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Emlékeztető 

az Egyetemi Doktori Tanács  (EDT) 2023. február 23-i üléséről és az ELTE-Szavazás online 

szavazórendszerén keresztül 2023. február 23. és február 24. 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 

Mécs János Elek állam- és jogtudományokban 

Benedek István politikatudományokban 

 

- A Bölcsészettudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján:  
 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Beszkid Judit irodalom- és kultúratudományokban (irodalomelmélet szakterületen) 

Zelei Dávid történelemtudományokban 
(20. századi egyetemes történelem 

szakterületen) 

Erdős Zoltán József történelemtudományokban 
(történelem segédtudományai 

szakterületen) 

Jankovics Julianna nyelvtudományokban (alkalmazott nyelvészet szakterületen) 

Ferenczi Roland Imre (co-

tutelle) 
történelemtudományokban (ókortörténet szakterületen) 

Pálfi László történelemtudományokban 
(20. századi egyetemes történelem 

szakterületen) 

Trádler Henrietta történelemtudományokban 
(társadalom- és gazdaságtörténet 
szakterületen) 

Gaál Zoltán Kristóf nyelvtudományokban (romanisztika szakterületen) 

Szikora Patricia nyelvtudományokban (ókortudomány szakterületen) 

Pataky Éva nyelvtudományokban (fordítástudomány szakterületen) 

Horváth Ágnes nyelvtudományokban (fordítástudomány szakterületen) 

Keresztury Dóra filozófiai tudományokban (esztétika szakterületen) 

Stamler Ábel filozófiai tudományokban (vallástudomány szakterületen) 

Kürthy Ádám András irodalom- és kultúratudományokban (latin-amerikai irodalom szakterületen) 

Dr. Molnár Krisztián filozófiai tudományokban (etika és politikai filozófia szakterületen) 

Müller Andor János filozófiai tudományokban (fenomenológia szakterületen) 

Spolárné Imreh Réka nyelvtudományokban (magyar nyelvészet szakterületen) 

Dr. Czeti István történelemtudományokban (ókortörténet szakterületen) 

Hubay Miklós Péter irodalom- és kultúratudományokban (könyvtártudomány szakterületen) 

Barát Bence Marcell történelemtudományokban 
(20. századi magyar történelem 
szakterületen) 

Benedek Enikő nyelvtudományokban (fordítástudomány szakterületen) 

Nagyová Zsófia filozófiai tudományokban 
(film-, média- és kultúraelmélet 

szakterületen) 

Jakab Péter József történelemtudományokban 
(középkori egyetemes történelem 
szakterületen) 

Kodolányi Judit Klára irodalom- és kultúratudományokban (magyar irodalomtörténet szakterületen) 

Takács Tímea irodalom- és kultúratudományokban (magyar irodalomtörténet szakterületen) 

Notarfonso Silvia (co-tutelle) történelemtudományokban 
(kora újkori egyetemes történelem 

szakterületen) 

 

- Az Informatika Doktori Tanács előterjesztése alapján: 
 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Béres Ferenc informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Véges Márton informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Kovács András informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

Verma Chaman informatikai tudományokban (informatika szakterületen) 

 

- A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács előterjesztése alapján:  
 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Fajt Balázs neveléstudományokban (nyelvpedagógia szakterületen) 

Frank Tamás Zsolt neveléstudományokban (elméleti-történeti pedagógia 
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szakterületen) 

Bükki Eszter neveléstudományokban 
(oktatás - tanulás - egyenlőtlenségek 

szakterületen) 

Lajtai Ádám neveléstudományokban (nyelvpedagógia szakterületen) 

Horváth Áron pszichológiai tudományokban 
(sport- és egészség-pszichofiziológia 

szakterületen) 

Salamon János pszichológiai tudományokban (magatartáspszichológia szakterületen) 

Pákozdi Márta pszichológiai tudományokban 
(sport- és egészség-pszichofiziológia 

szakterületen) 

Bodnár Vivien pszichológiai tudományokban 
(személyiség- és egészségpszichológia 

szakterületen) 

Németh Lilla pszichológiai tudományokban 
(szocializáció és társadalmi folyamatok 

szakterületen) 

 

- A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsa előterjesztése alapján:  
 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Bernát Anikó szociológiai tudományokban (szociológia szakterületen) 

Elek Zsuzsanna Réka szociológiai tudományokban 
(társadalom- és szociálpolitika 

szakterületen) 

Hajnáczky Tamás Attila szociológiai tudományokban (szociológia szakterületen) 

Horváth György szociológiai tudományokban (szociológia szakterületen) 

Kiss Máté szociológiai tudományokban 
(interdiszciplináris társadalmi 
kutatások szakterületen) 

Mavra Miroslav szociológiai tudományokban 
(interdiszciplináris társadalmi 

kutatások szakterületen) 

Yilmaz Yunus Anil szociológiai tudományokban (szociológia szakterületen) 

 

- A Természettudományi Doktori Tanács előterjesztése alapján:  
 

NÉV TUDOMÁNYÁG SZAKTERÜLET 

Hajdu Tamás fizikai tudományokban (csillagászat és űrfizika szakterületen) 

Horváth Zsuzsanna fizikai tudományokban 
(fizika tanítás módszertana 

szakterületen) 

Bozó László biológiai tudományokban (ökológia szakterületen) 

Fehér Virág Piroska biológiai tudományokban (humánbiológia szakterületen) 

Simkó Irén kémiai tudományokban (elméleti kémia szakterületen) jó 

Szabó Lili környezettudományokban 
(környezeti földtudomány 

szakterületen) 

Takácsné Farkas Anikó Ildikó fizikai tudományokban (csillagászat és űrfizika szakterületen) 

Dian Csenge Márta földtudományokban (meteorológia szakterületen) 

Gärtner István József fizikai tudományokban 
(fizika tanítás módszertana 

szakterületen) 

Orbán Ildikó biológiai tudományokban (ökológia szakterületen) 

Pénzes Máté István biológiai tudományokban (szerkezeti biokémia szakterületen) 

Kovács Zoltán biológiai tudományokban (szerkezeti biokémia szakterületen) jó 

Szölgyén Ákos Dániel fizikai tudományokban (csillagászat és űrfizika szakterületen) 

Kincses Dániel fizikai tudományokban 
(részecskefizika és atommagfizika 

szakterületen) 

Horkai András földtudományokban (természetföldrajz szakterületen) 

Kelemen Péter földtudományokban (földtan szakterületen) 

Al-Khafaji Mohammed Aqeel kémiai tudományokban (analitikai kémia szakterületen) 

 

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

NÉV TUDOMÁNYÁG 

dr. Turai Katalin filozófiai tudományok 

Varga Judit szociológiai tudományok 

 

 

2. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola, a Neveléstudományi Doktori Iskola, a Pszichológia 

Doktori Iskola, valamint a Szociológia Doktori Iskola törzstagi körének módosítása 

2.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Timár Andrea PhD, habilitált egyetemi docenst az 

Irodalomtudományi Doktori Iskola törzstagjává választja. 
 

2.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Dorner Helga PhD, habilitált egyetemi docenst a 

Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagjává választja. 
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2.3. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Kovács Ilona DSc, az MTA lev. tagja, egyetemi 

tanárt a Pszichológia Doktori Iskola törzstagjává választja. 
 

2.4. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács Dr. Németh Renáta PhD, egyetemi tanárt a Szociológia 

Doktori Iskola törzstagjává választja. 
 

 

3. „Emeritus törzstag” cím adományozása a Fizika Doktori Iskolában, valamint az 

Irodalomtudományi Doktori Iskolában és a Történelemtudományi Doktori Iskolában 

3.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács „Emeritus törzstag” címet adományoz a Fizika Doktori 

Iskolában Dr. Kürti Jenő DSc, egyetemi tanár részére. 
 

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

Irodalomtudományi Doktori Iskolában Dr. Eisemann György DSc, professor emeritus részére. 
 

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

Irodalomtudományi Doktori Iskolában Dr. Kulcsár Szabó Ernő MHAS, professor emeritus részére. 
 

3.4. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács „Emeritus törzstag” címet adományoz a 

Történelemtudományi Doktori Iskolában Dr. Csorba László DSc, professor emeritus részére. 
 

 

4. A Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tagjainak körében történt változás jóváhagyása 

4.1. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyja Dr. Dorner Helga PhD, habilitált egyetemi 

docens megválasztását a Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tagjának. 
 

4.2. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyja Csehné Dr. Papp Imola PhD, habilitált 

egyetemi docens tagságának megszüntetését a Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsában. 
 
 

5. Javaslat az ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat 69. § (3) bekezdésének módosítására 
 

ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat 

Jelenlegi szabályozás Javasolt módosítás 

69. § 

(…) 

(3) A vitán a doktorandusznak, a bírálóbizottság elnökének és 

tagjainak, valamint a hivatalos bírálóknak személyesen jelen kell 
lenni. Póttagok hiányában, illetőleg akadályoztatásuk esetén,  

kivételesen indokolt esetben a bírálóbizottság elnöke dönthet a vita 

megtartásáról, ha az egyik bíráló, vagy a bírálóbizottság egy tagja 

nincs jelen. Ha a bírálóbizottság egy tagja nincs jelen, az értekezés 

értékeléséről, valamint a doktorandusznak a bírálatokra adott 
írásbeli válaszáról a vita napjától számított 10 napon belül írásban 

köteles nyilatkozni, és állást foglalni a fokozat odaítélhetőségéről. 

Ha a nyilvános vitát a személyes jelenlét hiánya miatt nem lehet 

megtartani, a következő nyilvános vitát 15 napon túli időpontra, a 

tudományági doktori tanács elnöke tűzi ki. 
(…) 

69. § 

(…) 

(3) A vitán a doktorandusznak, a bírálóbizottság elnökének és 

tagjainak, valamint a hivatalos bírálóknak személyesen jelen kell 
lenni. Póttagok hiányában, illetőleg akadályoztatásuk esetén,  

kivételesen indokolt esetben a bírálóbizottság elnöke dönthet a vita 

megtartásáról, ha az egyik bíráló, vagy a bírálóbizottság egy tagja 

nincs jelen. Ha a bírálóbizottság egy tagja nincs jelen, az értekezés 

értékeléséről, valamint a doktorandusznak a bírálatokra adott 
írásbeli válaszáról a vita napjától számított 10 napon belül írásban 

köteles nyilatkozni, és állást foglalni a fokozat odaítélhetőségéről. 

Ha a nyilvános vitát a személyes jelenlét hiánya miatt nem lehet 

megtartani, a következő nyilvános vitát 15 napon túli időpontra, a 

tudományági doktori tanács elnöke tűzi ki. 
(…) 

 

5. határozat: Az EDT megvitatva a Természettudományi Doktori Tanácsnak az ELTE SzMSz II. 6. 
Doktori Szabályzat 69. § (3) bekezdésének módosítására tett javaslatát, a szabályzatmódosítás 

protokolljának megfelelően, véleményezésre kiutalja azt a doktori képzést folytató karokra. 

Amennyiben a visszaérkező kari vélemények ellentétesek lennének, az EDT – a Szenátus elé terjesztést 
megelőzően – ismét napirendre tűzi a kérdést. 

https://www.elte.hu/dstore/document/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf
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6. Javaslat az ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat 6/6. sz. melléklete, a Természettudományi 

Kar Kari Doktori Szabályzata 14. § (1)-(2) bekezdésének módosítására 
 

ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat 6/6. sz. melléklete, 

a Természettudományi Kar Kari Doktori Szabályzata 

Jelenlegi szabályozás Javasolt módosítás 

14.§ 

(1) A bírálóbizottság elnökből, titkárból, három bizottsági tagból és 

a két (vagy három) hivatalos bírálóból áll. A bizottság elnöke az 

ELTE egyetemi tanára vagy professor emeritusa lehet. A nyilvános 

vitára meg kell hívni az értekezést elutasító bírálót is. A 

bírálóbizottság legalább egyharmad, de legfeljebb négy tagja külső 
(nem az ELTE alkalmazásában álló) szakember. A nyilvános vita 

lefolytatható akkor is, ha egy tag és/vagy egy bíráló nincs jelen. 

 

 

 
 

 

(2) A nyilvános vita időpontját három héttel korábban 

nyilvánosságra kell hozni. Nyilvános vitát az őszi és a tavaszi 

szemeszterben lehet tartani. Kivételes esetben júliusban is lehet 
nyilvános vita – ezt a TDT elnökének címzett beadványban lehet 

kérelmezni és akkor engedélyezhető, ha a védés adatait legkésőbb 

június 30-ig a doktorandusz eljuttatja a Doktori Csoporthoz. A TDT 

elnöke a kérelemben felsorolt kivételes indokok mérlegelése után 

dönt az engedélyezésről. A vitára meg kell hívni a szakma jeles 
képviselőit. Az értekezés és a tézisek nyomtatott formában 

megtekinthetők a Doktori Csoportnál. 

(…) 

14.§ 

(1) A bírálóbizottság elnökből, titkárból, három bizottsági tagból és 

a két (vagy három) hivatalos bírálóból áll. A bírálóbizottság 

elnökből, titkárból és három bizottsági tagból áll. A bizottság 

elnöke az ELTE egyetemi tanára vagy professor emeritusa lehet. A 

bírálóbizottság elnöke az Egyetem egyetemi tanára, professor 

emeritusa vagy habilitált egyetemi docense, a bizottság tagja 

csak tudományos fokozattal rendelkező személy lehet. A 

nyilvános vitára meg kell hívni az értekezést elutasító bírálót is. A 

bírálóbizottság legalább egyharmad, de legfeljebb négy tagja A 

bírálóbizottság legalább egyharmada külső (nem az ELTE 
alkalmazásában álló) szakember. A nyilvános vita lefolytatható 

akkor is, ha egy tag és/vagy egy bíráló nincs jelen. 

(2) A nyilvános vita időpontját három héttel korábban 

nyilvánosságra kell hozni. A nyilvános vita időpontját 15 nappal 

korábban nyilvánosságra kell hozni. Nyilvános vitát az őszi és a 
tavaszi szemeszterben lehet tartani. Kivételes esetben júliusban is 

lehet nyilvános vita – ezt a TDT elnökének címzett beadványban 

lehet kérelmezni és akkor engedélyezhető, ha a védés adatait 

legkésőbb június 30-ig a doktorandusz eljuttatja a Doktori 

Csoporthoz. A TDT elnöke a kérelemben felsorolt kivételes 
indokok mérlegelése után dönt az engedélyezésről. A vitára meg 

kell hívni a szakma jeles képviselőit. Az értekezés és a tézisek 

nyomtatott formában megtekinthetők a Doktori Csoportnál. 

(…) 

 

6. határozat: Az Egyetemi Doktori Tanács támogatja az ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat 6/6. sz. 

melléklete, a Természettudományi Kar Kari Doktori Szabályzata 14. § (1)-(2) bekezdésének – 

előterjesztés szerinti – módosítását. 
 

 

7. Javaslat a Biológia Doktori Iskola Működési Szabályzatának és Minőségbiztosítási Tervének 

módosítására 

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

Doktori Iskola Működési Szabályzatának és Minőségbiztosítási Tervének – előterjesztés szerinti – 
módosítását. 
 

 

8. Javaslat a Szociológia Doktori Iskola Működési Szabályzatának módosítására 
 

Szociológia Doktori Iskola Működési Szabályzat 

Jelenlegi szabályozás Javasolt módosítás 

20.§  
A TTDT – a témavezető támogató javaslatával – a szervezett 

képzésben részt vevő hallgató kérelmére a felvétel előtti 

tudományos tevékenységét a kreditelismerés szabályai szerint 

elismerheti. 

20.§  
A TTDT – a témavezető támogató javaslatával – a szervezett 

képzésben részt vevő hallgató kérelmére a felvétel előtti 

tanulmányi és tudományos tevékenységét a kreditelismerés 

kreditátvitel szabályai szerint elismerheti. 

A kreditátvitelhez a kért kreditkódot és kreditszámot a 

teljesítmény eredeti keletkezésekor létrejött bizonyító 

dokumentumokkal és a témavezető támogató nyilatkozatával 

együtt a hallgató azon doktori program titkárának 

nyújthatja be, amelyen aktív jogviszonya van. Tanulmányi 

kreditek esetén kizárólag doktori szintű képzésből fogadható 

el kredit. Kreditátviteli kérelmet csak aktív jogviszonyú 

hallgató nyújthat be, minden félévben a szorgalmi időszak 

második hetének végéig. A programtitkár és a 

programvezető javaslata alapján a kreditátvitelről a TTDT 

dönt. 

 

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

Szociológia Doktori Iskola Működési Szabályzatának – előterjesztés szerinti – módosítását. 

https://www.elte.hu/dstore/document/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/695/ELTE_SZMSZ_II_EDSZ.pdf
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9. Javaslat az ELTE SzMSz II. Hallgatói követelményrendszer 74/A. § (1) bekezdésének 

módosítására 

Dr. Mezey Barna professzor úr véleménye szerint előzetes tájékozódást, megfelelő előkészítést 

követően, egy mielőbbi napirend keretében szükséges visszatérni a témára. A Tanács tagjai 

egyetértettek abban, hogy ehhez a következők szükségesek: 

1. A tudományági doktori tanácsok összefoglalják saját tudományterületük plágiummal 

kapcsolatos problémáit. 

2. A Természettudományi Doktori Tanács új javaslattal él e téren az EDSZ módosítására. 

3. Az EDT elnöke megkeresi az Egyetem vezetését és kikéri véleményét az egységes, egyetemi 

szintű szabályozás (a HKR esetleges felülvizsgálata), valamint a plágiumkereső szoftver 

beszerzése ügyében. 
 

 

10. A doktori képzésre történő felvétel követelményei, a tudományterület műveléséhez szükséges 

idegennyelvismeret szabályozásának lehetőségei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény módosítása tükrében 

Dr. Mezey Barna professzor úr javaslatára a Tanács egyetértett abban, hogy úgy kerüljön 

megfogalmazásra az EDSZ módosítására teendő javaslat, hogy az ne korlátozza a doktori iskolákat, 

ezzel egyidejűleg pedig a tudományági doktori tanácsok előkészítik a saját kari szabályozásuk 

módosítását. 
 
 

11. Állásfoglalás a doktori képzésben résztvevők körében az oktatás hallgatói véleményezése 

tárgyában végzett felmérés kérdőíveivel kapcsolatban 

Az EDT elnöke a Természettudományi Kar doktori iskoláinak az EDT elé terjesztett kéréseit 

továbbítja az ELTE Minőségügyi Irodához, különösen arra való tekintettel, hogy a 

felmérések/kérdőívek részletes megismerésére irányuló kérés teljesíthetőségét a Minőségügyi 

Irodának a minőségügyi szempontokon túl még adatvédelmi, adatkezelési szempontból is vizsgálnia, 

értékelnie szükséges. 

Az EDT elnöke emlékeztette a Tanácsot, hogy a doktori iskolák vezetőinek közvetlenül az ELTE 

Minőségügyi Irodájához kell megküldeniük a felméréssel kapcsolatos észrevételeiket, melyek 

összegzését követően tárja azokat a Minőségügyi Iroda az EDT elé. 
 

 

12. Egyebek 

- Doktori iskolák monitoreljárása 

A doktori iskoláknak a MAB honlapján (Eljárások/Doktori iskolák akkreditációja) elérhető Útmutató 

és sablon monitoreljáráshoz (2022) dokumentum szerint elkészített beadványaikat – a TIR 2.0 

rendszerbe történő feltöltés céljából – az Oktatási Igazgatóság várja. 
 

- A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 

Korm. rendelet módosítása (közös doktori iskola létesítésének szabályozása) 
 

- A 70 év felettiek foglalkoztatása 
 

- Az EDT következő ülésének tervezett időpontja: 2023. május 25. (Az előterjesztések beérkezésének 

határideje: 2023. május 8.) 
 

 

 
 

        Prof. Dr. Mezey Barna 

az Egyetemi Doktori Tanács elnöke 

https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf
https://www.mab.hu/eljarasok/
https://www.mab.hu/eljarasok/
https://www.mab.hu/wp-content/uploads/Doktori_akkreditációs_útmutató_monitoreljáráshoz_2022.docx
https://www.mab.hu/wp-content/uploads/Doktori_akkreditációs_útmutató_monitoreljáráshoz_2022.docx
https://tir2.mab.hu/web/login
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