
Antal Miklós a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát 1976-ban. Végzését 

követően az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben kapott kutatói-oktatói kinevezést, ahol 

jelenleg is dolgozik. 1994-ben habilitált, egyetemi tanári kinevezést kapott és megbízták az Anatómiai, 

Szövet- és Fejlődéstani Intézet vezetésével. A vezetői feladatokat 22 éven keresztül, 2016-ig látta el. Az 

Intézet vezetőjeként hangsúlyt fektetett az anatómia, szövet- és fejlődéstan tantárgy oktatásának mind 

tartalmi, mind módszertani fejlesztésére, modernizálására. Kezdeményezésére épült be a Debreceni 

Egyetem képzési programjába a Neurobiológia tantárgy. Részt vett a Debreceni Egyetem Idegtudományi 

Doktori Iskolájának megszervezésében, amelynek 2009-ben történt megalakulását követően 12 éven 

keresztül, 2021-ig volt a vezetője. Kiemelkedő tudományos és tudomány szervezői munkája 

meghatározó volt a Debreceni Egyetemen zajló, a hazai és a nemzetközi idegtudományi kutatások 

fejlődésére. Szakterületének irodalmát számos új tudományos felismeréssel gazdagította. Kutatásait 

hazai, európai és amerikai tudomány támogató szervezetek egyaránt támogatták. Tudományos és 

oktatói munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 

 

Bakó Gyula 1975-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen általános orvosként, egyetemi 

évei alatt végzett oktatói és TDK tevékenységéért Weszprémi-díjban részesítették.1975-1995-ig az I.sz. 

Belklinikán, ezt követően a III. sz. Belklinikán dolgozott. Belgyógyász, endokrinológus és gerontológus 

szakvizsgával rendelkezik, melyeket a graduális és postgraduális képzésben magyar és angol nyelven 

oktatott. Elnyerte az orvostudomány kandidátusa címet 1987-ben, majd 1995-ben az MTA doktora 

minősítést. Kanadában és 3 európai országban dolgozott ösztöndíjasként két évet. Öt egyetemi tankönyv 

szerkesztője, 43 tankönyvfejezet írt. 111 magyar és angol nyelvű közlemény szerzője. Egyetemi tanárrá 

1999-ben nevezték ki. 2001-2003-ig a III. sz. Belklinika, 2001-2015-ig a Geriátria Tanszék vezetője volt. 

Hat kitüntetése közül a legrangosabb a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje. 2020. december 1-jén vonult 

nyugdíjba 51 és fél év munkaviszony után. 

 

Fekete István 1976-tól dolgozik a Neurológiai Klinikán. Neurológiából, psychiátriából, klinikai 

neurofiziológiából szakvizsgázott, az agyérbetegségek és az epilepszia specialistája. Kandidátusi 

értekezésének címe: Pathophysiológiai és morphológiai vizsgálatok cerebrális ischaemiás modelleken. 

Habilitált, 2005-től egyetemi tanár. 5 OTKA, 4 ETT pályázat témavezetője, vagy társszerzője volt. 1984-

től osztályvezető stroke és intenzív osztályon. Elismerései: “Széchenyi Professzori” és „Széchenyi István” 

Ösztöndíj”, „Rektori Elismerő Oklevél”, „Az év oktatója”, az “ÁOK legjobb oktatója”, “A Magyar 

Felsőoktatásért Emlékplakett”. Összes közleményeinek száma: 207, impact factora 160,83, idézettsége 

986. 

 

Molnár Péter 1975-ben Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetéssel szerzett általános orvosi 

diplomát a Debreceni orvostudományi Egyetemen, egyetemi tanári kinevezését 1995-ben kapta. Az 

egyetemi évek alatt a Biofizikai Intézetben végzet tudományos és oktató tevékenységéért Weszprémi 

István díjban részesült. A Pathológiai Intézetben 46 évig oktatott magyar, majd angol nyelven, Kiváló 



Oktató címet 1994-ben kapott. 1997-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. A DE angol nyelvi 

képzés „Év Oktatója” címével a hallgatók két alkalommal tüntették ki. Tudományos tevékenységet az 

amerikai National Cancer Institute-ban, a chicagói Northwestern University-n, a Mayo Klinikán és a 

Karolinska Institute-ban végzett. 1999-ben elnyerte az MTA Doktora címet. Alapító tagja a Magyar 

Neuropathológus Társaságnak és az European Association of Neuro-Oncology társaságnak, ezek mellett 

20 magyar, európai, amerikai, brit és japán tudományos társaság tagja. 121 tudományos közlemény 

szerzője, ill. társszerzője, melyeket több mint másfél ezerszer idéztek. Számos könyvfejezetet írt magyar 

és angol nyelven. 2021-ben nyugdíjba ment, de aktivitása változatlan. 

 

Agyagási Klára 1978-ban végzett orosz-török szakon a szegedi József Attila Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán. 1987 óta tanít a Debreceni Egyetemen, ahol elsősorban orosz 

nyelvtörténeti, leíró nyelvészeti és szláv összehasonlító nyelvészeti kurzusokat vezet. Kutatásai 

eredményeként számos magyar és idegen nyelvű, nemzetközi szinten is elismert publikációt tett közzé, 

és tartott előadásokat tudományos konferenciákon. Szakmai körökben nagy érdeklődést és tudományos 

elismerést váltott ki a csuvasokról írt angol nyelvű monográfiája. Széleskörű nemzetközi tudományos 

kapcsolatokkal rendelkezik. A Csuvas Köztársaság elnökének kitüntetésével rendelkező Agyagási Klára 

professzor asszony professor emeritusként szaktudásával, kiemelkedő tudományos munkásságával, 

egyetemi oktatói és kiadványszerkesztői tapasztalataival tovább fogja segíteni a Bölcsészettudományi 

Kar szlavisztikai képzését. 

 

Kertész András a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézetének 

nemzetközileg elismert nyelvész professzora, iskolateremtő hatású tudós. Tudományos munkássága 

mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai közéletben kiemelkedő: egyetemi doktori fokozatát 1983-ban 

védte meg, 1991-ben védte meg kandidátusi, 1996-ban pedig akadémiai doktori értekezését. 2001-ben 

választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2010-ben pedig rendes tagjává. 2014-ben 

az Academia Europaea (London) is tagjai sorába választotta. Számos magyar és nemzetközi tudományos 

projekt vezetője. Több évtizedes kiemelkedő tudományos, oktatói és tudományszervezői munkássága. A 

Széchenyi-díjas Kertész Andrást karunk és egyetemünk legkiválóbb képviselői közé emelik, ezért minden 

szempontból alkalmas arra, hogy őt a Debreceni Egyetem Szenátusa a professor emeritusai sorába 

emelje. 

 

Varga Pál az egyik legtöbbet idézett, a társtudományok képviselői által is messzemenően elismert 

irodalomtörténész és kutatócsoport-vezető. A tanítványai által nagyra becsült, sőt, rajongásig szeretett 

egyetemi oktató, számos külföldi egyetem hallgatói és oktatói által megbecsült vendégtanár. Magyar és 

idegen nyelvű monográfiái, szaktanulmányai, szövegkiadásai, az általa szerkesztett kötetek és sorozatok, 

valamint szakmai és népszerűsítő előadásai ismertté tették mind a tudományos közösség, mind a tágabb 

közönség körében. Rendkívül széleskörű interdiszciplináris tájékozottsága, nyelvtudása, komparatisztikai 

felkészültsége, valamint sokirányú publikációs tevékenysége kiemelkedő a hazai és a nemzetközi 



tudományos közösségben. A Széchenyi-díjas Dr. Varga Pál szakmai-oktatói tapasztalatai 

nélkülözhetetlenek a Bölcsészettudományi Kar számára.    


