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Andrić Edit  magyar és összehasonlító nyelvészet  

Bagi Ferenc  a magyar mint idegen nyelv oktatása  

ifj. Bagi Ferenc  növénykórtan  

Barak Ottó  élettan  

Belić Aranka  belgyógyászat, hematológia  

Bence Erika  irodalomtörténet  

Bene Annamária  nyelvészet  

Beretka Katinka  alkotmányjog  

Bikit István  atommagszerkezet, radioökológia  

Bogner István  német nyelvtörténet  

Bordás Bernadett  nemzetközi magánjog, nemzetközi családjog  

Borsos Éva  klasszikus és molekuláris genetika  

Bozóki Antal  nemzetközi jog, emberi és kisebbségi jogok, környezetvédelem  

Bózsa Pál  Szerbia flórája  

Bozsó József  biotechnológia  

Burány Nándor  egyenfeszültség átalakítók, egyenirányítók  

Cindori Šinković Mária  magyar-szerb irodalmi kapcsolatok, fordításelmélet, sajtótörténet  

Cindrity Péter  szőlészet  

Czékus Géza  antropológia  

Csáky S. Piroska  sajtó- és könyvtártörténet, művelődéstörténet  

Csanádi János  szintetikus szerves kémia, NMR spektroszkópia  

Csányi Erzsébet  magyar irodalomtörténet komparatisztikával és irodalomelmélettel, délszláv-

magyar összehasonlító irodalomkutatás  

Csányi Ferenc  a koszorúérbetegség, gyógyszerek és a nemiség  

Csasznyi Ferenc  gépjárművek  

Cseh Géza  mozgásszervi betegségek, izomsorvadás, alkohológia, a mágneses mező 

gyógyhatása  

Cseh Márta  a magyar nyelv szókészlete és alaktana  

Csernicsek István  közgazdaságtan, informatika  

Csiszár Péter  mobil távközlési rendszerek, számítógép-hálózati biztonság, modellezés, 

szimulációk, fuzzy elmélet hálózati biztonságban  

Csomity Irén  magasabb rendű Lagrange- és Hamilton-terek  

Csomity Lídia  matematika  

Csordás Mihály  irodalom, irodalomtörténet és -kritika, színibírálat, publicisztika  

Csüllög Mária  operációkutatás  

Damjánovics-Csókics Ilona  virológia, rákkutatás  

Delević Katalin  építészeti technológia és építészeti menedzsment  

Dobrodolac Seregély Tünde  ökonometria, statisztika  
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Domány Zoltán  mikrobiológiai folyamatok  

Dudás Attila  kötelmi jog  

Dujmovics Ferenc  orvosi izotópdiagnosztika, laboratóriumi diagnosztika, funkcióvizsgálatok, 

kórélettan  

Esztelecki Ilona  szójatermékek alkalmazása az élelmiszeriparban  

Fábián Gyula  vízügyi szerkezetek, folyadékmechanika  

Faragó Kornélia  irodalomelmélet, prózapoétika  

Farkas Emil  endoszkópos sebészet  

Farkas Róbert   

Fehér Illés  orvosi biokémia  

Fejős Andrea  kötelmi jog, fogyasztóvédelmi jog, kereskedelmi választóbíróságok, 

nemzetközi adásvétel  

Fejős István  kriminalisztika, büntetőeljárási jog  

Fenyvesi Attila  az emésztőszervrendszer patológiája  

Firsztner István  gépek automatizálása  

Franyó Zsuzsanna  a jugoszláviai magyar irodalom története  

Gábrity Molnár Irén  gazdaságszociológia, oktatásszociológia, emberi erőforrás fejlődés, 

kisebbségszociológia  

Gálity Zorán  erdészet, talajtan, erdőökológia  

Gaudenyi Tivadar  negyedkori őskörnyezet és őséghajlat rekonstrukciója, geomorfológia, 

negyedkori rétegtan, földtudományi kutatástörténet  

Gerold László  XIX. és XX. századi magyar irodalom- és színháztörténet  

Ghilezán Szilvia  matematika  

Göncz Lajos  pszichológia: két- és többnyelvűség lélektana, oktatás- és 

neveléspszichológia, fejlődési- és kísérleti pszicholingvisztika  

Grabovac Beáta  kétnyelvűség és érzelmi működés  

Gróza Sándor  májbetegségek  

Gulyás Gizella  Délvidék művészete  

Gúth Imre  kondenzált anyag fizikája  

Guzsvány Valéria  elektroanalitika, gyógyszeranalitika, környezetkémia  

Gyarmati Simon  kémiai szennyeződés  

Gyarmati Zoltán  természetes anyagok szerkezetkutatása  

Gyenizse István  plazmaspektroszkópia  

Györe Zoltán  Dél-Kelet Európa története az újkorban  

Győri Lukrécia  idegenforgalmi menedzsment, fogyasztói magatartás  

Gyura Julianna  a cukorgyártás technológiája  

Hajnal Jenő  szövegtan, szociolingvisztika, olvasáskutatás  

Harkai Vass Éva  a magyar irodalom története (XX. sz), kortárs magyar irodalom, líratörténet  

Harmath Péter  menedzsment, szervezetelméletek, turizmus és vendéglátás fejlesztése  

Hegedüs Kovácsevics Katalin  medievalisztika  

Hillier Kolárov Valéria  parodontológia és orális patológia  

Hódi Éva  irodalom, nyelvészet, szociológia  
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Hódi Sándor  társadalomlélektan, devianciák  

Holló Berta  szervetlen és analitikai kémia  

Horváth Futó Hargita  irodalomtörténet, komparatisztika, fordításelmélet, irodalomtanítás  

Horváth József  immunokémia, immunológia, immunomoduláció  

Horváth Olga  farmakológia, klinikai farmakológia  

Hózsa Éva  irodalomtörténet, komparatisztika, vajdasági magyar irodalom  

Huszár Elvira  Kodály-módszer a Vajdaságban  

Ispánovics Csapó Julianna  művelődéstörténet, bibliográfia, könyv- és sajtótörténet  

Ivanović Josip  neveléstudományok (fiatalok értékrendszere, kisebbségi anyanyelvű oktatás)  

Jeges Zoltán  irányítástechnika  

Jódal István  erdővédelemtan, erdészeti rovartan  

Jung Károly  néprajz, komparatisztika  

Káich Katalin  a vajdasági magyar színjátszás 1918-ig  

Karlovits Igor  reprodukciós technikák, nyomdaipari színtan  

Kartag-Ódri Ágnes  állam és jogelmélet, jogbölcselet  

Kaszás Károly  anyagtudományok, kerámia  

Katona Edit  mondattan (valenciaelmélet), kontrasztív nyelvészet, kognitív nyelvészet  

Kiss E. Ernő  heterogén katalízis  

Kiss Ferenc  a megújuló energiaforrások - különösen a biodízel - előállításának 

gazdaságossága és környezeti hatásának vizsgálása, életciklus-elemzés  

Kiss Tibor  ökonometria  

Koczó Ferenc  dielektrometria  

ifj. Korhecz Tamás  alkotmányjog, nemzetközi közjog, közigazgatási jog  

id. Korhecz Tamás  polgári jog, nemzetközi magánjog  

Kovács Áron  kül- és belkereskedelem, regionális gazdaság, turizmus  

Kovács Rácz Eleonóra  általános és magyar nyelvészet, szociolingvisztika  

Kovács Vilmos  Élelmiszer-biztonság, minőségügy  

Könyves Tibor  biotechnológia a tejgazdaságban  

Kraljevich-Balalich Maria  genetika és növénynemesítés  

Láncz Irén  általános és magyar nyelvészet  

Lemberger János  onkológiai tumor markerek  

Lendak Imre  számítástechnika és automatizálás  

Lengyel László  takarmányozás-élettan  

Lepes Josip  gyermek- és diáksport fejlesztésének lehetőségei  

Letsch Endre  jogalkotástan, jogi nyelv, polgári jog  

Lomić Gizella  pillérezett anyagok vizsgálata, heterogén katalízis területe  

Losoncz Alpár  az európai identitás fenomenológiai értelmezése  

Lovász Gabriella  antropológia  

Lovászi Ilona  közgazdasági matematika, operációkutatás  

Lukács Tóth Ilona  ultrahang  

Lukić Tibor  alkalmazott matematika, digitális képfeldolgozás  
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Major Gyöngyi  közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, gazdaságfilozófia  

Major-Zoričić Zita  tüdőgyógyászat, klinikai kutatások  

Malesevits Erika  vállalat-igazgatástan, építővállalatok menedzsmentje  

Máté Emese  magyar nyelv és irodalom  

Matijevics István  számítástechnika  

Mészáros Gábor  evolúciós biológia, ökológia, állatföldrajz, rovartan, bogarak  

Mészáros Szécsényi Katalin  termoanalitikai kémia, koordinációs vegyületek kémiája  

Mészáros Zoltán  modern kori történelem, délszláv állam, titóizmus, ideológiák, propaganda  

Milinszki Miklós  kristályszerkezetek kutatása, anyagok elektromos vezetőképessége  

Mirnics Károly  szociológia, demográfia  

Mirnics Zsuzsa  újságírás, gyermekirodalom, szakszerkesztés  

Molnár Csikós László  mondattan, szociolingvisztika  

Molnár Róbert  műszaki fejlesztés, rendszerkutatás, szervezési kérdések, kockázati tőke  

Muhi B. Béla  marketing és menedzsment  

Námesztovszki Zsolt  Oktatásinformatika  

Németh Ferenc  irodalom- és művelődéstörténet  

Nyers József  hőszivattyús fűtés-hűtés  

Ócsainé Velisek Gabriella  szociálpszichológia  

Odry Péter  digitális jelfeldolgozás  

Oliver Vince  csillagászat, napfizika, galaxisok, kettőscsillagok  

Ózer Ágnes  XIX. századi magyar történetírás a szerbekről és Szerbiáról, a modern szerb 

történetírás magyarság képe 

Pap Endre  mértéktan, parciális differenciál egyenletek, aggregációs operátorok  

Papp Árpád  néprajz és kulturális antropológia  

Papp Zsigmond  kémia, analitikai kémia, fotokatalízis  

Pásztor-Kicsi Mária  általános és magyar nyelvészet  

Péics Hajnalka  diszkrét és folytonos argumentumú differenciálegyenletek  

Petkovics Györgyi  közgazdaságtudomány, számvitel, pénzügyek az agrárgazdaságban  

Petkovics Imre  adatbázisok, információs rendszerek, ügyfélkapcsolatok menedzselése, üzleti 

intelligencia  

Pintér János  matematikai modellezés  

Pintér Krekity Valéria  matematikatanítás módszertana  

Pintér Róbert  Műszaki tudományok  

Pletl Szilveszter  irányítástechnika, robotika, számítástechnika  

Pósa Mihály  fizikai kémia (kolloidok), szerves-fizikai kémia  

Putarich Ivánszky Veronika  élelmiszertechnológia 

Rácz Krisztina  etnicitás-, kisebbségkutatás, társadalmi emlékezet, migráció  

Raffai Judit  folklorisztika  

Rajsli Ilona  nyelvtörténet, dialektológia  

Rokai Melina  történelem  

Romhányi Endre  fémek képlékeny alakíthatósága  

http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20432
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20064
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20065
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=22950
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20066
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=24606
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20068
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20709
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20069
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20070
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20453
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20072
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20073
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=25477
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=31579
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=25513
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20074
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19692
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20075
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20411
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20409
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20078
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20713
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=23274
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=24605
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20080
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20427
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20428
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20081
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=24598
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10048630
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20082
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=23151
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20083
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10048285
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=31869
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20084
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=25187
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=20085


Rozgonyi Endre  gépészet, szerszámtervezés  

Rózsa Péter  szerves kémia, szennyvíztisztítás  

Rudics Etelka  cukorgyártási technológia, élelmiszertechnológia  

Sági András  mikroökonómia  

Samu János  neurológia, vaszkuláris laesiók  

Samu János  Irodalomtudomány  

Schaffer Ilona  aneszteziológia, intenzív terápia, fájdalom terápia  

Schwirtlich László  neurológia, funkcionális elektrostimuláció  

Sefcsich György  Környezetvédelmi technológiák és berendezések  

Sepsey Csaba  termelési rendszerek szervezéselmélete  

Silling István  a vajdasági magyarok népi vallásossága  

Silling Léda  néprajz  

Sörös László  adatbázisok  

Sörös Zita  cukortechnológia, élelmiszeripar, környezetvédelem  

Stojkovski Boris   

Surányi Terézia  analitikai kémia  

Szabó Béla  hegesztési technológia  

Szakmány Lajos  kvark-gluon plazma, CP-szimmetria sértés  

Szalai Zsuzsanna  marketingkutatás  

Szalma József  polgári jog  

Szám Attila  politikai szociológia, ifjúság szociológia, oktatás-nevelés szociológia  

Szedlák Ottilia  operációkutatás  

Szilágyi Mária  Műemlékvédelem; Népi, falusi építészet/örökség  

Szlávity Ágnes  emberi erőforrás menedzsment  

Szlimák Sándor  mérnöki geofizika  

Szőke Anna  társadalomnéprajz, lokális kultúrák  

Szöllőssy Dóra  Sztochasztikus folyamatok, sztochasztikus differenciálegyenletek  

Sztojics-Karanovics Edit  nemzetközi gazdasági kapcsolatok  

Szűcs Magdolna  római jog  

Takács Márta  logika, fuzzy logika, műszaki alkalmazások  

Takács Sándor  igazságügyi orvostan  

Takács Zoltán  gazdaságtudományok (interdiszciplináris képzés)  

Takácsy Árpád  funkcionálanalízis, disztribúcióelmélet és operátorszámítás alkalmazása 

PDE-re  

Toldi Éva  irodalomtudomány  

Tóth-Glemba Klára  kultúrpolitika, identitáskutatás, szórványmagyarság  

Túri Gábor  nyelv- és névhasználat, kisebbségi jogok  

Utasi Anikó  gyermekirodalom, illusztrációkutatás  

Utasi Csilla  régi magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet  

Várady Tibor  nemzetközi magánjog, kereskedelmi jog  

Varga Ervin  Szoftver mérnökség  
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Varga József  villamos gépek tervezése, gyártása és vizsgálata  

Vastag Gyöngyi  fémek (réz) korróziós védelme, kromatográfiás vizsgálatok  

Végh Enikő  polgári jog, emberi jogok, nemzetközi beruházások  

Vickó Ferenc  onkológia, onkoplasztikus mellsebészet  

Víg Zoltán  nemzetközi üzleti jog, társasági jog  

Vincze István  asztrofizika  

Virág Gábor  névészet  

Vitkay-Kucsera Ágota  hangképzés  

Vitkay-Kucsera Veronika  szóló ének  

Vörösbaranyi F. István  műszeres analitika  

Vukov Raffai Éva  szociolingvisztika, anyanyelvi nevelés módszertana, nyelvi tervezés  

Zavargó Zoltán  energiatakarékosság és vegyipari folyamatok optimalizálása  

Zsigrai István  analitikai kémia, sóolvadékok kémiája  
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