Dóra állam- és jogtudományok Jogi eszközök a kényszermigráció megvalósításában Tolna megyében 1944-1948 között
Dr. Huszár Attila Lászlóné nyelvtudományok Többnyelvűség, nyelvi asszimiláció, változó identitásépítési stratégiák a gradistyei horvátok egy magyarországi nemzetiségi 

településén
Dr. Laczkó-Rigó Réka biológiai tudományok OATP2B1 as a possible target of hormone dependent cancer treatment
Dr. Lugosi József állam- és jogtudományok A jogérvényesítés jogszociológiai aspektusai a polgári peres eljárásban
dr. Márkusz László történelemtudományok A szerb és az albán nacionalizmus küzdelme Koszovóban (1878-2018)
dr. Matyasovszky-Németh Márton állam- és jogtudományok Az emberi jogi kultúra Hannah Arendt emberi jogi elmélete és a társadalmi-jogi kutatások tükrében – A jog ahhoz, hogy 

jogaink legyenek koncepciója az emberi jogi antropológia és szociológia vonatkozásában
dr. Pintér Attila állam- és jogtudományok A kockázati tőkebefektetési szerződések, összehasonlító jogi tanulmány az Amerikai Egyesült Államok, Németország és 

Magyarország alkalmazott jogi megoldásainak elemézésével
Dr. Simor Attila Zsolt biológiai tudományok Az alvásmegvonás hatása a központi idegrendszer fehérjekészletére
Dr. Szatmári Andrea Katalin állam- és jogtudományok A feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésének alapjogi és közigazgatási jogi feltételrendszere
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Dr. Timár Kinga állam- és jogtudományok Substance or Procedure? – The Enforceability and the Choice of Law of Arbitration Agreements
dr. Uszkiewicz Erik állam- és jogtudományok Romák és rendőrök – egy neuralgikus viszonyrendszer Magyarországon
Dudás Eszter biológiai tudományok A haploid markerek vizsgálata az igazságügyi személyazonosításban és a filogenetikában
Dukán András Ferenc matematika- és számítástudományok Matematikai kompetenciák hosszú távú fejlesztése
Egres Dorottya filozófiai tudományok Makroszkóp alatt Paks II vitája: argumentatív stratégiák és koalíciók az atomenergia diskurzusában
Ertürk Seda pszichológiai tudományok Cross-cultural Adaptation of Turkish International Students in Hungary, Germany, and the United States
Falyuna Nóra nyelvtudományok Az áltudományos diskurzus jellemzői. Az újmédiában megjelenő áltudományos tartalmak nyelvészeti-kommunikációs 

elemzése
Faragó Laura pszichológiai tudományok Psychological and structural antecedents of intergroup violence
Farkas Ádám történelemtudományok A Magyar–Szovjet Művelődési Társaság, 1945–1949
Fasseeh Ahmad Nader 
Abdelmoniem Nahmou

szociológiai tudományok Health Technology Assessment Roadmap and Implementation Action Plan for Egypt

Fekete Imre neveléstudományok Dimensions of Information and Communications Technology Use: A Mixed Methods Study of Hungarian English Majors 
and University EFL Teachers

Földi Mátyás Csaba biológiai tudományok A riluzol hatásmechanizmusának vizsgálata fotoaktiválható riluzol analóg segítségével
Földvári Viktória Andrea matematika- és számítástudományok Legendrian Knots and Knot Invariants
Frankovics Colette nyelvtudományok Aspekte der interkulturellen Kommunikation im deutsch-ungarischen Vergleich. Korpusbasierte Untersuchung des 

Mediendiskurses über das Corona-Virus im Deutschen und Ungarischen
Gagyi Miklós irodalom- és kultúratudományok Ottlik Géza novellisztikája
Gajda Péter Pál irodalom- és kultúratudományok A forrásfelhasználás módjai egyes magyar történelmi alakok bemutatása során Auguste De Gerando La Transylvanie et ses 

habitants című művében
Gál Gyula Tamás kémiai tudományok Gyógyászati jelentőségű Cu(II)- és Ru(η6-toluol)-komplexek és ligandumaik szilárd fázisban –koordinációs módok és 

szupramolekuláris szerkezetek
Ganbaatar Jalsraijamts nyelvtudományok Tulku Recognition in Mongolia as Exemplified by the Lineage of the Khalkha Dzaya Pandita
Gandotra Aditi pszichológiai tudományok Importance of Motor Skills in Early Childhood
Gellér Judit Zsuzsanna filozófiai tudományok Magánemlékezet a kortárs magyar fotóművészetben – Analóg és digitális archívumhasználatok
George Jubrail Naffa Randa biológiai tudományok Anti-migratory function of PMCA4b is mediated by p38 MAPK and actin cytoskeleton remodeling in BRAF mutant 

melanoma cells
Gerecsei Tamás fizikai tudományok Development and application of modern biophysical techniques for single-cell and microbead adhesion measurements
Gergely Hanna nyelvtudományok Gyermekáldás Irakban – Egy átmeneti rítuscsokor vizsgálata filológiai és néprajzi megközelítésben
Glavanics Krisztina irodalom- és kultúratudományok Az amatőrtől a professzionális színjátszásig a magyarországi horvátok körében
Gugora Ariana biológiai tudományok Diet and migration at 10th century CE Hungarian conquest period sites determined through stable carbon, nitrogen, oxygen, 

and strontium isotope analyses
Gulyás Andrea neveléstudományok A Waldorf pedagógusok munkájának értékelése
Gyimesi Emese történelemtudományok Családi szerepek, polgári életmód és városi térhasználat a 19. századi Pest-Budán ego-dokumentumok tükrében
Györkös Dorottya földtudományok Mázas kerámiák készítéstechnikájának ásványtani, kőzettani és geokémiai vonatkozásai – Késő római és késő középkori 

kerámiák példáján
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Hajeer Ahmad nyelvtudományok Massive Open Online Courses’ Descriptions: An exploratory study of the rhetorical move structure and its effects on potential 

students
Hanyecz-Zay Melinda nyelvtudományok Az interkulturális kommunikációs tényezők vizsgálata a légi közlekedés és a repülésbiztonság kontextusában
Harsányi András szociológiai tudományok Gyógyszerpolitikai döntések hatása a gyógyszerek hozzáférhetőségére a szabadalomvesztést követően
Hasulyó-Pintz Katalin irodalom- és kultúratudományok Identity Preservation and Diaspora Relations in the USA: the Hungarian Community of New Brunswick, New Jersey
Havasi Ágnes neveléstudományok Komplex kommunikációs igényű autizmussal élő kisiskolások kom mu nikációja
Havrancsik Dániel szociológiai tudományok Az értelem genezise. Alfred Schütz tudományos életművének rekonstrukciója
Hegedűs-Csondor Katalin környezettudományok A Villányi-termálkarszt hidrogeológiai vizsgálata: regionális felszínalatti áramlási rendszerek és barlangi szubmikronos 

folyamatok összefüggései
Hencz Mátyás földtudományok A bükkaljai szilíciumgazdag piroklasztitok rétegtana, fizikai vulkanológiája, paleomágneses és geokémiai tulajdonságai
Hijazy Ayman matematika- és számítástudományok Special degradation processes: convolution and gamma process-based models
Horváth Zsolt pszichológiai tudományok Associations between alcohol use-related outcomes and psychopathological symptoms: person- and variable-oriented 

approaches
Horváthy Sára nyelvtudományok Natures et fonctions du narrateur des romans médiévaux en vers
Jakab-Balogh Lilla Ilona irodalom- és kultúratudományok Hagyományőrzés és invenció Szép Ernő drámáiban
Jéga-Szabó Krisztina irodalom- és kultúratudományok A női művész önartikulációjának poétikai eljárásai Erdős Renée és Lesznai Anna regényeiben
Jeney András filozófiai tudományok Egy építész életmű a dualizmus korában: Freund Vilmos 
Jóni Bertalan fizikai tudományok Textúrált anyagok vonalprofil analízise
Juhász Csaba történelemtudományok Királyi szervienssé emelő, szolgafelszabadító és püspöki oklevelek arengái 1186–1346 között
Juhos Rózsa filozófiai tudományok Sepulchrum Domini. Funktionsanalyse mittelalterlicher Heiliger Gräber
Kaknics-Kiss Barbara földtudományok A klímaváltozás oktatási és szakmódszertani vonatkozásai a hazai köznevelésben
Kállay Zsófia Szilvia neveléstudományok A konduktív nevelés hatásrendszerének fejlődése, különös tekintettel az aktivitást elősegítő nevelési tényezőkre
Kalmár Dániel földtudományok Crustal structure determination in the wider region of the Pannonian Basin from P receiver function analysis
Kari András környezettudományok A talajok tartós szerves anyag pótlása. Bioszén és növényi növekedést serkentő rizobakteriális talajerőpótlók kombinált 

hatásának vizsgálata leromlott talajokon
Kárpáti Éva biológiai tudományok A H-faktor molekulacsalád kölcsönhatása DNS-sel és sejtekkel: az interakciók funkcionális következményei
Katona Éva nyelvtudományok Az észtországi orosz nyelv szociolingvisztikai vizsgálata
Kenéz Anikó Gizella szociológiai tudományok A miskolci számozott utcák. Egy kilakoltatási folyamat szociálpszichológiája.
Kerber Balázs irodalom- és kultúratudományok A művészet mint sziget. Luigi Pirandello és Szentkuthy Miklós műveinek poétikai vizsgálata a modernitás tükrében
Kisfalviné Cselenkó Borbála történelemtudományok A szombathelyi püspök és mezővárosainak kapcsolata 1848-ig
Kisőrsi Zsófia történelemtudományok Az államszocializmus ingázóinak társadalmi helyzete és megítélése Vas megyében (1960-1990)
Kiss Dóra Judit kémiai tudományok Quantum mechanics/molecular mechanics investigation of enzyme reactions
Kiss Péter informatikai tudományok Federated Learning of Artificial Neural Networks
Kocsis Adrienn irodalom- és kultúratudományok Joanna Bator művei a posztkulturális kritika perspektívájából
Kohut Gergely kémiai tudományok Multiscale modeling of an antimicrobial peptide-drug-membrane system: mechanistic insights and functional supramolecular 

assemblies
Koncz Ádám pszichológiai tudományok Effects of mindfulness-based interventions on selfregulation
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Konkoly Dániel Zoltán irodalom- és kultúratudományok A hang kísértetei. A hangot reprodukáló technikai eszközök és a lírai hang konstellációi a XX. század első harmadának 

magyar költészetében
Kosztelnik Mónika biológiai tudományok Stresszfolyamatok szabályozása Caenorhabditis elegans-ban
Kovács Janka történelemtudományok A lélek betegségeinek reprezentációi a magyarországi tudományosságban, 1750–1830
Kovács Kristóf György biológiai tudományok Complement receptor 2 (CR2, CD21) is an inhibitory coreceptor of the B cell receptor (BCR) in human B cells, contrary to 

its function in mouse B cells
Kovács Lilla Nóra pszichológiai tudományok Rumination as a Transdiagnostic Risk Factor to Psychopathology
Kovács Réka Ágnes biológiai tudományok A neuronális pentraxinok, mint komplement-kötő partnerek jellemzése a központi idegrendszerben
Kovácsik Rita pszichológiai tudományok Studies on the determinants of exercise addiction
Kovácsné Pusztai Kinga Emese informatikai tudományok Számítógépes gondolkodás a felsőoktatásban
Kováts Eszter politikatudományok Ellenségkép, hegemónia és reflexió – A gender fogalma és tartalma az Orbán-rezsim és a német radikális jobboldal 

politikájában
Kozák Eszter Zita biológiai tudományok Therapeutic options in the treatment of ectopic calcification
Krakkó Dániel kémiai tudományok Removal of active pharmaceutical ingredients from effluent wastewater by V(UV) irradiation
Kránicz Sándor Bence filozófiai tudományok Magyar filmkritikai párbeszédek a kezdetekről 1944-ig
Kristóf Erzsébet földtudományok Éghajlati modellek validálása légköri oszcillációs, cirkulációs folyamatokkal
Kubatov Dubravka nyelvtudományok Complimenting speech acts: a cross-linguistic approach based on English, French, Croatian, Hungarian, German, Italian and 

Spanish
Kulcsár Nárcisz Rita neveléstudományok A hallgatói tudás fejlesztése új megközelítésben egy matematikai tantárgyi programban a felnőttkori tanulás szemszögéből
Laczkó Réka állam- és jogtudományok A szerzői jog megsértéséből fakadó károkra alkalmazandó jog a Róma II rendelet alapján, különös tekintettel a digitális világ 

kihívásaira
Lakatos Gabriella filozófiai tudományok "Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni." Sikernarratívák az 1931 és 1944 között készült magyar vígjátékokban
Laki Ádám neveléstudományok Sportágra jellemző döntéshozatali képességre alapozott prognosztizáló módszer kidolgozása sportági kiválasztás céljából
Laki Áron Bence nyelvtudományok Az iszlám és a művészetek viszonya a délkelet-ázsiai muszlim kultúrában és az arab gyökerű írott hagyományban. Filológiai 

forráselemzés
Lengyel-Marosi Renáta irodalom- és kultúratudományok Reconfiguring the Victorian Female Ideal in the Mary Poppins Novels
Lévai Ruth Karin irodalom- és kultúratudományok To find in infinity something new: the concept of truth in four works by Annette von Droste-Hülshoff, Harriet Beecher 

Stowe, F.M. Dostoevsky and Georges Bernanos
Lippai Anett környezettudományok Budapesti gyógyfürdők mikrobiológiai vizsgálata
Magos Gergely történelemtudományok A magyarországi gyógyszerészet gleichschaltolása 1938-1950
Margócsy Ádám kémiai tudományok Dressing of Interaction Vertices in Multi-Reference Coupled Cluster Theory 
Marjai Kamilla Diána neveléstudományok Autizmus spektrum zavarral élő személyek klinikai és pszichoszociális jellemzői. Bullying vizsgálata serdülőkorú tanulók 

körében
Márki Herta nyelvtudományok Sprachentwicklung. Eine Studie zur Untersuchung der Besonderheiten der Sprachentwicklung von Lernenden mit 

unterschiedlichen L1 an ungarischen Schulen am Beispiel der Konzeptualisierung von Menge
Martin Santa Daria Alberto kémiai tudományok Rovibrational computations for floppy molecular systems
Marx-Dén Krisztina szociológiai tudományok A kirekesztett tudós, W.E.B. Du Bois
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Máté Anna szociológiai tudományok „Nem véletlenül tart három évig…” Familializmus és útfüggőség a visegrádi országok kisgyermekgondozó ellátásaiban
Mélyi József filozófiai tudományok A városi tér szimbolikus átírása. Szovjet emlékműállítások 1945-ben 
Menczinger Bálint kémiai tudományok Fluoros alkil-aril szulfidok előállítása és reakcióinak vizsgálata
Menich Nóra szociológiai tudományok A fehér bottól a robotikáig – A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatórendszerének képességszemléletű 

vizsgálata
Merő Balázs László biológiai tudományok Az SH3 domének foszforiláció általi általános szabályozásának vizsgálata és szerepük a Tks4 fehérje intramolekuláris 

kölcsönhatásaiban
Mesterházy Gábor Ádám történelemtudományok Régészeti célú térbeli elemzések és térinformatikai modellezések Polgár térségében az őskortól a középkorig
Metaferia Biruk Kebede pszichológiai tudományok The Role of Home Experience in Children’s Executive Function Skills
Mizsur Dániel irodalom- és kultúratudományok Név és identitás problémái Krúdy Gyula epikájában
Molnár Attila Károly neveléstudományok Fogvatartottak reintegrációt támogató tanulásának vizsgálata három büntetés-végrehajtási intézetben
Móricz Kristóf András nyelvtudományok Információ- és kommunikációtechnológiai eszközök használata a konferenciatolmácsolásban Magyarországon
Mravik Patrik Tamás történelemtudományok Elbeszélt Kádárizmusok. Filmkészítés és ideológia viszonyának átalakulása a korai Kádár-korszakban
Murzsa Tímea irodalom- és kultúratudományok Közelítések Pap Károly életművéhez. Identitás és hagyomány kérdései Pap Károly prózájában
Nagy Donát matematika- és számítástudományok Haar null and Haar meager sets
Nagy Hajnalka biológiai tudományok Televényférgek molekuláris taxonómiája, különös tekintettel Dél-Korea és Európa faunájára
Nagy-Baló Zsuzsa biológiai tudományok Role of CR3 (CD11b/CD18) and CR4 (CD11c/CD18) expressed by B lymphocytes of healthy donors and chronic 

lymphocytic leukaemia patients
Németh Bianka Julianna földtudományok Fluidum-kőzet kölcsönhatás vizsgálata alsókéreg eredetű gránátgranulit xenolitokon
Németh László matematika- és számítástudományok Nemstandard bootstrap módszerek
Németh Luca Anna nyelvtudományok A magyar nyelvi udvariasság fogalma a 19. század második és a 20. század első felének illemirodalmában
Németh Szilvia Viktória nyelvtudományok Információadagolás az északi manysiban. A referenciák fontosságának kódolása a beszédben
Ning Ya történelemtudományok Courtly Encounters along the Silk Roads: Diplomats, Diplomatic Gifts and Symbolic Competitions in the Mongol Eurasia

Ondrejcsák Eszter irodalom- és kultúratudományok Anton Straka szerepe a szlovák–magyar és cseh–magyar kulturális közeledésekben
Őze Eszter filozófiai tudományok Kizsákmányolás és gondoskodás: népegészségügyi törekvések és a munkástest konstrukciója a Társadalmi/Népegészségügyi 

Múzeumban
Paolinelli Reis Bruna biológiai tudományok The long-term effect of restoration practices and landscape composition on the restoration success of Pannonian grasslands
Papp Alexandra Éva biológiai tudományok A humán H-faktorral rokon FHR1 és FHR5 fehérje szerepe a komplementrendszer működésében
Pári Edit kémiai tudományok Experimental investigation of the interaction of bioactive materials with model membranes
Perger Krisztina fizikai tudományok Rádiósugárzó aktív galaxismagok a korai Univerzumban
Péterbencze Anikó történelemtudományok Tánc – rítus – identitás. Táncok, táncos rítusok és az identitás dimenziói a Bákó környéki csángó-magyar lokális 

közösségekben
Pető Réka pszichológiai tudományok A közös kulturális tudás szerepének bemutatása kisgyermekek tárgyakról való tanulása tükrében
Pfisztner Gábor filozófiai tudományok Az önmegértés lehetősége az esztétikai tapasztalatban. Heidegger és a művészet 
Pintér Anna Krisztina történelemtudományok Patterns of Narratives in Sumerian Mythic Stories, and the Edition of Dumuzi’s Dream
Pongorné Kirsch Klára biológiai tudományok Non-canonical interactions of the Mitogen Activated Protein(MAP) kinases
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Pópity Dániel történelemtudományok Avar és Árpád-kori népesség a Maros mentén. Településtörténeti kutatások a Maros folyó völgyének magyarországi szakaszán

Póti Ádám biológiai tudományok A DNS-hibaelkerülés genomi lenyomatainak vizsgálata
Pozsár Dániel Károly történelemtudományok Egy "katasztrófa" háttere - Az 1101. évi keresztes hadjárat vereségének okai
Puporka Lajos filozófiai tudományok Közösségi televíziózás a magyarországi médiaszíntéren
Puska Gina biológiai tudományok A lizoszómális rendszer szerepe az Alfa-szinuklein felhalmozódást érintő patológiás folyamatokban Parkinson-kór és 

multiszisztémás atrófia esetén 
Queme Pena Mayra Maritza kémiai tudományok Membrane-active peptides: functional interactions with lipid bilayers, drugs, and natural metabolites
Rátkai Gergő Péter történelemtudományok A MANIPURI SZANKÍRTANA. India kulturális öröksége megkonstruálásának történeti értelmezése egy szellemi kulturális 

örökség elemen keresztül
Reale Anna informatikai tudományok Enabling 5G Edge Native Applications
Réfy Dániel Imre fizikai tudományok Beam Emission Spectroscopy measurements to support understanding of H-mode of fusion plasmas
Reményi Édua Vénusz filozófiai tudományok Esztétikai gazdaságtan: klasszikus brit elképzelések
Rill Róbert Adrian informatikai tudományok Towards Human-in-the-Loop Cyber-Physical Systems
Rozner Bence Péter matematika- és számítástudományok Random graphs with multiple type edges: asymptotic properties and epidemic spread
Rudas Ákos informatikai tudományok New Algorithms and Applications in Computational Medicine
Sandil Sirat környezettudományok Impact of arsenic-contaminated irrigation water on vegetables
Sánta Sára Nóra történelemtudományok A tudományos igényű ókorkutatás és régészet első jelentős magyar képviselője: Schönvisner István élete és munkássága
Sárándi Tamás történelemtudományok Nemzetiségpolitikai gyakorlat Észak-Erdélyben 1940–1944 között. A román kisebbség helyzete
Sáró Csilla történelemtudományok Hagyományőrzés és romanizáció az eraviscus viselet tükrében
Schiller Emese neveléstudományok Developing senior language learners’ autonomy with one-toone counselling for autonomous learning
Schweininger Péter történelemtudományok Sváb világok. Migráció és mentalitás Száron, 1729–1848
Sebestyén Ádám irodalom- és kultúratudományok Apokaliptika a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban: Bornemisza Péter apokaliptikus világképe
Sebők Richárd történelemtudományok A Királyi Kúria társadalomtörténete 1724-1848. Köznemesi karrierek a késő rendi kori legfelső bíróságon, különös tekintettel 

az érseki ülnökökre, a királyi ülnökökre és az ítélőmesterekre
Seres Dániel Márk történelemtudományok Démosthenés vádbeszéde Timokratés ellen
Sharafat Ayman S. S. irodalom- és kultúratudományok Language Policy and Language Rights from the Perspective of US Presidents from Theodore Roosevelt to Donald Trump
Sipos Alexandra szociológiai tudományok Házasságot mindenkinek? Az azonos nemű párkapcsolat elismerése Magyarországon
Smid Dávid neveléstudományok Pre-Service English Teachers’ Motivation in Hungary: An Exploratory Mixed-Methods Study
Somogyi László történelemtudományok Internálás és internálótáborok Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében az első világháború alatt
Somogyi Szilvia történelemtudományok A brassói dékánság középkori Kézikönyve (A kánonjog gyakorlati alkalmazása a középkori Magyarországon)
Sorbán Kinga állam- és jogtudományok Az internetes közvetítő szolgáltatók szerepe és felelőssége az informatikai bűncselekmények nyomozásában
Spránitz Péter kémiai tudományok Feszültgyűrűs vegyületek szintézise és átalakításai
Stári Eszter nyelvtudományok Nemi sztereotípiák vizsgálata iskolai tankönyvekben. Alsó tagozatos olvasókönyvek a nemek szövegbeli megjelenésének 

tükrében
Stephens-Sarlós Erzsébet neveléstudományok Az intézményes keretek között történt szenzomotoros fejlesztés hatása a 4-8 éves gyerekek szenzomotoros fejlődésére, illetve 

az 5-8 éves gyermekek auditív és vizuális tanulási részképességeire
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Stern Annamária Lilla nyelvtudományok A terminológiai konzisztencia vizsgálata műszaki szövegekben
Szabó Bence környezettudományok Környezetrekonstrukció kvarter szarvasok (Cervidae) fogkopás- és stabil izotópos vizsgálata alapján
Szabó Eszter biológiai tudományok Pszichiátriai betegségek őssejt alapú modellezése
Szabó Marcell irodalom- és kultúratudományok Métapoétiques de Gertrude Stein, Francis Ponge et Christophe Tarkos
Szabó Melinda történelemtudományok Pannonia kereskedelmének társadalmi háttere
Szalayné Tahy Zsuzsanna informatikai tudományok Az informatika (programozás) oktatásának módszertani kérdései
Szalkay Attila Kázmér nyelvtudományok A reáliák szerepe a forrásnyelvi szöveg üzenetének megőrzésében. Az interkulturális közvetítés a műfordításban
Szász Lajos történelemtudományok Baltazár Dezső református püspök közéleti és egyházi tevékenysége
Szatmári Zsófia Anna irodalom- és kultúratudományok Poétiques filmiques dans la poésie contemporaine (domaines français et états-uniens)
Szécsi Árpád politikatudományok A Magyar Demokrata Fórum előzményei, megalakulása, valamint korai története 1987–1990-ig, különös tekintettel a 

mozgalmi gyökerek szerepére
Szegh Henriett nyelvtudományok Harmadik kód a tolmácsolásban: vajon létezik tolmácsolási szöveg?
Székelyhidi Eszter Johanna irodalom- és kultúratudományok Gender and Performative Identity in Caryl Churchill’s Theatre
Szekeres András Márk filozófiai tudományok Ancient Chinese Approaches to Interpreting Astrological Signs. Two Strategies to Translate Celestial Phenomena into 

Political Messages
Szekeres Hanna Flóra pszichológiai tudományok The Failure to Confront Prejudice
Szekeres Krisztina Júlia kémiai tudományok Conducting and non-conducting polymers in electrochemical systems – preparation, properties, and applications
Szijártó Márk földtudományok A felszínalatti vízáramlás és a hőtranszport folyamatok medenceléptékű numerikus vizsgálata
Szikora Bence biológiai tudományok A humorális immunválasz diverzitásának és az FcRn fehérje kölcsönhatásainak vizsgálata FcRn transzgenikus állatokban
Szilberhorn László szociológiai tudományok A hepatitis-C vírus eradikációjának gazdasági elemzése Magyarországon
Szimler Tamás Csaba biológiai tudományok A RASSF1A tumorszuppresszor fehérje Aurora A kináz általi foszforilációja: enzimkinetika és modellezés
Szuróczki Sára környezettudományok A Fertő mikrobaközösségeinek összetétele a nádas borítottság függvényében
Szűcs Ágota neveléstudományok Reading English for Academic Purposes: A case study on the reading processes of first year EFL learner BA students
Takács Bálint Máté matematika- és számítástudományok Investigating space-dependent epidemic models and the collapse of Easter Island
Takács Rita pszichológiai tudományok A ”Z” generáció identitás fejlődése
Talafha Mohammed Hussin 
Abedalluh

fizikai tudományok Nonlinearities and stochastic perturbations in dynamo models Nonlinearities and free parameter dependence in models of the 
solar cycle

Tarczay-Nehéz Dóra fizikai tudományok Formation and evolution of planets and planetary systems in protoplanetary disks
Tartsákné Ládonyi Emese történelemtudományok A kisgyermekkor és az anyaság történeti változásai a 17-18. századi magyar nyelvű forrásokban
Tatár-Kiss Klára Krisztina szociológiai tudományok A nők vezetői szerepvállalását elősegítő szervezeti gyakorlatok kritikai elemzése. Nemzetközi összehasonlító kutatás.
Tátrai Annamária szociológiai tudományok Jövedelmi szegénység és súlyos anyagi depriváció Magyarországon - Szegénységi indikátorok járási szintű becslései
Tichy-Rács Éva Ilona kémiai tudományok Lítium-ritkaföldfém-ortoborátok előállítása, kristályosítása és spektroszkópiai vizsgálata
Tompa László történelemtudományok Az újszerzésű Batthyány-birtokok regenerációja a XVIII. században
Tóth Anikó Panna szociológiai tudományok A szociális szakemberek digitális technológia és közösségi média használata
Tóth Fruzsina Rozina állam- és jogtudományok Gyengék lázadása. Lakhatási szegénységben élők ellenállási jogi és nem jogi stratégiái aszimmetrikus hatalmi konfliktus 

esetében
Tóth Krisztina Kitti irodalom- és kultúratudományok Artistic Performances in Virginia Woolf's Novels
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Tóth László politikatudományok A kormányzati stabilitás Kelet-Közép-Európában
Tresó-Balogh Janka neveléstudományok Életreform – Mozdulatművészet – Empátia
Uchikawa Kazumi nyelvtudományok A japán nyelvoktatás és a szakdolgozatírás összefüggései: különös tekintettel az európai felsőoktatási intézmények japán 

szakirányaira 
Ugrin Zsuzsanna nyelvtudományok A számítógéppel támogatott fordítás szövegszintű jellemzői a fordításpedagógia szemszögéből
Uray Marcell János informatikai tudományok Algebrai számokkal kapcsolatos algoritmusok és számítások
Vadné Bognár Katalin Boglárka történelemtudományok A késő avar kori sárga kerámia
Varga Dániel történelemtudományok Szövetségben a szabadságért: Helfy Ignác és az Alleanza hetilap 
Veress Dániel történelemtudományok Nemzetépítők. Nemzeti stílustörekvések az európai és magyar építészetben 1850–1925
Verő-Valló Judit történelemtudományok Garzonok, garzonházak, garzonlakók. Új kislakásos otthonok a két világháború közötti Budapesten
Veszprémy Márton János történelemtudományok Asztrológia Kelet-Közép-Európában a 15–16. században. Kéziratos és nyomtatott források. Asztrológia Mátyás király 

udvarában
Vesszős Balázs nyelvtudományok Interkulturális félreértések a szervezeti kultúrában — Egy magyar–izraeli vegyesvállalat szervezeti kommunikációjának 

interkulturális pragmatikai vizsgálata
Vigvári András szociológiai tudományok A szabadság földje? Átmeneti terek és háztartási stratégiák a budapesti lakhatási válság árnyékában.
Virágh Enikő Anna szociológiai tudományok A szexuális erőszak és zaklatás diskurzusai a nyilvánosságban két esettanulmányon keresztül
Vizsolyi Éva Cseperke kémiai tudományok Szerves oldószerekkel szennyezett felszín alatti vizek ferrátkezelése
Vörös Erika Erzsébet nyelvtudományok Potalaka-kultusz Kelet-Ázsiában: Buddhista világteremtés a kínai, koreai és japán Avalokiteśvara bodhimaṇḍák tükrében
Wang Feifei neveléstudományok The interaction between physical activity and sleep quality, stress and life satisfaction among adult - Aerobic walking 

intervention
Witherow-Párkányi Márta pszichológiai tudományok Female Sexual Dysfunction in the Context of Marital Intimacy
Wolosz János András matematika- és számítástudományok The investigation os ESQ group represantations 
Yash Paul informatikai tudományok Epileptic Seizures and Sleep States Detection Using Hybrid Approaches
Yildiz Reyhan nyelvtudományok Turkish EFL teacher trainees' willingness to communicate in English
Yousef Mo'ath Helmi Ibrahim kémiai tudományok Synthesis and Investigation of Efficient, Short, Cell Penetrating Peptides
Zagir Togtokhmaa neveléstudományok Professional identity and competences of adult learning facilitators: Perspectives from Mongolian non-formal adult education

Závada Péter filozófiai tudományok Az epokhé színpada. A színházi tapasztalat fenomenológiai közelítései Edmund Husserl elméletei alapján
Zhang Peng kémiai tudományok Analysis of methane combustion mechanisms using large amount of indirect measurement data
Zolcsák György Attila történelemtudományok A köztársasági oldal a spanyol polgárháborúban. Célok, ideológiák, ütközések
Zsidi Gabriella fizikai tudományok Accretion variability in low-mass young stellar objects
Zsigmond Csilla Dalma szociológiai tudományok Kötődések hálójában. A nemzeti identitás mintázatai kisebbségi magyar fiatalok körében a GeneZYs 2015 ifjúságszociológiai 

felmérés adatai alapján
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Külföldön szerzett tudományos fokozat – doktori (PhD) fokozatként történő – honosítása

Baranyi Viktória földtudományok
Csonka Veronika nyelvtudományok
Dobos András történelemtudományok
Dudás Eszter fizikai tudományok
Fenech Kristian Arian fizikai tudományok
Garai Zoltán fizikai tudományok
Huszák Gergely György informatikai tudományok
Ivády Viktor fizikai tudományok
Jakab Edit Noémi nyelvtudományok 
Kiss Dániel nyelvtudományok
Komáromy András Zsigmond biológiai tudományok
Labov Jessie Margaret irodalom- és kultúratudományok 
Lovász Zsófia biológiai tudományok
Müller Tamás földtudományok
Princz Andrea biológiai tudományok
Szántó Péter-Dániel nyelvtudományok
Szivák Júlia filozófiai tudományok
Udvarhelyi Éva Tessza pszichológiai tudományok
Varga Benedek történelemtudományok
Varga Piroska Ildikó irodalom- és kultúratudományok


