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Emlékeztető 

az Egyetemi Doktori Tanács  (EDT) 2022. április 12-i üléséről és az ELTE-Szavazás online 

szavazórendszerén keresztül 2022. április 12-14. között lezajlott titkos szavazásról 

 

(Kivonat) 

 

1. Doktori fokozat odaítélése, külföldön szerzett doktori fokozat honosítása 

 

1.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács – az alábbi doktorjelöltek részére – doktori 

fokozatot ítél oda: 

 

- Az Állam- és Jogtudományi, Politikatudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján:  

 
NÉV TUDOMÁNYÁG 

Kováts Eszter politikatudományokban 

Dr. Szatmári Andrea Katalin állam- és jogtudományokban 

Tóth László politikatudományokban 

 

- A Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján: 

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Kocsis Adrienn 
irodalom- és 
kultúratudományokban 

(orosz és szláv irodalmak szakterületen) 

Tartsákné Ládonyi Emese történelemtudományokban 
(kora újkori egyetemes történelem 

szakterületen) 

Pintér Anna Krisztina történelemtudományokban 
(assziriológia és hebraisztika-judaisztika 
szakterületen) 

Murzsa Tímea 
irodalom- és 

kultúratudományokban 
(magyar irodalomtörténet szakterületen) 

Ning Ya történelemtudományokban 
(középkori egyetemes történelem 
szakterületen) 

Ondrejcsák Eszter 
irodalom- és 

kultúratudományokban 
(magyar irodalomtörténet szakterületen) 

Mélyi József filozófiai tudományokban 
(film-, média- és kultúraelmélet 
szakterületen) 

Puporka Lajos filozófiai tudományokban 
(film-, média- és kultúraelmélet 

szakterületen) 

Gagyi Miklós 
irodalom- és 
kultúratudományokban 

(magyar irodalomtörténet szakterületen) 

Szegh Henriett nyelvtudományokban (fordítástudomány szakterületen) 

Asztalos Anikó nyelvtudományokban (alkalmazott nyelvészet szakterületen) 

Őze Eszter filozófiai tudományokban 
(film-, média- és kultúraelmélet 
szakterületen) 

Móricz Kristóf András nyelvtudományokban (fordítástudomány szakterületen) 

Németh Szilvia Viktória nyelvtudományokban 
(uráli nyelvészet és nyelvek 

szakterületen) 

Jakab-Balogh Lilla Ilona 
irodalom- és 
kultúratudományokban 

(magyar irodalomtörténet szakterületen) 

Uchikawa Kazumi nyelvtudományokban (japanisztika szakterületen) 

Veszprémy Márton János történelemtudományokban 
(kora újkori egyetemes történelem 

szakterületen) 

Seres Dániel Márk történelemtudományokban (ókortörténet szakterületen) 

Somogyi Szilvia történelemtudományokban 
(történelem segédtudományai 
szakterületen) 

Stern Annamária Lilla nyelvtudományokban (fordítástudomány szakterületen) 

Daróczi Ildikó nyelvtudományokban (germanisztika szakterületen) 

Cseh Dávid Sándor filozófiai tudományokban (esztétika szakterületen) 

Frankovics Colette nyelvtudományokban (interkulturális nyelvészet szakterületen) 

Antal Gábor történelemtudományokban 
(20. századi egyetemes történelem 
szakterületen) 

Béni-Dorcsák Réka 
irodalom- és 

kultúratudományokban 

(portugál és brazil irodalom 

szakterületen) 

Lévai Ruth Karin 
irodalom- és 
kultúratudományokban 

(komparatisztika szakterületen) 
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Kerber Balázs 
irodalom- és 

kultúratudományokban 
(olasz irodalom szakterületen) 

Hanyecz-Zay Melinda nyelvtudományokban (interkulturális nyelvészet szakterületen) 

Stári Eszter nyelvtudományokban (interkulturális nyelvészet szakterületen) 

 

- Az Informatika Doktori Tanács előterjesztése alapján: 

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Béres Ilona informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Bartha Dénes informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

 

- A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztése alapján:  

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Tresó-Balogh Janka neveléstudományokban 
(elméleti-történeti pedagógia 
szakterületen) 

Metaferia Biruk Kebede pszichológiai tudományokban (kognitív pszichológia szakterületen) 

Csala Barbara pszichológiai tudományokban 
(sport- és egészség-pszichofiziológia 

szakterületen) 

Szekeres Hanna Flóra pszichológiai tudományokban 
(szocializáció és társadalmi folyamatok 

szakterületen) 

Marjai Kamilla Diána neveléstudományokban (gyógypedagógia szakterületen) 

Smid Dávid neveléstudományokban (nyelvpedagógia szakterületen) 

Boksay-Pap Emese neveléstudományokban (nyelvpedagógia szakterületen) 

Horváth Zsolt pszichológiai tudományokban 
(személyiség- és egészségpszichológia 
szakterületen) 

 

- A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsa előterjesztése alapján: 

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Harsányi András szociológiai tudományokban 
(társadalom- és szociálpolitika 

szakterületen) 

 

- A Természettudományi Doktori Tanács előterjesztése  alapján: 

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Bódy-Groó Zita biológiai tudományokban (etológia szakterületen) 

Dr. Simor Attila Zsolt biológiai tudományokban (molekuláris sejtbiológia szakterületen) 

Szimler Tamás Csaba biológiai tudományokban (szerkezeti biokémia szakterületen) 

Jóni Bertalan fizikai tudományokban 
(anyagtudomány és szilárdtestfizika 

szakterületen) 

Gugora Ariana biológiai tudományokban (humánbiológia szakterületen) 

Czabán Dávid Gyula biológiai tudományokban (ökológia szakterületen) 

Kozák Eszter Zita biológiai tudományokban (immunológia szakterületen) 

Cevallos González Javier 
David 

biológiai tudományokban (ökológia szakterületen) 

Dálya Gergely fizikai tudományokban (csillagászat és űrfizika szakterületen) 

Szijártó Márk földtudományokban (hidrogeológia szakterületen) 

 

1.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács az alábbi személyek külföldön szerzett doktori 

fokozatát honosítja: 

 
NÉV TUDOMÁNYÁG 

Szivák Júlia filozófiai tudományokban 

Garai Zoltán fizikai tudományokban 
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2. A Történelemtudományi Doktori Iskola vezetőjének megválasztása 

2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanárt – a 2025. 

augusztus 31-ig terjedő időtartamra – a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetőjének választja. 

 

3. A Politikatudományi Doktori Iskola törzstagi körének módosítása 

3. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. habil. Boda Zsolt DSc, kutatóprofesszort a 

Politikatudományi Doktori Iskola törzstagjává választja. 

 

4. A Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsa tagjainak jóváhagyása 

4. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyja Dr. habil. Boda Zsolt DSc, kutatóprofesszor 

megválasztását a Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsának tagjává. 

5. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa tagjainak jóváhagyása  

5.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyja Dr. habil. Balogh F. András egyetemi 

docens megválasztását az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának tagjává Dr. Orosz 

Magdolna professor emeritus helyett. 

 

5.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyja Dr. habil. Menczel Gabriella egyetemi 

docens megválasztását az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának tagjává Dr. Scholz László 

professor emeritus helyett. 

 

6.  „Tiszteletbeli doktor” („doctor honoris causa”) cím adományozásának véleményezése 

6. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács támogatja Salome Zourabichvili diplomata számára a 

„doctor honoris causa” cím adományozását. 

7. A Nyelvtudományi Doktori Iskola Működési szabályzatának módosítása 

7. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – jóváhagyja a 

Nyelvtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának – előterjesztés szerinti – módosítását. 

 

8. Az Informatika Doktori Iskola Működési szabályzatának módosítása 

8. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács – az EDSZ 6. § i) pontja alapján – jóváhagyja az 

Informatika Doktori Iskola Működési Szabályzatának – előterjesztés szerinti – módosítását. 

9. A 2022. évi ösztöndíjas helyek elosztási elvei 

9. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács a 2022. évi magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori 

képzésre felvehető intézményi hallgatói összlétszámból (388 fő) a Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi Doktori Iskola részére 5 ösztöndíjas helyet megajánl, a többi ösztöndíjas 

helyet az előterjesztett 3. sz. modell szerint (ld. külön csatolt táblázat) osztja fel a doktori iskolák 

között azzal, hogy a 2022. évi általános felvételi eljárás befejeztével az egyes doktori iskolák által be 
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nem töltött ösztöndíjas helyeket azon doktori iskolák között osztja szét, amelyek a nekik járó 

ösztöndíjas helyek számánál többet is be tudnának tölteni. 

 

10. Az ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat módosítása 

10. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács az Állam- és Jogtudományi Kar által előterjesztett, az 

ELTE SZMSZ II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 6. sz. mellékleteként szabályozott Doktori 

Szabályzat (ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat) 15. § (1) bekezdésének módosítását az alábbiak 

szerint támogatja (ld. az eredeti, pirossal szedett szövegjavaslathoz az EDT által fűzött kiegészítés 

vastagított betűtípussal szedve):  

ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat 

Eredeti szöveg Módosítási javaslat 

15. § (1) A doktori iskola vezetője a doktori 

iskolának az MTA doktora címmel rendelkező, az 

Egyetemmel teljes állású közalkalmazotti 

jogviszonyban álló egyetemi tanár törzstagja 

lehet. 

 

15. § (1) A doktori iskola vezetője a doktori 

iskolának az MTA doktora címmel rendelkező, az 

Egyetemmel teljes állású közalkalmazotti 

jogviszonyban álló egyetemi tanár törzstagja 

lehet. Kivételesen, kizárólag a doktori iskola 

működőképességének biztosítása érdekében a 

doktori iskola vezetője a doktor iskolának az 

Egyetemmel teljes állású közalkalmazotti 

jogviszonyban álló, a nemzetközi és a hazai 

tudományos életben kiemelten elismert egyetemi 

tanár törzstagja is lehet. 

11. Egyebek 

- Az ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat 91. §-a szerinti, a 2021. évben folyó doktori 

képzésről készített szakmai beszámolókat az Egyetemi Doktori Tanács a soron következő 

ülésén tárgyalja. 

- Dr. habil. Fazekas Marianna egyetemi docens asszony javaslatára, Dr. Mezey Barna elnök úr 

megbízásából – változatlan formában, tájékoztatás, felhasználás céljából – a tudományági 

doktori tanácsok elnökeihez továbbításra kerül a Természettudományi Doktori Tanács – 

nyelvismeret igazolása, illetve e célból elfogadható dokumentumok köre tárgyban 

megfogalmazott – kérdésével kapcsolatban a Tanács titkárának a Természettudományi 

Doktori Tanács elnökéhez küldött válaszlevele. 

 

 

 

 

 

 

 

        Prof. Dr. Mezey Barna 

az Egyetemi Doktori Tanács elnöke 

https://www.elte.hu/dstore/document/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf

