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Név Tudományág Értekezés címe
Al-Khafaji Mohammed Aqeel Karam kémiai tudományok Preparation and surface modification of porous hollow organosilica particles for biomedical applications

Barát Bence Marcell történelemtudományok Futball, hatalom és társadalom Magyarországon a Horthy-korszakban. Az államilag irányított futball előzményei, kialakulása 
és működése a két világháború között

Benedek Enikő nyelvtudományok Interkulturális átváltások angol nyelvű pakisztáni hivatalos iratok magyar fordításában
Benedek István politikatudományok A populista választási autokrácia elmélete és gyakorlata: Magyarország kelet-közép-európai perspektívában
Béres Ferenc informatikai tudományok Mining social and cryptocurrency networks
Bernát Anikó szociológiai tudományok Alulról jövő szolidaritási mozgalom egy bezárkózó társadalomban: menekültsegítő önkéntes szervezetek működése a 2015. évi 

menekültválság idején
Beszkid Judit irodalom- és kultúratudományok Orpheus Argonautikája. Hagyomány és újítás egy késő antik eposzban
Bodnár Vivien pszichológiai tudományok A placebo-hatás
Bozó László biológiai tudományok Szibériai énekesmadarak vonulásának vizsgálata
Bükki Eszter neveléstudományok Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatók szakmai fejlődése és tanulása és az ezt befolyásoló egyéni és szervezeti tényezők 

vizsgálata
Czeti István történelemtudományok Az Antiquitates Romanae világa
Dian Csenge Márta földtudományok A változó városi környezet klimatikus és energetikai szempontú elemzése és modellezése
Elek Zsuzsanna Réka szociológiai tudományok Tinédzserkori gyermekvállalás és korai iskolaelhagyás – egy fiatalokkal végzett részvételi akciókutatás lehetőségei
Erdős Zoltán József történelemtudományok Szerelmes édes maroknyi Nemzetünk…” A nemzettudat megjelenése erdélyi puritán szövegekben (1657-1690)
Fajt Balázs neveléstudományok EFL learning through extramural English activities in the Hungarian secondary education context: A mixed-methods study
Fehér Virág Piroska biológiai tudományok A női nemi hormonok koncentrációja és a testösszetétel életkori összefüggései
Ferenczi Roland Imre történelemtudományok History behind the praising words of the learned. An annotated translation of the Patiṟṟuppattu and the political geography of 

the early Cēra kingdom
Frank Tamás Zsolt neveléstudományok Néptanítók sajtóreprezentációja a Horthy-korszakban (1921-1938)
Gaál Zoltán Kristóf nyelvtudományok Procesos posléxicos en la interfonología de los aprendientes hungaroparlantes de E/LE. La realización de la serie /b d g/ 

intervocálica y de los diptongos crecientes a la luz del encadenamiento
Gärtner István József fizikai tudományok Energetika a középiskolák számára
Hajdu Tamás fizikai tudományok Fedési kettőscsillagok körüli további komponensek keresése csillagfedések minimumidőpontjainak vizsgálatával - Táncoló 

csillagcsaládok
Hajnáczky Tamás Attila szociológiai tudományok Korszakváltások vagy ciklusváltások? Cigánytelepekkel kapcsolatos elgondolások és intézkedések a konjunkturális idő 

prizmáján keresztül, a 20. századi Magyarországon
Horkai András földtudományok Melegvíz-felhasználás több szempontú vizsgálata és modellezése
Horváth Ágnes nyelvtudományok Betegbiztonság és kommunikáció a fordításban: A magyarról angolra fordított beleegyező nyilatkozat fordításának 

korpuszalapú műfaji elemzése
Horváth Áron pszichológiai tudományok Psychological Aspects of Proprioceptive Accuracy
Horváth György szociológiai tudományok Közösségi önképépítés és önértékelés a vajdasági magyar értelmiségiek körében 1945 és 1990 között
Horváth Zsuzsanna fizikai tudományok A csillagászat tanítása, különös tekintettel napjaink kutatási eredményeire
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Hubay Miklós Péter irodalom- és kultúratudományok Szemantikusweb-technológiára épülő könyvtári forrásleírás. A BIBFRAME bibliográfiai keretrendszer használatának 

lehetőségei
Jakab Péter József történelemtudományok Térhasználat, hatalmi reprezentáció és klientúra a 15. századi Egyházi Államban az Orsini család tükrében
Jankovics Julianna nyelvtudományok Enyhe értelmi fogyatékossággal élő fiatalok beszédének szupraszegmentális fonetikai elemzése
Kelemen Péter földtudományok Provenance significance of bauxitic residual rest sediments and associated siliciclastic deposits
Keresztury Dóra filozófiai tudományok A nyugtalanító idegenség alakváltozatai: a kafkai kísérteties
Kincses Dániel fizikai tudományok Experimental and phenomenological investigations of femtoscopic correlation functions in heavy-ion collisions
Kiss Máté szociológiai tudományok Az Identitás Generáció ifjúsági mozgalom kulturális antropológiai elemzése
Kodolányi Judit Klára irodalom- és kultúratudományok Illyés Gyula szerkesztői tevékenysége a Magyar Csillag levelezésének tükrében
Kovács András informatikai tudományok Type-Theoretic Signatures for Algebraic Theories and Inductive Types
Kovács Zoltán biológiai tudományok Az egyszálú DNS-kötő (SSB) fehérjék új szerveződési elve, a folyadék-folyadék fázisszeparáció és szerepe a 

genomkarbantartásban
Kürthy Ádám András irodalom- és kultúratudományok Sentidos ocultos: mecanismos estructurales de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier desde un enfoque comparativo
Lajtai Ádám neveléstudományok The Potentials of Video Games in the Process of English Language Learning and the Practice of Language Teaching in the 

Hungarian Context
Mavra Miroslav szociológiai tudományok Roma in Šutka: An Ethnography of Boundaries and Interaction
Mécs János Elek állam- és jogtudományok Constitutional Framework of Electoral System Change
Molnár Krisztián filozófiai tudományok Az egyenlők szabadsága vagy a szabadok egyenlősége? Az egyenlőség és a szabadság fogalmai Ronald Dworkin politikai 

filozófiájában és jogtudományában
Müller Andor János filozófiai tudományok A megjelenés filozófiája. Értelem-Észlelés-Érzelem. 3É
Nagyová Zsófia filozófiai tudományok A szlovákiai magyar identitás nyelvi-kulturális reprezentációi
Németh Lilla pszichológiai tudományok A vizsgaszorongás mérése és egyéni, illetve társas háttértényezőinek vizsgálata
Notarfonso Silvia történelemtudományok Condividere uno spazio religioso. I missionari cattolici nei balcani (secc. XVII-XVIII) tra mediazione culturale e ibridazioni 

religiose.
Orbán Ildikó biológiai tudományok Aszályok és bolygatások hatása nyílt homoki gyepekre és özönnövényekre terepkísérletek és hosszú távú megfigyelések 

alapján
Pákozdi Márta pszichológiai tudományok A katonai pálya motivációinak kvalitatív vizsgálata
Pálfi László történelemtudományok A német-namíbiai kapcsolatok története
Pataky Éva nyelvtudományok A tolmácsok foglalkozási presztízse Magyarországon
Pénzes Máté István biológiai tudományok Direct myosin-2 inhibition improves brain functions after ischemic stroke
Salamon János pszichológiai tudományok The Role of Contextual and Individual Factors in the Transfer of Soft Skill Development Training Programs
Simkó Irén kémiai tudományok Quantum chemistry of exotic molecules in field-free conditions and simple molecules in strong light fields
Spolárné Imreh Réka nyelvtudományok A tulajdonnevek szerepe az alternatív-nemzeti diskurzusban
Stamler Ábel filozófiai tudományok Ritualizált misztika. A monasztikus szerzetesség „mítoszainak” és beavatási ordóinak elemzése és spiritualitástörténeti távlatai

Szabó Lili környezettudományok Gyógyszerhatóanyagok adszorpciós-deszorpciós folyamataira ható tényezők vizsgálata talajokban
Szikora Patricia nyelvtudományok Hippolytos és Phaidra mítosza a Seuso-kincs tárgyain



 2023-ban doktori fokozatot elnyertek

Név Tudományág Értekezés címe
Szölgyén Ákos Dániel fizikai tudományok Black-hole Dynamics in Dense Stellar Systems
Takács Tímea irodalom- és kultúratudományok Sárközi György prózai életműve
Takácsné Farkas Anikó Ildikó fizikai tudományok Bolygókezdemények fizikai tulajdonságai a Naprendszer törmelékkorongjában
Trádler Henrietta történelemtudományok A budapesti házi cselédség társadalomtörténete a 19. század közepétől a 20. század közepéig. Cselédbiográfia-értelmezések
Véges Márton informatikai tudományok Methods for Estimating 3D Human Pose and Location
Verma Chaman informatikai tudományok Identification of student’s demographic, geographic features and opinions towards ict and mobile technology
Yilmaz Yunus Anil szociológiai tudományok Networking Freud: The Intellectual Roots of Psychoanalytical Theory
Zelei Dávid történelemtudományok A latin-amerikai identitás metamorfózisai a 19-20. században

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

Turai Katalin filozófiai tudományok
Varga Judit szociológiai tudományok


