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A Tanács tagjai részéről a napirendi pontokhoz további javaslat nem érkezett. Elnök úr tájékoztatta, a
Tanács tagjait, hogy dr. Báldy Péter – egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt – az ülésre késve érkezik, ezért
– szükség esetén – javasolja az. 5., 6., ill. 7. napirendi pontok tárgyalási sorrendjének felcserélését.
Határozat: A Tanács az ülés napirendi pontjainak tárgyalását és a határozathozatal rendjét elfogadja.
Az elfogadott napirend tárgyalása
1. Doktori (PhD-)fokozat odaítélése, doktori fokozat honosítása
1.1. sz. határozat: Az EDT – az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek részére – doktori fokozatot
ítél oda:
az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács előterjesztésében
NÉV
dr. Klein Tamás András
dr. Vincze Viola
Soós Eszter Petronella

TUDOMÁNYÁG
állam- és jogtudományokban
állam- és jogtudományokban
politikatudományokban
a Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:

NÉV
Nagy-Varga Zsolt
Pintér Dániel Gergő
Szilágyi Kata

TUDOMÁNYÁG
nyelvtudományokban
filozófiai tudományokban
történelemtudományokban

Rózsa Márton

történelemtudományokban

Faragó Norbert
Hajzer-Módli Éva
Nagy József
Pataki Viktor
Burukina Irina
Szlávi Anna
Nagy Gábor
Gorove Eszter
Cseh József

történelemtudományokban
történelemtudományokban
történelemtudományokban
irodalom- és kultúratudományokban
nyelvtudományokban
nyelvtudományokban
történelemtudományokban
irodalom- és kultúratudományokban
történelemtudományokban

Sógor Dániel

történelemtudományokban

Palla Mária
Gyimesi Emese
Rohonyi Borbála

irodalom- és kultúratudományokban
irodalom- és kultúratudományokban
nyelvtudományokban

SZAKTERÜLET
(alkalmazott nyelvészet szakterületen)
(etika és politikai filozófia szakterületen)
(régészet szakterületen)
(középkori egyetemes történelem
szakterületen)
(régészet szakterületen)
(művelődéstörténet szakterületen)
(20. századi magyar történelem szakterületen)
(irodalomelmélet szakterületen)
(angol nyelvészet szakterületen)
(interkulturális nyelvészet szakterületen)
(20. századi magyar történelem szakterületen)
(irodalomelmélet szakterületen)
(20. századi magyar történelem szakterületen)
(20. századi egyetemes történelem
szakterületen)
(angol-amerikai irodalom szakterületen)
(magyar irodalomtörténet szakterületen)
(fordítástudomány szakterületen)

Dr. Pantóné dr. Naszályi
Dóra
Sárvári Erzsébet Tünde
Puklus Márta
Szalontai Ádám
Zichler Csilla
Kis Orsolya
Molnár Cecília Sarolta
Véry Dalma Luca
Mészáros Flóra (co-tutelle)

nyelvtudományokban

(alkalmazott nyelvészet szakterületen)

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

(alkalmazott nyelvészet szakterületen)
(fordítástudomány szakterületen)
(elméleti nyelvészet szakterületen)
(germanisztika szakterületen)
(orosz és szláv irodalmak szakterületen)
(elméleti nyelvészet szakterületen)
(angol-amerikai irodalom szakterületen)
(művészettörténet szakterületen)

az Informatika Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Kudela Gábor
Ayala Gomez Frederick

TUDOMÁNYÁG
informatikai tudományokban
informatikai tudományokban

SZAKTERÜLET
(informatika szakterületen)
(informatika szakterületen)

a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Bereczki Enikő Orsolya
Dettai Mária Julianna
Horváth László
Muth-Fazekas Ágnes
Pálvölgyi Krisztián
Andrek Andrea
Bőthe Beáta

TUDOMÁNYÁG
neveléstudományokban
neveléstudományokban
neveléstudományokban
neveléstudományokban
neveléstudományokban
pszichológiai tudományokban
pszichológiai tudományokban

Ferentzi Eszter

pszichológiai tudományokban

Kassai Szilvia
Pajor Emese

pszichológiai tudományokban
pszichológiai tudományokban

SZAKTERÜLET
(oktatás - tanulás - egyenlőtlenségek szakterületen)
(oktatás - tanulás - egyenlőtlenségek szakterületen)
(oktatás - tanulás - egyenlőtlenségek szakterületen)
(oktatás - tanulás - egyenlőtlenségek szakterületen)
(oktatás - tanulás - egyenlőtlenségek szakterületen)
(magatartáspszichológia szakterületen)
(klinikai pszichológia és addiktológia szakterületen)
(személyiség- és egészségpszichológia
szakterületen)
(klinikai pszichológia és addiktológia szakterületen)
(kognitív pszichológia szakterületen)

a Társadalomtudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Fadgyas-Freyler Petra
Fazekas Ágnes Sarolta
Ébl Zsuzsanna
Félix Anikó
Susánszky Pál
Gerő Márton
Németh Zoltánné Lőrincz
Zsuzsanna

TUDOMÁNYÁG
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban
szociológiai tudományokban

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

szociológiai tudományokban

(szociálpolitika szakterületen)

a Természettudományi Doktori Tanács előterjesztésében:
NÉV
Abdai Judit
Bankó Zsuzsanna
Bozsik Gábor
Ecsédi Péter
Kovács Bence

TUDOMÁNYÁG
biológiai tudományokban
biológiai tudományokban
biológiai tudományokban
biológiai tudományokban
biológiai tudományokban

Gulyás Márton

fizikai tudományokban

Heczel Anita
Tóthné Juhász Tünde
Tüzes Dániel Gábor
Sági Tamás

fizikai tudományokban
fizikai tudományokban
fizikai tudományokban
földtudományokban

SZAKTERÜLET
(etológia szakterületen)
(immunológia szakterületen)
(ökológia szakterületen)
(szerkezeti biokémia szakterületen)
(biotechnológia szakterületen)
(statisztikus fizika, biológiai fizika és
kvantumrendszerek fizikája szakterületen)
(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)
(fizika tanítás módszertana szakterületen)
(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)
(kőzettan-geokémia szakterületen)

Varga Erzsébet
Füri Péter
Söveges Bianka
Kovács Erik
Héra Kornélia
Svantnerné Sebestyén
Gabriella
Fichó Erzsébet
Jablonszky Mónika
Hotzi Bernadette
Szabó Attila
Szeniczey Tamás
Komáromi Annamária
Kökényesi Zoltán
Verebélyiné Dósa Melinda
Vida Ádám
Aradi László Előd
Iván Veronika
Hargitainé Molnár Zsuzsa
Molnár Kata
Virág Magdolna
Fegyverneki Dániel
Pálfy Gyula
Vörös Tamás
Illés Ádám
Keszthelyi Gabriella

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

(analitikai kémia szakterületen)
(környezetfizika szakterületen)
(szerves kémia szakterületen)
(környezeti földtudomány szakterületen)
(elméleti matematika szakterületen)
(alkalmazott matematikus szakterületen)
(szerkezeti biokémia szakterületen)
(ökológia szakterületen)
(klasszikus és molekuláris genetika szakterületen)
(mikrobiológia szakterületen)
(humánbiológia szakterületen)
(fizika tanítás módszertana szakterületen)
(részecskefizika és csillagászat szakterületen)
(részecskefizika és csillagászat szakterületen)
(anyagtudomány és szilárdtestfizika szakterületen)
(kőzettan-geokémia szakterületen)
(természetföldrajz szakterületen)
(ásványtan szakterületen)
(kőzettan-geokémia szakterületen)
(földtan szakterületen)
(szerves kémia szakterületen)
(szerkezeti kémia szakterületen)
(szervetlen kémia szakterületen)
(környezeti kémia szakterületen)
(elméleti matematika szakterületen)

1.2. sz. határozat: Az EDT – az alábbi táblázatokban feltüntetett személyek külföldön szerzett doktori
fokozatát honosítja:
a Bölcsészettudományi Doktori Tanács, a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács , illetve a
Természettudományi Doktori Tanács előterjesztéseiben:
NÉV
Király Zsuzsánna Margit
Kunstár Aliz
Szüts Dávid Zoltán
Balogh Péter
Garai-Takács Zsófia Katalin

TUDOMÁNYÁG
nyelvtudományok
biológiai tudományok
biológiai tudományok
földtudományok
neveléstudományok

1.3. sz. határozat:
2. Fellebbezés doktori eljárás megszüntetése tárgyában
2.1. sz. határozat:
2.2. sz. határozat:
3. Az Egyetemi Doktori Tanács elnökhelyettesének megválasztása
3. sz. határozat: Az EDT Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikust választja meg a Tanács
elnökhelyettesének.
4. Doktori iskolai vezető megbízásának meghosszabbítása
4. sz. határozat: Az EDT Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet DSc. egyetemi tanárt 2024. augusztus 15-ig ismételten az
Informatika Doktori Iskola vezetőjévé választja.

5. Online doktori iskolai felvételi jelentkezési eljárás bevezetésének lehetősége
2019. szeptember 12-én a Bölcsészettudományi Doktori Tanács megkereste az Egyetemi Doktori Tanácsot azzal
a kéréssel, hogy a doktori képzések adminisztrációjának minél szélesebb körű digitalizálása mentén a felvételi
eljáráshoz biztosításra kerüljön egy online jelentkezési felület.
Az Egyetemi Doktori Tanács megvitatta a hagyományos papír alapú doktori felvételi jelentkezési eljárás helyett
egy modern, online jelentkezési eljárás biztosításának lehetőségét, különös tekintettel arra, hogy – az Oktatási
Igazgatóság tájékoztatása szerint – Egyetemünk már rendelkezik olyan szoftverrel, amely alkalmas a felmerült
igények kiszolgálására (ld. https://martonaronurlapok.elte.hu/). Az Egyetemi Doktori Szabályzat 5. sz.
melléklete meghatározza az ELTE doktori iskoláiba való jelentkezési lap mintáját, de a jelentkezés szakirányú
feltételeit - így a jelentkezési lap mellékleteként csatolandó dokumentumok listáját is - a kari doktori
szabályzatok, illetőleg az egyes doktori iskolák működési szabályzatai határozzák meg.
Annak érdekében, hogy már a 2020/2021. tanévre való jelentkezéseket is meg lehessen tenni elektronikusan, a
Tanács megállapodott abban, hogy a jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek konkretizálása ügyében – az
informatikai fejlesztési igények mielőbbi megfogalmazása érdekében – az EDT elnöke levéllel fordul a doktori
iskolák vezetőihez.
6. Egyebek
- Tájékoztató a 2019. évi felvételi eljárás eredményéről
ösztöndíjas
keretszám
232

jelentkezők
száma*
528

felvettek
száma**
389

"A" keret
(bölcsész, hit, társadalom)
"B" keret
148
322
208
(agrár, műszaki, orvos,
természet)
Intézmény összesen
380
850
597
* az összes (ösztöndíjas és/vagy önköltséges doktori iskolai képzésre) jelentkező száma
** az összes (ösztöndíjas és/vagy önköltséges helyre) felvett száma
- Tájékoztatás a doktori képzésre vonatkozó jogszabályok megváltozásáról
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet,
illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet – doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos – módosításait (az új
rendelkezések vastaggal szedve, a hatályvesztő rendelkezések áthúzással jelölve) az alábbi táblázatok
tartalmazzák:
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet:
korábbi szöveg
9. § (2) A doktori tanács
g) meghatározza a doktori fokozatszerzés
idegen nyelvi követelményei körében az első
idegen nyelvként (első nyelvvizsga)
elfogadható nyelvek listáját, mely
jogosítványát átruházhatja a tudományági
doktori tanácsra;
13. § (3) A doktori iskola működési
szabályzata tartalmazza a doktori
fokozatszerzés nyelvi követelményeit, a
nyelvi követelmények teljesítéséhez
elfogadott nyelvek listáját, valamint a
nyelvismeret igazolásának módját. Az első
idegen nyelv kizárólag a doktori tanács által
meghatározott idegen nyelvek egyike lehet. A
nyelvismeret igazolásához legalább B2 szintű
komplex államilag elismert nyelvvizsga,
illetve azzal egyenértékű okirat szükséges.

módosított szöveg
9. § (2) A doktori tanács
g) a doktori szabályzatban meghatározza a
doktori fokozatszerzés idegen nyelvi
követelményeit körében az első idegen
nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható
nyelvek listáját, amely jogosítványát
átruházhatjaó a tudományági doktori
tanácsra doktori iskola működési
szabályzatára;
13. § (3) A doktori iskola működési
szabályzata tartalmazzahatja, figyelemmel
a doktori szabályzatra, a doktori
fokozatszerzés nyelvi követelményeit, a
nyelvi követelmények teljesítéséhez
elfogadott nyelvek listáját, valamint és a
nyelvismeret igazolásának módját. Az első
idegen nyelv kizárólag a doktori tanács által
meghatározott idegen nyelvek egyike lehet.
A nyelvismeret igazolásához legalább B2
szintű komplex államilag elismert

hatálybalépés
2020. jan. 1.

2020. jan. 1.

nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű okirat
szükséges. A doktori iskola működési
szabályzata meghatározza a nyelvi
követelmények teljesítéséhez elfogadott
valamennyi idegen nyelv felsorolását,
valamint ebből a felsorolásból kijelölhet
egy, a tudományterület műveléséhez
elengedhetetlen olyan idegen nyelvet,
amelynek ismerete a fokozatszerzéshez
szükséges.
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet:
korábbi szöveg
62. § (11) A nyelvvizsga vagy annak egy
része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori
képzés tekintetében nem illeti meg a doktori
képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz
hallgatót illetve a doktorjelöltet.

63. § (2) Ha a hallgató (jelentkező)
fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a
középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt,
a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a
megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati
intézmények, illetve azok megyei vagy
országos szakértői bizottságként eljáró
tagintézményei, valamint jogelődjeik közül a
tanulási képességvizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottságok, és az országos
szakértői és rehabilitációs bizottságok által
kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható,
kivéve a felnőttoktatásban nem nappali
munkarendben folytatott tanulmányokat,
amely esetben az ELTE Gyakorló Országos
Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló
Gyógypedagógiai és Logopédiai
Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézmény szakértői
véleményével igazolható a fogyatékosság,
sajátos nevelési igény.
(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága,
sajátos nevelési igénye a középfokú
tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a
fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv,
illetve annak jogelődei által kibocsátott
szakértői véleménnyel igazolható.

módosított szöveg
62. § (11) A nyelvvizsga vagy annak egy
része, illetve szintje alóli mentesítés a
doktori képzés tekintetében nem illeti meg a
doktori képzésre jelentkező hallgatót, a
doktorandusz hallgatót illetve a
doktorjelöltet. A nyelvvizsga egy része alóli
mentesség azonban a szakértői
véleményben megállapított fogyatékosság
típusától függően illeti meg a doktori
képzésre jelentkező hallgatót, a
doktorandusz hallgatót és a
doktorjelöltet.
63. § (2) Ha a hallgató (jelentkező)
fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már
a középfokú tanulmányok ideje alatt is
fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési
igény a megyei (fővárosi) pedagógiai
szakszolgálati intézmények, illetve és azok
megyei vagy országos szakértői
bizottságként eljáró tagintézményei,
valamint jogelődjeik közül a tanulási
képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottságok, és az országos szakértői és
rehabilitációs bizottságok által kibocsátott
szakértői véleménnyel igazolható, kivéve a
felnőttoktatásban nem nappali
munkarendben folytatott tanulmányokat,
amely esetben az ELTE Gyakorló Országos
Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló
Gyógypedagógiai és Logopédiai
Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézmény szakértői
véleményével igazolható a fogyatékosság,
sajátos nevelési igény.
(3) Ha a hallgató (jelentkező)
fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a
középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt
fenn, a fogyatékosság a rehabilitációs
szakértői szerv, illetve annak jogelődei az
ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai
Szakszolgálat által kibocsátott szakértői
véleménnyel igazolható.

hatálybalépés
2019. aug. 1.

2020. szept. 1.
A módosított
rendelkezéseket a
2020. szeptember 1.
napját követően
kibocsátott szakértői
véleményekre kell
alkalmazni azzal,
hogy a 2020.
szeptember 1-jét
megelőzően
kibocsátott szakértői
véleményeket a
fogyatékossággal élő
hallgató (jelentkező)
fogyatékossága
típusának
megállapítására
továbbra is
alkalmazni kell.

Az új szabályozás szerint az egyes doktori iskoláknak meg kell határozniuk, hogy a nyelvismeret igazolásához
milyen nyelvekből és milyen szintű nyelvismeretet várnak el, ezért az EDT megállapodott abban, hogy a

jogszabályváltozásokra tekintettel a szabályzatalkotó bizottság elnöke, Dr. Fazekas Marianna habilitált egyetemi
docens asszony – az iskolavezetők álláspontjának ismeretében – tegyen javaslatot az Egyetemi Doktori
Szabályzat szövegének módosítására.
7. Doktori iskolai akkreditációs eljárás
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Testülete elfogadta a doktori iskolák új, ESG 2015
alapú
akkreditációs
eljárásrendjéhez
tartozó
önértékelési
szempontrendszerét
(ld.:http://www.mab.hu/web/images/doc/hirek/Doktori_akkreditációs_útmutató_I_Önértékelési_szempontrendsz
er_20190628.pdf)
és
a
doktori
iskolai
akkreditációs
eljárás
eljárásrendjét
(ld.:
http://www.mab.hu/web/images/doc/hirek/Doktori_akkreditációs_útmutató_II_Eljárásrend_20190719.pdf).,
mely dokumentumok a 2019. szeptember 1-jétől induló eljárások esetén az irányadók.
Elnök úr tájékoztatta a Tanács tagjait arról, hogy a MAB első, új eljárásrend szerinti akkreditációs eljárására
2019. szeptember 18-tól november 30-ig jelentkezhetnek azok a doktori iskolák, amelyek
- 2019 áprilisában kérték akkreditációjukat, de az sikertelen volt,
- akkreditációja 2019. december 31-én jár le, de áprilisban nem kérték a doktori iskola akkreditációját,
- akkreditációja 2020-ban jár le, vagy
- nem rendelkeznek akkreditációval.
A Tanács karokat képviselő tagjai jelezték, hogy – a doktori iskola akkreditációjának 2019. december 31-ével
történő lejárta miatt – az alábbi doktori iskolák részt kívánnak venni az akkreditációs eljárásban:
- Informatika Doktori Iskola
- Neveléstudományi Doktori Iskola
- Pszichológiai Doktori Iskola
- Szociológia Doktori Iskola
- Biológia Doktori Iskola
- Hevesy György Kémia Doktori Iskola
- Környezettudományi Doktori Iskola
Elnök úr felhívta a Környezettudományi Doktori Iskola figyelmét arra is, hogy a doktori iskola jelenlegi
vezetőjének, Dr. Jánosi Imre professzor úrnak a megbízatása 2019. november 24-én lejár, ezért szükséges az
iskolavezető személyére vonatkozó előterjesztés benyújtása is.
Elnök úr ismertette továbbá, hogy a MAB eljárásrendje szerint – az akkreditációs folyamat első lépéseként, az
akkreditációra történő jelentkezésig – szükséges a doktori iskola/iskolák törzstagjainak, oktatóinak és
hallgatóinak adatait frissíteni az Országos Doktori Tanács adatbázisában (ld.: www.doktori.hu), és a doktori
iskola honlapján közzétenni az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges alábbi dokumentumok hatályos,
aktuális változatát (idegen nyelven folyó képzés esetén az adott idegen nyelven is):
- képzési program,
- működési szabályzat,
- minőségbiztosítási szabályzat és eljárásrend,
- együttműködési megállapodások
- doktori szabályzat.
Az EDT megállapodott abban, hogy a fenti doktori iskolai alapdokumentumokkal – különösen a
minőségbiztosítási szabályzattal és eljárásrenddel – kapcsolatban a Tanács elnöke tájékoztató beszélgetést
kezdeményez az érintett doktori iskolák vezetőivel a Minőségügyi Iroda vezetőjének szakmai irányításával.
Az EDT megállapodott abban, hogy soron következő ülését – előreláthatóan – 2019. november 21-én 16 órai
kezdettel tartja. Amennyiben valamely tudományági doktori tanács olyan előterjesztéssel kíván élni, mely a
Szenátus 2019. november 11-i ülése elé is terjesztendő, akkor az EDT elnöke kész november 4-re rendkívüli
ülést szervezni.
Budapest, 2019. szeptember 26.
Prof. Dr. Mezey Barna
az Egyetemi Doktori Tanács elnöke

