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1.

Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása

1.1. sz. határozat: Az EDT – az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek részére – doktori fokozatot ítél oda:
a Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Orosz Krisztina
Feitl Írisz
Kőhegyi Gergely

TUDOMÁNYÁG
történelemtudományokban
történelemtudományokban
filozófiai tudományokban

Jeney Rita (co-tutelle)

történelemtudományokban

Vakula Tímea
Kovács Krisztina
Krepsz Valéria
Asztalos Erika Éva
Király Flóra
Szegedi Mónika
Hagymási Júlia
Szabó Panna Ildikó
Fodorné Bene Kata Beatrix
Khwshnaw Ardalan
Othman Hassan
Vesztergom Janina
Molnár Ferenc
Katona Brigitta
Mészáros Ágnes
Tóth Ibolya
Kádas István
Melkovics Tamás
Körtvélyesi Tibor
Hevő Péter
Csépány Nikoletta
Vásári Melinda
Gerencsér Tibor

nyelvtudományokban
irodalom- és kultúratudományokban
nyelvtudományokban
nyelvtudományokban
nyelvtudományokban
filozófiai tudományokban
irodalom- és kultúratudományokban
nyelvtudományokban
nyelvtudományokban
történelemtudományokban
irodalom- és kultúratudományokban
történelemtudományokban
történelemtudományokban
filozófiai tudományokban
nyelvtudományokban
történelemtudományokban
történelemtudományokban
filozófiai tudományokban
történelemtudományokban
nyelvtudományokban
irodalom- és kultúratudományokban
történelemtudományokban

SZAKTERÜLET
(régészet szakterületen)
(20. századi magyar történelem szakterületen)
(logika és tudományfilozófia szakterületen)
(európai historiográfia és társadalomtudományok
szakterületen)
(alkalmazott nyelvészet szakterületen)
(francia irodalom szakterületen)
(alkalmazott nyelvészet szakterületen)
(uráli nyelvészet és nyelvek szakterületen)
(alkalmazott nyelvészet szakterületen)
(antik és középkori filozófia szakterületen)
(magyar irodalomtörténet szakterületen)
(magyar nyelvészet szakterületen)
(romanisztika szakterületen)
(assziriológia és hebraisztika-judaisztika
szakterületen)
(angol-amerikai irodalom szakterületen)
(19. századi magyar történelem szakterületen)
(19. századi egyetemes történelem szakterületen)
(művészettörténet szakterületen)
(ókortudomány szakterületen)
(középkori magyar történelem szakterületen)
(19. századi magyar történelem szakterületen)
(antik és középkori filozófia szakterületen)
(20. századi egyetemes történelem szakterületen)
(alkalmazott nyelvészet szakterületen)
(magyar irodalomtörténet szakterületen)
(művelődéstörténet szakterületen)

az Informatika Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Pintér Balázs
Baráth Áron
Erdősné Németh Ágnes

TUDOMÁNYÁG
informatikai tudományokban
informatikai tudományokban
informatikai tudományokban

SZAKTERÜLET
(informatika szakterületen)
(informatika szakterületen)
(informatika szakterületen)

a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Bacsárdi Csilla
Czető Krisztina
Czinege Monika
Farkasné Gönczi Rita Mónika
Erdélyi Ajna
Kardos Melinda
Pogátsnik Monika
Zsila Ágnes

TUDOMÁNYÁG
neveléstudományokban
neveléstudományokban
neveléstudományokban
neveléstudományokban
pszichológiai tudományokban
neveléstudományokban
neveléstudományokban
pszichológiai tudományokban

SZAKTERÜLET
(neveléstudományi kutatások szakterületen)
(neveléstudományi kutatások szakterületen)
(neveléstudományi kutatások szakterületen)
(neveléstudományi kutatások szakterületen)
(munka- és szervezetpszichológia szakterületen)
(neveléstudományi kutatások szakterületen)
(neveléstudományi kutatások szakterületen)
(személyiség- és egészségpszichológia szakterületen)

a Társadalomtudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Kiss Tibor
Kondor Zsuzsa
Giczi Johanna
Lencsés Gyula
Zelei Tamás

TUDOMÁNYÁG
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban

SZAKTERÜLET
(interdiszciplináris társadalmi kutatások szakterületen)
(szociálpolitika szakterületen)
(szociológia szakterületen)
(szociológia szakterületen)
(szociálpolitika szakterületen)

a Természettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Horváth Dániel Vajk
Boros Eszter
Szabó Eszter

TUDOMÁNYÁG
kémiai tudományokban
biológiai tudományokban
kémiai tudományokban

Lakatos Dóra

fizikai tudományokban

Csépány Gergely László
Horváthné Vida Zsófia
Viktória

fizikai tudományokban

SZAKTERÜLET
(szerves kémia szakterületen)
(szerkezeti biokémia szakterületen)
(analitikai kémia szakterületen)
(statisztikus fizika, biológiai fizika és
kvantumrendszerek fizikája szakterületen)
(részecskefizika és csillagászat szakterületen)

földtudományokban

(társadalomföldrajz szakterületen)

Boross Péter

matematika- és
számítástudományokban
fizikai tudományokban

Száz Dénes

fizikai tudományokban

Tóth Ádám Zoltán
Maróti Boglárka

földtudományokban
kémiai tudományokban
matematika- és
számítástudományokban
földtudományokban
környezettudományokban
kémiai tudományokban
biológiai tudományokban
környezettudományokban
környezettudományokban
földtudományokban
biológiai tudományokban

Kornyik Miklós

Árendás Péter
Havril Tímea
Trásy Balázs
Olm Carsten
Zölei Anikó
Cséfán Tünde
Homonnai Viktória
Pál Ilona
Kurali Anikó
Eltahawy Moustafa
Mamdouh Taha
Farics Éva
Jancsó Tamás
Stráner Pál
Andrea Tummino
Földes Tamás
Korbuly Bálint
Szakmány Csaba
Török Ágnes (co-tutelle)
Kerkovits Krisztián András
Döbrönte Katalin Andrea
Gógl Gergő Zsolt
dr. Pándics Tamás

(alkalmazott matematika szakterületen)
(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)
(statisztikus fizika, biológiai fizika és
kvantumrendszerek fizikája szakterületen)
(hidrogeológia szakterületen)
(magkémia szakterületen)
(alkalmazott matematika szakterületen)
(hidrogeológia szakterületen)
(környezeti földtudomány szakterületen)
(fizikai kémia szakterületen)
(ökológia szakterületen)
(környezeti földtudomány szakterületen)
(környezetfizika szakterületen)
(őslénytan szakterületen)
(ökológia szakterületen)

fizikai tudományokban

(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)

földtudományokban
földtudományokban
biológiai tudományokban
kémiai tudományokban
kémiai tudományokban
fizikai tudományokban
fizikai tudományokban
földtudományokban
földtudományokban
földtudományokban
biológiai tudományokban
környezettudományokban

(földtan szakterületen)
(társadalomföldrajz szakterületen)
(szerkezeti biokémia szakterületen)
(kolloidkémia szakterületen)
(elméleti kémia szakterületen)
(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)
(fizika tanítás módszertana szakterületen)
(földtan szakterületen)
(térképtudomány szakterületen)
(társadalomföldrajz szakterületen)
(szerkezeti biokémia szakterületen)
(környezetbiológia szakterületen)

1.2. sz. határozat: Az EDT az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek külföldön szerzett doktori fokozatát honosítja:
a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács, a Bölcsészettudományi Doktori Tanács, illetve a Természettudományi Doktori Tanács
előterjesztéseiben:
NÉV
Dósa Katalin
Bethlenfalvy Ádám Bence
Beták Norbert

TUDOMÁNYÁG
neveléstudományok
neveléstudományok
neveléstudományok

Balogh Brigitta Zsuzsánna
Bagyinszky Éva

filozófiai tudományok
biológiai tudományok

2. Doktori iskola vezetőjének megválasztása
2.1. sz. határozat: Az EDT Dr. Kukorelli István DSc, egyetemi tanárt – 2019. július 1-től az egyetemi tanári munkakörének betöltéséig
tartó időszakra – az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola új vezetőjévé választja.
2.2. sz. határozat: Az EDT Dr. Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanárt – 2022. február 14-ig – a Történelemtudományi Doktori Iskola új
vezetőjévé választja.
3. Doktori iskola törzstagi körének módosítása
3.1. sz. határozat: Az EDT Dr. Rozsnyai Krisztina habil. egyetemi docenst és Dr. Somssich Réka habil. egyetemi docenst az Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskola törzstagjává, Dr. Pesti Sándor habil. egyetemi docenst és Dr. Kardos Gábor egyetemi tanárt a
Politikatudományi Doktori Iskola törzstagjává választja.
3.2. sz. határozat: Az EDT Dr. Bodnár M. István egyetemi tanárt, Dr. Darida Veronika habilitált egyetemi docenst, Dr. E. Szabó László
egyetemi tanárt, Dr. Forrai Gábor egyetemi tanárt, Dr. Rényi András egyetemi tanárt, Dr. Ruzsa Ferenc egyetemi tanárt és Dr. Zvolenszky
Zsófia habilitált egyetemi docenst a Filozófiatudományi Doktori Iskola törzstagjává, Dr. Birtalan Ágnes egyetemi tanárt és Dr. Károly
Krisztina egyetemi tanárt a Nyelvtudományi Doktori Iskola törzstagjává, Dr. Csorba László egyetemi tanárt és Dr. Zólyomi Gábor egyetemi
tanárt a Történelemtudományi Doktori Iskola törzstagjává választja.
3.3. sz. határozat: Az EDT Dr. Csíkos Csaba egyetemi tanárt a Matematika Doktori Iskola törzstagjává választja.
4. Emeritus törzstag cím adományozása
4. sz. határozat: Az EDT – az Egyetemi Doktori Szabályzat 17. § (5) bekezdése alapján – emeritus törzstag címet adományoz Dr. Scholz
László professor emeritus, Dr. Frank Tibor akadémikus, professor emeritus, Dr. Kósa László akadémikus, professor emeritus, Dr. Kövér
György akadémikus, professor emeritus, Dr. Krausz Tamás professor emeritus, Dr. Majoros István professor emeritus, Dr. Raczky Pál
professor emeritus, Dr. Szabó Miklós akadémikus, professor emeritus és Dr. Szvák Gyula professor emeritus részére.
5. Doktori iskolai akkreditáció öt évvel történő meghosszabbítása iránti akkreditációs eljárás indítása
5.1. Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
5.1.1. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § k) pontja és 16. § (2) bekezdése alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja az Államés Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsának tagjait.
5.1.2. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja az Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola minőségbiztosítási tervét.
5.1.3. A tudományági doktori tanács 24/2019. (III.19.) TDT határozatával az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette az Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskola önértékelését.
5.2. Politikatudományi Doktori Iskola
5.2.1. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § k) pontja és 16. § (2) bekezdése alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja a
Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsának tagjait.
5.2.2. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja a Politikatudományi Doktori
Iskola minőségbiztosítási tervét.
5.2.3. A tudományági doktori tanács 26/2019. (III.19.) TDT határozatával az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette a Politikatudományi
Doktori Iskola önértékelését.
5.3. Filozófiatudományi Doktori Iskola
5.3.1. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja a Filozófiatudományi Doktori
Iskola működési szabályzatát és minőségbiztosítási tervét.
5.3.2. A tudományági doktori tanács az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette a Filozófiatudományi Doktori Iskola önértékelését.
5.4. Irodalomtudományi Doktori Iskola
5.4.1. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja az Irodalomtudományi Doktori
Iskola működési szabályzatát és minőségbiztosítási tervét.
5.4.2. A tudományági doktori tanács az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette az Irodalomtudományi Doktori Iskola önértékelését.
5.5. Nyelvtudományi Doktori Iskola
5.5.1. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja a Nyelvtudományi Doktori Iskola
működési szabályzatát és minőségbiztosítási tervét.
5.5.2. A tudományági doktori tanács az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette a Nyelvtudományi Doktori Iskola önértékelését.
5.6. Történelemtudományi Doktori Iskola
5.6.1. határozat: Az EDT – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – az előterjesztés szerint jóváhagyja a Történelemtudományi Doktori
Iskola működési szabályzatát és minőségbiztosítási tervét.
5.6.2. A tudományági doktori tanács az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette a Történelemtudományi Doktori Iskola önértékelését.
5.7. Fizika Doktori Iskola
A tudományági doktori tanács 2019. március 7-i ülésének határozata alapján az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette a Fizika Doktori
Iskola önértékelését.
5.8. Földtudományi Doktori Iskola
A tudományági doktori tanács 2019. március 7-i ülésének határozata alapján az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette a Földtudományi
Doktori Iskola önértékelését.
5.9. Matematika Doktori Iskola
A tudományági doktori tanács 2019. március 7-i ülésének határozata alapján az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztette a Matematika
Doktori Iskola önértékelését.

6. Egyebek
Tájékoztatás az Országos Doktori Tanács országos doktori ösztöndíjas keret 2019. évi felosztására tett javaslatáról
Elnök úr tájékoztatta a Tanácsot, hogy az Országos Doktori Tanács 2019. február 22-i ülésének határozata szerint az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen 380 fő államilag támogatott ösztöndíjas képzésre felvehető hallgatói létszámra tett javaslatot az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felé.
A 380 fős egyetemi keretből a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok tudományterületéhez tartozó doktori iskolákba („A”
csoport) felvehető doktoranduszok száma: 206 fő, a műszaki tudományok és a természettudományok tudományterületéhez tartozó doktori
iskolákba („B” csoport) felvehető doktoranduszok száma: 174 fő.
A határon túli magyar hallgatók számára felhasználható államilag finanszírozott helyek száma országosan, összesen további 30 fő, mely
ösztöndíjas helyek – az önköltséges képzésre történő felvételt követően – külön pályázat útján nyerhetők el.
A következő tanácsülés várható időpontja
Elnök úr tájékoztatta a Tanácsot, hogy az EDT – a korábbi évek gyakorlata szerint – a Szenátus 2019. június 24-i ülése elé kívánja terjeszteni
a doktori iskolák 2018. évi beszámolóját, illetve az egyes doktori iskolák képzési terveinek esetleges módosítása céljából megfogalmazott
javaslatokat. Ennek érdekében az EDT megállapodott abban, hogy soron következő ülését – várhatóan – 2019. június 13-án 14 órától tartja
meg.
A doktori ösztöndíjas keret tudományágak/karok közötti felosztásának céljából összehívandó értekezletre – várhatóan – a soron következő
tanácsülés bezárását követően kerül sor.
Elnök úr emlékeztette a Tanácsot, hogy az EDT 2018. november 29-i ülésén felkérte a Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsát,
hogy az általa kidolgozott és az EDT elé terjesztett ún. 2. és 3. modell szerint – öt évre visszamenőleg a beiratkozottak (új belépők), valamint
a fokozatot szerzettek adataival számolva – készítsen el két változatot az Egyetem 2019. évi doktori ösztöndíjas keretének
tudományágak/karok közötti lehetséges felosztására. Az EDT az öt évre visszamenőleges adatokat – a NEPTUN, illetve az EDT
nyilvántartása alapján – a Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsa rendelkezésére bocsátotta.
Budapest, 2019. április 8.

Prof. Dr. Mezey Barna
az Egyetemi Doktori Tanács elnöke

