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I.1 Általános, szervezeti és minőségbiztosítási jellemzők 

I.1.1 A doktori iskola adatai 

A doktori iskolát működtető egyetem(ek) 

neve 

Széchenyi István Egyetem 

Doktori iskola neve Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola 

Doktori iskola címe 9026 Győr, Áldozat u. 12. 

Doktori iskola létesítésének éve 2008 

Doktori képzés kezdetének éve 2008 

Doktori képzés helye(i) 9026 Győr, Áldozat u. 12. 

Doktori iskola vezetője Prof. Dr. Szigeti Péter 

Kapcsolattartó személy(ek) neve, beosztása, 

e-mail-címe, telefonszáma 

Dr. Erdős Csaba, titkár 

erdos.csaba@sze.hu, 06-70/416-08-12 

Csizmarik Eszter, adminisztrátor 

csizmarik@ga.sze.hu, 06-96/613-675 

Doktori képzés nyelve(i) magyar 

Doktori iskola tudományterületi besorolása társadalomtudományok 

Doktori iskola tudományága(i) állam- és jogtudományok 

    ezen belül: kutatási/művészeti terület állam- és jogtudomány 

Doktori program(ok) megnevezése állam- és jogtudományi 

Kiadott doktori fokozat elnevezése (DLA 

és/vagy PhD) 

PhD 

 

 

I.1.2 A doktori iskola profilja, vezetése, működése és versenyképessége 

(Milyen intézményben, milyen vezetéssel, létszámmal, mióta, milyen szintű autonómiával 

működik a doktori iskola? Mi a rövid története? Melyek a doktori iskola sajátosságai, fő 

erősségei? Helyezze el a magyarországi és nemzetközi doktori iskolák palettáján: miben 

nyújt többet, jobbat vagy mást, mint a többi, hasonló profilú doktori iskola, különös te-

kintettel a nemzetközi versenyképességre?) 

 

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola a Széchenyi István Egyetem önálló szervezeti 

egysége, amely szoros együttműködésben áll az Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudomá-

nyi Karával, valamint az Egyetemi Doktori Tanáccsal.  

 

A Doktori Iskola vezetője Prof. Dr. Szigeti Péter, az állam- és jogtudományok akadémiai dok-

tora 2001-től (DSc.), aki korábban politikatudomány kandidátusa minősítést is szerzett (CSc. 

1989). A Doktori Iskola szakmai kérdésekben autonóm, fő döntéshozó szerve a Tudományági 

Doktori Tanács. A Doktori Iskola gazdálkodása része a központosított egyetemi gazdálkodás-

nak. 

 

A Doktori Iskola rövid története  

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának létrehozása a több 

mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés régóta várt, méltó kiteljesedését 

jelentette, hiszen tevékenysége, küldetése szoros összefüggésben áll a győri jogászképzés cél-

kitűzéseivel. Mária Terézia 1776-ban emelte a Királyi Jogakadémia rangjára az ekkor már hat 

évtizede működő Királyi Jogakadémiát. Az 1892-ig működő intézmény a magyar tudomány 

és közélet olyan kiemelkedő alakjait is hallgatói között tudhatta, mint például a haza bölcse, 
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Deák Ferenc, gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök, Reguly Antal és 

Mikszáth Kálmán. 

 

A Királyi Jogakadémia megszűnését követően egy évszázadot kellett várni arra, hogy Győr 

városában újra megindulhasson a jogászképzés. Egy 1995-ben született megállapodás értel-

mében az akkori Széchenyi István Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 

és Jogtudományi Kara közös oktatási intézetet, tagozatot hozott létre, ahol évente közel száz 

jogászhallgató folytathatta tanulmányait, az ELTE hallgatójaként, így a végzett hallgatók az 

ELTE diplomáját szerezték meg. A jogászképzés újraindulását követő években a győri intéz-

mény deklarált célkitűzése lett egy önálló jogú képzési struktúra akkreditációja, önálló intéz-

ményi keretek között. Az Országgyűlés 2001-ben döntött a Széchenyi István Egyetem létre-

hozásáról, amelynek égisze alatt lehetővé vált az immáron önálló jogú jogászképzés beindítá-

sa (újraindítása) mellett a doktori képzési rendszerek, a doktori iskolák akkreditációja is. 

 

2002. január 1-je tehát két szempontból is mérföldkő a győri jogászképzés történetében. Egy-

felől ezen a napon született meg a Széchenyi István Egyetem, másfelől – a Magyar Akkredi-

tációs Bizottság fenntartások és feltételek nélküli, teljes körű akkreditációja révén – az új in-

tézmény Jog- és Gazdaságtudományi Kara immár saját jogon végezhette a jogászhallgatók 

képzését. Az integrált Kar keretei között haladéktalanul megkezdődött a két tudományág 

együttműködése és egy közös kutatási program kidolgozása.  

 

A végzett jogászok számára is nyitva álló multidiszciplináris társadalomtudományi doktori 

képzés 2004 februárjában – „Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-

Európában” címmel – indult meg a Széchenyi István Egyetemen (2003/7/II/1/1. számú MAB-

határozat). Miként azt meglehetősen sokrétű kutatási programjának elnevezése is jelzi, a Mul-

tidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola mindenekelőtt a közép- és kelet-európai 

regionális együttműködési lehetőségek, az ösztönző és a gátló tényezők, a gazdasági, a társa-

dalmi és az intézményi kapcsolatok, valamint az ezeket körülvevő – tágabb értelemben vett – 

jogi és politikai környezet megismerésére és tudományos igényű vizsgálatára vállalkozott.  

 

2007. január 1-jén a Jog- és Gazdaságtudományi Kar helyett két önálló szervezeti egység – a 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomány Kar – ala-

kult, amelyek keretei között ezen túl külön szervezeti keretek között folyt a jogászok és köz-

gazdászok képzése. A különválás és az önálló jogú graduális képzések megindulása után jo-

gos igényként merült fel mindkét utódintézményben az önálló jogú doktori képzés akkreditá-

lása. A multidiszciplináris keretek között folytatott oktatási és kutatási tevékenység három éve 

összességében sikeresnek tekinthető: 2007 közepéig a Multidiszciplináris Társadalomtudo-

mányi Doktori Iskolában huszonhat jogász végzettségű hallgató kezdte meg doktori tanulmá-

nyait. Közülük 2004 és 2007 között öt fő szerzett abszolutóriumot. A karok szétválását köve-

tően azonban mindkét részről felmerült a saját doktori képzés kialakításának igénye, melynek 

különös aktualitást kölcsönzött a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fo-

kozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet megjelenése, vala-

mint a Magyar Akkreditációs Bizottság – 2007 márciusát követően kiadott – doktori iskolák 

létesítésének és működésének követelményeiről szóló állásfoglalása.   

A folyamat lezárásaként a Magyar Akkreditációs Bizottság alapos vizsgálatot követő, 

2008/3/VIII/2/129. számú döntésével jóváhagyta Doktori Iskolánk 2008. évi létesítését, tema-

tikáját és követelményrendszerét az állam- és jogtudományok tudományágában (a Magyar 

Akkreditációs Bizottság besorolása szerint), minek következtében 2008 szeptemberében kez-

dődhetett meg a doktori képzés az első évfolyammal és a jogelőd Multidiszciplináris Társada-

lomtudományi Doktori Iskolába felvételt nyert joghallgatók átvételével. 
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A győri állam- és jogtudományi doktori képzés sajátosságai 

A Doktori Iskola országos összehasonlításban a kisebb létszámú doktori iskolák közé tartozik, 

ami a doktori képzés céljához igazodó tutoriális munka lehetőségét rejti magában. Ennek kö-

szönhetően az iskolarendszerű képzési szakaszban részt vevő oktatók is tudják az egyéni kuta-

tási témák figyelembe vételével alakítani a tantárgyak követelményrendszerét, a beszámolás 

módját, így már a kétszer kétéves képzési idő első ciklusában is jobban fókuszálható a dokto-

randuszok kutatási tevékenysége. A kisebb létszám az igazgatás, adminisztráció területén is 

előnyt jelent, a doktori iskola vezetése és titkársága személyesen ismer minden hallgatót. 

 

A Doktori Iskola előnyös adottságai között említhető a földrajzi elhelyezkedése: Győr-

Moson-Sopron mellett Vas, és Zala megyék teljes területén, valamint Komárom-Esztergom, 

Veszprém és Fejér megyék nyugati és déli részein élők számára könnyebben megközelíthető, 

mint más – fővárosi vagy pécsi – doktori iskolák. A földrajzi fekvésből eredő további lehető-

ségek között említhető a Csallóközben és Felvidék nyugati részén elő, határon túli magyarság, 

akik számára szintén e doktori iskola a legkönnyebben elérhető.  

 

A Doktori Iskola képzésének jellemzője, hogy abban a klasszikus jogtudományi doktori té-

mák mellett az államtudományi kérdések (állami szuverenitás és állami funkciók, kormány-

zás, állam és politikai rendszer, alkotmányos állam, a globalizáció és a regionális integrációk 

hatása a nemzetállamokra, igazgatási és szervezéstudományok, fenntarthatóság, stb.). 

 

Az állam- és jogtudomány nemzeti jogrendszerekhez való relatíve erős kötöttsége miatt a 

nemzetközi versenyképesség nehezebben értelmezhető, mint a műszaki, orvostudományi, 

természettudományok területén működő intézményeknél. A Doktori Iskola külön 

idegennyelvű programot nem hirdet, magyarul nem beszélő nemzetközi hallgatók így az 

egyéni képzésbe tudnak bekapcsolódni.  

 

2014 őszétől elindítottuk „A jogtudomány sajátossága” konferenciasorozatot, amely évről-

évre keretbe foglalja a doktori hallgatók felkészítését és konferencia aktivitását. A délelőtti 

plenáris üléseken a szakma neves professzorai
1
 tartottak előadásokat és emellett reflektáltak 

egymásra: ennek funkciója az, hogy a tudományosság szintjét, problémaérzékenységét és 

módszertanát is érzékelhessék a hallgatók, tehát a doktori képzés lényegét.  Leszögezhetjük 

ars poeticánkat: a PhD képzés egészének feladat nem az MSc. szintű képzés megismétlése 

/esetleg magasabb szinten/ és a szakjogi sztenderdek átadása, hanem a tudományosság nívó-

jának, perspektíváinak és vezérlőeszméinek elsajátíttatása. A délutáni szekció ülések már a 

hallgatói aktivitás fórumai, ahol mindenkor idegen nyelvű szekción is lehetőséget adtunk a 

kreditpont-szerző szerepléshez.  

I.1.3 Az önértékelési jelentés elkészítésének folyamata 

                                                           
1 "A jogtudomány sajátossága" konferencia előadói 2014: Prof. Dr. Szabó Miklós CSc., egyetemi tanár (ME), Prof. Dr. Szigeti Péter DSc., 
egyetemi tanár (SZE), Prof. Dr. Takács Péter CSc., egyetemi tanár (SZE); 2015: Prof. Dr. Schanda Balázs PhD. prodékán, egyetemi tanár 
(PPKE), Dr. Tóth Gábor Attila PhD. habil. egyetemi docens (DE), Prof. Dr. Stumpf István CSc., egyetemi tanár (SZE), Prof. Dr. Szigeti Péter 
DSc., tszv. egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője (SZE); 2016: Prof. Dr. Vékás Lajos akadémikus, az MTA alelnöke, professor emeritus 
(ELTE), Dr. Székely László PhD, alapvető jogok biztosa, egyetemi adjunktus (ELTE), Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc., egyetemi tanár (SZE), 
Dr. Szegedi András PhD, egyetemi docens (SZE); 2017: Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, tszv. egyetemi tanár (ELTE), Prof. Dr. Finszter 
Géza, az MTA doktora, professor emeritus (ELTE), Prof. Dr. Patyi András PhD, az NKE rektora, egyetemi tanár (NKE); 2018: Dr. Lamm Vanda 
akadémikus, professor emerita (SZE ÁJK), Dr. Bragyova András DSc., volt alkotmánybíró, egyetemi tanár (ME ÁJK), Dr. Chronowski Nóra 
PhD, habilitált egyetemi docens (NKE RTK); 2019: Prof. Dr. Somssich Réka PhD, egyetemi tanár (ELTE ÁJK), Prof. Dr. Várnay Ernő CSc., 
tudományos tanácsadó (TK JTI), Dr. Varju Márton PhD, tudományos főmunkatárs (TK JTI), Dr. Horváthy Balázs PhD, egyetemi docens (SZE 
ÁJK), tudományos főmunkatárs (TK JTI) 
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(Kik, milyen folyamat keretében, milyen munkamegosztásban, milyen lépéseken keresz-

tül végezték el az önértékelést és állították össze az önértékelési jelentést?) 

 

Az önértékelési folyamatban is érvényesíteni kívántuk a lehető legszélesebb inkluzivitást, a 

belső nyilvánosságot és a többszintű kontrollt. 

 

Az önértékelés első lépése a felkészülés folyamata volt. Ennek keretében a Doktori Iskola 

szabályzatai frissítésre kerültek, a honlapja részben megújult, a TDT ekképpen többször vette 

napirendjére az akkreditációval kapcsolatos kérdéseket, valamint a Kari Tanács is tárgyalta a 

felkészülés forgatókönyvét.  

 

Az önértékelési jelentés elkészítésében a Doktori Iskola vezetője, Prof. Dr. Szigeti Péter, a 

Doktori Iskola titkára, Dr. Erdős Csaba és a Doktori Iskola adminisztrátora, Csizmarik Eszter 

vettek részt. A Doktori Iskola vezetője elsősorban koordinációs és ellenőrzési feladatokat lá-

tott el, a titkára a szöveges elemek kidolgozásáért felelt, a statisztikai adatgyűjtéssel és rend-

szerezéssel kapcsolatos teendőket az adminisztrátor végezte el. A folyamat során az Egyetemi 

Doktori Tanács titkársága nyújtott támogatást. 

 

Az önértékelési jelentés első verzióját a TDT tagjai véleményezték írásban. Az észrevételek 

alapján módosított verziót tárgyalta meg és fogadta el a TDT. Ezt követően az Egyetemi Dok-

tori Tanács véleményezte és fogadta el az önértékelési dokumentumot, majd a Szenátus hagy-

ta jóvá azt.  

 

I.1.4 A doktori iskola előző akkreditációs eljárása során megfogalmazott ajánlások alap-

ján tett intézkedések bemutatása és értékelése 

(A bemutatás kitérhet a megelőző intézményakkreditációs eljárás ajánlásain alapuló, a 

doktori iskolát is érintő esetleges intézkedésekre is.) 

 

A Doktori Iskolát a legutóbbi akkreditációs eljárására 2015-ben került sor, ekkor a MAB 5 év-

re akkreditálta azt, feltételek tűzése nélkül. Törzstagi változások indokolták a 2019-es egysze-

rűsített akkreditációt (2019/7/VIII/41/2/1374 MAB határozat), amely ekképpen a Doktori Is-

kola utolsó akkreditációjának tekinthető. A MAB ekkor is feltétel nélkül akkreditálta a Dokto-

ri Iskolát, az alábbi megjegyzésekkel: 

a) „a honlapól is az tűnik ki, hogy a törzstagok közül Kovács Gábor és Smuk Péter nem 

tart kötelező órát” 

b) „a felvettek és a fokozatot szerzettek közötti arány igen kedvezőtlen” 

c) „a doktori iskola hallgatóinak száma összességében elég alacsony” 

d) „a témakiírók között számos olyan kolléga van, aki nem az egyetem oktatója” 

e) „a fokozatszerzéseknél kívánatos lenne törekedni arra, hogy legalább 50%-ban belső 

(azaz az intézménnyel legalább további jogviszonyban lévő) oktató legyen témaveze-

tő” 

f) „a doktori iskola és a doktori iskola tanácsa személyi összetétele átfedésben van”. 

 

A fenti megjegyzésekről, ajánlásokról, illetve az azok nyomán foganatosított intézkedésekről 

az alábbi tájékoztatást tudjuk adni: 

a) Kovács Gábor „A bizonyítás aktuális kihívásai a bűnügyi tudományokban” című, 

Smuk Péter „Magyar alkotmányfejlődés 1989 után” című kötelező kurzusokat tartja.  

A 2019-es akkreditációt megelőzően szűnt meg Lenkovics Barnabás és azt követően 

Smuk Péter törzstagsága, új törzstagként került a TDT-be Stumpf István és Szegedi 
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András. Ők eddig csak választható kurzust hirdettek és hirdetnek jelenleg is. A törzs-

kari változásokat akképpen szeretnénk követni az óratartásban, hogy a kötelező tár-

gyak jogágak közti megoszlása se sérüljön. Ilyen szempontból szerencsés a korábbi és 

új törzstagok kutatási területeinek legalább jogági szinten való egyezése. Az új törzs-

tagok 2021 szeptemberében indíthatnak saját kötelező kurzusokat. Lenkovics Barna-

bás és  Smuk Péter választható kurzust vállal. 

b) A felvettek és fokozatot szerzettek aránya fokozatosan javul. Az ODT adatbázisa sze-

rint 2020 júliusában 156 összes hallgatóra 37 védés jutott, amely 23,4%-os hatékony-

ságot jelent. Ezzel az állam- és jogtudományi doktori iskolák hatékonysági mutatóit 

tekintve a középmezőnyben helyezhető el a Doktori Iskola: három intézményénél jobb 

e mutatója, kettő másikéval tulajdonképpen megegyezik, s csak kettőétől marad el. A 

8 doktori iskola átlagos hatékonysági mutatója 24,28%, ami szinte azonos a Doktori 

Iskola eredményével. Az 2016-ban bevezetett  megosztott képzési struktúrától – annak 

nehézségei ellenére (lásd I.1.5. pont) – a hatékonysági mutató további javulása várha-

tó, amelynek oka a disszertáció leadási határidejének jogszabályi meghatározása. 

c) A doktori iskola évről-évre kiterjedt felvételi és pótfelvételi kampányt folytat, amely-

nek két célcsoportja a frissen végzett joghallgatók és a Doktori Iskola vonzáskörzeté-

ben működő bíróságok, ügyészségek, ügyvédi és közjegyzői kamarák, közigazgatási 

szervek. Emellett a Doktori Iskola vezetése a témahirdetőknek és a Kar oktatóinak is 

figyelemfelhívó üzeneteket küld ezen időszakban, kérve azt hogy  szakmai ismeretségi 

körükben népszerűsítsék a doktori képzést. A felvételi kampány ellenére nehéz szigni-

fikánsan növelni a jelentkezők, különösen az önköltséges finanszírozási formát válasz-

tók számát. (Erről részletesebben lásd az I.1.5. pontot). Ugyanakkor a kisebb méretből 

előny is kovácsolható (lásd az I.1.2. pontban foglaltakat). 

d) Az előző akkreditációs eljárás lezárulta óta 47 új témahirdetésre került sor, a témahir-

detők valamennyien az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban állnak, így hosz-

szabb távon is biztosítható az, hogy a belsős oktatók lássák el a témavezetői feladato-

kat. 

e) Az elmúlt 5 évben lezajlott 13 védés mindegyikében megvalósult az akkreditációs ha-

tározatban megfogalmazott javaslat, ajánlás. A korábbi években a külsős témahirdetők 

és -vezetők relatíve magas arányát a kar és a Doktori Iskola „fiatal kora” indokolta. A 

Kar oktatói létszámának bővülése, az oktatók szakmai előrehaladása mára lehetővé tet-

te, hogy 2015 óta beiratkozott új hallgatóknak (mindegyik) témavezetője az Egye-

temmel foglalkoztatási jogviszonyban álljon. 

f) A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a doktori iskola tanácsának létrehozása 

opcionális, tagságának kialakításában pedig az adott doktori iskola törzstagjainak 

meghatározó a szerepe, elsődleges rendeltetése a doktori iskola vezetőjének tehermen-

tesítése. A Doktori Iskolában méretgazdaságossági szempont (lásd I.1.2. pont) szól 

amellett, hogy a doktori iskola tanácsának teendőit a TDT tagjai lássák el, azaz „segít-

sék a doktori iskola vezetőjének munkáját”. A Doktori Iskola minőségbiztosítási elve-

inek érvényesülését nem veszélyezteti a személyi átfedés, inkább elősegíti a döntések-

ben való részvétel magasabb szintje (az egyszemélyi döntéssel összevetve). 

 

 

I.1.5 A doktori iskolát érintő környezeti és társadalmi változások 

(Melyek az intézménytől független nehézségek, amelyeket a doktori iskola nem tud befo-

lyásolni, de figyelembe kell vennie (fenntartóváltás, hallgatói létszámok változása, a 

szakmai terület nemzetközi trendjei, stb.)? Milyen külső és belső korlátok állnak fenn, és 

mit tesz a doktori iskola a nehézségek és korlátok hatásának mérséklésére? Hogyan ha-
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tott az új (2016 szeptemberétől alkalmazandó) doktori képzési modellre való áttérés a 

jelentkezők számára és a fokozatszerzésre való felkészülésükre? 

Mit jelentenek a nemzetközi kutatási jogi környezetből és az interdiszciplinaritás új 

nemzetközi követelményeiből fakadó új nézőpontok és kihívások? Miként képes választ 

adni a csapatmunka és az egyéni hallgatói értékelés problémáira? Miként adaptálódik 

az Európai Kutatási Térség követelményeihez?) 

 

A Doktori Iskolának a 2015-ös akkreditáció óta meglehetősen turbulens társadalmi és szabá-

lyozási környezetben kellett biztosítania a működőképességét és a megfelelő minőségű okta-

tó- és kutatómunkát. Ezen külső környezetből fakadó kihívások között elsősorban az alábbiak 

említhetők: 

 

A jogszabályi környezet változása, illetve változatlansága.  

E téren kiemelkedő jelentőségű volt a 2016 szeptemberétől alkalmazandó képzési struktúra. 

Ez egyfelől a belső szabályzatok jelentős módosítását indukálta, másrészt újfajta stratégia ki-

alakítását követelte meg a doktori képzésben részt vevő valamennyi szereplőtől. A Doktori 

Iskola az új képzési struktúra jelentette adminisztratív kihívásokra a lehetőségekhez képest 

előrelátó szabályzatalkotással, azok szükség szerinti felülvizsgálatával válaszolt.  

A doktori képzés reformja a jelentkezők számára nem gyakorolt pozitív hatást:  2016-2020 

között átlagosan 9 fő jelentkezett évente, míg az azt megelőző öt évben ez az átlag 12 fő volt. 

A fokozatszerzés határidejének jogszabályi meghatározása nem vonzó, a potenciális jelentke-

zők, érdeklődők egy részét eltántorítja. A negatív hatást erősíti a jogszabályi környezet azzal, 

hogy a gyakorlatban dolgozó jogászok számára nem honorálja a PhD-fokozat megszerzését: 

sem a közigazgatási, sem a jogi szakvizsgát nem váltja ki az állam- és jogtudományi PhD, 

még részlegesen sem. Nagyon kevés az olyan intézmény, amely ekvivalensnek ismeri el a 

PhD-fokozatot a jogi szakvizsgával (ilyen például az Alkotmánybíróság Hivatala), de ez(ek) 

munkaerő-piacra gyakorolt hatása elenyésző. Noha a PhD-fokozat szakmai presztízse magas, 

a megszerzésére fordítandó erőforrások is jelentősek. Ehhez képest a különböző életpályák 

előmeneteli rendszerében (például bírói kinevezések esetében) hasonló súllyal esik latba, mint 

a szakjogászi végzettség. Hasonló tendencia figyelhető meg azon hivatásrendek esetében is, 

amelyek nem hivatali jellegűek. Így például az ügyvédség számára a PhD-fokozat csak presz-

tízsszempontból értékelhető, akárcsak egy szakjogászi diploma. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a 

szakjogász-képzések a doktori képzés versenytársaivá válnak a posztgraduális képzések pia-

cán, méghozzá akképpen, hogy a szakjogász-képzések versenyelőnye óriási, hiszen jóval cse-

kélyebb anyagi és időbeli ráfordítást igényelnek, mint a doktori képzés. A Doktori Iskola ezt a 

hatást a felvételi kampánnyal csak csekély mértékben tudja tompítani, ezen elsősorban a jog-

alkotó tud változtatni (figyelemmel az állami foglalkoztatásban álló jogászok magas számára). 

A beiratkozott hallgatók felkészülésére és felkészültségére azonban az új képzési rendszer po-

zitív hatást gyakorolt. A komplex vizsga olyan megmérettetést jelent, amelyet a hallgatók és 

témavezetőik is kellő komolysággal kezelnek. A komplex vizsga disszertációs részéhez meg-

követelt 2-3 íves tanulmány a leendő értekezés egy-két fejezeteként is hasznosítható. Az érte-

kezés benyújtására rendelkezésre álló előre meghatározott időtartam strukturáltabbá teszi a 

doktoranduszok felkészültségét, már az abszolutóriumhoz megkövetelt publikációs és  konfe-

rencia-részvételi teljesítmények elosztása, időzítése is nagyobb tudatosságot és odafigyelést 

követel úgy a doktorandusztól, mint a témavezetőtől – illetve a hallgatói önértékelések elle-

nőrzése során a Doktori Iskola vezetésétől is. Megjegyzendő azonban, hogy az új képzési 

rendszer kimeneti hatékonysága még nem mérhető, csak a 2021-től lesz az. 

 

Fenntartóváltás 
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A fenntartóváltásra az Egyetemen 2020. augusztus 1-vel került sor, ez érdemi befolyást nem 

gyakorolt a Doktori Iskola működésére az elmúlt két hónapban. A fenntartóváltás hatásai csak 

hosszabb távon megítélhetők. 

 

Anyagi jellegű külső korlátok 

Ugyancsak külső nehézségként említhető az oktatói-kutatói álláshelyek korlátozott száma és 

ezen életpálya általánosan alacsony bérszínvonala, ami nem teszi vonzóvá a doktori képzést a 

frissen végzett hallgatók számára. Az oktatói-kutatói utánpótlás kontraszelekciójának elkerü-

lése érdekében a Doktori Iskola támogatja a doktoranduszok pályázati tevékenységét (például 

folyamatos tájékoztatással a pályázati lehetőségekről), lehetőségeihez mérten – amelyek szin-

tén külső szereplők által meghatározottak – maga is igyekszik ilyen forrásokhoz hozzáférést 

biztosítani (ilyen például az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászképzés támogatására irá-

nyuló programján keresztül finanszírozott doktoranduszi kutatás-támogatás). A kontraszelek-

ciót ellensúlyozó doktori iskolai stratégia az is, hogy – a DOSZ ajánlásaival összhangban – 

nem tiltott a doktoranduszok számára a munkavégzés, az oktatásban részvétel pedig kifejezet-

ten támogatott. Az oktatási feladatok ellátásáért megbízási díjban részesülnek az Egyetem ré-

széről a doktoranduszok. 

 

Újabb kutatási trendek jelentette kihívások: interdiszciplinaritás, csapatmunka 

Az interdiszciplináris kutatási eredmények megjelennek a Doktori Iskola tantárgyprogramjá-

ban és ilyen kutatási témák megtalálhatóak a témahirdetések között, valamint a lezajlott védé-

sek között is.  

Kiemelendő egyfelől a jogtudomány mellett az államtudományi diszciplínák hangsúlyos meg-

jelenítése – például Verebélyi Imre, Takács Péter, Stumpf István, Smuk Péter és Egresi Kata-

lin kurzusaiban és témahirdetéseiben. A lezajlott védések közül államtudományi fókuszú volt 

például Gellén Mártoné és Gyurita Ritáé.  

A bűnügyi tudományok holisztikus szemléletben jelennek meg: nemcsak a büntető anyagi és 

eljárásjogra, hanem a kriminológiára és kriminalisztikára is kiterjedő kutatások folynak a Ka-

ron, illetve az intézmény szervezeti egységében, a Kriminológiai és Kriminalisztikai Kutató-

központban, amelynek vezetője, Kovács Gábor a Doktori Iskola törzstagja. A forenzikus tu-

dományok eredményei így visszaköszönnek például az általa tartott kötelező tárgyban, a fo-

kozatszerzések közül ide sorolható Czebe Andrásé és Gárdonyi Gergelyé. 

A technikai fejlődés indukálta jogi kihívások gyújtópontjait képezi a szellemi alkotások joga, 

az adatvédelem, az infokummunikációs jog, a jogügyletek digitalizálása, az automatizált jár-

művekhez kapcsolódó felelősségi alakzatok vizsgálata, a környezetvédelem, amelyekhez kap-

csolódó kutatások folyamatban vannak (Keserű Barna, Karácsony Gergely témavezetése mel-

lett), de ide sorolható a Doktori Iskola oktatójának, Lapsánszky András munkássága is. A vé-

dések közül Németh Gabrielláé emelhető ki, aki értekezésében a sztenderdizált, az elektroni-

kus és automatikus szerződéskötés magyar szabályozását vizsgálta.  

A gazdaság és jog összefüggéseivel foglalkozó témát hirdet és vezet a közbeszerzési jog terü-

letén Glavanits Judit, a fenntarthatóság és körforgásos gazdaság témakörében témahirdető Bo-

ros Anita, versenyjogi területen kurzust tart Szegedi András, illetve nemzetközi és uniós jogot 

érintően Milassin László és Horváthy Balázs. 

Az interdisziplináris témák legújabb nemzetközi trendjét, a „Law and…” megközelítésmódot 

ismertetik meg Fekete Balázs „Jog és irodalom”, valamint Deli Gergely „Bevezetés a jog 

közgazdaságtani elemzésébe” című tárgyai. Ide sorolható a kari szinten szervezett, de dokto-

randuszok részvételével 2019-2020-ban megvalósult, Takács Péter vezette Jog és művészeti 

kutatás is.  

Az Egyetem széles oktatási és kutatási palettájának (műszaki tudományok – különösen infor-

matika, motor- és járműfejlesztés, építészet – gazdaságtudomány, agrártudomány, pedagógia, 
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egészségtudomány) köszönhetően az egyetemi könyvtár állománya az interdiszciplináris kuta-

tásoknak kedvez, valamint a formális és informális kar- és doktori iskola-közi együttműködés, 

támogatás lehetőségét rejti. 

 

Az állam- és jogtudományok területén a doktoranduszi kutatási tervek jellemzően egyéni ku-

tatással megvalósíthatók, nem igénylik több kutató együttműködését. Ekképpen a csapatmun-

kában való doktoranduszi részvétel értékelése csak a doktoranduszok más projektekben való 

részvételének elismerése keretében merül fel. Kutatási projektben részvétel a képzési tervben 

lefektetett szabályok szerint megszerezhető kreditekkel honorálható. Az értékelés során az 

egyéni felelősség elve érvényesül: a részvételt a program vezetője igazolhatja a feladat meg-

nevezésével, a részvétel időtartamával és a kutatási produktum (részjelentés, résztanulmány, 

adatfeldolgozás, interjúk, stb.) megjelölésével. A pontos kreditértékeket a Doktori Iskola ve-

zetője határozza meg, a kutatási program jellege és eredményessége alapján (5-20 kreditpont 

között). 

 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.1.6 A doktori iskola a külső és belső érdekeltek bevonásával kidolgozott, hivatalosan 

elfogadott, rendszeresen felülvizsgált minőségbiztosítási alrendszerrel rendelkezik az in-

tézmény minőségbiztosítási rendszerén belül, ahhoz szervesen illeszkedve. 

(Kik és milyen eljárásban dolgozzák ki és vizsgálják felül a doktori iskolára kiterjedő 

minőségbiztosítási rendszert? Egységes intézményi rendszer esetében miként vesz ebben 

részt a doktori iskola? Szerepel-e, ill. mekkora súllyal szerepel benne a tagok önértéke-

lése és a hallgatói értékelések? Hogyan vonja be a doktori iskola a különböző érdekelt 

feleket a minőségbiztosítási rendszere kialakításába és továbbfejlesztésébe? Melyek a 

doktori iskola minőségirányításával kapcsolatos legfőbb alapelvek? Mennyire képes a 

minőségirányítási rendszer a doktori képzésekhez kapcsolódó kutatásokban a kutatók 

kutatásmódszertani és minőségre vonatkozó célkitűzéseit segíteni?) 

 

A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszerének alapja a minőségbiztosítási szabályzat, 

amelyet a TDT fogad el és az EDT hagy jóvá. A TDT tagságán keresztül a doktori képzés va-

lamennyi érintettjének lehetősége nyílik a minőségbiztosítási szabályzat tartalmát befolyásol-

ni, hiszen a TDT-ben az oktatók, témahirdetők és témavezetők, valamint a doktoranduszok is 

képviseltetik magukat.  

 

A minőségbiztosítási rendszer részét képezik a hallgatói önértékelések (a szabályzat megfo-

galmazásában kutatási jelentések) is. E jelentések nemcsak a tárgyidőszakban folytatott ta-

nulmányi és kutatási tevékenység összefoglalását, a megjelent publikációk jegyzékét, az elért 

eredményeket, a munkatervben foglaltak megvalósítása felé történő előrehaladás mértékét, az 

esetleges elmaradás magyarázatát és a felmerült problémák ismertetését tartalmazzák, hanem 

a Doktori Iskola hallgató általi értékelését is. A kutatási jelentéseket a témavezető véleménye-

zi. A kutatási jelentések alapján – a kutatási tervtől érzékelhető jelentős lemaradás esetén 

Doktori Iskola vezetője elbeszélgetésre hívja a doktoranduszt és témavezetőjét. 

 

A minőségirányítási rendszer alapelvei: 

- Szakmai kontroll: A doktori képzés és fokozatszerzés teljes folyamatán keresztül ér-

vényesíteni kell a szaktudományos közvélemény kontrollját. 

- Nyilvánosság: A minőségbiztosítási rendszer főbb fázisai a szakmai és tudományos 

közvélemény számára legyenek széleskörűen nyilvánosak. 



A SZE ÁJDI ÖNÉRTÉKELÉSE, 2020. OKTÓBER 

 

Doktori iskolák akkreditációja – Önértékelési szempontrendszer  12 

- Visszacsatolás: A doktori képzésben részt vevő oktatók, témavezetők és a doktori is-

kola különböző testületeinek tagjai kapjanak folyamatos visszajelzést tevékenységük 

színvonaláról, és legyen lehetőségük a tapasztalataik visszacsatolására. 

- Egyéni felelősség: Egyértelműen tisztázott legyen, hogy a doktori képzésben részt ve-

vők körében kinek mi a feladata és miért felelős. A témavezető felelőssége központi 

jellegű az általa témavezetett doktorandusz komplex vizsgájának sikeres letétele, illet-

ve a doktori dolgozat jogszabályban előírt időn belül való benyújtása tekintetében. 

- Dokumentálás: A doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi dön-

tési pontról készüljön dokumentáció. A minőségirányítási rendszer működtetése csak 

minimálisan adminisztratív terhet rójon a képzésben és a fokozatszerzési eljárásokban 

részt vevő oktatókra és kutatókra. 

- Kimenet-orientáltság: A komplex vizsga sikeres letétele, illetve a doktori dolgozat be-

nyújtása a jogszabályban előírt határidőn belül olyan mérföldkövek, amelyek a Dokto-

ri Iskola és különösen a doktori témavezetői eredményesség alapmércéi. 

- Összhang: A Doktori Iskola minőségbiztosítási terve nem ütközhet kari vagy intézmé-

nyi szinten született szabályzatba, határozatba és azok minőségbiztosítási szabályzata-

ival összhangban kell lennie. 

 

A doktori képzésekhez kapcsolódó kutatásokban a kutatók kutatásmódszertani és minőségre 

vonatkozó célkitűzését elsősorban az első három alapelv segíti. A képzési és disszertációs 

szakaszban hangsúlyos szerepet kapnak az ismeretelméleti és kutatásmódszertani kurzusok. A 

szakmai kontroll és visszacsatolás mindegyik tantárgy teljesítésénél, értékelésénél megjelenik. 

A komplex vizsga esetében ez a témavezetői és hallgatói nyilvánossággal is kiegészül a vizs-

gabizottság összetétele  mellett és a vizsgák nyilvánossága miatt. A nyilvánosság biztosítéka a 

kutatóhelyi viták és doktori védések során még hangsúlyosabban jelenik meg. 

I.1.7 A minőségbiztosítási politikát a gyakorlatba átültető eljárások hatékonyan biztosít-

ják a vezetők, az oktatók, a nem oktató alkalmazottak és a doktoranduszok felelősség-

vállalását a minőségbiztosításban, a felsőoktatási és tudományos élet tisztességének és 

szabadságának védelmét, valamint a csalás, az intolerancia és a diszkrimináció elleni fel-

lépést. 

(Hogyan illeszkednek ezek az eljárások az egyetem átfogó eljárási rendszerébe, és ho-

gyan nyújtanak visszacsatolást annak fejlesztéséhez? Milyen eljárások biztosítják az ér-

dekeltek felelősségvállalását? Hogyan és milyen eredménnyel lépnek fel a csalás (pl. 

etikai vétség, plágium), az intolerancia és a diszkrimináció ellen?) 

 

A doktori képzésben részt vevők felelősségvállalásához az egyéni felelősség elve kapcsolható. 

A tudományos élet tisztességének védelmére valamennyi doktori iskolai oktató nagy hang-

súlyt fektet: már a képzési szakaszban készítendő – nem nyilvános – beadandó dolgozatok 

esetén is plágiumszűrésre kerül sor (néhány eset igazolta ennek szükségességét). A nyilvános-

sá váló dokumentumok hasonló szűrésében a külső résztvevők általi kontroll is megjelenik 

(így a komplex vizsgára bocsátott dolgozatok külsős kutató, oktató általi véleményezése, a 

műhelyvitára bocsátott disszertáció-tervezetek egyik opponense, a nyilvános védés mindkét 

opponense külsős). 

Az intolerancia és diszkrimináció esélyét a világosan rögzített értékelési kritériumok szorítják 

a minimumra a képzés valamennyi pontján. A legkritikusabb állomásokon (felvételi, komplex 

vizsga, műhelyvita, védés) bizottsági döntések tovább csökkentik a csalás, korrupció lehető-

ségét.  
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I.1.8 A doktori iskola minőségértékelési rendszerrel rendelkezik, amely eredményesen 

támogatja az oktatási és kutatási/művészeti tevékenysége folytatását és továbbfejleszté-

sét, az oktatók és a doktoranduszok szakmai fejlődését és a nemzetközi tudomá-

nyos/művészeti életben való, megfelelő szintű és színvonalú részvételt. 

(Milyen minőségcélokat állít maga elő a doktori iskola, ezeket mennyiben sikerült elér-

ni, és milyen indikátorok alapján mérik ezek teljesülését? Hogyan határozza meg a dok-

tori iskola versenyképességének kritériumait? Egységes intézményi minőségértékelési 

rendszer esetén miként képezi a doktori iskola annak alegységét, miként érvényesülnek a 

doktori képzés sajátos szempontjai, és miként vesz részt a doktori iskola a folyamatok 

továbbfejlesztésében? Mennyire vannak összhangban a minőségcélok az IFT, a Foko-

zatváltás a felsőoktatásban c. dokumentumok kritériumrendszerével? Hogyan mérik a 

doktoranduszok, az oktatók és a doktori iskola bizottságai teljesítményét? Hogyan épül-

nek egymásra az oktatói és a hallgatói minőségértékelési és teljesítményértékelési rend-

szerek?) 

 

A Doktori Iskola alapvető minőségcélja a képzésének hatékonyabbá tétele, azaz annak eléré-

se, hogy a beiratkozott hallgatók a jelenleginél nagyobb arányban jussanak el a sikeres védé-

sig. Fontos, hogy ezen cél csak a PhD-értekezések színvonalának megtartása mellett valósul-

jon meg. Utóbbit biztosítékai a minőségirányítási rendszer alapelveinek és részletszabályainak 

következetes érvényre juttatása.  

A Fokozatváltás a felsőoktatásban c. ágazati stratégia és az Egyetem intézményfejlesztésének 

hangsúlyos eleme a versenyközpontú felsőoktatási kultúra megteremtése, megerősítése. A 

Doktori Iskola e versenyben az azonos profilú doktori iskolák között kell, hogy pozícionálja 

magát, figyelembe véve az IFT-nek azt a célkitűzését, hogy „az Egyetem a térségi felsőokta-

tási központként a Tata, Tatabánya, Székesfehérvár, Pápa, Zalaegerszeg, Szombathely, Komá-

rom, Dunaszerdahely, Révkomárom városok által határolt területről a tehetséges hallgatókat 

az intézményébe tudja vonzani.” A Doktori Iskola e földrajzi területen élő, tevékenykedő, az 

állam- és jogtudományi doktori képzés iránt érdeklődő szakemberek számára vonzó műhely-

ként kell funkcionálnia. A külső korlátokra tekintettel ezt leginkább a kibocsátási hatékonyság 

fejlesztésével lehet elérni. 

A Doktori Iskola kibocsátási hatékonyság-növelésének indikátora az ODT nyilvántartása az 

összes hallgató/sikeres védések arányáról. A Doktori Iskola minőségcélja ezen mutató szerinti 

listán való előbbre lépés,  legalább a lista második quartilisébe kerülés (vö. I.1.4. pont). 

A TDT – a Doktori Iskola vezetőjének ellenőrzése és értékelése alapján – értékeli a témaveze-

tők tevékenységét. A témavezetői munka elsődleges minőségi mutatói a témavezetett dokto-

randusz komplex vizsgájának eredménye, az abszolutóriumának megszerzése és a sikeres vé-

dése. A témavezetők eredményességét ezen mutatók alapján ítéli meg a Doktori Iskola veze-

tője és a TDT.  

A doktoranduszoknak több fórum is rendelkezésükre áll a képzés, az egyes oktatók minőségé-

nek, teljesítményének értékelésére. A szervezett doktori képzést az oktatói tevékenység hallga-

tói véleményezéséről szóló egyetemi szabályzatnak (ún. OTHV a NEPTUN-rendszerben) 

megfelelően értékelni kell. Ez anonim módon nyújt visszajelzést, azonban a tapasztalatok sze-

rint nagyon alacsony a kitöltési aránya. Ezen kívül a kutatási jelentések – értelemszerűen név-

vel vállalt módon – is lehetővé teszik akár a képzés egészének, akár valamely részének véle-

ményezését. Mivel az OTHV-rendszer elsősorban nem a doktori képzés sajátosságaira adap-

tált, a kutatási jelentések pedig nem anonimek, a Doktori Iskola a hallgatók visszajelzéseinek 
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közlését más, alternatív eszközökkel (pl. Neptun-on kívüli on-line, anonim kérdőívek) is ösz-

tönzi. 
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I.2 A doktori iskola képzési programja 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.2.1 A doktori iskola megfogalmazta küldetését 

(Kérjük, 1-3 mondatban írja le a doktori iskola küldetését! Hogyan illeszkedik ez az eu-

rópai kutatási, a nemzeti kutatási és a regionális intelligens stratégiákba?) 

 

A Doktori Iskola küldetése a hazai (és nemzetközi) jogtudomány fejlesztése – különösen kon-

centrálva a technológiai fejlődés és társadalmi változások indukálta jogi problémákra kon-

centrálva –, s ezen keresztül a Kar személyi állományának javítása (oktatói utánpótlás biztosí-

tása, ekképpen a minőségi jogászképzés hosszútávra történő megalapozása) és nemzetközi 

hírnevének öregbítése. A doktori képzés fontos célja, hogy a hallgatók gyakorlatban is hasz-

nosítható elméleti felkészültséggel rendelkezzenek, illetve hogy a joggyakorlatban dolgozó 

hallgatók szakjogi tapasztalatukat tudományos elméletalkotásszintjére emeljék. 

 

Győr-Moson-Sopron megye, illetve az Egyetem földrajzi vonzáskörzete a Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia
2
 nomenklatúrájában az „ipari termelési zónába” tartozik, amelyben az 

„intelligens gyártás” a meghatározó innovációs specializáció – ezen keresztül az alkalmazott 

kutatásoké a főszerep –, de alacsonyabb részesedéssel a tudásrégiókra jellemző rendszerszem-

léletű kutatás is megjelenik. A nemzeti prioritásokon (különösen a fejlett jármű- és egyéb gé-

pipari technológiák) és a megyére jellemző intelligens technológiákon (különleges anyagok és 

anyagtechnológiák; építőipar; textilipar; logisztika) nyugvó megyei intelligens szakosodási 

stratégia
3
 elsődleges fókuszán kívül esnek a társadalomtudományok, ekképpen az állam- és 

jogtudomány is. A kutatási-oktatási célok között a gazdasági elvárások mellett meg kell jele-

níteni a jól működő társadalom, a jó állam irányában megfogalmazott társadalmi igényeket 

is.
4
 Ebben jelentős szerep jut az állam- és jogtudományoknak is, különösen a technológiai fej-

lődés indukálta társadalmi kihívások kezelésében. A Doktori Iskola küldetése ezen keresztül 

illeszkedik az intézmény, azon keresztül pedig a regionális kutatási profilhoz, stratégiához. 

 

I.2.2 A doktori iskola megfogalmazta jövőképét 

(Kérjük, 1-3 mondatban írja le a doktori iskola jövőképét! Milyen módon illeszkedik ez 

a jövőkép az intézményi kutatási jövőképbe és fejlesztési célkitűzésekbe, valamint a 

nemzeti és európai szakpolitikai célkitűzésekbe?) 

 

A Doktori Iskola a következő ötéves ciklusban is betölti észak-nyugat magyarországi regioná-

lis centrum-szerepét az állam- és jogtudományi doktori képzésben és – a képzés kimeneti ha-

tékonyságának növelésén keresztül – megerősíti pozícióját a hasonló profilú doktori iskolák 

között, továbbá növeli a nemzetközi beágyazottságát. A Doktori Iskola – a hallgatói létszám 

emelkedésére törekedve – megőrzi a tutoriális képzési elemekkel kiegészített képzési formá-

ját, valamint a képzésének gyakorlat-orientált jellegét.  

 

A nemzeti szintű szakpolitika célkitűzéseit a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című ágazati 

stratégia rögzíti, amelynek alapvető célja: a nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan 

pozícionált, a társadalmi kihívásokra válaszolni képes, hazánk gazdasági sikerességét alapjai-

ban meghatározó felsőoktatási rendszer működtetése, amelynek alapvető mozgatórugója a 

                                                           
2 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nemzeti-intelligens/nemzeti-intelligens  

3
 https://adoc.tips/hatterdokumentum-gyr-moson-sopron-megye-intelligens-szakosod.html  

4
 Lásd erről a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. dokumentumot 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nemzeti-intelligens/nemzeti-intelligens
https://adoc.tips/hatterdokumentum-gyr-moson-sopron-megye-intelligens-szakosod.html
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verseny. Ugyancsak e dokumentum hangsúlyozza „a felsőoktatási intézményhálózat raciona-

lizálását, Magyarország térszerkezetéhez igazodó, hierarchikus, a minőségjavulás irányába 

ható, versenyhelyzetet teremtő intézményrendszer kialakítását”, illetve azt az elvárást fejezi 

ki, hogy „a térségi funkciónak megfelelően” legyen biztosított a felsőoktatás jelenléte. Az 

Egyetem intézményfejlesztési terve ezen célokat konkretizálja, ekképpen  tartalmazza, hogy 

az térségi felsőoktatási központként az intézmény földrajzi vonzáskörzetéből a tehetséges 

hallgatókat az intézményébe tudja vonzani, valamint hogy a „doktori képzések hazai és nem-

zetközi súlya az intézmény képzési struktúrájában jelentősen megnövekszik”. Az intézmény-

fejlesztési terv nagy hangsúlyt fektet az egyetem „szolgáltató jellegére”, a piaci szereplőkkel 

való együttműködés erősítésére. 

A Doktori Iskola jövőképe megfelelően illeszkedik az intézményi és nemzeti, valamint ezen 

keresztül az európai szakpolitikai célkitűzésekhez, elsősorban a nemzetközi beágyazottság 

növelésére való törekvéssel. E tekintetben fontos a doktoranduszok Erasmus-programban való 

részvételének fellendítése, illetve a nemzetközi tapasztalatszerzés más módjainak támogatása 

(egyéb ösztöndíjak igénybevétele, az idegennyelvű kurzusok számának növelése). Az állam- 

és jogtudomány területén a piacközpontúság sajátosan érvényesül: a klasszikus jogászi hiva-

tásrendek (bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek) képviselőit kell tudni 

megszólítani, amely csak gyakorlatorientált kurzus- és témakínálattal lehetséges. Ugyancsak a 

versenyszemlélet köszön vissza a kimeneti hatékonyság növelésében, hiszen a jelentkezők  

számára fontos mutató, hogy milyen valószínűséggel térülnek meg a doktori képzéssel kap-

csolatos erőfeszítéseik, ráfordításaik.  

I.2.3 A doktori iskola képzési programja összhangban van tudományterületének hazai és 

nemzetközi kutatási stratégiáival, az anyaintézmény céljaival és stratégiájával, és megfe-

lelően támogatja a doktori iskola küldetésében és jövőképében foglaltak megvalósítását. 

(Milyen eljárások biztosítják a fenti összhangot? Multidiszciplináris doktori iskola ese-

tén hogyan biztosítják a koherenciát? Ha az intézményben több doktori iskola is van 

azonos tudományágban, miben különbözik ezektől, mi indokolja önállóságát? Miként 

kapcsolódik a doktori iskola az intézményi programokhoz, az intézményi fejlesztési terv-

ben meghatározott célokhoz? Miként kutatják, elemzik, vitatják meg, döntik el és építik 

be az új kutatási irányokat, módszertani és kutatástechnológiai eljárásokat a doktori 

programokba, és miként hat vissza a megújítás az intézményi alap- és mesterprogramok 

kutatási témáira és a hallgatói kutatási lehetőségekre? Miként támogatják a kutatási 

irányok a doktori iskola hazai és nemzetközi versenyképességét?) 

 

A Doktori Iskola képzési programja két nagy részre osztható. Egyfelől az iskolarendszerű 

részre, másfelől az egyéni kutatómunkát előtérbe helyező elemekre. Az előbbiben éppúgy 

megtalálhatók azok az ismeretelméleti és kutatásmódszertani megalapozó kurzusok, amelyek 

a doktoranduszok – az alap- és mesterképzés szintjét meghaladó – kutatásaik megkezdéséhez 

elengedhetetlenek, mint azok a szakjogi tárgyak, amelyek az adott tudományterület legújabb 

eredményeit – illetve a szükség szerint sajátos módszertanukat – közvetítik a hallgatók számá-

ra. A kutatómunkára fókuszáló képzés-elemek között központi helyet foglal el a „Konzultáció 

a témavezetővel tárgy”, amely az egyéni kutatási tervben való félévenkénti előmenetelhez 

kapcsolódik. A kutatómunkát honoráló egyéb elemek publikációkhoz, konferencia-

szereplésekhez kutatásban való részvételhez vagy egyéb szakmai teljesítményhez kötődnek. A 

két képzéstípus közti átmenetet jelenti az ún. doktori szemináriumok tartása, amelyet kifeje-

zetten az új képzéstípus jelentette kihívások és olyan célok megvalósítása hívott életre, mint 
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az egyéni eredmények és tapasztalatok disszeminációja, a kiscsoportos tanulás, a műhely-

jelleg megvalósítása. 

 

Az intézmény-fejlesztési terv és a Doktori Iskola jövőképében – ezen keresztül versenyképes-

ségében – hangsúlyos elem a nemzetköziesítésre törekvés. Ez az iskolarendszerű képzésben 

jelenleg is szerepel idegennyelvű, és/vagy külföldi oktatók által tartott kurzusok felvételén, 

teljesítésén keresztül, de kifejezetten az egyéni kutatásra épülő programokban is hangsúlyos 

ez az elem: ezért az idegennyelvű teljesítmények kreditértéke magasabb, mint a magyar nyel-

ven teljesített publikációké, konferencia-részvételeké. Emellett a képzési terv az abszolutóri-

um megszerzéséhez előírja az idegennyelvű teljesítmények minimumát is. 

 

A Doktori Iskola képzési terve az egyéni teljesítményekkel szerezhető kreditek rugalmas el-

számolásával kívánja biztosítani a kari és más intézményi kutatási programokhoz való csatla-

kozás lehetőségét (erre például szolgálhatnak az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászkép-

zést támogató programjai keretében megvalósított nagyszabású kari kutatások, amelyekben 

doktoranduszok is részt vettek.  

 

Az egyéni, képzési szinteken átívelő kutatási tematikák biztosítottak. A TDK- és OTDK-

dolgozatok elkészítése sok esetben a doktori képzés előszobájának bizonyul, így a TDK-

mozgalomban megkezdett kutatómunka – jellemzően azonos, vagy részben azonos témaveze-

tő segítségével – a Doktori Iskolában is folytatható, elmélyíthető. Az ilyen esetekben a Dokto-

ri Iskola roppant kedvező oktató/témavezető – hallgató –aránya kifejezett előnynek bizonyul. 

A doktori kutatási témák visszahatása az osztatlan jogászképzésre két csatornán keresztül tör-

ténik: egyfelől az oktatáson keresztül, mivel a Doktori Iskola oktatói és témavezetői a Kar ok-

tatói is, továbbá a doktoranduszoknak is lehetőségük van oktatási tapasztalatokat szerezni ku-

tatási területükhöz kapcsolódó tantárgyakban, témakörökben. A másik csatorna a hallgatói te-

hetséggondozásban – jellemzően TDK-dolgozat konzulenseként, illetve TDK-eseményeken 

előadóként – való szereplése a doktori képzés résztvevőinek.  

 

I.2.4 A doktori iskola és a doktori program(ok) neve, valamint a kiadott fokozat elneve-

zése (PhD/DLA) összhangban van egymással és a képzés tartalmával. 

(Amennyiben nincsenek összhangban, mi ennek az oka, és hogyan tervezik orvosolni az 

eltérést? A megvédett doktori dolgozatok mekkora része tartozik a diszciplína kereteibe, 

mekkora része határterülethez, illetve mekkora része nem kapcsolódik a diszciplínához? 

Mennyire sikerül követni a megcélzott kutatási irányokat? Mi az esetleges eltérés oka? 

Mennyire tükrözik a meghirdetett témák a kutatási program főbb irányait?) 

 

A Doktori Iskola neve (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola), a doktori programjának neve 

(állam- és jogtudományi program), valamint a kiadott fokozat elnevezése (állam- és jogtudo-

mányok doktora) teljesen ekvivalensek. A doktori képzés tartalma részben az iskolarendszerű 

résztantárgyi struktúrájával, részben a témahirdetésekkel a tudományterület keretei közé il-

leszthető, a határterületeket az állam- és jogtudomány segédtudományaihoz tartozó témák je-

lentik. Ide sorolható négy értekezés a közigazgatástudomány-történet, a kriminológia  vagy a 

kriminalisztika terrénumához tartozik. Ez az összes sikeresen megvédett dolgozat kb. 10%-át 

jelenti. Ezen dolgozatok, témák többsége az újabb kutatási kihívásokra adott válaszoknak te-

kinthetőek, amelyekre fokozottan jellemző az interdiszciplináris megközelítésmód (vö. I.1.5. 

pont). Az állam- és jogtudomány területéhez egyáltalán nem kapcsolódó doktori értekezés vé-

désére nem került sor a Doktori Iskolában. 
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I.2.5 A képzési programot a megfelelő (munkaerőpiaci, beiratkozási, pályakövetési, tu-

dományterületi, eredményességi) elemzések alapján, a külső és belső érdekeltek (aktív és 

már végzett hallgatók, doktoranduszok, oktatók, munkaadók stb.) bevonásával, átlátha-

tó eljárás keretében dolgozzák ki, fogadják el, vizsgálják rendszeresen felül és fejlesztik. 

(Milyen szervezeti egységek/egyéb személyek, hogyan, milyen eljárás szerint dolgozzák 

ki, értékelik és vizsgálják felül a doktori iskola képzési programját? Milyen szemponto-

kat, elemzéseket stb. vesznek figyelembe hozzá? A doktori tanács milyen rendszeresség-

gel értékeli a doktori képzést és a fokozatszerzést? 

Miként használták föl az önértékelés által lefedett időszakban a doktori program alakí-

tásában a munkaerőpiaci és iparági elemzéseket, milyen eredményei és megállapításai 

voltak a pályakövetési tevékenységnek, miként vonták be a társadalmi és ipari szereplő-

ket a kutatási program alakításába (pl. fókuszcsoportos beszélgetések, megbeszélések, 

konferenciák, kérdőívek formájában) és a javaslatok közül mi került be, mi maradt ki, 

milyen átalakulások következtek be? Milyen visszajelzést kaptak a doktoranduszoktól 

vagy más érdekeltektől, és mit változtattak/terveznek változtatni ennek alapján?) 

 

A képzési terv elfogadása és módosítása a TDT hatásköre. A képzési terv részét képező tan-

tárgyak hirdetéséről és struktúrájáról szintén a TDT dönt. A TDT támogatása esetén a tanterv-

módosítást az Egyetemi Oktatási Bizottság tárgyalja meg, s dönt arról. 

 

A TDT-ben képviselettel rendelkezik a doktori képzés minden érintett csoportja, ekképpen a 

képzési tervvel kapcsolatos egyedi problémák, felvetések becsatornázhatók. Az ad-hoc kez-

deményezéseken túl a minőségbiztosítási rendszernél írtak irányadók a képzési tervre is, mint 

a Doktori Iskola működésének egyik alapdokumentumára. Az egyes szereplők az 

(ön)értékelési eljárásokon keresztül fejezhetik ki az elégedettségüket/elégedetlenségüket a 

képzési tervvel kapcsolatban is. A Doktori Iskola vezetőjének a legalább évente megtartott 

minőségbiztosítási beszámolója a képzési tervet is érinti. Az Oktatói Munka Hallgatói Véle-

ményezése-felület elsősorban a képzési program tantárgyi elemeinek monitorozására szolgál. 

Az egyéb elemek vonatkozásában a Doktori Iskola által biztosított egyéb anonim kérdőíves 

felmérése biztosított véleménynyilvánítási lehetőséget. E visszajelzések alapján a tantárgy-

struktúrában az alapozó jellegű, módszertani ismereteket nyújtó tárgyak számának, súlyának 

erősítése fogalmazható meg doktoranduszi elvárásként. 

 

A külső szereplők bevonására a Kar mellett működő ún. Társadalmi Tanácson keresztül van 

lehetőség, amelynek tagjai a jogász hivatásrendek megyei, regionális szintű vezetői, illetve 

gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek képviselői.  

 

I.2.6 A képzési program tanulási eredményei egyértelműen rögzítettek, és összhangban 

vannak a Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjével. 

 

A képzési program legfontosabb kimeneti eredménye a hallgató önálló kutatómunkára való 

alkalmassága. E végcélhoz a képzési program elemei különböző módon járulnak hozzá. A 

tantárgyak vonatkozásában e részcélok a tantárgyi adatlapokon egyértelműen megjelöltek, 

ahogyan azok teljesítésének követelményrendszere is (amelyről a hallgatók a kurzusok elején 

külön tájékoztatást kapnak). A tantárgyak szerepe különösen a MKKR
5
 „tudás” 

deszkriptoraihoz kapcsolhatók, különösen az alábbiakhoz: 

                                                           
5
 https://www.magyarkepesites.hu/kepesitesi_keretrendszerek/szintleirok 
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„Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani 

ismeretekkel.” 

„Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, 

legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott össze-

függéseinek kutatási szintű ismeretével.” 

Az MKKR „képesség” szintleírói a „tudás” gyakorlati alkalmazásához kapcsolódnak, ami a 

doktori képzés vonatkozásában az önálló kutatásra való alkalmasságként értelmezhető, illetve 

a kutatási projektekben való részvételre való képességként. A képzési terv egyéni kutatómun-

kára felkészítő elemei (publikációk, konferencia-részvételek) és maga a doktori értekezés el-

készítése és megvédése sorolható e csoportba. 

Az „attitűdök”, valamint az „autonómia és felelősség” deszkriptorai részben az egyéni kuta-

tómunka eredményeinek nóvum-jellegében kötelező elvárásként (publikálási feltétel, a disz-

szertáció értékelésének szempontja) épülnek a képzési tervbe (vö.: „saját témájához kapcso-

lódva továbbfejleszti azokat a relációkat, amelyek a szakterület sajátosságából következően 

járulnak hozzá az emberi önteremtés folyamatához”; „alkotó, kreatív önállósággal épít ki és 

kezdeményez új tudásterületeket, és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat”), részben a 

témavezetők, oktatók szakmai és emberi példamutatásán keresztül adhatók át, így a képzési 

tervbe formálisan nem illeszthető (vö. „jellemző viszonyulása a szilárd szakmai elkötelező-

dés, az új utak keresésére való elhivatottság állandósulása, a kitartó munkavégzés szükséges-

ségének elfogadása”). 
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I.3 Erőforrások 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.3.1 A doktori iskola rendelkezik a megfelelő (minimálisan a jogszabályban előírt) szá-

mú törzstaggal. A törzstagok az adott doktori iskola tekintetében releváns tudomá-

nyos/művészeti fokozattal rendelkeznek, és a doktori iskola képzési/kutatási/művészeti 

területéhez kapcsolódó, aktív, folyamatos, dokumentáltan eredményes kutatá-

si/művészeti tevékenységet folytatnak. 

(Hogyan és miért változott a doktori iskola törzstagjainak összetétele? Miként biztosítja 

a doktori iskola, hogy a törzstagok száma ne csökkenjen a jogszabályban előírtak, illet-

ve saját elvárásai alá? Milyen kutatásszervezési szolgáltatásokkal támogatják az okta-

tók nemzetközi szerepvállalását és elismertségét, és milyen tudásmenedzsment progra-

mokkal támogatják oktatói tevékenységük eredményességét? 1. melléklet: A doktori is-

kola törzstagjainak listája; 2. melléklet: Nyilatkozat a doktori iskola vezetőjének foglal-

koztatásáról.) 

 

A Doktori Iskola törzstagjainak száma 7, így a vonatkozó jogi előírásoknak eleget tesz. A 

Doktori Iskola a törzstagságában különböző – de elsősorban életkori és munkahely-váltásból 

eredő – okokból bekövetkezett változások ellenére működése során folyamatosan biztosítani 

tudta a törzstagok minimálisan előírt létszámára vonatkozó kötelezettséget, a professzori túl-

súlyra vonatkozó előírást pedig felül is teljesítette. Mindebben komoly szerepe volt/van a kari 

HR-stratégiának is. A közeljövőben lehetővé válik a törzstagok számának emelése is, mivel a 

már „saját nevelésű” oktatói karból többen eredményes doktori témavezetők is, akik által ve-

zetett doktorandusz(ok) közel jár(nak) a disszertáció megvédéséhez. Közülük többen a habili-

táltak (Bartkó Róbert, Deli Gergely), vagy az arra irányuló eljárást már megindították (Fe-

rencz Jácint). A törzstagok közti jelentős professzori túlsúly miatt az egyetemi tanári kineve-

zéssel még nem rendelkező kollégák törzstaggá válása előtt ilyen akadály sem áll.  

A Doktori Iskola törzstagjai az állam- és jogtudományok területén megszerzett tudományos 

fokozattal rendelkeznek (1 fő az MTA rendes tagja, 1 fő DSc., 2 fő CSc., 3 fő PhD), tudomá-

nyos publikálási aktivitásuk folyamatos (az MTMT-ben a 2015-2020 közti időszakra összesen 

354 közleményt rögzítettek). 

A Doktori Iskola törzstagjait, témavezetőit és oktatóit az egyetemi szintű kutatási, illetve ok-

tatásfejlesztési projektek támogatják. Az olyan projektek, mint a FIEK, az ÚNKP – többek 

között – a nemzetköziesítéshez szükséges anyagi feltételek biztosításában játszanak fontos 

szerepet. Emellett plágiumkereső alkalmazás (Turn-it-in) használatára irányuló képzésben, 

oktatásmódszertani projektben való részvétel lehetősége adott volt (például „Oktatási innová-

ció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci 

relevanciájának fokozása” c. alprojekt, amelynek célja a digitális oktatási platformok – 

Moodle, MaxWhere – használatának elsajátítása, e felületeken történő oktatási anyagok ki-

dolgozása volt). Ezen túlmenően konferencia-részvételre (tudományos előadások tartására), 

egyetemi előadások és szemináriumok tartására, valamint írásbeli kommunikációra (publiká-

lásra) specializált nyelvi kurzusokon való részvétel lehetősége biztosított az Egyetemen. 

 

A Doktori Iskola korábbi törzstagjai voltak:  

- Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc., a Doktori Iskola volt vezetője (2007-2014) 

- Dr. Nyitrai Péter PhD. (2007-2008) 

- Prof. Dr. Patyi András PhD. (2007-2011) 

- Prof. Dr. Révész T. Mihály CSc. (2007-2008) 

- Prof. Dr. Smuk Péter PhD. (2014-2020) 
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- Prof. Dr. Sulyok Gábor PhD. (2007-2013) 

- Prof. Dr. Szente Zoltán PhD. (2011-2013) 

- Prof. Dr. Vavró István DSc. (2007-2015) 

 

I.3.2 Az oktatók, témavezetők és témakiírók száma megfelelő. A velük szembeni szakmai 

követelmények egyértelműen rögzítettek. Szakmai tevékenységük relevanciája és szín-

vonala, valamint munkaterhelésük biztosítja a doktoranduszok tudományos/művészeti 

tevékenységének megfelelő támogatását. 

(Melyek az oktatók, témakiírók és témavezetők kiválasztásának, teljesítményük értékelé-

sének szempontjai? Hogyan követik az oktatók témakiírásokkal összhangban lévő tudo-

mányos/művészeti tevékenységét? Milyen módon segítik az oktatók szakmai fejlődését? 

Miként érvényesülnek a témavezetőkkel szembeni követelményekben a hallgatóközpon-

túság szempontjai? Ha a témavezetők száma nem megfelelő, milyen intézkedéseket hoz-

tak a számuk megnövelésére?) 

 

A Doktori Iskola oktatóinak –kurzusvezetőinek – száma 26. Jelenleg 24 témavezető tevé-

kenykedik a Doktori Iskolában, a témakiírók létszáma 30. A témakiírók kiválasztásánál mi-

nimális követelmény a tudományos fokozat megléte és alap- mester, vagy osztatlan képzésben 

szerzett oktatói tapasztalat. Utóbbi összekapcsolódik konzulensi feladatok ellátásával is – le-

galább évfolyam- és szakdolgozatok, de jellemzően TDK-művek vonatkozásában is. A téma-

kiírás ezen szabályrendszere lehetővé teszi a motivált, fiatal oktatók bekapcsolódását a dokto-

ri iskolai munkába, biztosítva nemcsak a témakínálat bővítését, hanem az érintett kollégák 

szakmai előmenetelét, valamint – az oktatói előmenetelen keresztül – a Doktori Iskola közép- 

és hosszútávú működőképességét. Ez lehetővé teszi, hogy témakiíróként, témavezetőként 

kezdje meg a munkát a fiatal, tudományos fokozattal rendelkező munkatárs, s eme tapasztala-

tok megszerzése után már érett kutatóként (a tudomány- és oktatásszervezés területén is jelen-

tős jártassággal bírva) vehessen részt a doktori iskola működésében, elősegítve a törzstagság-

hoz szükséges tudományos, oktatói és témavezetői feltételek magasszintű teljesítését.  

A témavezetők teljesítménymérése a doktori képzés mérföldköveihez kapcsolt: a korábbi tí-

pusú képzésben az eredményes védéshez, a 2016 utáni rendszerben a sikeres komplex-

vizsgához, valamint a sikeres védéshez kötött. A TDT – a Doktori Iskola vezetőjének ellenőr-

zése és értékelése alapján – értékeli a témavezetők tevékenységét. A témavezetői munka el-

sődleges minőségi mutatói a témavezetett doktorandusz komplex vizsgájának eredménye, az 

abszolutóriumának megszerzése és a sikeres védése. A témavezetők eredményességét ezen 

mutatók alapján ítéli meg a Doktori Iskola vezetője és a TDT.  

A doktori iskola vezetője a témavezetőknek jelzi, ha a hallgató munkájában – különösen, ha a 

kutatási tevékenységében lemaradást észlel. A TDT figyelemmel kíséri az abszolutórium 

megszerzése után folytatott kutatóhelyi és témavezetői munkát is. Szükség szerint tájékozta-

tást kér a témavezetőtől a doktori értekezés készültségi állapotáról. A TDT visszavonja a té-

makiírói/témavezetői megbízatást attól az oktatótól, aki a jogszabályokban, az egyetemi dok-

tori szabályzatokban, vagy az előzőek szerinti megállapodásban vállalt kötelezettségeinek – 

önhibájából – nem tesz eleget. 

Az oktatók szakmai-módszertani továbbképzésére az I.3.1. pontban írtak megfelelően irány-

adók (kiválósági programokban, kutatási projektekben egyéb képzésekben való részvétel). 

A hallgatóközpontúság – s immanensen a kimeneti hatékonyság – követelménye a témaveze-

tők értékelésének szempontrendszere, az OMHV-adatok, valamint az egyéb hallgatói elége-

dettségmérő eszközök (vö. I.2.5. pontban foglaltak) által biztosított. 

I.3.3 A doktori képzéshez szükséges infrastruktúra (kutatás/művészeti tevékenységek, 

oktatás és tanulás céljára szolgáló helyiségek és eszközök, szakirodalom, könyvtár, 
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adatbázisok, informatikai rendszerek) mennyisége, minősége és hozzáférhetősége megfe-

lelő. 

(A könyvtári és információs rendszer mennyire alkalmas a nemzetközi szakirodalom, 

adatbázisok stb. révén a nemzetközi tudományos információs szolgáltatások támogatá-

sára? Milyen platformokkal és szolgáltatásokkal segítik a doktoranduszok eredményes-

ségét és kutatási tevékenységeik láthatóvá tételét? Miként használják ki a távoktatás és 

az online rendszerek nyújtotta lehetőségeket? Milyen adatokat gyűjtenek a könyvtár és 

egyéb infrastruktúra használatára vonatkozóan, és hogyan használják fel ezeket? Ösz-

szességében hogyan értékelik a doktori képzés infrastrukturális adottságait?) 

 

Az egyetemi és kari könyvtár a doktoranduszok, a témavezetők és az oktatók rendelkezésére 

áll. Dedikáltan a Doktori Iskolához köthető könyvtári állományfejlesztésre az elmúlt években 

az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelésére irányuló programjain ke-

resztül jutottunk forrásokhoz. Ezek felhasználásáról a – releváns kutatási irányokat, jogágakat 

egyébként is reprezentáló – TDT tagok javaslata alapján a Doktori Iskola vezetője hozott dön-

tést. Emellett említhetők még a hallgatói és oktatói ÚNKP-ösztöndíjak intézményi részéből 

állományfejlesztésre fordított összegek is. Mindkét forrástípus felhasználásánál határozott 

szempont volt a friss nemzetközi szakirodalom forrásainak – elsősorban szakkönyvek – be-

szerzésére törekvés. A hallgatók rendelkezésére álló elektronikus adatbázisok listáját az Egye-

temi Könyvtár honlapja tartalmazza naprakészen
6
, ezek közül a tudományterületi sajátosságok 

alapján kiemelhetők az alábbiak: 

- Akadémiai Kiadó folyóirat-gyűjteménye 

- Akadémiai Kiadó szótárcsomagja 

- Clarivate Analytics-Web of Science 

- EBSCO 

- MeRSZ 

- Science Direct  

- Scopus 

- Új Jogtár. 

A tudományos láthatóság fejlesztésére – és minimálisan az MTMT használatára – az Egyete-

mi Könyvtár által biztosított kurzusokon való részvétel lehetősége emelhető ki – ezt tehát nem 

doktori iskolai, hanem intézményi szinten biztosítja az Egyetem.
7
 

Az intézményesített távoktatási megoldások a COVID19-járványhelyzetet megelőzően kivéte-

lesek voltak a Doktori Iskola képzésében, ebben kényszerű változást hozott a járványügyi ve-

szélyhelyzet. Az iskolarendszerű képzés tantárgyainak tananyaga a moodle-rendszeren elérhe-

tő, de a feladatkiosztások, kapcsolattartás fontos eleme maradt az e-mailes kommunikáció. 

On-line konzultációkra, valamint tanórák közvetítésére az egyetemi protokollnak megfelelően 

a Google Meet felületet alkalmazzák a doktori képzés résztvevői.  

A könyvtári állomány, az adatbázisokhoz való hozzáférés és általában a doktori képzés inf-

rastrukturális keretei a hallgatói önértékelésekben (előrehaladási jelentésekben) és a Doktori 

Iskola saját anonim kérdőíves hallgatói elégedettségmérési kutatásaiban is értékelhetők. 

A Doktori Iskola infrastrukturális adottságai jók. A Doktori Iskola a Kar épületkomplexumá-

ban nyert elhelyezést akként, hogy a Doktori Iskola vezetőjének és adminisztrációjának a Ka-

ron belül elkülönült iroda áll rendelkezésére, valamint a pénteki és szombati napokon a Dok-

tori Iskola kizárólagos használatában áll egy 25 fős tanterem, amely a kiscsoportos kurzusok 

megtartására ideális. A tanterem légkondicionált, laptoppal, wifi-kapcsolattal és kivetítővel 

felszerelt. 

 

                                                           
6
 https://lib.sze.hu/adatbazisok-1 

7
 https://lib.sze.hu/images/SZOLG%C3%81LTAT%C3%81SAINK_OKTAT%C3%93KNAK_2020.pdf  

https://lib.sze.hu/adatbazisok-1
https://lib.sze.hu/images/SZOLG%C3%81LTAT%C3%81SAINK_OKTAT%C3%93KNAK_2020.pdf
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I.3.4 A doktoranduszok számára tanulmányi, tudományos/művészeti kérdések és szociá-

lis nehézségek esetén rendelkezésre álló támogatások illeszkednek az igényekhez, bizto-

sítják az inkluzivitást és az esélyegyenlőséget. 

(A tanulmányi ügyintézés során mennyire képesek kezelni a nem tanórai jellegű kredit-

értékeket? Idegen nyelvű képzés esetén az adminisztratív személyzet mennyire képes az 

idegen nyelvű doktoranduszok számára a magyar nyelvűekkel azonos szintű szolgáltatá-

sokat nyújtani? Milyen mentorálási, felzárkóztatási, tehetséggondozási és karrier-

tanácsadási segítséget biztosítanak? Hogyan és milyen hatékonysággal segítik elő a fo-

gyatékkal élők és egyéb hátrányos helyzetű csoportok hozzáférését az oktatáshoz?) 

 

A képzési terv egyértelműen rögzíti a tanórai kereteken kívül megszerezhető kreditekhez 

szükséges teljesítményeket. Ide sorolható különösen: 

konzultáció a témavezetővel (azaz az egyéni kutatási tervben való féléves előrehaladás) 

- Publikáció, konferencia részvétel  

- Oktatásban való részvétel 

- Kutatásban való részvétel 

- Külföldi tanulmányút beszámítása 

- Doktori szeminárium tartása 

- Egyéb teljesítményként számolható el különösen – de nem kizárólagosan – a külföldi 

vagy hazai vendégelőadók által tartott tudományos szakmai előadásokon történt leiga-

zolt aktív részvétel. 

 

A kiscsoportos jellegű tanórai kurzusok lehetővé teszik a doktoranduszok egyéni képességei-

hez igazodó oktatói segítségnyújtást, támogatást. Mivel nemcsak jogász végzettségűek nyer-

hetnek felvételt a doktori képzésbe, különös jelentősége van az iskolarendszerű képzési rész 

szakjogi tantárgyainak. A karriertanácsadásban, tehetséggondozásban a képzési rendszer 

tutoriális elemei, kiváltképp a témavezetőnek van nagyobb – igaz informális – szerepe.  

A Doktori Iskola büszke arra, hogy számos fogyatékkal élő (mozgás-, illetve látássérült) hall-

gatónak tudja biztosítani a képzés feltételeit. Ez részben az infrastukturális adottságokból 

(épület akadály-mentesítettsége), részben a technológiai fejlettségből (felolvasóprogramok), 

részben az oktatók, témavezetők és nem kis mértékben a hallgatótársak támogató hozzáállá-

sából adódik. Az inkluzivitást erősítik a szűkebb anyagi körülmények között élő hallgatóknak 

nyújtott kedvezmények, amelyek egyfelől tandíj-csökkentés (rektori döntés alapján), másfelől 

a Doktori Iskola döntésén nyugvó – elsősorban az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés 

színvonalának emelésére irányuló programjai által lehetővé tett – ösztöndíjak és más támoga-

tások (pl. könyvkiadás-támogatás) formájában valósulnak meg. Ezen felül az Universitas-

Győr Alapítvány, Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért Alapítvány, valamint a 

Győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskoláért Alapítvány keretei között nyílik mód a kép-

zésben részt vevők támogatására.   

I.3.5 A doktori iskolával kapcsolatos minden lényeges információ (szabályzatok, eljárá-

sok, határozatok, védési és egyéb információk, témakiírások, a fokozatot szerzettek ér-

tekezései) nyilvános, naprakész, és (legalább az intézmény honlapjáról és az ODT-

adatbázisból kiindulva) könnyen megtalálható. 

(Milyen eljárások biztosítják a legfrissebb információk közzétételét? Egységes intézmé-

nyi eljárások esetén milyen alrendszert képez azokon belül a doktori iskola, és hogyan 

vesz részt az eljárások kialakításában és továbbfejlesztésében? Elérhetők az informáci-

ók idegen nyelven is? Van olyan weboldal, ahonnan az érdeklődők számára minden re-

leváns információ megtalálható? Milyen egyéb kommunikációs csatornákat használnak 
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tudományos, ill. egyéb célra (pl. kiadványok, projektnapok, konferenciák, közösségi mé-

dia, hírlevél, stb.)?) 

 

A Doktori Iskola honlapján (doktiskjog.sze.hu) korlátozás (pl. portálrendszerre történő belé-

pési kötelezettség, azonosítás, stb.) nélkül elérhetők a felvételire, a képzésre vonatkozó általá-

nos tájékoztatók, a tanulmányok értékelésének szempontjait is tartalmazó képzési terv és 

egyéb szabályzatok (TVSZ, SZMSZ, minőségbiztosítási terv), a komplex vizsgákra, műhely-

vitákra és nyilvános védésekre szóló meghívókkal, valamint Doktori Iskola egyéb programja-

inak dokumentációjával (különösen a „Jogtudomány sajátossága” c. konferenciák, IM ösztön-

díjasok tanulmányai) egyetemben. A Doktori Iskola honlapját az ODT honlapjával (dokto-

ri.hu) linkek segítségével kötöttük össze (pl. témakiírások, védések és értekezések közzététe-

le). 

Az ODT-adatbázis és a honlap naprakész tartalmáért a Doktori Iskola titkársága a felelős. A 

honlap véleményezése a Doktori Iskola saját hallgatói elégedettségmérés-felmérése keretében 

véleményezhető. 

A Doktori Iskola és az abban folyó munka fontos disszeminációs csatornáját jelentik a Jogtu-

domány sajátossága konferenciák. Az intézményen belüli információáramlást belső köre-

mailek (tipikusan eseményekre szóló meghívók), illetve az egyetemi eseménynaptár segítik. 

A társ-doktori iskolák tájékoztatása (műhelyvitára, nyilvános védésre szóló meghívók) szintén 

körlevelek útján történik. Kiemelendő még a „Jogtudományi Hírlevél” szerepe, amelyben a 

Doktori Iskola rendezvényeinek felhívásai is megjelennek. 

 

 

I.3.6 A doktoranduszokat bevonják az intézményben végzett oktatási tevékenységekbe. 

(Hazai és nemzetközi összehasonlításban hogyan alakult a doktoranduszok oktatási ter-

helése az önértékelési jelentés által lefedett időszakban? Milyen visszajelzések érkeztek 

ezzel kapcsolatban a doktoranduszoktól vagy más érdekeltektől, és hogyan vették ezeket 

figyelembe/tervezik ezeket figyelembe venni?) 

 

A Doktori Iskola céljai között kiemelt helyen szerepel az oktatói utánpótlás biztosítása. Emiatt 

– elsősorban az állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanuló – doktoranduszok oktatásba 

való bevonása biztosított, noha tanszékenként eltérő intenzitású. A doktoranduszok oktatási 

terhelése függ a kutatási témájukat befogadó tanszék oktatási kötelezettségének portfóliójától 

és mértékétől, valamint a tanszék személyi állományától és a doktorandusz karrierterveitől 

(pl. kíván-e a későbbiekben főállású oktatóvá válni) is. Garanciális jelentőségű azonban, hogy 

– összhangban a vonatkozó DOSZ ajánlásokkal
8
 – az oktatásba való bevonás  

- megállapodáson alapul (megbízási szerződés),    

- deklarált az intézet honlapján és oktatási felületein,  

- megbízási díj fejében végzett és 

- kreditként elszámolható a doktori képzésben. 

Az óraterhelés intenzitása tehát általánosságban erősebb az állami ösztöndíjas hallgatóink kö-

rében (heti 4-6 óra, vagy magasabb a tanársegédi munkakör betöltésével), az önköltséges dok-

toranduszok óratartása nagyobb szórást mutat: a heti 1 órától a félévi 1-2 óra mennyiségig ter-

jed). 

Minthogy az oktatásban részvétel a képzési terv részét képezi, a doktoranduszi elégedettség-

mérés is kiterjed ennek értékelésére. A doktoranduszok oktatási tevékenységét a témavezető 

értékeli az önértékelésben (előrehaladási jelentésben), valamint erre a doktorandusz által tar-

tott kurzus résztvevőinek is lehetősége nyílik az OMHV keretében. 

                                                           
8
 https://doktori.hu/cikk_file/236_2016.pdf 

https://doktori.hu/cikk_file/236_2016.pdf
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I.4 Tanulás, tanítás és kutatási/művészeti tevékenységek 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.4.1 A felvételi eljárás és a felvételi követelmények egyértelműen rögzítettek. 

(Mikor és honnan ismerhetők meg a felvételi követelmények? Hogyan működik a kredit-

átvitel és a kreditelismerés rendszere? Hogyan biztosított az egyéni felkészülőkre vonat-

kozó szabályok és eljárások illeszkedése az általános szabályokhoz?) 

 

A felvételi követelmények a Doktori Iskola Szervezeti és működési szabályzatának mellékle-

tét képezi, amely a Doktori Iskola honlapján és az ODT adatbázisából is folyamatosan elérhe-

tő. Részletes felvételi (pótfelvételi) tájékoztató a Doktori Iskola honlapján szintén folyamato-

san elérhető. A felvételi és pótfelvételi felhívást és a jelentkezés időpontját nemcsak ezen fe-

lületen, hanem a honlap „Hírek” menüpontjában is közzétesszük, a rendes felvételi esetében 

kb. 2 hónappal, a pótfelvételi esetén kb. 1 hónappal a jelentkezési határidő előtt. A honlapon 

való közzététellel együtt indítjuk a felvételi kampányt is, így az ennek keretében küldött kör-

levelek szintén tartalmazzák ezen információkat. 

A kreditelismerés és kreditátvitel keretszabályát a doktori tanulmányi és vizsgaszabályzat tar-

talmazza. Eszerint „Egy másik doktori iskolában meghirdetett tantárgy befogadása a tantárgy-

hoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való 

helyettesíthetőségének, illetve más tantárgyaktól való különbözőségének megállapítását jelen-

ti. A tantárgyak elfogadását a hallgató kérelmezheti, erre az érintett oktató javaslatára a Dok-

tori Iskola vezető ad engedélyt.” A kreditátvitel részletes szabályai az általános tanulmányi és 

vizsgaszabályzat 1. mellékletében találhatóak. 

Az egyéni felkészülők számára a bemeneti követelmények szigorúbbak, alapvető feltétel, 

hogy az egyéni képzést választónak kialakult tudományos problémája legyen, amely feltételez 

egy már önállóan megkezdett kutatómunkát. Tehát a jelentkezőktől elvárt a megfelelő kutatási 

tapasztalat és bizonyítható eredmények, azaz a PhD-kutatási témához illeszkedő tudományos 

publikációk és konferencia-szereplések. Ezeket összeségében értékelve lehet arra következ-

tetni, hogy a képzési-kutatási szakaszban elsajátítható, az egyéni kutatást megalapozó képes-

ségekkel, készségekkel rendelkezik a jelölt. Az egyéni képzésben részt vevőkkel szemben tá-

masztott kimeneti követelmények megegyeznek a szervezett képzésben részt vevőkre vonat-

kozó követelményekkel (az abszolutórium és a disszertáció mennyiségi és minőségi feltételeit 

tekintve). 

 

I.4.2 A képzés szakmai tartalma és felépítése, az alkalmazott oktatási és tanulástámoga-

tási módszerek korszerűek, megfelelnek a szakmai és tudományos/művészeti elvárások-

nak, és alkalmasak a kitűzött tanulási eredmények elérésére. A témavezetők és dokto-

randuszok közötti kapcsolattartás intenzitása megfelelő. A képzési folyamat alkalmas 

arra, hogy annak során a doktoranduszok elsajátítsák a tudományos/művészeti módsze-

rek alkalmazását, értékelhető tudományos/művészeti eredményhez jussanak, és erről bi-

zonyosságot tegyenek. 

(Hogyan veszik figyelembe a doktoranduszok szükségleteinek sokféleségét? Miként tá-

mogatják a rugalmas, egyéni képzési ösvények kialakítását? Hogyan kezelik a dokto-

randuszok panaszait? Hogyan biztosítják a témavezetői tevékenység intenzitásának 

megfelelő szintjét, ennek (anyagi) ösztönzését? Miként fejlesztik az oktatók 

oktatásmódszertani felkészültségét? Hogyan segítik a kölcsönös tisztelet érvényesülését 

a hallgató-oktató kapcsolatban? Hogyan használják ki a digitális technológia nyújtotta 

lehetőségeket?) 
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Az egyéni érdeklődés és kutatási téma diktálta preferenciákat a hallgatók elsősorban a vá-

lasztható tárgyak köréből elégíthetik ki.  A kisebb hallgatói létszámnak köszönhetően az isko-

larendszerű képzési szakaszban részt vevő oktatók is tudják az egyéni kutatási témák figye-

lembe vételével alakítani a tantárgyak követelményrendszerét, a beszámolás módját, így már 

a kétszer kétéves képzési idő első ciklusában is jobban fókuszálható a doktoranduszok kutatá-

si tevékenysége.  

A hallgatói panaszkezelés módja a panasztétel formájától és fórumától is függ. Hallgatói pa-

nasz megjelenhet az éves önértékelés (előrehaladási jelentés) Doktori Iskolára vonatkozó ré-

szében, az OMHV-rendszerben, az informális elégedettségmérési kérdőívekben, de lehetséges 

közvetlenül a Doktori Iskola vezetőjéhez fordulni, vagy a DÖK-höz, illetve az Egyetemi 

Esélyegyenlőségi Bizottsághoz. A kifogásolt eljárás jellege alapján a Doktori Iskola vezetője, 

vagy a TDT hoz általános vagy egyedi döntést, intézkedést. Külön szabályozott a nyilvános 

védés értékelésével kapcsolatos kifogás (panasz): A PhD-jelölt vagy témavezetője a védési 

bizottság, vagy az EDT döntésével szemben csak az érvényben lévő jogszabályok és szabály-

zatok megsértése esetén emelhet kifogást. A kifogást az EDT elnökéhez kell benyújtani. A 

jogorvoslat tárgyában a végső döntést az Egyetem Rektora hozza meg. 

A témavezetői tevékenység megfelelő intenzitását a doktoranduszok előrehaladásán keresztül 

lehet mérni, így különösen az önértékelések (előrehaladási beszámolók), valamint a doktori 

képzés mérföldköveinek teljesítése (komplex vizsga feltételeinek teljesítése és annak letétele, 

abszolutórium megszerzése, disszertáció-tervezet elkészítése, majd sikeres védése) szolgál-

nak ehhez bázisul. A Doktori Iskola vezetője a témavezetőknek jelzi, ha a hallgató munkájá-

ban – különösen, ha a kutatási tevékenységében lemaradást észlel. A TDT figyelemmel kíséri 

az abszolutórium megszerzése után folytatott kutatóhelyi és témavezetői munkát is. Szükség 

szerint tájékoztatást kér a témavezetőtől a doktori értekezés készültségi állapotáról. A TDT 

visszavonja a témakiírói/témavezetői megbízatást attól az oktatótól, aki a jogszabályokban, az 

egyetemi doktori szabályzatokban, vagy az előzőek szerinti megállapodásban vállalt kötele-

zettségeinek – önhibájából – nem tesz eleget. A témavezetői feladatok minőségi ellátására 

ösztönzőként hat a konzulensi teendőknek a(z köz)alkalmazotti teljesítményértékelésben való 

figyelembe vétele, valamint az egyéni karrierpályán való előrehaladásnak (iskolateremtő ha-

bitus, professzori kinevezés, törzstaggá válás) is fontos mutatója.  

A Doktori Iskola oktatóit az egyetemi szintű kutatási, illetve oktatásfejlesztési projektek tá-

mogatják, amelyek egy része kifejezetten oktatásmódszertani fókuszú (például „Oktatási in-

nováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-

piaci relevanciájának fokozása” c. alprojekt, amelynek célja a digitális oktatási platformok – 

Moodle, MaxWhere – használatának elsajátítása, e felületeken történő oktatási anyagok ki-

dolgozása volt). 

Az oktatók és hallgatók közti tisztelet kialakításában a szervezeti kultúrának jut elsődleges 

szerep, nem a formalizált eljárásrendeknek. Az oktatói, témavezetői példamutatás – úgy 

szakmai mint emberi aspektusokban  - meghatározó jelentőségű, noha nem egzaktan kimutat-

ható, igazolható. 

A digitális technika vívmányai az intézményesített távoktatási megoldásokban köszönnek 

vissza, amelyek alkalmazását a COVID19-járványhelyzetet felgyorsította.  Az iskolarendsze-

rű képzés tantárgyainak tananyaga a moodle-rendszeren elérhető, de a feladatkiosztások, kap-

csolattartás fontos eleme maradt az e-mailes kommunikáció. On-line konzultációkra, vala-

mint tanórák közvetítésére az egyetemi protokollnak megfelelően a Google Meet felületet al-

kalmazzák a doktori képzés résztvevői. 

I.4.3 A doktoranduszok nemzetközi konferenciákon, részképzésben, mobilitásban való 

részvételét a doktori iskola tanulmányi kötelezettségeikbe beleszámítja. A doktori kép-

zés során biztosított az idegen nyelvű kurzusokon való részvétel lehetősége és a nemzet-

közi oktatók és hallgatók jelenléte. 
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(Miként biztosított a doktori iskolán kívüli tudományos/művészeti tanulás/kutatás elis-

merése? 3.1-3 melléklet: Külföldi részképzések és ösztöndíjak; Idegen nyelvű kurzusok; 

Vendégoktatók.) 

 

A képzési terv részletesen tartalmazza a külföldi konferenciákon, kutatási projektekben való 

részvétel kreditekkel történő elismérésének feltételeit, mértékét, az alábbiak szerint: 

Folyóiratcikk kreditértéke: 

Folyóirat besorolása Nemzetközi Hazai 

Listán szereplő 12 7 

Listán nem szereplő 6 4 

 

Tudományos könyv, könyvrészlet kreditértéke: 

  Ívenként Maximum 

Idegen nyelvű 8 20 

Magyar nyelvű 6 18 

 

Egyéb teljesítmények kreditértéke: 

  Ívenként Maximum 

könyv, tankönyv 

(idegen nyelvű:  

kétszeres szorzó) 

5 10 

jegyzet 3 10 

 

Konferencia-előadások kreditértéke 

hazai konferencia-előadás magyar nyelven 6 

nemzetközi konferencián, de Magyarországon idegen nyelven tartott előadás 6 

külföldi konferencián idegen nyelven tartott előadás 8 

 

A külföldi részképzésben való részvételet az egyetemi doktori TVSZ a vendégdoktorandusz 

jogviszony keretében kezeli („a doktorandusz a saját mintatantervében szereplő egy vagy több 

tantárgyat egy adott félévben nem a doktorandusz jogviszonya szerinti felsőoktatási intéz-

ményben, hanem valamely más (hazai vagy külföldi) felsőoktatási intézményben teljesít”). 

Ezzel kapcsolatos garanciális szabályok az alábbiak szerint foglalhatók össze: A doktori prog-

ram tanterve szerint megszerzendő kreditpontszámok legfeljebb 20%-át lehet vendégdokto-

randusz jogviszony keretében megszerezni. Az Egyetem doktorandusza tavaszi félévre terve-

zett vendégdoktorandusz jogviszony esetén legkésőbb december 1-ig, az őszi félévre tervezett 

vendég doktorandusz jogviszony esetén legkésőbb június 1-ig kezdeményezheti írásban a 

vendég doktorandusz jogviszony létesítésének engedélyezését az illetékes TDT elnökéhez 

címzett és a Doktori Iskolában leadott kérvényben. A kérvény leadására akkor van lehetőség, 

ha a kérvényen szerepel az illetékes témavezető jóváhagyó aláírása. A vendégdoktorandusz 

jogviszony keretében, engedéllyel teljesített tantárgyakat a teljesítés félévében az Egyetemen 

teljesített tantárgyként kell kezelni, azaz beszámít az összesített korrigált kreditindexbe, a kor-

rigált kreditindexbe, az ösztöndíjindexbe és a hallgató szakján történő kreditgyűjtésbe. 
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A képzési tervnek megfelelően két idegennyelvű választható tantárgy (a „Mediation in Civil 

Law Processes” és a „Human Rights Law and Pratice”) áll a doktoranduszok rendelkezésére. 

Magyar nyelven, de külföldi oktató által tartott kurzus a „Nemzetiségi autonómia”. A Doktori 

Iskola idegennyelvű doktori programot nem hirdet, külföldi, magyarul nem tudó jelentkező 

egyéni képzésben vehet részt. 

I.4.4 A doktori iskola vizsgáztatásra és értékelésre vonatkozó szabályai és eljárásai al-

kalmasak a tanulási eredmények elérésének értékelésére. A doktoranduszi teljesítmény 

értékelésének és a komplex vizsgák lebonyolításának módja szakmailag megfelelő, átlát-

ható, az értékelés pártatlansága biztosított. 

(Hogyan biztosítják az értékelési kritériumrendszer előzetes nyilvánosságát és követke-

zetes alkalmazását? Hogyan történik a bíráló bizottság tagjainak kiválasztása? A jog-

szabályi előírásokon kívül vannak-e további belső szabályok? Előfordult-e olyan eset az 

utóbbi öt évben, hogy a doktori tanács tagjai komolyan kifogásolták egy értekezés szín-

vonalát? Idegen nyelvű értekezések esetén elvárás a nyelvi lektorálás? Milyen visszajel-

zéseket kapott a doktori iskola az értékelésre vonatkozóan a doktoranduszoktól az önér-

tékelés által lefedett időszakban, és mit változtattak/terveznek változtatni ezek alapján? 

Hogyan biztosított az egyéni felkészülőkre vonatkozó szabályok és eljárások illeszkedése 

az általános szabályokhoz? Milyen formális fellebbezési lehetőségek léteznek a dokto-

randuszok számára?) 

 

A képzési és kutatási szakasz tantárgyainak értékelési módját a Neptun-rendszerben elérhető 

tantárgyi adatlapok tartalmazzák, valamint ezek kihirdetésre kerülnek az aktuális kurzus első 

foglalkozásán is.  

A komplex vizsgák bizottságainak összetételére és tantárgyaira a jelentkező témavezetője te-

het javaslatot, a bizottság összeállításáról és a tantárgyak köréről a Doktori Iskola vezetője 

dönt. Minden komplex vizsga bizottságában legalább egy tag külsős – az Egyetemmel foglal-

koztatásra irányuló jogviszonyban nem álló – oktató-kutató. A koronavírus-járvány miatt egy-

szerűsített jogszabályi rendelkezések adta lehetőségeket a Doktori Iskola nem használta ki, a 

külsős bizottsági tagok on-line kapcsolódtak a komplex vizsgába. 

A nyilvános védés bizottságának összetételével kapcsolatban az irányadó jogszabályoknál 

szigorúbb a saját, belső szabályzat, ugyanis a két hivatalos bíráló egyike sem állhat az Egye-

temmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban. 

A nyilvános védés bizottságának összetételére a jelölt témavezetője tehet javaslatot, a bíráló-

bizottság összetételéről azonban a TDT dönt. 

Nem fordult elő olyan eset, hogy a TDT kifogásolta volna valamely – a TDT által összeállított 

bírálóbizottság által elfogadott – értekezés színvonalát.  

Az egyéni képzésben részt vevőkkel szemben támasztott kimeneti követelmények megegyez-

nek a szervezett képzésben részt vevőkre vonatkozó követelményekkel (az abszolutórium és a 

disszertáció mennyiségi és minőségi feltételeit tekintve). 

A PhD-jelölt vagy témavezetője a védési bizottság, vagy az EDT döntésével szemben csak az 

érvényben lévő jogszabályok és szabályzatok megsértése esetén emelhet kifogást. A kifogást 

az EDT elnökéhez kell benyújtani. A jogorvoslat tárgyában a végső döntést az Egyetem Rek-

tora hozza meg. 

 

I.4.5 A doktori iskola elősegíti a doktoranduszok felsőoktatási oktatói/kutatói orientáció-

ját, foglalkoztathatóságát és aktív állampolgári szerepvállalását. 

(Miként készítik fel a doktoranduszokat a pályázati programokra, a kutatási projektek 

menedzselésére, a kreativitás és innováció módszertanára, a kutatások szellemi tulaj-

donjogi kérdéseinek kezelésére? Hogyan ösztönzik az autonóm kutatói és szakértői lá-
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tásmód és készségek fejlesztését, az együttműködést ipari és/vagy kutatóintézeti partne-

rekkel? Milyen ismeretterjesztő, szemléletformáló, helyi gazdaságfejlesztést segítő, tár-

sadalmi kihívások kezelését célzó, illetve egyéb 3. missziós programokba vonják be a 

doktoranduszokat?) 

 

A kutatói önmenedzsment (pályázati lehetőségek, jelentkezések, s a szakmai és pénzügyi ke-

retrendszer jellemző követelményei) a kutatásmódszertani kurzusok témáját jelenti. A Doktori 

Iskola törekszik arra, hogy a pályázatok jelentette kihívásokra felkészítse és az autonóm kuta-

tói látásmód, a projektszemlélet kialakítására, fejlesztésére ösztönözze a gyakorlatban is dok-

tori hallgatókat, részben belső pályáztatásokkal (e körben kiemelendő, hogy az IM jogászkép-

zés színvonalának emelésére irányuló programjai keretében a hallgatók számára kiosztható 

pénzügyi források elosztása is pályázat keretében, versenyalapon történik, az egyes ösztöndíj-

jal, megbízási díjjal honorált projektek kutatási beszámolóval zárhatók le), részben az orszá-

gos/regionális pályázati felhívásoknak a hallgatók számára történő továbbításával (körlevelek) 

segítségével. 

A szemléletformáló programok közül a Kar szervezésében évek óta megvalósított „Jogod van 

hozzá!” című, középiskolák jogtudatát és jogismeretét erősítő vetélkedő emelhető ki, amely-

nek megszervezésében, szakmai lebonyolításában doktori hallgatók is részt vesznek. Az isme-

retterjesztő tevékenységek között kiemelendő továbbá a Kutatók éjszakája c. rendezvénysoro-

zat, amelynek rendszeres előadói, szervezői a Doktori Iskola hallgatói is ((pl. Knapp László).    

A társadalmi kihívások kezelésében való részvétel keretében a Doktori Iskola hallgatói jog-

szabály-előkészítő munkacsoportokban is dolgoztak (pl. Király Péter Dr. Glavanits Judittal a 

blokkláncokra vonatkozó szabályozást érintően, továbbá a Digitális Btk../Ptk. projektekben az 

IM és ITM megbízásából). 

 

I.4.6 A doktori képzés során lehetőség van a kapcsolattartásra és együttműködésre (pl. 

közös publikálás) a doktoranduszok és az adott intézményben, illetve azon kívül működő 

oktatók/kutatók/művészeti tevékenységet végzők között. 

(Milyen szervezett és nem szervezett módon támogatja a doktori iskola az említett 

együttműködéseket és kapcsolattartást (pl. nemzetközi szaktudományi egyesületekben 

való tagságot)? Csatolja a felsőoktatási intézmény által kötött, a doktori iskola tevé-

kenységével kapcsolatos együttműködési megállapodásokat
9
, beleértve a külső kutatóin-

tézetben foglalkoztatott törzstagok kutatóintézetével kötött együttműködési szerződése-

ket
10

, és értékelje az együttműködések gyakorlati megvalósulását. Milyen nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik a doktori iskola, és ezt milyen formában és milyen 

eredménnyel tudják a doktoranduszok hasznosítani?) 

 

A Doktori Iskola elsősorban tájékoztatással segíti a doktori hallgatókat a nemzetközi együtt-

működésekben való részvételre, emellett elsősorban V4-es fórumot kínál a hagyományos de-

cemberi doktoranduszkonferencia nemzetközi szekcióin keresztül. A hivatalos együttműködé-

si megállapodáson túl (VYSOKÁ SKOLA V SLÁDKOVICOVE FAKULTA PRÁVA JAN-

KA JESENSKEHO, Fakultet za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatic”) a Doktori Isko-

la oktatóinak, kutatóinak – szintén jellemzően V4-es – kapcsolatrendszeréből (pl. Brno, 

Czestochowa, Opole) is profitálnak a doktori hallgatók: kiemelendők a felsorolt egyetemek 

által szervezett konferenciákon való részvétel. 

 

                                                           
9
 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) 

10
 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (5) 
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A Doktori Iskola tudományos közéletbeli magas fokú integráltsága – és ezen keresztül a hall-

gatók kapcsolatépítési lehetőségei – elsősorban a TDT tagjainak és a Doktori Iskola vezető 

oktatóinak az egyetemen kívüli szakmai és társadalmi megbízatásainak köszönhető. E téren 

kiemelendő különösen Prof. Dr. Kukorelli István mint egykori alkotmánybíró, Prof. Dr. 

Lamm Vanda mint az MTA alelnöke, Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, mint az Alkotmánybíró-

ság korábbi tagja és elnöke, Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit mint az MTA Állam- és Jog-

tudományi Bizottság elnökhelyettese,  Prof. Dr. Stumpf István mint a MAB Doktori Akkredi-

tációs Kollégiumának tagja, korábbi alkotmánybíró, Prof. Dr. Smuk Péter mint a Magyar Al-

kotmányjogászok Egyesületének elnöke. A hallgatók nemzetközi kapcsolatépítését Prof. Dr. 

Korhecz Tamás, a Szerb Alkotmánybíróság tagja és Prof. Dr. Frank Orton, svéd legfelsőbb 

bírósági bíró, és Bosznia-Hercegovina korábbi ombudsmanja is segíti. 
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I.5 A doktoranduszok tudományos/művészeti és munkaerőpiaci teljesítménye 

Mutassa be az alábbi szempontok teljesülését: 

I.5.1 A beiratkozott doktoranduszok fokozatszerzési aránya eléri a doktori iskola minő-

ségcéljaiban meghatározott szintet. 

(Hogyan értékeli a doktori iskola a doktoranduszok fokozatszerzési arányát, milyen lé-

péseket tesz annak növelésére, ha szükségesnek látja? Mik a lemorzsolódás és/vagy a 

késedelmes fokozatszerzés fő okai? 4. melléklet: Fokozatszerzési statisztika) 

 

A Doktori Iskola kibocsátási hatékonyság-növelésének indikátora az ODT nyilvántartása az 

összes hallgató/sikeres védések arányáról. A beiratkozott doktoranduszok fokozatszerzési 

aránya megfelel a tudományterületen működő doktori iskolák átlagának. A Doktori Iskola 

minőségcélja ezen mutató szerinti listán való előbbre lépés,  legalább a lista második 

quartilisébe kerülés (vö. I.1.4. pont). 

A lemorzsolódás megelőzésében az új típusú képzési struktúra indukálta szigorúbb szabályok-

tól (különösen a disszertáció leadásának jogvesztő határidőhöz kötésétől) pozitív hatást vá-

runk. A késedelmes védések fő okaként a doktoranduszi érdekeltség alacsony szintjét jelölhet-

jük meg. A sikeres védés elsősorban csak az oktatói-kutatói státusban foglalkoztatottak szá-

mára elengedhetetlen, minden más területen (tehát a joggyakorlatban dolgozók számára) leg-

feljebb előnyt jelenthet karrierútjuk építésében. A disszertáció elkészítésének munka- és idő-

igényes jellege vitathatatlan, s kellő ösztönzés hiányában (pl. jogvesztő határidő, a PhD-

fokozat szakvizsgával való ekvivalenciájának általános elismerése) ez sokszor más prioritások 

előtérbe helyezéséhez vezet(ett). Erről részletesen lásd a doktori képzés külső körülményeiről 

szóló részt (I.1.5. pont).  

 

 

I.5.2 A doktoranduszok aktívan részt vesznek hazai és nemzetközi tudomá-

nyos/művészeti együttműködésekben, tevékenységekben és rendezvényeken. 

(Ismertessék és értékeljék a doktoranduszoknak az önértékelés által lefedett időszakban 

tudományos/művészeti, szakmai stb. rendezvényeken, konferenciákon való részvételét, 

valamint az ezeken szerzett ismeretek és tapasztalatok továbbadását.) 

 

Az abszolutórium megszerzéséhez is szükséges meghatározott minimális számú tudományos 

konferencián előadóként részt venni, ez önmagában garancia a doktoranduszok tudományos 

közéletbe való bekapcsolódására. Hangsúlyozni szükséges, hogy a képzési terv elég nagy ru-

galmasságot ad a hallgatóknak arra, hogy az egyéni preferenciáik szerint szerezzék meg a mi-

nimálisan előírt kutatási-publikációs teljesítményen túlmutató krediteteket: A publikációval, 

konferencia előadással, oktatással, kutatással, és egyéb értékelhető teljesítményekkel megsze-

rezhető 92 kreditpont belső összetétele a hallgató választása és lehetőségei szerint az alábbi 

szabályok figyelembevételével történhet, azzal a megkötéssel, hogy a publikációkra és konfe-

rencia előadásokra vonatkozó minimum darabszámot és kreditértéket teljesíteni kell. Ekkép-

pen nem lehet pontos képet adni a hallgatók szakmai rendezvényeken való részvételéről, de az 

alábbi jellemzőket, tendenciákat kiemelhetjük: 

A doktoranduszok jellemző konferencia-szereplései az állam- és jogtudományi doktori isko-

lák – köztük a SZE ÁJDI – által szervezett doktorandusz konferenciákhoz kötődnek. Emellett  

a DOSZ által meghirdetett Tavaszi Szél konferenciái bizonyultak a leginkább népszerűeknek 
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a Doktori Iskola hallgatói körében. A Batthyány Lajos Szakkollégium által szervezett prog-

ramokon is sok esetben tartottak előadásokat. A nemzetközi, külföldi fórumok közül a Dokto-

ri Iskola doktoranduszai a Masaryk University által szervetett Days of Law és Cofola konfe-

renciákat választják nagyobb számban. 

 

A szakmai rendezvényeken szerzett tapasztalatok disszeminációjára a konferenciákhoz kap-

csolódó kiadványok biztosítanak lehetőséget, továbbá a konferencia-beszámoló mint elfoga-

dott publikációtípus sorolható e körbe az informális csatornákon kívül (amelyek talán még 

meghatározóbbak a hallgatói létszámnak köszönhetően). 

 

I.5.3 A doktoranduszok disszertációi és publikációs/művészeti tevékenysége eléri a dok-

tori iskola minőségcéljaiban meghatározott szintet. 

(Összességében milyennek értékeli a doktori iskola a doktoranduszok tevékenységét, és 

milyen információkra alapozva, mit tesz a színvonal javításáért?) 

 

A Doktori Iskola minőségcéljai között kitűzött hatékonyságnövekedés csak a PhD-

értekezések színvonalának megtartása mellett valósuljon meg. Utóbbit biztosítékai a minőség-

irányítási rendszer alapelveinek és részletszabályainak következetes érvényre juttatása (lásd 

I.1.8. pont). A formális szempontok – azaz a bírálóbizottsági értékelések – ennek eredmé-

nyességét támaszták alá: az elmúlt öt évben lezajlott 13 védésből 12 summa cum laude, 1 cum 

laude minősítésű volt. Az informális visszajelzések – köztük a disszertációk monográfiaként 

történő megjelentetése neves kiadóknál – szintén a disszertációk magas minőségét igazolják.  

 

 

I.5.4 A doktoranduszok további szakmai életútja eléri a doktori iskola által elvárt szin-

tet. 

(Hogyan követi nyomon a doktori iskola a doktoranduszok további életútját, és hogyan 

használja fel ezt az információt tevékenysége fejlesztéséhez? Pályakövetési adatok vagy 

jellemző példák alapján mutassa be a végzettek életútját.) 

 

A Doktori Iskola létszáma nem indokolta intézményesített pályakövetési rendszer bevezeté-

sét. A védett hallgatók két jellemző szakmai életutat járnak be, amelyben a rekrutációs bázi-

suk mutat determináló szerepet. Az akadémiai karriert befutó volt doktoranduszok tartoznak 

az egyik csoportba, akik már a doktori képzésbe való  belépéskor, vagy annak során egyetemi 

oktatói kinevezéssel rendelkeztek.  

Ahogyan a Doktori Iskola küldetésében is megfogalmazásra került, a doktori képzés fontos 

szerepet játszik a kari oktatói kiválóság biztosításában. Ezt igazolja, hogy a Doktori Iskolában 

és jogelődjében állam- és jogtudomány területén lezajlott 42 sikeres védés többsége olyan volt 

hallgatóhoz köthető, akik jelenleg is a Kar oktatói: Dr. Milassin László 2006 (MTDI), Dr. 

Kovács Gábor 2007 (MTDI), Dr. Smuk Péter 2008 (MTDI), Dr. Lapsánszky András 2009, 

Dr. Váczi Péter 2011, Dr. Bartkó Róbert 2011, Dr. Kecskés Gábor 2012, Dr. Menyhárt Ádám 

József 2012, Dr. Csörgits Lajos Imre 2013, Dr. Ganczer Mónika 2013, Dr. Glavanits Judit 

2013, Dr. Göndör Éva 2013, Dr. Kőhidi Ákos 2013, Dr. Nagy Klára 2013, Dr. Erdős Csaba 

2014, Dr. Karácsony Gergely 2014, Dr. Ferencz Jácint Szilárd 2014, Reiderné Dr. Bánki Eri-

ka 2015, Dr. Pardavi László 2015, Dr. Szalai Péter 2015, Dr. Keserű Barna Arnold 2016, Dr. 

Gárdonyi Gergely 2017, Dr. Vermes Attila 2019, Dr. Knapp László 2020, Dr. Kovács Viktó-

ria 2020, Dr. Gyurita Erzsébet Rita 2020.  

A Széchenyi István Egyetemen kívül, más intézményben épít akadémiai (oktatói, kutatói) kar-

riert a Doktori Iskola védett hallgatói közül például Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna, a 
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PPKE-JÁK docense; Dr. Beretka Katinka, a belgrádi UNION Egyetem újvidéki Dr. Lazar 

Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Karának docense; Dr. Ziegler Dezső Tamás, az ELTE 

TáTK oktatója; Dr. Friedery Réka, a TK JTI tudományos munkatársa; Dr. Gárdos-Orosz 

Fruzsia, a TK JTI igazgatója; Dr. Gellén Márton az NKE adjunktusa, a Századvég Politikai 

Iskola munkatársa, volt helyettes államtitkár; Dr. Koi Gyula, az NKE tudományos főmunka-

társa; Dr. Németh Imre, az ELTE adjunktusa; Dr. Nyakas Levente, a NMHH munkatársa, a 

Médiatudományi Intézet vezetője, Dr. Pongrácz Alex, az NKE adjunktusa. 

A (jog)gyakorlatban dolgozik a Doktori Iskola védett hallgatói közül például Dr. Farkas 

Ádám a Magyar Honvédség tisztjeként, Dr. Idzigné Dr. Novák Marianna Csilla, kúriai bíró, a 

PPKE-JÁK megbízott oktatója; Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója; Dr. Pintér 

Edit ügyvéd. 

Kiemelendő továbbá, hogy oktatói-kutatói státusban álló korábbi hallgatóink közül sokan 

egyúttal a joggyakorlatban – jellemzően a közigazgatásban, illetve ügyvédként – is tevéke-

nyek, igazolva a Doktori iskola azon küldetésének létjogosultságát, amely a gyakorlatban is 

hasznosítható elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalaton nyugvó elméletalkotási képesség 

erősítését célozza. 
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Mellékletek 
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II.1 melléklet: A doktori iskola törzstagjainak rektor által hitelesített listája 

 

N y i l a t k o z a t 

Igazolom, hogy az alább felsorolt személyek a(z) Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtu-

dományi  Doktori Iskolájának törzstagjai*, akik megfelelnek a doktori iskolákról, a doktori 

eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet 2. § (3)-(5) 

bekezdésében és 3. §-ban rögzített feltételeknek. 

 

Név Tudományág** Munkakör*** Törzstagság kez-

dete 

Törzstagság vár-

ható vége**** 

Prof. Dr. Szigeti Pé-

ter DSc. 

állam- és jogtu-

domány 

egyetemi tanár  2007.11.01. 2021.10.23. 

Prof. Dr. Lamm 

Vanda, az MTA ren-

des tagja 

állam- és jogtu-

domány 

professor emerita 2007.11.01.  

Prof. Dr. Lévayné 

Dr. Fazekas Judit 

CSc. 

állam- és jogtu-

domány 

egyetemi tanár  2013.09.27. 2027.12.27. 

Prof. Dr. Kovács 

Gábor PhD. 

állam- és jogtu-

domány 

egyetemi tanár 2013.09.27. 2041.05.15. 

Prof. Dr. Stumpf Ist-

ván CSc. 

állam- és jogtu-

domány 

egyetemi tanár 2018.10.26. 2027.08.05. 

Prof. Dr. Takács Pé-

ter CSc. 

állam- és jogtu-

domány 

egyetemi tanár 2013.09.27. 2025.06.03. 

Dr. Szegedi András 

PhD. 

állam- és jogtu-

domány 

egyetemi oktató 2020.03.10. 2048.08.15. 

 

* Újonnan létesítendő doktori iskola esetében: leendő 

** Több tudományágban működő doktori iskola esetén 

*** Kérjük, az alábbi munkakörök egyikét jelölje meg: 

- Egyetemi tanár 

- Egyetemi oktató/kutató 

- Professor emeritus/emerita 

- Kutatóintézetben foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor 

**** Határozatlan idejű szerződés esetén az a dátum, ameddig az érintett a jelenlegi munka-

kört betöltheti, pl. egyetemi tanár esetében a 70. életév. Határozott idejű szerződés esetén a 

munkaviszony szerződés szerinti vége. 

 

 

 

Dátum: ……………….      

……………………………… 

<rektor aláírása> 

<rektor neve> 
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II.2 melléklet: A munkáltatói jogok gyakorlójának nyilatkozata a doktori iskola vezető-

jének foglalkoztatásáról 

(Csak újonnan létesítendő doktori iskola esetén) 

 

N y i l a t k o z a t 

 

 

Igazolom, hogy a(z) <DI neve> vezetője, <DI vezető neve> foglalkoztatása a doktori iskola 

vezetőjeként a kinevezés időpontjától számított következő öt évre biztosított. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: ……………….    ……………………………… 

<munkáltatói jogok gyakorlójának aláírása> 

<név> 
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II.3.1 melléklet: Külföldi részképzések és ösztöndíjak 

Kérjük, sorolja fel az utóbbi öt tanévben külföldi részképzésben részt vett, vagy kutatói ösz-

töndíjat elnyert doktoranduszok adatait (újonnan induló doktori iskola számára nem szükséges 

kitölteni): 

 

Program neve (pl. 

Erasmus, Fulbright, 

stb.) 

Fogadó intéz-

mény neve, váro-

sa 

A fogadó 

intéz-

mény-nél 

töltött idő 

Részt 

vevő 

doktora

n-

duszok 

száma 

Elismert kre-

dit/doktorandusz 

Campus Hungary Indiana University 

Bloomington, 

USA 

4 hónap 

 

1  10 kredit 

 

II.3.2 melléklet: Idegen nyelvű kurzusok (csak magyar nyelvű képzés esetén) 

Kérjük, sorolja fel az előző öt tanévben a doktori iskolában idegen nyelven megtartott (újon-

nan létesítendő doktori iskola esetében: az első tanévben tervezett) kurzusokat: 

 

Kurzus címe 
Kurzus 

nyelve 

Kur-

zus 

kre-

dit-

szá-

ma 

Részt-

vevők 

száma 

A félév-

ben meg-

hirdetett 

kurzusok 

összkredit

-száma 

Oktató ne-

ve 

Human Rights Law and Practice angol 5 8 50 Prof. Dr. 

Frank Orton 

 

II.3.3 melléklet: Vendégoktatók 

Kérjük, sorolja fel az előző öt tanévben a doktori iskolában vendégoktatók által megtartott 

(újonnan létesítendő doktori iskola esetében: az első tanévben tervezett) kurzusokat: 

 

A kurzus címe Oktató neve 
Oktató mun-

kahelye 

Részt-

vevők 

száma 

Kur-

zus 

kre-

dit-

szá-

ma 

A félévben 

meghirde-

tett kurzu-

sok 

összkredit-

száma 

Jog és irodalom 

2016/17/1 

Dr. Fekete Balázs ELTE-ÁJK 6 3 48 

Jog és irodalom 

2017/2018/2 

Dr. Fekete Balázs ELTE-ÁJK 11 3 47 

Jog és irodalom 

2019/20/2 

Dr. Fekete Balázs ELTE-ÁJK 5 3 43 

Az összehasonlító jog Dr. Földi András ELTE-ÁJK 6 3 48 
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2016/17/1 

Az összehasonlító jog 

2018/19/1 

Dr. Földi András ELTE-ÁJK 14 3 49 

Human Rights Law and 

Practice 

Prof. Dr. Frank 

Orton 

Bosznia-

Hercegovina 

korábbi om-

budsmanja, a 

Svéd Legfel-

sőbb Bíróság 

bírája 

8 5 50 

Nemzetiségi autonómia  

2020/21/1 

Dr. Korhecz Ta-

más 

egyetemi tanár, 

UNION Egye-

tem, Jogi és 

Üzleti Tanul-

mányok Kar 

(Újvidék) 

a szerb alkot-

mánybíróság 

tagja 

11 3 43 
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II.4 melléklet: Fokozatszerzés statisztikai bemutatása 

Kérjük, adja meg az alábbi statisztikai adatokat a legutóbbi 14 tanévre vonatkozóan (újonnan 

induló doktori iskola számára nem szükséges kitölteni). 

A B-E mezőkbe számokat kérünk írni, az F mezőbe százalékértéket. Minden egyes sorban az 

adott tanévre vonatkozó adat szerepeljen: például az E oszlop első sorába azt a számot kell 

megadni, ahányan a 2005/06-os tanévben beiratkozott hallgatók közül az önértékelési jelentés 

elkészítésének időpontjáig [mindegy, melyik évben] fokozatot szereztek. 

Előfordulhat több okból is, hogy valamelyik mezőbe nem tud adatot írni, például mert abban 

az évben még nem létezett a doktori iskola, vagy nem volt még az új, 2016-os rendszerben ta-

nuló hallgató. Ilyen esetben a mezőt hagyja üresen. 

 

 A B C D E F 

Tanév 

Tanulmá-

nyaikat eb-

ben a tan-

évben meg-

kezdő dok-

toranduszo

k száma 

Tanulmá-

nyaikat e 

tanévben 

megkezdő 

doktorandu-

szok közül 

komplex 

vizsgát tett, 

de abszolu-

tóriumot 

még nem 

szerzettek 

száma 

Tanulmánya-

ikat e tanév-

ben megkezdő 

doktorandu-

szok közül ab-

szolutóriumot 

igen, de foko-

zatot még 

nem szerzet-

tek száma 

Tanulmá-

nyaikat e 

tanévben 

megkezdő 

doktorandu-

szok közül 

fokozatot 

szerzettek 

száma 

Tanulmá-

nyaikat e 

tanévben 

megkezdő 

doktorandu-

szok közül 

fokozatot 

nem szerzet-

tek aránya 

(%) 

(=(B-

F)/Bx100) 

-

15. 

2005/0

6 

5 - 2 2 60% 

-

14. 

2006/0

7 

7 - 5 4 42% 

-

13. 

2007/0

8 

7 - 6 2 71% 

-

12. 

2008/0

9 

13 - 8 3 77% 

-

11. 

2009/1

0 

13 - 8 5 61% 

-

10. 

2010/1

1 

10 - 6 2 80% 

-9. 2011/1

2 

14 - 5 1 93% 

-8. 2012/1

3 

10 - 6 4 60% 

-7. 2013/1

4 

11 - 9 1 90% 

-6. 2014/1

5 

16 - 7 1  94% 

-5. 2015/1

6 

8 - 3 - -% 

-4. 2016/1

7 

10 3 2 - -% 
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-3. 2017/1

8 

12 7 - - -% 

-2. 2018/1

9 

5 3 - - -% 

-1. 2019/2

020 

8 1 - - -% 

0 2020/2

021 

10 - - - -% 

 


