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Emlékeztető 

az Egyetemi Doktori Tanács  (EDT) 2022. október 27-i üléséről és az ELTE-Szavazás online 

szavazórendszerén keresztül 2022. október 27. és november 2. 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 SZAKTERÜLET 

Szécsi Árpád politikatudományokban   

Ashia Lilian Amankwa 

Fobi (co-tutelle) 
állam- és jogtudományokban 

(Doctorate in Cultural and 

Global Criminology 

szakterületen) 

dr. Uszkiewicz Erik állam- és jogtudományokban   

 

- A Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján:  

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Varga Dániel történelemtudományokban 
(19. századi egyetemes 

történelem szakterületen) 

Gyimesi Emese történelemtudományokban 

(interdiszciplináris 

történelemtudományok 

szakterületen) 

Vörös Erika Erzsébet nyelvtudományokban (sinológia szakterületen) 

Bodnár Ágnes Anett 
irodalom- és 

kultúratudományokban 

(angol-amerikai irodalom 

szakterületen) 

Sárándi Tamás történelemtudományokban 
(20. századi magyar 

történelem szakterületen) 

Sebestyén Ádám 
irodalom- és 

kultúratudományokban 

(magyar irodalomtörténet 

szakterületen) 

Horváthy Sára nyelvtudományokban (romanisztika szakterületen) 

Hajeer Ahmad nyelvtudományokban 

(nyelvpedagógia és angol 

alkalmazott nyelvészet 

szakterületen) 

Márki Herta nyelvtudományokban 
(alkalmazott nyelvészet 

szakterületen) 

Falyuna Nóra nyelvtudományokban 
(alkalmazott nyelvészet 

szakterületen) 

Schweininger Péter történelemtudományokban 
(19. századi magyar 

történelem szakterületen) 

Vesszős Balázs nyelvtudományokban 
(interkulturális nyelvészet 

szakterületen) 

Sánta Sára Nóra történelemtudományokban 

(történelem 

segédtudományai 

szakterületen) 

Mravik Patrik Tamás történelemtudományokban 

(interdiszciplináris 

történelemtudományok 

szakterületen) 

Deméné Mohay Borbála 
irodalom- és 

kultúratudományokban 

(magyar irodalomtörténet 

szakterületen) 

Székelyhidi Eszter 

Johanna 

irodalom- és 

kultúratudományokban 

(angol-amerikai irodalom 

szakterületen) 

Gellér Judit Zsuzsanna filozófiai tudományokban (film-, média- és 
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kultúraelmélet 

szakterületen) 

dr. Márkusz László történelemtudományokban 
(kelet-európai történelem 

szakterületen) 

 

- Az Informatika Doktori Tanács előterjesztése alapján:  
 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Balassa Tamás informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Szalayné Tahy 

Zsuzsanna 
informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

 

- A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztése alapján:  

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Fekete Imre neveléstudományokban 
(nyelvpedagógia 

szakterületen) 

Kovács Lilla Nóra pszichológiai tudományokban 
(klinikai pszichológia és 

addiktológia szakterületen) 

Laki Ádám neveléstudományokban 
(sport és egészségnevelés 

szakterületen) 

Stephens-Sarlós 

Erzsébet 
neveléstudományokban 

(sport és egészségnevelés 

szakterületen) 

Molnár Attila Károly neveléstudományokban (andragógia szakterületen) 

Gulyás Andrea neveléstudományokban 
(neveléstudományi 

kutatások szakterületen) 

Gandotra Aditi pszichológiai tudományokban 
(klinikai pszichológia és 

addiktológia szakterületen) 

Witherow-Párkányi 

Márta 
pszichológiai tudományokban 

(klinikai pszichológia és 

addiktológia szakterületen) 

 

- A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsa előterjesztése alapján:  

 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Máté Anna szociológiai tudományokban 

(társadalom- és 

szociálpolitika 

szakterületen) 

Csabai Lucia szociológiai tudományokban 

(társadalom- és 

szociálpolitika 

szakterületen) 

Vigvári András szociológiai tudományokban 

(társadalom- és 

szociálpolitika 

szakterületen) 

Szilberhorn László szociológiai tudományokban 

(társadalom- és 

szociálpolitika 

szakterületen) 

Fasseeh Ahmad Nader 

Abdelmoniem Nahmou 
szociológiai tudományokban 

(társadalom- és 

szociálpolitika 

szakterületen) 

Kenéz Anikó Gizella szociológiai tudományokban 

(interdiszciplináris 

társadalmi kutatások 

szakterületen) 

Virágh Enikő Anna szociológiai tudományokban (szociológia szakterületen) 

 

- A Természettudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján:  
 
NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Merő Balázs László biológiai tudományokban (szerkezeti biokémia 
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szakterületen) 

Földi Mátyás Csaba biológiai tudományokban 
(szerkezeti biokémia 

szakterületen) 

Kosztelnik Mónika biológiai tudományokban 
(klasszikus és molekuláris 

genetika szakterületen) 

Kari András környezettudományokban 
(környezetbiológia 

szakterületen) 

Yousef Mo'ath Helmi 

Ibrahim 
kémiai tudományokban 

(szerves kémia 

szakterületen) 

Deme Barnabás fizikai tudományokban 
(csillagászat és űrfizika 

szakterületen) 

Gerecsei Tamás fizikai tudományokban 

(statisztikus fizika, biológiai 

fizika és kvantumrendszerek 

fizikája szakterületen) 

Györkös Dorottya földtudományokban 
(kőzettan-geokémia 

szakterületen) 

Takács Bálint Máté 
matematika- és 

számítástudományokban 

(alkalmazott matematika 

szakterületen) 

Németh László 
matematika- és 

számítástudományokban 

(alkalmazott matematika 

szakterületen) 

Rozner Bence Péter 
matematika- és 

számítástudományokban 

(alkalmazott matematika 

szakterületen) 

 

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

 
NÉV TUDOMÁNYÁG 

Csonka Veronika 
nyelvtudományok 

tudományágban 

Kiss Dániel 
nyelvtudományok 

tudományágban 

Princz Andrea  biológiai tudományokban 

Ivády Viktor  fizikai tudományokban 

 

 

2. A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola vezetőjének megválasztása 

2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Ormos Mihály PhD, habilitált egyetemi tanárt – öt éves 

időtartamra – a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola vezetőjének választja. 
 

 

3. A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola és a Szociológia Doktori Iskola 

törzstagi körének módosítása 

3.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Walter György PhD, habilitált egyetemi tanárt a 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola törzstagjává választja. 

 

3.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Bodor Péter egyetemi tanárt a Szociológia Doktori 

Iskola törzstagjává választja. 

 

 

4. Javaslattétel „emeritus törzstag” címek adományozására a Hevesy György Kémia 

Doktori Iskolában és az Irodalomtudományi Doktori Iskolában 

4.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács „Emeritus törzstag” címet adományoz az 

Irodalomtudományi Doktori Iskolában Bollobás Enikő CMHAS, professor emeritus részére. 

 

4.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács „Emeritus törzstag” címet adományoz a Hevesy György 
Kémia Doktori Iskolában Dr. Inzelt György DSc, professor emeritus részére. 
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4.3. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács „Emeritus törzstag” címet adományoz a Hevesy György 

Kémia Doktori Iskolában Dr. Rábai József DSc, professor emeritus részére. 
 

 

5. Fellebbezés elbírálása 

5. határozat: (A határozatot és annak indokolását ld. külön íven.) 

 

 

6. Az Egyetemi Doktori Tanács elnökhelyettesének megválasztása 

6. határozat: A 2022/2023. tanévben az EDT elnökhelyettese Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár. 

 

 

7. Egyebek 

Tájékoztatás a közös doktori képzés és doktori eljárás létrejötte érdekében kötendő 

együttműködési megállapodás mintájának megváltozásáról /4/2022. (VII. 25.) számú rektori 

utasítás melléklete/ 

A https://www.elte.hu/dokumentumok/rektut weboldalról elérhetőek 2022. szeptember 1-jétől az 
alábbi dokumentumok:  

- 4/2022. (VII. 25.) számú rektori utasítás a közös doktori képzés és doktori eljárás létrejötte 

érdekében kötendő együttműködési megállapodás mintájáról az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen  

- 4/2022. (VII. 25.) számú rektori utasítás melléklete: megállapodás minta 

A https://www.elte.hu/phd-dokumentumok weboldalra magyar és angol nyelven is feltöltésre került a 

fenti rektori utasításban meghatározott, az „Egyes doktorandusz hallgatók közös, kettős témavezetésű 

doktori képzése és doktori eljárása biztosítására (co-tutelle)” c. formanyomtatvány /”Cooperation 

Framework Agreement on the joint (co-tutelle) doctoral programme and procedure of individual 

doctoral students”/. 

 

 

Tájékoztatás az ösztöndíjas képzés 2022. évi országos doktori felvételi adatairól /ODT/ 

 

A 70 év feletti oktatók/kutatók alkalmazhatósága 

 

A doktorandusz hallgatói ösztöndíjak 

 

 

 

 

        Prof. Dr. Mezey Barna 

az Egyetemi Doktori Tanács elnöke 

https://www.elte.hu/dokumentumok/rektut
https://www.elte.hu/dstore/document/8572/4-2022%20%28VII.25.%29%20rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20k%C3%B6z%C3%B6s%20doktori%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20meg%C3%A1llapod%C3%A1s.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/8572/4-2022%20%28VII.25.%29%20rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20k%C3%B6z%C3%B6s%20doktori%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20meg%C3%A1llapod%C3%A1s.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/8572/4-2022%20%28VII.25.%29%20rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20k%C3%B6z%C3%B6s%20doktori%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20meg%C3%A1llapod%C3%A1s.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/8609/4-2022%20%28VII.25.%29%20rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20-%20co-tutelle%20meg%C3%A1llapod%C3%A1s%20minta.docx
https://www.elte.hu/phd-dokumentumok
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