
2016. évi TDT határozatok 

 

 

 

1/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Szabó Judit doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 2011- 

ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2015. október 27-én „summa 

cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „Speciális prevenció és dezisztencia” 

címmel, 2015. december 18-án „summa cum laude” minősítéssel megvédte, így a doktori 

eljárásban a megszerezhető 9 pontból 9 pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 

8 igen, 0 nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Szabó Judit 

részére a Ph.D fokozatot állam- és jogtudományból „summa cum laude” minősítéssel 

ítélje oda. 

 

2/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Detrekői Zsuzsa doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2007-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2015. november 6-án 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „Az internetes tartalom és 

kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei” címmel, 2016. január 20-án 

„rite” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a megszerezhető 9 pontból 5 

pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 nem szavazattal javasolja az 

Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Detrekői Zsuzsa részére a PhD fokozatot állam- és 

jogtudományból „rite” minősítéssel ítélje oda. 

 

3/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. Till 

Szabolcs Péter doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2000-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2015. december 2-án 

„cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „A honvédelem alkotmányos 

kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig” címmel, 2015. 

december 9-én „summa cum laude” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a 

megszerezhető 9 pontból 8 pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 

nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Till Szabolcs részére 

a PhD fokozatot politikatudományból „summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 

 

4/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Berkes Antal doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 2014-

ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2015. november 16-án „cum 

laude” minősítéssel letette. Doktori értekezését „Grey Zones”: The protection of Human 

Rights in Areas out of the Effective Control of the State” címmel, 2015. november 26-án 

védte meg az ELTE és az Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne között 2012. március 1-

jén létrejött co-tutelle megállapodás 7. pontja alapján az Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne-on (ld. külön íven a nyilvános védésről szóló jegyzőkönyvet). A nyilvános 

védés jegyzőkönyve alapján a TDT megállapítja, hogy a doktorjelölt a védésen kitűnő 

minősítést kapott, ami az EDSZ szabályai szerint „summa cum laude” minősítésnek felel 

meg, így a jelölt a doktori eljárásban a megszerezhető 9 pontból 8 pontot szerzett. A 

Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori 

Tanácsnak, hogy dr. Berkes Antal részére a PhD fokozatot állam- és jogtudományból 

„summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 

 

5/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta Gyulai 

Attila doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Nyelv és retorika Carl 

Schmitt politikaelméletében” című értekezés (témavezető: dr. Szabó Márton prof. 

emeritus), valamint a benyújtott dokumentumok alapján 8igen, 0 nem szavazattal az 

alábbi határozatokat hozta: A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi dr. Gyulai Attila 

számára a doktori eljárás megindítását politikatudományból. 

 

Szigorlati főtárgy: politikai filozófia  

Szigorlati melléktárgy: diszkurzív politikatudomány 

 



Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár (ELTE ÁJK)  

Tagok: Dr. Schlett István prof. emeritus (ELTE ÁJK)  

Dr. Pál Gábor PhD adjunktus NKE Közigazgatástudományi Kar  

Póttag: Dr. Mándi Tibor PhD adjunktus (ELTE ÁJK) 

 

Bíráló bizottság:  

Elnök: Dr. Karácsony András egyetemi tanár (ELTE ÁJK)  

Tagok: Dr. Molnár Attila Károly egyetemi docens (ELTE TáTK) 

Dr. Tóth Csaba PhD adjunktus (ELTE ÁJK) − titkár  

Póttag: Dr. Kiss Balázs, egyetemi docens (ELTE ÁJK)  

Bírálók: Dr. Demeter Attila egyetemi docens (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár)  

Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár (BCE TáTK) 

Pótbíráló: Dr. Pócza Kálmán PhD, adjunktus (PPKE BTK) 

 

6/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta Izmindi 

Richárd doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Magyarország 

kormányzati rendszerei. A kormányzatok fejlődéstörténete és szerkezeti tipologizálása 

1848-tól 2010-ig” című értekezés (témavezető: dr. Bihari Mihály prof. emeritus), 

valamint a benyújtott dokumentumok alapján 8 igen, 0 nem szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta: A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi Izmindi Richárd 

számára a doktori eljárás megindítását politikatudományból. 

 

Szigorlati főtárgy: politikai rendszerek általános elmélete 

Szigorlati melléktárgy: magyar politikai rendszer 

 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Schlett István prof. emeritus (ELTE ÁJK)  

Tagok: Dr. Horváth Attila PhD egyetemi docens (ELTE ÁJK)  

Dr. Stumpf István egyetemi tanár, alkotmánybíró (SZIE ÁJK) 

Póttag: Dr. Boda Zsolt egyetemi docens (ELTE ÁJK)  

 

Bíráló bizottság:  

Elnök: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár (ELTE ÁJK)  

Tagok: Dr. Pokol Béla egyetemi tanár (ELTE TáTK) 

Dr. Gajduschek György PhD egyetemi docens (BCE Közgazdaságtudományi Kar) − 

titkár  

Póttag: Dr. Karácsony András egyetemi tanár (ELTE ÁJK)  

Bírálók: Dr. Pesti Sándor egyetemi docens (ELTE ÁJK)  

Dr. Smuk Péter PhD egyetemi docens (SZIE ÁJK) 

Pótbíráló: Dr. Tóth Csaba PhD adjunktus (ELTE ÁJK) 

 

7/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Vaskuti András doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és „A nemzetközi 

dokumentumokban megfogalmazott ajánlások érvényesülése a fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatásában” című értekezés (témavezető: dr. Busch Béla habil. egyetemi 

docens), valamint a benyújtott dokumentumok alapján 8 igen, 0 nem szavazattal az 

alábbi határozatokat hozta: A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi dr. Vaskuti 

András számára a doktori eljárás megindítását állam- és jogtudományból. 

 

Szigorlati főtárgy: büntetőjog - büntetéstan 

Szigorlati melléktárgy: fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása (anyagi, eljárásjogi 

és végrehajtási szabályok) 

 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Hack Péter habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK)  

Pótelnök: Dr. Lőrincz József egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Lajtár István PhD, Legfőbb Ügyészség 

Dr. Vókó György, DSc. (OKRI) 



Póttagok: Dr. Békés Ádám PhD adjunktus (PPKE, JAK)  

 Dr. Molnár Gábor PhD, Kúria 

 

Bíráló bizottság:  

Elnök: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (ELTE ÁJK)  

Pótelnök: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, rektor (ELTE ÁJK) 

 Tagok: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár (NKE) − titkár 

Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár (PTE ÁJK)  

Bírálók: Dr. Váradi Erika egyetemi docens (ME ÁJK)  

Dr. Deres Petronella PhD egyetemi docens (KGRE, ÁJK) 

Póttagok: Dr. Beliznay Kinga PhD, adjunktus (ELTE ÁJK) 

Dr. Békés Ádám PhD adjunktus (PPKE, JAK) (ha nem tagja a szigorlati 

bizottságnak) 

Dr. Kiss Anna PhD (OKRI) 

 Dr. Molnár Gábor PhD, Kúria (ha nem tagja a szigorlati bizottságnak) 

 

8/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – a MAB 201-8/2015. 

tájékoztatóját is figyelembe véve – a Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsának 2016. 

január 20-i határozata és javaslata alapján javasolja az EDT-nek, hogy a 

Politikatudományi Doktori Iskola vezetőjévé dr. Szabó Máté DSc. egyetemi tanárt, 

alelnökévé dr. Karácsony András CSc. egyetemi tanárt nevezze ki.  

 

9/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Alkotmányjogi 

Tanszék vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára témakiíróvá minősíti dr. 

Bodnár Eszter (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és Jogtudományi Doktori 

Iskolában. 

 

10/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Alkotmányjogi 

Tanszék vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára témakiíróvá minősíti dr. 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskolában. 

 

11/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Nemzetközi és 

Európai Magánjogi Tanszék vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára 

témakiíróvá minősíti dr. Szabados Tamás (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

12/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az ÁJDI doktori 

ügyintézőjének tájékoztatása alapján megvizsgálta Hani Ali Alghamdi (ÁJDI) egyéni 

képzésben részt vevő hallgató tanulmányi teljesítményét, és megállapítja, hogy a 

hallgató a 2013/2014. tanévben kezdte meg doktori tanulmányait. Ebben a tanévben 

mindkét félévben aktív hallgató volt, bár a tavaszi szemeszterre csak dékáni 

méltányossági döntés alapján regisztrált, miután a regisztrációra nyitva álló határidőt 

elmulasztotta. A 2014/2015. tanév őszi szemeszterében passzív hallgató volt, a tavaszi 

szemeszterben aktív. A 2015/2016. tanév őszi szemeszterében szintén passzív 

jogviszonyban volt. A három aktív félévben semmiféle tanulmányi illetőleg kutatási 

tevékenységet nem folytatott, a kijelölt témavezetővel, dr. Valki László prof. emeritussal 

és dr. Lattmann Tamás adjunktussal, aki tanulmányai segítését vállalta, nem vette fel a 

kapcsolatot, tanulmányi tervét nem nyújtotta be, és egyetlen kreditpontot sem szerzett. 

Amikor 2015 októberében a doktori ügyintéző írásbeli tájékoztatása alapján tudomást 

szerzett arról, hogy a TDT – az Nftv. 59. § (3) bekezdés a) pontja és az EDSZ 37. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján, az EDSZ 37. § (2) bekezdésben biztosított jogkörében – 

meg fogja szüntetni a hallgatói jogviszonyát, kérelemmel fordult a TDT-hez. Kérelmében 

előadta, hogy a tanulmányait eddig a hazája kormánya részére végzett tengerentúli 

munkái miatt nem tudta folytatni, de a jövőre nézve vállalja a kötelezettségek 

teljesítését. Azt kérte, hogy a TDT erre tekintettel, méltányosságból ne szüntesse meg a 

hallgatói jogviszonyát.  

A TDT a hallgató eddigi mulasztásai alapján nem látja indokoltnak a hallgatói jogviszony 

fenntartását, ezért a fenti rendelkezések alapján Hani Ali Alghamdi hallgatói 



jogviszonyát 2016. február 10-i hatállyal megszünteti. Az elbocsátott hallgató új, 

sikeres felvételi teljesítésével létesíthet ismét hallgatói jogviszonyt az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar doktori iskoláinak valamelyikében.  

 

13/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a hallgató kérelmére 

elismeri dr. Rigó Kinga Viktóriának (ÁJDI) a 2010/2011. tanévben és a 2011/2012. 

tanév őszi szemeszterében az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában teljesített 

tanulmányi és kutatási kurzusait, és ezeknek a kreditértékét a 2015/2016. tanévben 

újrakezdett doktori tanulmányaiba beszámítja.  

 

14/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács kérelmére, a 

témavezető hozzájárulásával engedélyezi dr. Császi-Monostori Márkus (ÁJDI) számára 

a doktori téma módosítását. A módosított téma: A Jogállami Hatalom – felelősségi 

kérdések a XXI. század kihívásaival összhangban.  

 

15/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Kukorelli István 

témavezető hozzájárulásával kijelöli dr. Koósné dr. Mohácsi Barbara Phd adjunktust 

(ELTE ÁJK Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék) dr. Bognár 

Alexandra (ÁJDI) PhD hallgató társtémavezetőjének. A társtémavezető a kijelölést 

elfogadta, a Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék vállalja a 

társtémavezetéssel járó feladatokat. 

 

16/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács kérelmére 

engedélyezi dr. Jámbor Gellért (ÁJDI levelező képzés) számára, hogy a 2015/2016. 

tanév tavaszi félévére esedékes tandíjat 2016. május 15-ig fizesse meg.  

 

17/2016. (II.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács 2016. június 10-re 

doktorandusz konferenciát hirdet a kari doktori iskolákkal hallgatói jogviszonyban álló 

doktoranduszok, a doktorjelöltek számára. A konferenciát előadhatnak továbbá a 

szekcióvezető döntése (ha nem azonos, akkor a hallgatót befogadó tanszék vezetőjének 

javaslatára meghozott döntése) alapján az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a doktori 

képzést max. öt évvel korábban befejezett volt hallgatók is, ha a Karral szakmai 

kapcsolatban állnak. Jelentkezési határidő: 2016. március 11. 

 

18/2016. (levélszavazás, III.9.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács 

megállapítja, hogy a 2016. február 22-én közzétett, 24 havi doktorandusz ösztöndíjra 

kiírt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, és a 2016. március 1-jétől 24 hónapra 

járó doktorandusz ösztöndíjat Vékony Dorottyának (POLDI) ítéli oda, egyúttal átsorolja 

őt levelező tagozatról nappali tagozatra. 

 
19/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Horváth András doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2010-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2015. november 17-én 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „Versenyjogi kártérítési 

igények egyes kérdéseiről, kitekintéssel az iratokhoz való hozzáférésre” címmel, 2016. 

április 7-én „cum laude” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a 

megszerezhető 9 pontból 7 pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 12 igen, 0 

nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Horváth András 

részére a Ph.D fokozatot állam- és jogtudományból „cum laude” minősítéssel ítélje oda. 

 

20/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Burai Petra doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Facing and 

overcoming the limitations of anti-corruption legislation” című értekezés (témavezető: dr. 

Hack Péter habil. egyetemi docens), valamint a benyújtott dokumentumok alapján 12 

igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatokat hozta: A Tudományági Doktori Tanács 

engedélyezi dr. Burai Petra számára a doktori eljárás megindítását állam- és 

jogtudományból. 

(A TDT 12/2015. (II.17.) TDT határozatával engedélyezte, hogy dr. Burai Petra a 

doktori értekezését angol nyelven készítse el és nyújtsa be.) 



 

Szigorlati főtárgy: kriminológia  

Szigorlati melléktárgy: jogi antropológia 

 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (ELTE ÁJK)  

Tagok: Dr. Finszter Géza prof. emeritus (ELTE ÁJK, NKE Rendészettudományi Kar)  

Dr. H. Szilágyi István egyetemi docens (PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék) 

Póttag: Dr. Szomora Zsolt habil. egyetemi docens (SZTE ÁJK Büntetőjogi és Büntető 

Eljárásjogi Tanszék) 

 

Bíráló bizottság:  

Elnök: Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanár (ELTE ÁJK)  

Tagok: Dr. Borbíró Andrea (ELTE ÁJK) - titkár 

Dr. Jakab András PhD, intézetigazgató (MTA TK Jogtudományi Intézet)  

Póttag: Dr. Vig Dávid PhD, egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK)  

 Dr. Bárd Petra PhD egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) 

 Dr. Navratil Szonja PhD egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) 

Bírálók: Dr. Kőhalmi László habil. egyetemi docens (PTE ÁJK Kriminológiai és 

Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék vezetője)  

Dr. Fekete Balázs PhD egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) 

 

21/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Szegedi László doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Egyéni és 

kollektív uniós jogvédelem a közigazgatási perben. A szubjektív jogsérelemhez kötött 

közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulása” című értekezés (témavezető: dr. F. 

Rozsnyai Krisztina habil. egyetemi adjunktus), valamint a benyújtott dokumentumok 

alapján 12 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatokat hozta: A Tudományági 

Doktori Tanács engedélyezi dr. Szegedi László számára a doktori eljárás megindítását 

állam- és jogtudományból. 

 

Szigorlati főtárgy: közigazgatási eljárásjog  

Szigorlati melléktárgy: EU közjog 

 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Kukorelli István, egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Sonnevend Pál habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

Dr. Hulkó Gábor egyetemi docens (Széchenyi Egyetem ÁJK) 

Póttag: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár (ME ÁJK) 

 

Bíráló bizottság: 

Elnök: Dr. Valki László prof. emeritus (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Mihajlov Dobromir CSc., ny. egyetemi docens 

 Dr. Csűrös Gabriella PhD., egyetemi adjunktus (DE ÁJK) - titkár 

Bírálók: Dr. Bándi Gyula DSc., egyetemi tanár (PPKE JÁK)  

       Dr. Somssich Réka, habil. egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) 

Póttag: Dr. Gombos Katalin, kúriai bíró, habil. egyetemi docens (SZTE ÁJK) 

 

22/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Varga Zsófia doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Remedies for 

violation of EU law by Member State courts. What place for the Köbler doctrine?” című 

értekezés (témavezető: dr. Somssich Réka habil. egyetemi adjunktus), valamint a 

benyújtott dokumentumok alapján 12 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatokat 

hozta: A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi dr. Varga Zsófia számára a doktori 

eljárás megindítását állam- és jogtudományból. 

(A TDT a 60/2015. (VII.2.) TDT határozatával engedélyezte, hogy dr. Varga Zsófia 

a doktori értekezését angol nyelven készítse el és nyújtsa be.) 

 

Szigorlati főtárgy: az EU intézményi joga  



Szigorlati melléktárgy: az EU belső piaci joga 

 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Kardos Gábor, egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Kovács András György habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

Dr. Lánczos Petra Lea egyetemi docens (PPKE JÁK) 

Póttag: Dr. Szabó Marcel egyetemi docens (PPKE JÁK) 

 

Bíráló bizottság: 

Elnök: Dr. Sonnevend Pál habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. F. Rozsnyai Krisztina habil. egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) 

 Dr. Metzinger Péter PhD egyetemi adjunktus (BCE) 

Bírálók: Dr. Várnay Ernő egyetemi tanár (DE ÁJK) 

Dr. Osztovits András, habil. egyetemi docens (KGRE ÁJK) 

Póttag: Dr. Fazekas János PhD egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) 

 

23/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Horváth Anett doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Pártpénztárak. A 

parlamenti pártok éves pénzügyi beszámolóiban közölt záró egyenlegek alakulása a 

bevételek és kiadások mérlegsorok vizsgálatával (1990-2014)” című értekezés 

(témavezető: dr. Bihari Mihály prof. emeritus), valamint a benyújtott dokumentumok 

alapján 10 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatokat hozta: A Tudományági 

Doktori Tanács engedélyezi dr. Horváth Anett számára a doktori eljárás megindítását 

politikatudományból. 

 

Szigorlati főtárgy: Magyar politikai rendszer 

Szigorlati melléktárgy: Pártok gazdálkodása 

 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Karácsony András, egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Simon János egyetemi tanár (KJF Nemzetközi Tanulmányok és Történelem 

Tanszék)  

Dr. Erdős Csaba PhD egyetemi adjunktus (SZE ÁJK Alkotmányjogi és 

Politikatudományi Tanszék) 

Póttag: Dr. Mráz Ágoston Sámuel (ELTE ÁJK) 

 

Bíráló bizottság: 

Elnök: Dr. Nemessányiné dr. Chronowski Nóra (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Petrétei József egyetemi tanár (PTE ÁJK) 

 Dr. Boda Zsolt habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

Bírálók: Dr. Smuk Péter habil. egyetemi docens (SZE ÁJK Alkotmányjogi és 

Politikatudományi Tanszék) 

Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár (SZTE Gazdaságtudományi Kar) 

Póttag: Pásztorné dr. Erdős Éva (ME ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék) 

 

24/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az előterjesztett 

szöveggel támogatja az új ELTE Doktori Szabályzat elfogadását, azzal, hogy a DÖK 

képviselője jelezte: a doktorandusz képviselők véleménye is megosztott az ösztöndíjas 

hallgatók külső munkavégzésének korlátozásában.  

 

25/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az előterjesztett 

szöveggel elfogadja az új ELTE Doktori Szabályzat 6/1. sz. mellékletét képező Kari 

Doktori Szabályzatot, és kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanács, valamint a Szenátus 

jóváhagyását.  

 

26/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola állam- és jogtudományi doktori program új képzési 

tervében az „állam- és jogelmélet” alternatív tárgy nevének „jog és társadalomelmélet”-

re javításával, kriminológiai doktori program új képzési tervét pedig változatlan formában 



elfogadja, és kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanács, valamint a Szenátus 

jóváhagyását.  

 

27/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a tudományelméleti 

tárgyak pontosabb megjelölésével elfogadja a Politikatudományi Doktori Iskola új képzési 

tervét, és kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanács, valamint a Szenátus jóváhagyását.  

 

28/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács javasolja, hogy az 

Egyetemi Doktori Tanács adományozzon emeritus törzstag címet dr. Dezső Márta 

professor emeritus és dr. Harmathy Attila professor emeritus számára. 

 

29/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a Munkajogi és 

Szociális Jogi Tanszék vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára témakiíróvá 

minősíti dr. Hungler Sára (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskolában. 

 

30/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Kriminológia 

vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára témakiíróvá minősíti dr. Inzelt Éva 

Veronika (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

31/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a Kriminológia 

Tanszék vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára témakiíróvá minősíti dr. Vig 

Dávid (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

32/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Pelyák János 

2015. december 18-án kelt kérelmére – a kurzus tematikájának megismerése alapján, a 

témavezető javaslatára is tekintettel – hozzájárul a Büntetőjogi Tanszék által a nappali 

jogászképzésben meghirdetett „Ausgewählte Probleme aus dem Strafrecht AT” c. kurzus 

más képzésen teljesített fakultatív tárgyként való utólagos felvételéhez, és elismeri 

annak teljesítését a 2015/2016. tanévben.  

 

33/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Fail Ágnes 

kérelmére – a témavezetők javaslatára is tekintettel – hozzájárul a Magyar Jogtörténeti 

Tanszéken, dr. Szőke Lívia által a nappali jogászképzésben meghirdetett „Boszorkányok 

és női bűnelkövetők Magyarországon (1695-1900)” c. kurzus más képzésen teljesített 

fakultatív tárgyként való felvételéhez.  

 

34/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Szontágh 

Veronika Anna kérelmére – a témavezető javaslatára is tekintettel – hozzájárul a ELTE 

Társadalomtudományi Karán, dr. Csepeli György által meghirdetett „A társadalmi 

fázisváltás pszichológiája: válságok, etnikai feszültségek, antiszemita erőszak” c. kurzus 

más képzésen teljesített fakultatív tárgyként való felvételéhez.  
 

35/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a hallgató 

kérelmére, 2016. február 15-i hatállyal megszünteti dr. Szász Nóra Tünde hallgatói 

jogviszonyát az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 
 

36/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a hallgató 

kérelmére, 2016. március 23-i hatállyal megszünteti Jambrik Ágnes hallgatói 

jogviszonyát az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 
 

37/2016. (V.10.) TDT határozat: 36/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági 

Doktori Tanács a hallgató kérelmére, 2016. április 6-i hatállyal megszünteti dr. Buza 

Gábor Attila hallgatói jogviszonyát az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

38/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács tudomásul veszi dr. 

Holló Klaudia 20014-ben abszolutóriumot szerzett volt hallgató bejelentését, hogy dr. 

Vass János halála miatt dr. Kurucz Mihály habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK Agrárjogi 

Tanszék) témavezetésével folytatja kutató munkáját és készíti el a doktori értekezését.  



 

39/2016. (V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Hegedős Soma 

és dr. Kis Tamás (ÁJDI) hallgatók kérelmét a következő indokok alapján elutasítja.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11. § (1) bekezdésének a) 

pontja ad felhatalmazást az egyetemi SZMSZ megalkotásra, melynek része a hallgatói 

követelményrendszer (HKR.) és a doktori szabályzat is. Az ELTE Doktori Szabályzatának 

(EDSZ) 23. §. (2) bekezdése mondja ki, hogy a doktori szabályzatban nem szabályozott 

kérdésekben a HKR. általános szabályait kell alkalmazni. Az Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (4) bekezdése a kurzus 

felelősét, illetőleg a témavezetőt kötelezi arra, hogy – a HKR megfelelő alkalmazásával – 

a kurzus teljesítését az elektronikus tanulmányi rendszerben igazolja. Az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskolában az II-IV. szemeszterben a témavezetőnek kell igazolnia 

a kötelező előadások teljesítését. Ehhez a doktori iskola ügyintézője minden szorgalmi 

időszak végén megküldi a témavezetőknek azt, hogy a hallgatóik hány előadáson vettek 

részt. A teljesítés igazolásának határidejéről, a bejegyzés elleni kifogás benyújtásának 

módjáról és határidejéről a HKR. 65. § (3) és (6) bekezdése szól. Ehhez képest az EDSZ 

43. § (4) bekezdése csak annyiban ír elő különös szabályt, hogy az elektronikus 

tanulmányi rendszerben rögzített érdemjeggyel kapcsolatban benyújtott kifogást első 

fokon a kari hivatal bírálja el, és a tanulmányi bizottságnak nincs hatásköre – mint ahogy 

a doktori képzés egyetlen hallgatói ügyében sincs. (A kari hivatal az EDSZ 25. §-a szerint 

a kari doktori képzés ügyeiben eljáró hivatal.) 

A jelen ügyben a hallgatók a 2014/2015. tanév őszi szemeszterében vették fel a 

Tulajdonjog c. kötelező előadást, és kérelmük szerint akkor teljesítették is. A témavezető 

azonban nem igazolta a teljesítést a NEPTUN-ban, a hallgatók pedig az előírt határidőn 

belül ezt nem kifogásolták.  

Tekintettel arra, hogy a HKR. hivatkozott általános részének 65. §-ában foglalt határidők 

jogvesztőek, az elektronikus tanulmányi rendszerbe nem lehet utólag beírni, a 

rendszerben nem lehet érdemjegyet, teljesítést módosítani, ezért a teljesítés utólagos 

igazolásra vonatkozó kérelmet a Tudományági Doktori Tanács elutasította. A képzési 

tervben kötelezően előírt tárgy igazolt teljesítése az abszolutórium kiállításának a 

feltétele, így a tárgyat csak ismételt tárgyfelvétellel és az előírt kötelezettségek 

teljesítésével lehet pótolni.  

Az Nftv. nem teszi lehetővé tanulmányok folytatása esetén az önköltség elengedését, az 

Nftv. 83. § (4) bekezdése csak arra hatalmazza fel az egyetemet, hogy az SZMSZ-ben a 

tanulmányi eredmények, illetőleg a szociális helyzet alapján kedvezményeket vagy 

részletfizetési lehetőséget állapítson meg. Így a Tudományági Doktori Tanács az 

önköltség elengedése iránti kérelemnek sem tudott helyt adni.  

 

40/2016. V.10.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a jelentkezők 

létszámának függvényében két szóbeli felvételi bizottságot szervez: A bizottságok tagjai: 

Kukorelli István, Fazekas Marianna, Nagy Marianna, Lévay Miklós, Fleck Zoltán és a DÖK 

egy-egy képviselője. 

 

41/2016. (levélszavazás, V.20.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács 

Izmindi Richárd fokozatszerzési eljárásában a titkárként kijelölt Gajduschek György 

akadályoztatása miatt a 6/2016. (II.9.) TDT határozatban kijelölt bíráló bizottság 

összetételét az alábbiak szerint módosítja:  

 

Elnök: Dr. Kukorelli István DSc, egyetemi tanár, ELTE ÁJK  

Bírálók:  Dr. Pesti Sándor PhD, egyetemi docens, ELTE ÁJK 

              Dr. Smuk Péter PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem  

Tagok: Dr. Pokol Béla DSc, egyetemi tanár, ELTE ÁJK  

 Dr. Cservák Csaba PhD, egyetemi docens, KRE ÁJK – titkár 

 
 

42/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Burai Petra Anita doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2015-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. június 27-én 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését a „Facing and overcoming 



the limitations of anti-corruption legislation” címmel, 2016. június 28-án „summa cum 

laude” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a megszerezhető 9 pontból 9 

pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 nem szavazattal javasolja az 

Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Burai Petra Anita részére a Ph.D fokozatot állam- 

és jogtudományból „summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 

 

43/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Szegedi László doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2012-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. június 8-án 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését az „Egyéni és kollektív 

uniós jogvédelem a közigazgatási perben − A szubjektív jogsérelemhez kötött 

közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulása” címmel, 2016. június 27-án „summa 

cum laude” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a megszerezhető 9 pontból 9 

pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 nem szavazattal javasolja az 

Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Szegedi László részére a Ph.D fokozatot állam- és 

jogtudományból „summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 
 

44/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Vaskuti András doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2011-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. április 22-én 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „A nemzetközi 

dokumentumokban megfogalmazott ajánlások érvényesülése a fiatalkorúak büntető 

igazságszolgáltatásában” címmel, 2016. június 23-án „summa cum laude” minősítéssel 

megvédte, így a doktori eljárásban a megszerezhető 9 pontból 9 pontot szerzett. A 

Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori 

Tanácsnak, hogy dr. Vaskuti András részére a Ph.D fokozatot állam- és jogtudományból 

„summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 
 

45/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Gyulai Attila doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 2013-

ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. március 31-én „summa 

cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „Nyelv és retorika Carl Schmitt 

politikaelméletében” címmel, 2016. május 17-én „summa cum laude” minősítéssel 

megvédte, így a doktori eljárásban a megszerezhető 9 pontból 9 pontot szerzett. A 

Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori 

Tanácsnak, hogy Gyulai Attila részére a Ph.D fokozatot politikatudományból „summa cum 

laude” minősítéssel ítélje oda. 
 

46/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Izmindi Richárd doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2011-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. március 31-én 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „Magyarország kormányzati 

rendszerei. A kormányzatok fejlődéstörténete és szerkezeti tipologizálása 1848-tól 2010-

ig” címmel, 2016. június 1-jén „rite” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a 

megszerezhető 9 pontból 5 pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 8 igen, 0 

nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy Izmindi Richárd részére 

a Ph.D fokozatot politikatudományból „rite” minősítéssel ítélje oda. 
 

47/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Petrovics Zoltán doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és „A biztonság 

árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései” 

című értekezés (témavezető: dr. Horváth István habil. egyetemi docens), valamint a 

benyújtott dokumentumok alapján 8 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatokat 

hozta: A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi dr. Petrovics Zoltán számára a doktori 

eljárás megindítását állam- és jogtudományból. 

 

Szigorlati főtárgy: munkajog  

Szigorlati melléktárgy: közszolgálati jog 

 



Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Hoffman István, habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Jakab Nóra PhD, egyetemi adjunktus (ME ÁJK) 

Dr. Sipka Péter PhD, egyetemi tanársegéd (Debreceni Egyetem ÁJK) 

Póttag: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett PhD, egyetemi docens (Debreceni Egyetem ÁJK) 

 

Bíráló bizottság: 

Elnök: Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

Tagok: Prof. Dr. Prugberger Tamás, prof. emeritus (ME ÁJK) 

 Dr. Fuglinszky Ádám egyetemi docens (ELTE ÁJK) - titkár 

Bírálók: Dr. Göndör Éva egyetemi docens (SZE ÁJK)  

   Dr. Nádas György egyetemi docens (DE ÁJK) 

Póttag: Dr. Réti Mária habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

 

48/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Camille Stengel doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „’Chiks on the 

Corner’ in Budapest. Visualising Harm and Harm Reduction at a Women-Only Syringe 

Exchange Programme” című értekezés, valamint a benyújtott dokumentumok alapján 8 

igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi Camille Stengel számára a doktori eljárás 

megindítását állam- és jogtudományból (kriminológia program). A doktori eljárást az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Kenti Egyetem, a Hamburgi Egyetem, és az Utrechti 

Egyetem között, 2011 áprilisában, a „Doctorate in Cultural and Global Criminology 

(DCGC), an Erasmus Mundus Joint Doctorate” megvalósítására létrejött együttműködési 

megállapodás szerint kell lefolytatni.  

A doktori eljárásban a doktori szigorlatot az alábbi szigorlati bizottság folytatja le az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen:  

Szigorlati főtárgy: Kritikai kriminológia, mint elmélet (Critical Criminology as a theory) 
Szigorlati melléktárgy: Drogpolitika, különös tekintettel az ártalomcsökkentésre (Drug 

Policy, particularly harm reduction) 
 

Szigorlati bizottság: 

Elnök: dr. Hack Péter tanszékvezető habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK) 
Tagok: dr. Borbíró Andrea PhD, egy. adjunktus (ELTE ÁJK) 

dr. Karsai Krisztina tanszékvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem 

ÁJK Büntetőjogi és Büntető-eljárásjogi Tanszék)  
 

A nyilvános védést – melyet az együttműködési megállapodás alapján mindkét egyetem 

elfogad – az alábbi bíráló bizottság a Kenti Egyetemen folytatta le:  

Kenti Egyetem részéről:  

External examiner: Dr. Margareth Malloch, Stirling University  

External examiner: Professor Susan Boyd, University of British Columbia  

Internal examiner: Professor Roger Matthews, University of Kent 

ELTE részéről 

Internal Examiner: Professor Zsolt Demetrovics, ELTE PPK 

External Examiner: Professor Zsuzsa Elekes, Corvinus University 

 

 

49/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta Nilay 

Kavur doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Revisiting Remand 

Imprisonment within Biopolitics: A Study on Turkey’s Juvenile Justice System through 

Legislative, Judiciary and Executive Powers” című értekezés tézisei, valamint a benyújtott 

dokumentumok alapján 8 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi Nilay Kavur számára a doktori eljárás 

megindítását állam- és jogtudományból (kriminológia program). A doktori eljárást az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Kenti Egyetem, a Hamburgi Egyetem, és az Utrechti 

Egyetem között, 2011 áprilisában, a „Doctorate in Cultural and Global Criminology 

(DCGC), an Erasmus Mundus Joint Doctorate” megvalósítására létrejött együttműködési 

megállapodás szerint kell lefolytatni.  



A doktori eljárásban a doktori szigorlatot az alábbi szigorlati bizottság folytatja le az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen:  

Szigorlati főtárgy: A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának főbb modelljei és nemzetközi 

kerete (Most important models and international standards of juvenile justice) 

Szigorlati melléktárgy: Kvalitatív kutatási módszerek a kriminológiában (Qualitative 

research methods in Criminology) 

 

Szigorlati bizottság: 

Elnök: dr. Szomora Zsolt habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK Büntető eljárásjogi és 

Büntetés-végrehajtási jogi Tanszék  

Tagok: dr. Vig Dávid PhD, egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK)  

Csemáné dr. Váradi Erika, egyetemi docens (Miskolci Egyetem ÁJK Büntetőjogi és 

Kriminológiai Tanszék)  
 

A nyilvános védést – melyet az együttműködési megállapodás alapján mindkét egyetem 

elfogad – az alábbi bíráló bizottság a Kenti Egyetemen folytatta le:  

Kenti Egyetem részéről: 

External examiner: Professor Neal Hazel, University of Salford UK 

External examiner: Dr Verda Irtiş, University of Galatasaray Turkey 

Internal examiner: Dr Phil Carney, University of Kent 

ELTE részéről: 

Internal examiner: Professor Zoltán Fleck, ELTE 

External examiner: Brigadier-General Prof. Péter Ruzsonyi, NKE 

 

50/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Varga Zsófia 

doktori eljárásában a 22/2016. (V.10.) TDT határozattal a szigorlati bizottságba kijelölt 

dr. Lánczos Petra Lea egyetemi docens (PPKE JÁK) helyett, - aki akadályoztatása miatt a 

felkérést nem tudta elvállalni -, dr. Varjú Márton PhD, tudományos kutatót (MTA 

Társadalomtudományi Központ, Jogtudományi Intézet) jelöli ki.  

 

51/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a Politikatudományi 

Doktori Iskola Felvételi Bizottságának javaslata alapján 8 igen 0 nem szavazattal az 

alábbiak szerint dönt a 2016/2017. tanévre a Politikatudományi Doktori Iskolába 

jelentkezett pályázók felvételéről: 
 

 Név Téma, témavezető Pont Javaslat felvételre 

1. Tóth László 
 

Kormányzati és politikai stabilitás Kelet-Közép-
Európa országaiban 

Dr. Stumpf István, egyetemi tanár 

49 igen, ösztöndíjas 
képzésre 

2. Pokornyi Zsanett 
 

Legitimitás és a kollektív cselekvés motivációi: 
az adómorált befolyásoló tényezők 

Dr. Boda Zsolt, habil. egyetemi docens 

47 igen, önköltséges 
képzésre 

3. Kováts Eszter 
 

A „genderideológia” mint ellenségképre épülő 
társadalmi mozgalmak Európában: egy 
komplex európai politikai válságjelenség 

tünete 
Dr. Fleck Zoltán, egyetemi tanár 

Dr. Pető Andrea, egyetemi tanár CEU 

51 igen, önköltséges 
képzésre 

4. Szécsi Árpád 
 

A Magyar Demokrata Fórum  
(1987-1994) 

Dr. Bihari Mihály prof. emeritus 

50 igen, önköltséges 
képzésre 

5. Veisz Márton 
 

Az európai parlament a klasszikus 
parlamentáris elméletek szemszögéből 

Dr. Pesti Sándor, habil. egyetemi docens 

45 igen, önköltséges 
képzésre 

6. dr. Nagy Balázs 
Ágoston  

A kormányzás értelmezései a rendszerváltás 
után Magyarországon 

Dr. Szabó Márton prof. emeritus 

39 igen, önköltséges 
képzésre 

7. Horváth Tamara 
Vanda 

A politikai vezérek politikai kommunikációs 
jellemzői 

Dr. Kiss Balázs, egyetemi docens 
 

36 nem 
(az önköltséges képzést 

nem vállalta) 

8. Orbán István 
 

Az Európai Uniós tagság hatása London 
fejlődésére 

Dr. Arató Krisztina, habil. egyetemi docens 

18 nem 
(a kutatási terv és a 

szóbeli felvételin 



nyújtott teljesítmény 
alapján a felvételi 

bizottság nem javasolta 
a felvételt) 

9. Szabó Gábor László 
 

A közpolitika dinamikája Magyarországon, a 
2006-2010-es kormányzati ciklusban, különös 
tekintettel a 2009. április 14-ig tartó időszakra 

Dr. Boda Zsolt, habil. egyetemi docens 

0 
 

nem 
(nem jelent meg a 

felvételi beszélgetésen) 

 

 

52/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a Felvételi 

Bizottságok javaslata alapján – figyelembe véve a dékánnak a kari humánpolitikai 

szempontból adott véleményét is – 8 igen 0 nem szavazattal az alábbiak szerint dönt a 

2016/2017. tanévre az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolába jelentkezett 

pályázók felvételéről: 

 

Nappali tagozat, ösztöndíjas képzésre jelentkezettek 
 

NÉV 
TAN-
SZÉK KONZULENS 

Pont- 
szám Felvételi javaslat 

1. Mécs János AJ Bodnár Eszter 81 IGEN, ösztöndíjas  

2. Szalbot Balázs Mihály AJ Bodnár Eszter 80 IGEN, ösztöndíjas  

3. Csaba Orsolya Zita NJ Sonnevend Pál 80  IGEN, ösztöndíjas  

4. Dési Ádám Dániel Krim Lévay Miklós 74 IGEN, ösztöndíjas  

5. Hevesi Rebeka 
 
 
 

PEJ 
 
 
 

Varga István 
 
 
 64 

IGEN, ösztöndíjas  
(csak akkor iratkozhat be, ha az 
ELTE-vel szembeni tartozását 

megfizeti) 

6. Benkő Orsolya AJ Somody Bernadette 61 IGEN, ösztöndíjas  

7. Németh Márton AJ Kukorelli István 58 IGEN, ösztöndíjas  

8. Farkas Diána Rita PJ Menyhárd Attila 51 IGEN, ösztöndíjas  

9. Czifra Judit Krim Vig Dávid 48 IGEN, ösztöndíjas;  

10. Velkey Gábor MUJ Hungler Sára 48 IGEN, ösztöndíjas;  

11. Juhász Kitti Katalin NJ Kende Tamás 46 IGEN, levelező, önköltséges   

12. Herman Szilvia Krim Borbíró Andrea 44 IGEN, levelező, önköltséges 

13. Balogh Karolina Krim Inzelt Éva 42 IGEN, levelező, önköltséges 

14. Molnár Noémi Fanni JOT Fleck Zoltán 41 

IGEN, levelező, önköltséges  
(ha az önköltséges képzést nem 

vállalja: NEM) 

15. Kovács Luca AJ Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 40 IGEN, levelező, önköltséges  

16. Szabó Adél Krim Inzelt Éva 39 IGEN, levelező, önköltséges  

17. Ferencz Bálint JOT Nagypál Szabolcs 39 IGEN, levelező, önköltséges 

18. Stollsteiner Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 

MÁJT 
 
 
 
 
 
 
 

Horváth Attila 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

NEM  
(a kutatási terv, a szóbelin 
nyújtott teljesítmény és a 

választott tanszék ill. témavezető 
nem biztosítja a doktori 

tanulmányok megfelelő elvégzését 
a választott összehasonlító adójogi 

témában) 

 

Levelező tagozat, önköltséges képzésre jelentkezettek 

NÉV 
TAN- 
SZÉK KONZULENS Felvételi javaslat 

Badó Katalin AGJ Réti Mária IGEN, levelező, önköltséges  

Barna Lili PJ Menyhárd Attila IGEN, levelező, önköltséges   

Benyőcs Ádám PEJ Varga István IGEN, levelező, önköltséges  

Csáky Bence József BJ Gellér Balázs  IGEN, levelező, önköltséges  



Ehiribe Ike NMJ Király Miklós  IGEN, levelező egyéni önköltséges  

Ghira Márton RJÖJT Sándor István IGEN, levelező, önköltséges  

Horváth Eszter Mária BJ Gellér Balázs  IGEN, levelező, önköltséges  

Horváth Gyöngyi JOT Fleck Zoltán IGEN, levelező egyéni önköltséges  

Kaibás Gábor Márk PÜJ Simon István  IGEN, levelező, önköltséges  

Kéri Veronika AJ Pozsár-Szentmiklósy Zoltán IGEN, levelező, önköltséges  

Kiss Máté Jenő BJ Filó Mihály  IGEN, levelező, önköltséges  

Kónya Miklós Máté JOT Nagypál Szabolcs IGEN, levelező, önköltséges  

Kovács Bianka Imelda PJ Darázs Lénárd IGEN, levelező, önköltséges  

Melles Marcell KIG Rozsnyai Krisztina IGEN, levelező, önköltséges   

Nagy Erika AGJ Réti Mária IGEN, levelező önköltséges 

Nánay János András PJ Menyhárd Attila IGEN, levelező, önköltséges   

Péceli Ádám BEBV Hack Péter, Belovics Ervin IGEN, levelező, önköltséges   

Pintér Attila PJ Kisfaludi András IGEN, levelező, önköltséges  

Pistyúr Anett Kitti Krim Borbíró Andrea, Mohácsi Barbara IGEN, levelező önköltséges 

Rácz Anna BEBV Erdei Árpád IGEN, levelező önköltséges 

Szatmári Andrea Katalin KIG Hoffman István  IGEN, levelező, önköltséges  

Tallár Ákos PJ Menyhárd Attila IGEN, levelező, önköltséges  

Turi Petra PÜJ Simon István  IGEN, levelező, önköltséges  

 

 

53/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az előterjesztett 

szöveggel elfogadja az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola új Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, és kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyását. 

 

54/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az előterjesztett 

szöveggel elfogadja a Politikatudományi Doktori Iskola új Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, és kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyását. 

 

55/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Darázs Lénárd 

kérelmére, szakmai pályafutása, tudományos tevékenysége és eredményes témavezetői 

munkássága alapján – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – kezdeményezi az 

Egyetemi Doktori Tanácsnál dr. Darázs Lénárd habil. egyetemi docens törzstaggá 

minősítését az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

56/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a Magyar Állam- és 

Jogtörténeti Tanszék vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára témakiíróvá 

minősíti Bódiné dr. Beliznai Kinga (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

57/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a Jog és 

Társadalomelméleti Tanszék vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára 

témakiíróvá minősíti dr. Nagypál Szabolcs (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

58/2016. (VI.30.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – tekintettel a 

2016. július végi határidőre – felhatalmazza a doktori iskolák elnökeit, alelnökeit, hogy a 

dékánnal közösen rangsorolják és továbbítsák az Egyetemi Doktori Tanács elnökének az 

EMMI által meghirdetett Új Nemzeti Kiválósági Program B) keretére beérkezett 

pályázatokat, a posztdoktori pályázatok kivételével. A TDT megállapítja, hogy a 

posztdoktori pályázatok elbírálása nem tartozik a Tudományági Doktori Tanács 

hatáskörébe, hanem mint kari humánpolitikai kérdés a dékáni vezetés hatásköre. Ezért a 

posztdoktori pályázatok értékelésében a doktori iskolák elnökei és alelnökei nem vesznek 

részt.  



A doktori iskolák vezetői által értékelt pályázatok rangsorolásáról szóló döntés tervezetét 

és a doktori iskolák vezetői és a dékán közös megbeszélésének időpontjáról szóló 

tájékoztatást – legkésőbb a megbeszélés előtt három nappal – meg kell küldeni a TDT 

valamennyi tagjának, akik a pályázatokra vonatkozó kérdést tehetnek fel, észrevételeket 

küldhetnek, és az ülésen részt vehetnek.  

 
59/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Varga Zsófia doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 2015-

ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. szeptember 1-jén „cum 

laude” minősítéssel letette, doktori értekezését a „Remedies for violation of EU law by 

Member State courts. What place for the Köbler doctrine?” címmel, 2016. szeptember 

12-én „summa cum laude” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a 

megszerezhető 9 pontból 8 pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 9 igen, 0 

nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Varga Zsófia részére 

a Ph.D fokozatot állam- és jogtudományból „summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 

 

60/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Varga András doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „A demokrácia új 

kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után ” című tézisek (témavezető: dr. 

Arató Krisztina és dr. Koller Boglárka), valamint kutatóhelyi vita résztvevőnek egységes 

támogatása és a benyújtott egyéb dokumentumok alapján 9 igen, 0 nem szavazattal az 

alábbi határozatokat hozta: A Tudományági Doktori Tanács a tézisek alapján engedélyezi 

Varga András számára a doktori eljárás megindítását politikatudományból. A TDT a 

szigorlati tárgyakról, a szigorlati és a bíráló bizottság összetételéről az értekezés 

benyújtása után, a doktori eljárás folytatásáról szóló határozatában dönt majd.  

 

61/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az alábbi 

módosításokkal elfogadja az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának mellékletét képező módosított és kiegészített 

minőségbiztosítási tervét, és kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyását.  

A ülésen javasolt módosítások:  

- a lehetséges együttműködő partnerek felsorolása kiegészül az Igazságügyi 

Minisztériummal és az Országos Kriminológiai Intézettel.  

- a TDT monitoring eszközeinek felsorolása kiegészül azzal, hogy a TDT 

megtárgyalja a DÖK által szervezett doktoranduszi véleményezés eredményeit és 

dönt az ebből adódó feladatokról;  

- a doktori fokozatszerzés eljárási folyamatában külön utalni kell arra, hogy a TDT 

tagjai is megkapják elektronikusan a doktori értekezést, hogy dönteni tudjanak a 

fokozatszerzési eljárás megindításáról.  

 

62/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az alábbi 

módosítással elfogadja a Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzatának mellékletét képező módosított és kiegészített minőségbiztosítási tervét, 

és kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanács jóváhagyását.  

Az ülésen elfogadott módosítás: a doktori fokozatszerzés eljárási folyamatában 

külön utalni kell arra, hogy a TDT tagjai is megkapják elektronikusan a doktori 

értekezést, hogy dönteni tudjanak a fokozatszerzési eljárás megindításáról.  

 

63/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Valki László 

kérelmére, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában végzett csaknem két évtizedes 

kiemelkedő munkássága alapján – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – 

kezdeményezi az Egyetemi Doktori Tanácsnál dr. Valki László emeritus törzstaggá 

minősítését az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

64/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megtárgyalta a 

doktori kormányrendelet módosításából adódó, a doktori képzésre vonatkozó egyetemi 

és a kari szabályzatokat, képzési terveket érintő feladatokat, és az előterjesztés 

mellékletét képező szöveggel támogatja az EDSZ módosítást, valamint a doktori 



programok képzési terveinek módosítását. Ezeket az EDT jóváhagyását követően 

javasolja a Szenátus elé terjeszteni. A TDT elfogadja továbbá a doktori iskolák szervezeti 

és működési szabályzatait, és ezeket jóváhagyásra az EDT elé terjeszti.  

 

65/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács előzetesen 

hozzájárul, hogy dr. Hegedős Soma (ÁJDI nappali képzés) a 2016/2017. tanév őszi 

félévében a Kölni Egyetemen (Universität zu Köln) külföldi részképzésen vegyen részt, és 

ennek keretében – a teljesítés igazolása esetén – az „Erasmus+ Learning Agreement”-

ben feltüntetett tárgyakat elismertesse.  

 

66/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács kérelmére 

engedélyezi dr. Fail Ágnes (ÁJDI levelező képzés) számára, hogy a 2016/2017. tanév 

őszi félévére esedékes tandíjat 2016. december 15-ig fizesse meg.  

 

67/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács kérelmére 

engedélyezi dr. Jámbor Gellért (ÁJDI levelező képzés) számára, hogy a 2016/2017. 

tanév őszi félévére esedékes tandíjat 2016. december 15-ig fizesse meg. A TDT 

részletfizetést nem engedélyezhet. Az önköltséget az adott félévben a szorgalmi időszak 

végéig be kell fizetni, ezért a fizetéshalasztásra csak december 15-ig van lehetőség.  

 

68/2016. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács elutasítja dr. Tóth 

László tandíjmentesség, illetőleg tandíjkedvezmény iránti kérelmét. Az EDSZ 6/1. sz. 

mellékletét képező Kari Doktori Szabályzat 50.§-a csak arra ad felhatalmazást a TDT-

nek, hogy az önköltség megfizetésére fizetéshalasztást engedélyezzen. Az önköltség 

megfizetését különleges méltányosságból sem lehet sem elengedni, sem az összeget 

mérsékelni. Az ülésen jelenlévő témavezető (dr. Szabó Máté) javaslatára engedélyezi dr. 

Tóth László (ÁJDI levelező képzés) számára, hogy a 2016/2017. tanév őszi félévére 

esedékes tandíjat 2016. december 15-ig fizesse meg. 

 

69/2015. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola vezetőjének javaslatára jóváhagyja a Doktori Iskola 

2016/2017. tanév őszi szemeszterének tanrendjét.  

 

70/2015. (IX.13.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a Politikatudományi 

Doktori Iskola vezetőjének javaslatára jóváhagyja a Doktori Iskola 2016/2017. tanév őszi 

szemeszterének tanrendjét. 

 

71/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megtárgyalta és az 

előterjesztés szerinti szöveggel elfogadta a doktori kormányrendelet módosítása miatt 

szükséges, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori programjainak képzési 

terveit érintő módosításokat. Ezeket az EDT jóváhagyását követően javasolja a Szenátus 

elé terjeszteni.  

 

72/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megtárgyalta és az 

előterjesztés szerinti szöveggel elfogadta a doktori kormányrendelet módosítása miatt 

szükséges, a Politikatudományi Doktori Iskola doktori programjának képzési tervét érintő 

módosításokat. Ezeket az EDT jóváhagyását követően javasolja a Szenátus elé 

terjeszteni.  

 

73/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács a dr. Csaba Orsolya 

lemondásával felszabadult 48 havi ösztöndíjra 2016. szeptember 15-én kiírt pályázati 

felhívás alapján, a beérkezett pályázatot értékelve egyhangúlag Pistyúr Anett Kittinek 

(ÁJDI, Kriminológia doktori program) ítéli oda az ösztöndíjat 2016. szeptember 1-től, és 

egyúttal átsorolja Pistyúr Anett Kittit levelező képzésről nappali tagozatos képzésre.  

 



74/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Antal Attila doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Környezeti 

demokrácia Magyarországon. Elmélet és intézményesülés, gyakorlat, speciális 

részterület” című értekezés (témavezető: dr. Bihari Mihály prof. emeritus), valamint a 

benyújtott dokumentumok alapján 8 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatokat 

hozta: a Tudományági Doktori Tanács engedélyezi dr. Antal Attila számára a doktori 

eljárás megindítását politikatudományból.  

 

Szigorlati főtárgy: Demokráciaelméletek: a demokrácia fajtái és érvényesülési szférái a 

társadalomban 

Szigorlati melléktárgy: Környezetpolitika és a környezetvédelem demokratikus 

eszközei 

 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Stumpf István, alkotmánybíró egyetemi tanár (ELTE ÁJK Politikaitudományi 

Intézet) 

Tagok: Dr. Bozóki András, egyetemi tanár (CEU)  

Dr. Fülöp Sándor PhD. (NKE) 

Póttag: Dr. Ágh Attila prof.emeritus (Budapesti Corvinus Egyetem)  

 

Bíráló bizottság:  

Elnök: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 

Politikatudományi Intézet) 

Tagok: Dr. Bayer József (egyetemi tanár, MTA levelező tagja): 

Dr. Boda Zsolt, habil. egyetemi docens ((ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 

Politikatudományi Intézet), titkár 

Póttag: Dr. Kecskés Gábor PhD, adjunktus (egyetemi docens, Széchenyi Egyetem Állam- 

és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék) 

 

Bírálók: Dr. Fodor László, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar Környezetjogi és Munkajogi Tanszék)  

Dr. Pánovics Attila PhD, adjunktus (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék) 

Pótbíráló: Dr. Glied Viktor PhD, adjunktus Pécsi Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék) 

 

75/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta Nagy 

Veronika doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „(Re)constructing 

mobility: Roma in an expanding Europe. (Roma mobilitás feltérképezése a bővülő 

Európában)” című értekezés tézisei, valamint a benyújtott dokumentumok alapján 8 

igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi Nagy Veronika számára a doktori eljárás 

megindítását állam- és jogtudományból (kriminológia program). A doktori eljárást az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Kenti Egyetem, a Hamburgi Egyetem, és az Utrechti 

Egyetem között, 2011 áprilisában, a „Doctorate in Cultural and Global Criminology 

(DCGC), an Erasmus Mundus Joint Doctorate” megvalósítására létrejött együttműködési 

megállapodás szerint kell lefolytatni.  

A doktori eljárásban a doktori szigorlatot az alábbi szigorlati bizottság folytatja le az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen: 

 

Szigorlati főtárgy: Protection of Minorities (Kisebbségvédelem)  

Szigorlati melléktárgy: Critical and Cultural Criminology (Kritikai és kulturális 

kriminológia) 



 

Szigorlati bizottság 

Elnök: dr. Hack Péter tanszékvezető habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK) 
Tagok: dr. Borbíró Andrea PhD, egy. adjunktus (ELTE ÁJK) 

dr. Pap András László (MTA Társadalomtudományi Központ, Jogtudományi 

Intézet) 
 

A nyilvános védést – melyet az együttműködési megállapodás alapján mindkét egyetem 

elfogad – az alábbi bíráló bizottság az Utrechti Egyetemen folytatja le.   

 

ELTE Internal 

Professor Zoltan Fleck 

Etvos Lorand University 

Email: zfleck@ajk.elte.hu 

 

ELTE External 

Dr Margit Feischmidt 

Research Center for Social Sciences 

Email: feischmidt.margit@tk.mta.hu 

 

Utrecht Internal 

 

Professor Ferry De Jong 

Professor in Criminal Law and Criminal Procedure,  

Email: f.dejong1@uu.nl  

 

Utrecht External 

 

Dr Margaret Greenfields 

Faculty of Society and Health 

Institute of Diversity Research, Inclusivity, Communities and Society 

Email: Margaret.Greenfields@bucks.ac.uk  

 

Independent Examiner 

 

Professor Dr Joanne Van Der Leun 

Professor of Criminology 

Leiden Law School 

Email: j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl 

 

76/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Gombos Katalin 

kérelmére - a Nemzetközi és Európai Magánjogi Tanszék vezetője és a doktori iskola 

vezetőjének javaslatára - témakiíróvá minősíti dr. Gombos Katalin habil. egyetemi 

docenst (NKE) az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

77/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács dr. Nagy Erika 

kérelmére a korábbi doktori tanulmányaiból az alábbi kutatási tevékenységet ismeri el, 

és számítja be összesen 70 kutatási kredit értékben a 2016/2017. tanévben ismét 

megkezdett tanulmányaiba: 
1. A magyar és a finn szövetkezeti szabályozás aktuális kérdései  

Jogi Tanulmányok 2016, Jogtudományi Előadások az  ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak 
Konferenciáján 2016. június 10., Budapest, 2016., Kiadó: ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi 
Iskola,ISSN 2064-9851, 51-62.o., http://www.ajk.elte.hu/file/jogitanulmanyok2016.pdf 
7 kredit 
 

2. A magyar és a finn szövetkezeti szabályozás aktuális kérdései című előadás, mely elhangzott 

az ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak jubileumi konferenciáján, Budapest 2016. június 10. 

6 kredit 

mailto:zfleck@ajk.elte.hu
mailto:feischmidt.margit@tk.mta.hu
mailto:f.dejong1@uu.nl
mailto:Margaret.Greenfields@bucks.ac.uk
mailto:j.p.vanderleun@law.leidenuniv.nl


 
3. Az új finn szövetkezeti törvény útkeresése (Tavaszi Szél 2014 Konferenciakötet Állam- és 

jogtudományi szekciójának anyaga 163-171. https://drive.google.com/file/d/0B5XVxTPHc-

zad0tPRnUtT2tGRTA/view; nyomtatott formában: Tavaszi Szél 2014 Konferenciakötet II. , kiadja: 

Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2014 Debrecen, ISBN 978.963-89560-6-4, 173-182.  

(elismerve 2013/2014. tavaszi  szemeszteren mint Publikáció magyar nyelven (nyomtatott 
vagy elektronikus) 1ív 

9 kredit 
 

4. Az új finn szövetkezeti törvény vagyonjogi rendelkezéseiről Jogi Tanulmányok. Jogtudományi 

Előadások az ELTE ÁJK Doktori iskoláinak jubileumi konferenciáján, Budapest, 2014., Kiadó: ELTE ÁJK, 

ISSN 2064-9851,58-62.oldal, http://www.ajk.elte.hu/file/jogitanulmanyok2014.pdf) 

(elismerve 2013/2014. tavaszi  szemeszteren mint Publikáció magyar nyelven (nyomtatott vagy 
elektronikus) 1ív  
9 kredit 
 

5. Az új finn szövetkezeti törvény vagyonjogi rendelkezéseiről című előadás,   mely elhangzott az 

ELTE ÁJK Doktori Iskoláinak jubileumi konferenciáján, Budapest 2014. június 13. 

(elismerve 2013/2014. tavaszi  szemeszteren; magyar nyelvű szakmai előadás) 
6 kredit 
 

6. A szövetkezeti mozgalom kezdete Finnországban (Themis, az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola  elektronikus folyóirata, HU ISSN 2064-0900,  151-165.oldal 2014 június, 

elérhető:http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2014_jun.pdf) 

(elismerve 2013/2014. őszi szemeszteren mint Publikáció magyar nyelven (nyomtatott vagy 
elektronikus) ( ez ¾ ív: 34.000 karakter lábjegyzetekkel, irodalomjegyzékkel együtt) 
7 kredit 
 

7. DOSZ Tavaszi Szél Konferencia előadás „Az új finn szövetkezeti törvény útkeresése” címmel 

Debrecen, 2014. március 21-23. 

(elismerve 2013/2014. őszi szemeszteren mint Magyar nyelvű szakmai előadás) 
6 kredit 

8. A szövetkezeti jog reformjáról Finnországban (Themis, az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori 

Iskola  elektronikus folyóirata, HU ISSN 2064-0900, 278-297.oldal 2013 december, 

http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2013_dec.pdf) 

(elismerve 2013/2014. őszi szemeszteren mint Publikáció magyar nyelven (nyomtatott vagy 
elektronikus) 1ív ,  
9 kredit 
 

9. A vagyoni hozzájárulás főbb szabályai a finn szövetkezeti törvényben (Themis, az ELTE Állam- 

és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata, HU ISSN 2064-0900,  281-305.oldal 2013 

június, elérhető:http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2013_jun.pdf 1,5 ív (62.394 karakter) 

14 kredit 

 

A TDT az 1998-ban írott publikációkat nem ismeri el, mert ezek a doktori képzés 

megkezdése előtt több mint öt évvel születtek (ld. KDSZ 12. § (4) bekezdés a) pont). 

 

78/2016. (X.4.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács Szécsi Árpád 

kérelmére – a Politikatudományi Doktori Iskola javaslatára – a 2016/2017-ben kezdett, 

ismételt doktori képzés első ciklusára a korábbi doktori tanulmányaiból 7 kötelező kurzus 

teljesítését, a kutatási tevékenységből a hospitálást, a kurzustartást és egy publikációt 

elismer, összesen 60 kredit értékben. 

Kötelező kurzusok:  

 Politika – politikatudomány 5 kredit 

 Jog és politika 5 kredit 

 Eszmék és valóság a nemzetközi viszonyokban  5 kredit 

 Az integráció elméleti és gyakorlati kérdései az EU-ban 5 kredit 

 Politikatudomány-politikai filozófia-politikai elmélet 5 kredit 

 Pártok-parlamentarizmus-kormányzás 5 kredit 

 A magyar politikai rendszer 5 kredit 

Tudományos modul: 

 Hospitálás 10 kredit 

 Kurzustartás 10 kredit 

 Publikáció 5 kredit 

https://drive.google.com/file/d/0B5XVxTPHc-zad0tPRnUtT2tGRTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5XVxTPHc-zad0tPRnUtT2tGRTA/view
http://www.ajk.elte.hu/file/jogitanulmanyok2014.pdf
http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2014_jun.pdf
http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2013_jun.pdf


 

 

79/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta dr. 

Petrovics Zoltán doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2007-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. szeptember 20-án 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „A biztonság árnyékában. A 

munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései címmel, 2016. 

október 25-én „summa cum laude” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a 

megszerezhető 9 pontból 9 pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 7 igen, 0 

nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy dr. Petrovics Zoltán 

részére a Ph.D fokozatot állam- és jogtudományból „summa cum laude” minősítéssel 

ítélje oda. 
 

80/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Horváth Anett Margit doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a 

jelölt 2015-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. június 27-én 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „Pártpénztárak. A 

parlamenti pártok éves pénzügyi beszámolóiban közölt záró egyenlegek alakulása a 

bevételek és kiadások mérlegsorok vizsgálatával (1990-2014)” címmel, 2016. október 

25-én „cum laude” minősítéssel megvédte, így a doktori eljárásban a megszerezhető 9 

pontból 7 pontot szerzett. A Tudományági Doktori Tanács 6 igen, 1 nem szavazattal 

javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy Horváth Anett Margit részére a Ph.D 

fokozatot politikatudományból „cum laude” minősítéssel ítélje oda. 
 

81/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Camille Stengel doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 

2015-ben szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. október 18-án 

„summa cum laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „’Chiks on the Corner’ in 

Budapest. Visualising Harm and Harm Reduction at a Women-Only Syringe Exchange 

Programme” címmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Kenti Egyetem, a Hamburgi 

Egyetem, és az Utrechti Egyetem között, 2011 áprilisában, a „Doctorate in Cultural and 

Global Criminology (DCGC), an Erasmus Mundus Joint Doctorate együttműködési 

programja alapján, 2016. február 29-én a Kenti Egyetemen védte meg. A Tudományági 

Doktori Tanács 7 igen, 0 nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy 

Camille Stengel részére a Ph.D fokozatot állam- és jogtudományból (kriminológia 

szakterületi kiegészítéssel) „summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 

 

82/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta Nagy 

Veronika doktori eljárásának dokumentumait, és megállapította, hogy a jelölt 2015-ben 

szerezte meg az abszolutóriumát. Doktori szigorlatát 2016. október 17-én „summa cum 

laude” minősítéssel letette, doktori értekezését „The power of invisibility. Reconstructing 

mobility: Roma in an expanding Europe” címmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 

Kenti Egyetem, a Hamburgi Egyetem, és az Utrechti Egyetem között, 2011 áprilisában, a 

„Doctorate in Cultural and Global Criminology (DCGC), an Erasmus Mundus Joint 

Doctorate együttműködési programja alapján, 2016. november 4-én az Utrechti 

Egyetemen és a Kenti Egyetemen védte meg. A Tudományági Doktori Tanács 7 igen, 0 

nem szavazattal javasolja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy Nagy Veronika részére a 

Ph.D fokozatot állam- és jogtudományból (kriminológia szakterületi kiegészítéssel) 

„summa cum laude” minősítéssel ítélje oda. 

 

83/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Tamás Veronika doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Politikai élet a 

helyi önkormányzatokban” című értekezés (témavezető: dr. Körösényi András egyetemi 

tanár), valamint a benyújtott dokumentumok alapján 8 igen, 0 nem szavazattal az alábbi 

határozatokat hozta: A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi dr. Tamás Veronika 

számára a doktori eljárás megindítását politikatudományból. 

 

Szigorlati főtárgy: Magyar politikai rendszer 

Szigorlati melléktárgy: területi önkormányzatok, helyi politika 



 

Szigorlati bizottság:  

Elnök: Dr. Pesti Sándor habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Stumpf István, egyetemi tanár, alkotmánybíró (SZIE DFÁJK) 

Dr. Várnagy Réka, PhD, egyetemi adjunktus (Budapesti Corvinus Egyetem) 

Póttag: Dr. Tóth Csaba PhD, egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) 

 

Bíráló bizottság: 

Elnök: Dr. Szabó Máté egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Zsebéné Dobó Marianna főiskolai docens (Eszterházy Károly Főiskola, 

Politológia Tanszék) 

 Dr. Hoffman István habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) – titkár 

Póttag: Dr. Bozóki András egyetemi tanár (CEU)  

Bírálók: Dr. Pálné Kovács Ilona, MTA levelező tag (PTE)  

   Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár (DE ÁJK) 

Póttag: Dr. Kunszt Márta egyetemi docens (PTE) 

 

84/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács megvizsgálta 

Chang Chuan-Fen doktori eljárás megindítására irányuló kérelmét, és a „Justice Inc.: 

The “how” and “why” of the death sentences in Taiwan 2006-2015” című értekezés 

tézisei, valamint a benyújtott dokumentumok alapján 8 igen, 0 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

A Tudományági Doktori Tanács engedélyezi Chang Chuan-Fen számára a doktori eljárás 

megindítását állam- és jogtudományból (kriminológia program). A doktori eljárást az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Kenti Egyetem, a Hamburgi Egyetem, és az Utrechti 

Egyetem között, 2011 áprilisában, a „Doctorate in Cultural and Global Criminology 

(DCGC), an Erasmus Mundus Joint Doctorate” megvalósítására létrejött együttműködési 

megállapodás szerint kell lefolytatni. 

 

A doktori eljárásban a doktori szigorlatot az alábbi szigorlati bizottság folytatja le az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen: 

 

Szigorlati főtárgy: Development of abolitionism of death penalty 

Melléktárgy: Qualitative research methods in Criminology. 

 

Szigorlati bizottság 

Elnök: Dr. Fleck Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK) 

Tagok: Dr. Nagy Anita habilitált egyetemi docens (Miskolci Egyetem Állam-és 

Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete: anita.nagy@uni-miskolc.hu) 

Dr. Vig Dávid (PhD) egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK: vigdavid@gmail.com) 

Póttag: Dr. Borbíró Andrea (ELTE ÁJK) 

 

A nyilvános védést – melyet az együttműködési megállapodás alapján mindkét egyetem 

elfogad – az alábbi bíráló bizottság a Hamburgi Egyetemen folytatja le:  

Hamburgi Egyetem részéről: 

External examiner: Prof. em. Dr. Johannes Feest 

Internal examiner: Dr. Christine Hentschel 

ELTE részéről: 

External examiner: Prof. Renáta Uitz 

Internal examiner: Dr. Szabó Máté 

Külső tag: Saul Lehrfreund MBE LLD 

 

85/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – a 

Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsának 2016. november 30-án hozott 3. sz. 

határozata alapján – elfogadja a Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata 11. § (1) bekezdésének a következő módosítását, és jóváhagyásra az 

Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti:  

https://email.ajk.elte.hu/owa/redir.aspx?REF=n_UlWWNByjpAEUdA9LCQeba9_on38mz1JKiqWm-hSMtCi0kysx3UCAFtYWlsdG86YW5pdGEubmFneUB1bmktbWlza29sYy5odQ..
https://email.ajk.elte.hu/owa/redir.aspx?REF=0EkALDP9GcH26su3_v8Vv8PSE1r2zsoebFNx6CDrjLpCi0kysx3UCAFtYWlsdG86dmlnZGF2aWRAZ21haWwuY29t


11. § (1) Politikatudományi doktori képzésre az jelentkezhet, aki politológus, 

jogász, közgazdász, vagy bölcsészettudományi kar történelem szakán, továbbá az 

alábbi szakokon 

a) közgazdálkodás és közpolitika  

b) nemzetközi tanulmányok 

c) szociológia 

d) kisebbségpolitika 

d) közösségi és civil tanulmányok 

e) filozófia 

f) közigazgatási mester  

g) nemzetközi biztonság és védelempolitika 

egyetemi (MA) oklevéllel és angol, német, orosz, francia, spanyol vagy olasz 

nyelvek egyikéből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag 

elismert nyelvvizsgával rendelkezik.”  

 

86/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori a Büntetőjogi Tanszék 

vezetője és a doktori iskola vezetőjének javaslatára témakiíróvá minősíti dr. Ambrus 

István (PhD) egyetemi adjunktust az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. 

 

87/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – az eddigi 

témavezető, dr. Busch Béla közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésére tekintettel – 

dr. Bangó Zoltán (ÁJDI) doktorandusz kérelmére, dr. Gellér Balázs tanszékvezető 

javaslata alapján dr. Ambrus Istvánt jelöli ki a doktorandusz témavezetőjévé. 

 

88/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – a 

Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsának 2016. november 30-án hozott 2. sz. 

határozata alapján dr. Nagy Balázs Ágoston PhD hallgató (témája: „A kormányzás 

értelmezési a rendszerváltás utáni Magyarországon”) számára dr. Szabó Márton 

professor emeritus mellé társtémavezetőként kijelöli dr. Boda Zsolt habilitált egyetemi 

docenst.  

 

89/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – a témavezető dr. 

Kisfaludi András támogatását is figyelembe véve – hozzájárul, hogy dr. Pintér Attila 

(ÁJDI) a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterében az Augsburgi Egyetemen folytassa 

doktori tanulmányait, és az előzetes tanulmányi és kutatási tervben foglaltak teljesítése 

esetén külföldi részképzésként elismeri ezeket a tanulmányokat. A hallgató a részképzés 

ideje alatt köteles aktív hallgatóként regisztrálni.  

 

90/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – a tanszékvezető 

dr. Horváth István és a témavezető dr. Hungler Sára támogatását is figyelembe véve – 

hozzájárul, hogy dr. Velkey Gábor az ÁJDI ösztöndíjas PhD hallgatója az EDSZ 39-40. 

§-a alapján a Bogsch és Társai Ügyvédi Irodában 2017. február 1-ig részmunkaidőben 

ügyvédjelölti jogviszonyt létesítsen.  

 

91/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács hozzájárul, hogy dr. 

Mécs János az ÁJDI ösztöndíjas PhD hallgatója az EDSZ 39-40. §-a alapján a Társaság a 

szabadságjogokért” civil szervezetnél részmunkaidőben munkavégzésre irányuló 

jogviszonyt létesítsen.  

 

92/2016. (XII.6.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács – a tanszékvezető 

dr. Nemessényiné dr. Chronowksi Nóra és a témavezető dr. Bodnár Eszter támogatását is 

figyelembe véve – hozzájárul, hogy dr. Szalbot Balázs Mihály az ÁJDI ösztöndíjas PhD 

hallgatója az EDSZ 39-40. §-a alapján a Horváth és Társai Ügyvédi Irodában 

részmunkaidőben ügyvédjelölti jogviszonyt létesítsen.  

 

 

 

 


