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1. Név, születési év, végzettség, szakképzettség 

Péter Judit, 1970., okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár (1998), klinikai és 

mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus (2005) Jelenleg: neuropszichológiai 

szakpszichológus jelölt (2018-2022).  

 

2. Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök) 

2015 –től jelenleg is: Konzulens-B ’97 Bt. magánegészségügyi klinikai pszichológiai szakellátó 

hely, NNK Foglalkozás – Egészségügyi Főosztály által kijelölt pszichológiai labor, vezető 

pszichológus 

2021. novembertől: SOTE Neurológiai Klinika, klinikai pszichológiai osztályos és ambuláns 

ellátás, klinikai pszichológus 

 

3. Tudományos fokozat (a tudományosság és a megszerzés évének megjelölésével) az Ftv. 

119.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint; (PhD/CSc vagy DLA) 

Nem rendelkezem tudományos fokozattal. 

4. Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) 

1998-2003: DEOEC Pszichiátriai Tanszék, orvosi pszichológia oktatása, I. éves 

orvostanhallgatók számára. 

5. Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása 

DEOEC Pszichiátriai Klinika Járóbeteg pszichológiai szakrendelésen pszichodiagnosztikai 

munka, valamint pszichológiai tanácsadás ambuláns betegek számára. Emellett 

orvostanhallgatók orvosi pszichológia tantárgyának oktatása. 

J-N-Sz megyei Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai Osztály és Szakrendelés, felnőtt osztályos 

ellátásban főként pszichodiagnosztikai feladatok végzése, valamint művészetterápia 

vezetése az osztály betegei számára. Heti két alkalommal a kórházhoz tartozó járóbeteg 

ellátó szakrendelésen, szintén pszichodiagnosztikai munka, valamint ambuláns kiscsoportok 

számára relaxációs tréningek tartása.  

MÁV Kórház, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon, szupportív terápia Stoke – on átesett 

betegek számára.  

Igazságügyi szakértő, polgári peres, valamint büntető eljárások során mint kirendelt 

igazságügyi szakértő, a bíróság által feltett szakkérdések megválaszolása. Évente cc. 10-15 

ügy vitele.  

Klinikai pszichológiai szakrendelésen szakorvosi kérdésfeltevésre pszichodiagnosztikai, 

differenciáldiagnosztikai munka, valamint fegyveres alkalmasság vizsgálóként I. és II. 

csoportú, kézi lőfegyvert használók pszichológiai alkalmasságának megítélése. A 

magánellátó intézetben működő alváslaboratórium számára neurokognitív állapotfelmérés 

dominánsan OSA és egyéb szomnológiai kórképek vonatkozásában. 
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6. Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága (a legfontosabb maximum 5 az oktatott 

tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása) 

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság 62.Nagygyűlése, 2022. május 18-21. Győr,  

BX/6 Csábi Eszter, Péter Judit, Mochnacs Fanni, Kunos László Buczkó István: Obstruktív alvási 

apnoe szindróma által okozott neurokognitív eltérések vizsgálata és reverzibilitásának 

utánkövetése. Előadás  

 

7. Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy 

alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek) 

 

8. Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok 

2020. Töpler MRC-TC, Neurokognitív változások OSAS – ban. NNK engedélyszám: KB97-   

NEURP-1, kutató pszichológus.  

Kutatásvezető: dr. Csábi Eszter PhD, SzE, Pszichológiai Intézet 

Szomnológus szakértő: Dr. Kunos László PhD 

Foglalkozás – Egészségügyi szakértő: Dr. Buczkó István, Fogl. Eü. szakorvos  

Együttműködő partnerek: SCHUFFRIED (AUT) 

WTS neurokognitív tesztek normavizsgálata 

 

 


