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Emlékeztető 

az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) 2022. június 9-i üléséről és az ELTE-Szavazás online 

szavazórendszerén keresztül 2022. június 9-13. 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 

Dr. Timár Kinga állam- és jogtudományokban 

Dr. Lugosi József állam- és jogtudományokban 

 

- A Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján: 

 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Németh Luca Anna nyelvtudományokban 
(magyar nyelvészet 

szakterületen) 

Vadné Bognár Katalin Boglárka történelemtudományokban (régészet szakterületen) 

Dankó Szilvia nyelvtudományokban 
(fordítástudomány 

szakterületen) 

Bojti Zsolt irodalom- és kultúratudományokban 
(angol-amerikai irodalom 

szakterületen) 

Szabó Melinda történelemtudományokban (régészet szakterületen) 

Sharafat Ayman S. S. irodalom- és kultúratudományokban 
(angol-amerikai irodalom 
szakterületen) 

Mesterházy Gábor Ádám történelemtudományokban (régészet szakterületen) 

Pozsár Dániel Károly történelemtudományokban 
(középkori egyetemes 

történelem szakterületen) 

Bea Csaba Béla történelemtudományokban 
(19. századi magyar történelem 
szakterületen) 

Pópity Dániel történelemtudományokban (régészet szakterületen) 

 

- Az Informatika Doktori Tanács előterjesztése alapján: 
 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Reale Anna informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Bouafia Khawla informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Kiss Péter informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Yash Paul informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Uray Marcell János informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Kovácsné Pusztai Kinga Emese informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Rudas Ákos informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Altarawneh Ahmad Salem 

Ahmad 
informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

 

- A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztése alapján:  

 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Abebe Afework Tsegaye pszichológiai tudományokban 
(klinikai pszichológia és 

addiktológia szakterületen) 

Kovácsik Rita pszichológiai tudományokban 
(sport- és egészség-

pszichofiziológia szakterületen) 
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- A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsa előterjesztése alapján:  

 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Menich Nóra szociológiai tudományokban 
(társadalom- és szociálpolitika 

szakterületen) 

 

- A Természettudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján:  

 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Kárpáti Éva biológiai tudományokban (immunológia szakterületen) 

Bulyáki Éva biológiai tudományokban 
(szerkezeti biokémia 

szakterületen) 

Szikora Bence biológiai tudományokban (immunológia szakterületen) 

Réfy Dániel Imre fizikai tudományokban 

(statisztikus fizika, biológiai 

fizika és kvantumrendszerek 

fizikája szakterületen) 

Tichy-Rács Éva Ilona kémiai tudományokban (szervetlen kémia szakterületen) 

Vizsolyi Éva Cseperke kémiai tudományokban (analitikai kémia szakterületen) 

Nagy-Baló Zsuzsa biológiai tudományokban (immunológia szakterületen) 

Dr. Laczkó-Rigó Réka biológiai tudományokban (immunológia szakterületen) 

Dudás Eszter biológiai tudományokban (humánbiológia szakterületen) 

Balogh Gáspár Sámuel fizikai tudományokban 

(statisztikus fizika, biológiai 

fizika és kvantumrendszerek 
fizikája szakterületen) 

Kristóf Erzsébet földtudományokban (meteorológia szakterületen) 

Broda Balázs kémiai tudományokban (elektrokémia szakterületen) 

Krakkó Dániel kémiai tudományokban (analitikai kémia szakterületen) 

Szekeres Krisztina Júlia kémiai tudományokban (elektrokémia szakterületen) 

Gál Gyula Tamás kémiai tudományokban (szerkezeti kémia szakterületen) 

Burian Hana Virginia 
matematika- és 

számítástudományokban 

(matematikadidaktika 

szakterületen) 

Nagy Donát 
matematika- és 

számítástudományokban 

(elméleti matematika 

szakterületen) 

Dani Ráhel biológiai tudományokban 
(szerkezeti biokémia 

szakterületen) 

Póti Ádám biológiai tudományokban 
(szerkezeti biokémia 

szakterületen) 

Németh Bianka Julianna földtudományokban 
(kőzettan-geokémia 
szakterületen) 

Kovács Kristóf György biológiai tudományokban (immunológia szakterületen) 

Al-Tawalbeh Mohammad 

Ibrahim Abed 
földtudományokban (földtan szakterületen) 

Földvári Viktória Andrea 
matematika- és 

számítástudományokban 

(elméleti matematika 

szakterületen) 

 

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

fokozatát honosítja: 
 

NÉV TUDOMÁNYÁG 

Dobos András történelemtudományokban 

Szántó Péter-Dániel nyelvtudományokban 

Varga Benedek történelemtudományokban 

Huszák Gergely György informatikai tudományokban 

Baranyi Viktória földtudományokban 

Müller Tamás földtudományokban 
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2. Odaítélt doktori fokozat szakterületének módosítása 

2.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács a Veszprémy Márton János részére korábban megítélt 
doktori fokozat szakterületi besorolását „kora újkori egyetemes történelem" szakterületről „középkori 

egyetemes történelem" szakterületre módosítja. 

 

2.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács a Biruk Metaferia Kebede részére korábban megítélt 

doktori fokozat szakterületi besorolását „kognitív pszichológia" szakterületről „fejlődés- és klinikai 
gyermekpszichológia” szakterületre módosítja. 

 

 

3. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetőjének megválasztása 

3. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetőjévé 
2022. július 1-től 5 évre terjedően Dr. Nagy Marianna egyetemi tanárt választja meg. 

 
 

4. A Biológia Doktori Iskola, a Fizika Doktori Iskola és az Informatika Doktori Iskola 

törzstagi körének módosítása 

4.1.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Fodor Ferenc Zoltán PhD habil., tanszékvezető 

egyetemi docenst a Biológia Doktori Iskola törzstagjává választja. 
 

4.1.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Pongrácz Péter PhD, habilitált egyetemi docenst 

a Biológia Doktori Iskola törzstagjává választja. 
 

4.1.3. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Szathmáry Eörs akadémikus, egyetemi tanárt a 

Biológia Doktori Iskola törzstagjává választja. 

 

4.1.4. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Horváth Gábor DSc, egyetemi tanárt a Fizika 

Doktori Iskola törzstagjává választja. 

 

4.1.5. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Horváth Zsolt Endre DSc, tudományos 

tanácsadót a Fizika Doktori Iskola törzstagjává választja. 

 

4.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Illés Zoltán PhD, habilitált egyetemi docenst az 

Informatika Doktori Iskola törzstagjává választja. 
 

 

5. Emeritus törzstagi cím adományozása 

5.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Orosz Magdolna DSc, professor emeritus 

(Irodalomtudományi Doktori Iskola) részére „Emeritus törzstag” címet adományoz. 
 

5.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Draskóczy István DSc, professor emeritus 
(Történelemtudományi Doktori Iskola) részére „Emeritus törzstag” címet adományoz. 

 

5.3. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Erdődy Gábor DSc, professor emeritus 
(Történelemtudományi Doktori Iskola) részére „Emeritus törzstag” címet adományoz. 

 

 

6. A Fizika Doktori Iskola Tanácsa tagjának jóváhagyása 

6. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyja Dr. Horváth Zsolt Endre DSc, tudományos 
tanácsadó megválasztását a Fizika Doktori Iskola Tanácsának tagjává. 
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7. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat módosítása 

 
Jelenleg hatályos szabályzatszöveg Módosítási javaslat 

IK KDSZ 

1. § (1) Az Informatika Doktori Tanács (a továbbiakban: IDT) 

hat tagját és az elnököt a doktori iskola javaslata alapján a Kari 

Tanács választja meg titkos szavazással, és a dékán bízza meg. 

Az Informatika Tudományok Doktori Tanácsába legalább két 
külső tagot kell választani. További egy tagja az Egyetemi 

Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában meghatározottak 

szerint delegált, a karon akkreditált doktori iskolák 

valamelyikével hallgatói jogviszonyban álló egy doktorandusz. 

(2) Az IDT elnöke a mindenkori tudományos dékánhelyettes, 
amennyiben egyetemi tanár. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, 

akkor a dékán tesz javaslatot az IDT elnökére, amelyet a Kari 

Tanács hagy jóvá. 

(3) Az IDT első ülésén az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló tagjai közül elnökhelyettest választ. Az 
elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök 

feladatkörét. 

(4) Az IDT tagjai a doktori programok vezetői. 

(5) Az IDT tagjainak megbízatása 4 évre szól. 

IK KDSZ 

1. § (1) Az Informatika Doktori Tanács (a továbbiakban: IDT) 

hat tagját és az elnököt a doktori iskola javaslata alapján a Kari 

Tanács választja meg titkos szavazással, és a dékán bízza meg. 

Az Informatika Tudományok Doktori Tanácsába legalább két 
külső tagot kell választani. További egy tagja az Egyetemi 

Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában meghatározottak 

szerint delegált, a karon akkreditált doktori iskolák 

valamelyikével hallgatói jogviszonyban álló egy doktorandusz. 

(2) Az IDT elnöke a mindenkori tudományos dékánhelyettes, 
amennyiben egyetemi tanár. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, 

akkor a A dékán tesz javaslatot az IDT elnökére, amelyet a Kari 

Tanács hagy jóvá. 

(3) Az IDT első ülésén az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló tagjai közül elnökhelyettest választ. Az 
elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök 

feladatkörét. 

(4) Az IDT tagjai a doktori programok vezetői. 

(5) Az IDT tagjainak megbízatása 4 évre szól. 

 

7.1. határozat: Az EDT megtárgyalta a módosítási javaslatot és az előterjesztettnek megfelelő 

szövegezésben azt elfogadja, a szabályzatmódosító javaslatot jóváhagyásra a Szenátushoz továbbítja. 
 
1.SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSEK ÉS  
A MEGSZEREZHETŐ DOKTORI FOKOZATOK 

AZ EGYES TUDOMÁNYÁGHOZ TARTOZÓ SZAKTERÜLETEK 

neveléstudományok  andragógia 

 elméleti-történeti pedagógia 

 gyógypedagógia 

 kora gyermekkor pedagógiája 

 kultúra, sokféleség és oktatás 

 neveléstudományi kutatások 

 nyelvpedagógia 

 oktatás - tanulás - egyenlőtlenségek 

 pedagógusképzési és felsőoktatás-kutatási 

 sport- és egészségnevelés 

 szaktárgyi pedagógiák 

 tanulás, tanítás és szaktárgyi pedagógiák 

 

7.2. határozat: Az EDT megtárgyalta a módosítási javaslatot és az előterjesztettnek megfelelő 
szövegezésben azt elfogadja, a szabályzatmódosító javaslatot jóváhagyásra a Szenátushoz továbbítja. 

 

 

8. Doktori iskola képzési tervének módosítása 

8.1. határozat: Az EDT megtárgyalta az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, valamint a 
Politikatudományi Doktori Iskola képzési tervére vonatkozó módosítási javaslatokat és az 

előterjesztetteknek megfelelő szövegezésben azokat elfogadja, a doktori iskolai képzési tervek 

módosítására vonatkozó előterjesztést jóváhagyásra a Szenátushoz továbbítja. 
 

8.2. határozat Az EDT megtárgyalta a Neveléstudományi Doktori Iskola képzési tervének 
módosítására, új, Kultúra, sokféleség és oktatás program létesítésére és 2023 őszétől tervezett 

indítására tett javaslatot és az előterjesztettek szerint azt elfogadja, a képzési terv módosítására 

vonatkozó előterjesztést jóváhagyásra a Szenátushoz továbbítja. 
 

8.3. határozat: Az EDT megtárgyalta a Szociológia Doktori Iskola képzési tervének, az 
Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program kredittantervének módosítására tett javaslatot és az 

https://www.elte.hu/dstore/document/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf
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előterjesztettek szerint a módosítási javaslatokat elfogadja, a képzési terv módosítására vonatkozó 

előterjesztést jóváhagyásra a Szenátushoz továbbítja. 
 

8.4. határozat: Az EDT megtárgyalta a Biológia Doktori Iskola, a Fizika Doktori Iskola, a 

Földtudományi Doktori Iskola, a Hevesy György Kémia Doktori Iskola, a Környezettudományi 

Doktori Iskola, illetve a Matematika Doktori Iskola képzési tervének módosítására tett javaslatokat és 

az előterjesztettek szerint a módosítási javaslatokat elfogadja, a doktori iskolák képzési terveinek 
módosítására vonatkozó előterjesztéseket jóváhagyásra a Szenátushoz továbbítja. 

 

 

9. Beszámoló az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori iskoláinak 2021. évi 

működéséről 

9. határozat: Az EDT a doktori iskolák 2021. évi működéséről szóló beszámolóit elfogadja és – a 

melléklet szerinti egységes szerkezetben – a Szenátus elé terjeszti. 
 

 

10. Egyebek 

- Dr. Nagy Marianna professzor asszony tájékoztatta az Egyetemi Doktori Tanácsot arról, hogy az 

Országos Doktori Tanács 2022. május 6-i ülésén tárgyalt az Alkotmánybíróság azon határozatáról, 

amely 2022. április 27-i hatállyal – norma hierarchia miatt (alacsonyabb szintű jogforrás rendelkezése 

nem állhat ellentétben magasabb szintű jogforrásban foglaltakkal) – megsemmisítette a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. 

(IV. 9.) Korm. r. (Nftv. vhr.) alábbi, 62. § (11) bekezdését: 

 
„Nftv. vhr. 62. § (11) A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező 

hallgatót, a doktorandusz hallgatót és 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.” 

 

Professzor asszony felhívta a figyelmet arra, hogy az Nftv. 40. § (6) bekezdése alapján a doktori 

képzésre történő felvételnek feltétele a nyelvvizsga megléte, a jelentkező mentességet az Nftv. 49. § 

(8) bekezdése alapján a fogyatékosságára való tekintettel kérhet, de az Nftv. vhr. fenti rendelkezésének 

eltörlése nem jelenti azt, hogy a mentességet az azt kérő jelentkezőnek minden esetben és a kért 

tartalommal kötelezően meg kellene adni. A felvételi eljárásban minden esetben egyedileg mérlegelni, 

vizsgálni kell a jelentkező szakmai alkalmasságát, rendelkezik-e a képzés elvégzéséhez szükséges 

szakmai kompetenciákkal. Az esetleges elutasító felvételi döntést csak valamely szakmai kompetencia 

hiányára hivatkozással lehet indokolni. A fogyatékossággal élő hallgató esetében a mentesítés nem 

eredményezheti az alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentést. Ha a jelentkező egyértelműen 

nem fog tudni eleget tenni a doktori iskola képzési tervében előírtaknak, a doktori képzés kimeneti 

követelményeinek, egy megtévesztő felvételi döntés meghozatala sem az intézménynek, sem a 

jelentkezőnek nem érdeke. Javasolt a nyelvvizsgamentességet kérő jelentkezőket tájékoztatni, hogy az 

adott doktori képzés elvégzésében az idegen nyelv(ek) ismerete milyen szerepet játszik. 

 

- Az EDT következő ülését – különös tekintettel a 2022. évi felvételi eljárásra és az ösztöndíjas 

helyek betöltésére – 2022. július 7-én 14 órai kezdettel tartja (az előterjesztések beérkezésének 

határideje: 2022. június 27. 16 óra). 

 

 

 

        Prof. Dr. Mezey Barna 

az Egyetemi Doktori Tanács elnöke 
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