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I. A DOKTORI ISKOLA ELŐZMÉNYEI, CÉLJAI ÉS FELADATAI 

 

 
1) Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata 

 

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 

célkitűzéseivel. 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, 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 

értelmében 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 intézmény deklarált célkitűzése lett egy önálló jogú képzési struktúra akkreditációja, 

önálló intézményi keretek között. Az Országgyűlés 2001-ben döntött a Széchenyi István 

Egyetem létrehozásáról, amelynek égisze alatt lehetővé vált az immáron önálló jogú 

jogászképzés beindítása (újraindítása) mellett a doktori képzési rendszerek, a doktori iskolák 

akkreditációja is. 

 

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

Egyfelől ezen a napon született meg a Széchenyi István Egyetem, másfelől – a Magyar 

Akkreditációs Bizottság fenntartások és feltételek nélküli, teljes körű akkreditációja révén – 

az új intézmény 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 Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola mindenekelőtt a közép- és kelet-

európai regionális együttműködési lehetőségek, az ösztönző és a gátló tényezők, a gazdasági, 

a társadalmi 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 – 

alakult, amelyek keretei között ezen túl külön szervezeti keretek között folyt a jogászok és 

közgazdászok képzése. A különválás és az önálló jogú graduális képzések megindulása után 
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jogos igényként merült fel mindkét utódintézményben az önálló jogú doktori képzés 

akkreditálása. A multidiszciplináris keretek között folytatott oktatási és kutatási tevékenység 

három éve összességében sikeresnek tekinthető: 2007 közepéig a Multidiszciplináris 

Társadalomtudományi Doktori Iskolában tizenhat jogász végzettségű hallgató kezdte meg 

doktori tanulmányait. Közülük 2004 és 2007 között hat fő szerzett abszolutóriumot. A karok 

szétválását követően azonban mindkét részről felmerült a saját doktori képzés kialakításának 

igénye, melynek különös aktualitást kölcsönzött a doktori iskola létesítésének eljárási 

rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. 

rendelet megjelenése, valamint 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, 

tematikáját és követelményrendszerét az állam- és jogtudományok tudományágában (a 

Magyar Akkreditációs Bizottság besorolása szerint), minek következtében 2008 

szeptemberében kezdődhetett meg a doktori képzés az első évfolyammal és a jogelőd 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolába felvételt nyert joghallgatók 

átvételével. A Magyar Akkreditációs Bizottság határozata szerint a Doktori Iskola 

akkreditációja 2015. október 31-ig érvényes, időközben pedig a MAB 2013/10/XI/71/2/660. 

sz. határozata (törzstagi megfeleltetés, a törzstagi feltételek vizsgálata után)  megerősítette a 

doktori iskola akkreditációját. 

 

 

2) Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola célja, a feltételek és a működés 

 

A Doktori Iskola ugyan önálló szervezeti egysége a Széchenyi István Egyetemnek, viszont a 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karral való szoros együttműködés keretei között 

elkötelezett a hazai (és nemzetközi) jogtudomány fejlesztése, a Kar személyi feltételeinek 

javítása és nemzetközi hírnevének öregbítése iránt. Fontos céljának tekinti továbbá a magas 

színvonalú oktatói utánpótlás biztosítását, és ekként a minőségi jogászképzés hosszútávra 

történő megalapozását. A Kar az infrastruktúra biztosításában példás módon segíti a Doktori 

Iskolát. 

 

Mindezen célok sikeres és folyamatos megvalósítására kizárólag egy összetett és szigorú 

minőségi kritériumokra épülő feltételrendszer útján nyílt lehetőség. Alapítóinak elképzelései 

szerint a Doktori Iskolát a legfelkészültebb oktatók és a legkiválóbb hazai, határon túli 

magyar és külföldi doktoranduszok színvonalas alkotó együttműködése, intenzív közös 

kutatómunkája és hatékony pályázati tevékenysége jellemzi, e szellemben kezdte meg, és 

azóta is eszerint végzi tevékenységét a Doktori Iskola valamennyi munkatársa és hallgatója.  

 

A Doktori Iskola eddigi történetét végigkíséri egy markáns célkitűzés, mégpedig a gyakorlat-

orientált, sok vonatkozásban tutoriális képzési elemekkel kiegészített képzési forma 

megvalósítása, kiemelt célunk a gyakorlat felé nyitás, amely a klasszikus jogászi 

hivatásrendek (bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek) képviselőinek 

bevonását jelenti a képzés és a hallgatók szintjén egyaránt. A doktori képzésben a klasszikus 

jogtudományi doktori témák mellett az államtudományi kérdések (állami szuverenitás és 

állami funkciók, kormányzás, állam és politikai rendszer, alkotmányos állam, a globalizáció 

és a regionális integrációk hatása a nemzetállamokra, igazgatási és szervezéstudományok, 

stb.) is hangsúlyos szerepet játszanak. A doktori képzés elméleti jellegű és gyakorlatot segítő 
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kutatási témákat is kínál, és egyben egyes módszertani tárgyak gondozásával segíti elő a 

kutatói készségek és képességek növelését, színvonalasabbá tételét.  

 

A minőségi oktatók és témavezetők alkotta személyi állomány a garancia arra, hogy a Doktori 

Iskola hallgatói aktívan és sikeresen vegyenek részt a hazai és nemzetközi tudományos 

közéletben. A hallgatói létszám lehetővé teszi a témavezetőkkel való konzultáció 

hangsúlyosabb megjelenítését, egyfajta tutoriálisabb szerepfelfogás erősítését, amely ma már 

mindinkább elengedhetetlen követelménynek és hatékonyságot növelő faktornak tekinthető.  

 

Doktori képzésünk olyan módon kívánja végezni alapvetően tudományos-kutatási jellegű 

tevékenységét, hogy az ennek eredményeként felhalmozott tudás – oktatóink és hallgatóink 

közvetítésével – a gyakorlat számára is hasznosítható legyen, és adott esetben értékes 

segítségül szolgáljon a joggyakorlat számára is. Hisszük, hogy a kutatási területek elméleti és 

a gyakorlati aspektusai egymást kölcsönösen kiegészítik, azok maga szintű ötvözése a kutatói 

kompetenciákat nagyban fejleszti, ezáltal biztosítva az elméleti és gyakorlati szakemberek 

fogékonyságát az állam- és jogtudományi problémák megismerésére, megértésére és 

megoldására. Végül, de nem utolsó sorban, a Doktori Iskola kivételes lehetőségeit a 

páratlanul előnyös földrajzi fekvés (Győr elhelyezkedésére kétségtelenül igaz azon sokszor 

hangoztatott felvetés, hogy a Budapest-Bécs-Pozsony háromszög középpontjában található a 

város) és az ebből adódó kitűnő regionális kapcsolatok fizikai és – talán nem túlzás ezt állítani 

– szellemi közelsége is nagyban erősíti, ennek előnyeit a hallgatókkal megismertetjük, az 

ezekhez való hozzáférést pedig igyekszünk biztosítani.  

 

Az alapítók meggyőződése szerint az intézmény személyi feltételei, oktatási és kutatási 

tevékenysége, követelmény- és minőségbiztosítási rendszere, továbbá hazai és nemzetközi 

kapcsolatai megfelelő garanciával szolgáltak, és szolgálnak arra nézve, hogy a Széchenyi 

István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája a magyar felsőoktatásban, a 

posztgraduális képzések között is nevet szerzett és elismert tudományos műhelyei közé 

emelkedett.  
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II. A DOKTORI ISKOLA ADATAI 

 

 

1. Az intézmény neve, székhelye és postacíme 

 

Széchenyi István Egyetem 

9026 Győr, Egyetem tér 1. 

 

2. A doktori iskola neve, székhelye és postacíme 

 

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

9026 Győr, Áldozat u. 12. 

9007 Győr, Pf.: 701. 

 

3. A doktori iskola tudományterületi és tudományági (művészeti ági) besorolása 

 

Tudományterület: társadalomtudományok 

Tudományág: állam- és jogtudományok 

 

4. A doktori iskola kutatási területe 

 

Állam- és jogtudományok 

 

5. A kiadható doktori fokozat tudományágának megnevezése 

 

Állam- és jogtudományok 

 

6. Az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szakok 

 

Egyciklusú, osztatlan egyetemi szintű jogászképzés 

2015-ig: Európai és nemzetközi igazgatási mesterszak  
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III. A DOKTORI ISKOLA SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE 
 

 

1. A doktori iskola vezetője 

 

Prof. Dr. Szigeti Péter DSc. tanszékvezető egyetemi tanár 

 

Prof. Dr. Szigeti Péter a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

Jogelméleti Tanszék és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola oktatója, a Doktori Iskola 

vezetője, a Tudományági Doktori Tanács törzstagja, elnöke, továbbá a Tudományági 

Habilitációs Bizottság elnöke is. 1973-78 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 

nappali tagozatos hallgatója volt, diplomamunkáját “A jogi visszatükrözés 

attribútumai” címmel írta. A Politikatudomány kandidátusa címet 1989-ben szerezte meg a 

„Szervezett kapitalizmus - késő kapitalizmus” című disszertációjával. 1991 és 2013 között az 

MTA TK PTI-ben főmunkatárs, majd tudományos tanácsadó volt. 1997-ben habilitált az 

ELTE ÁJK-n, 2002 óta pedig az állam- és jogtudományok Akadémiai Doktora. 

Disszertációjának címe és témája: „Szintetikus jogfelfogás, jogi objektiváció és a 

jogállamiság érvényességi tartománya.” Oktatási tevékenysége 37 éve folyamatos, 1978-1997 

között az ELTE-n, majd az NKE-n tanított (2014-ig), 1998-tól pedig a Széchenyi István 

Egyetemen oktat. Először 1999. július 1-én nevezték ki egyetemi tanárrá. 

 

Szakmai és közéleti tevékenység: A Magyar Politikatudományi Társaság és a Condorcet Kör 

alapító tagja, 2006 és 2010 között pedig az Országos Választási Bizottság (OVB) elnöke. 

Kitüntetések, elismerések: 1976 Országos Tudományos Diákköri Konferencia – fődíj, 

Belügyminiszteri elismerés, 2002 Széchenyi István Egyetem Publikációs díj. Számos 

ösztöndíjban részesült, 1983-ban négy, 1984-ben három, 1991-ben pedig egy hónapot töltött 

Párizsban különböző ösztöndíjak segítségével.  

 

 

Külföldi ösztöndíjak 

 

1983: 4 hónap Párizsban, ahol az "Institut d'Études Politiques de Paris" fogadta, mint kötetlen 

tematikájú kutatót. Ezt a lehetőséget arra használta fel, hogy elmélyítette ismereteit a francia 

politikatudományról, annak irányzatairól. Itt jelentős konzultációs segítséget kapott George 

Lavau (CNRS Paris) és Maurice Croisat (Université de Grenoble) professzoroktól. A politikai 

rendszerfelfogások és a politikai szocializáció problematikáit célirányosan is kutatta, és 

ezekről publikált. 

 

1988: 3 hónap Párizsban. Ez a tanulmányút a fejlett tőkés országok modernizációs 

folyamatainak kutatására és a pluralista demokrácia francia variánsának megismerésére 

használta fel. Michel Aglietta közgazdász, intézet igazgató (Centre d’Études Prospectives et 

d’Informations Internationales) segítette a "l’école régulation" iskola teljesítményeinek 

megismerésében. Előző témát "Szervezett kapitalizmus" című monográfiájában dolgozta fel, 

míg az utóbbiról önálló tanulmányt publikált ("Pluralista demokrácia - francia módra" - MPT 

Évkönyv, 1990.). 
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1991: egy hónap Párizsban, mely alapítványi ösztöndíjat a jogállamiság problémája francia 

irodalmának tanulmányázására fordította, Guy Hermet (Centre d’Études et de Recherches 

Internationales) ismert politológust, kutatási igazgató útmutatásaival. 

 

2004: nyarán egy hónapot ’szabad kutatóként’ (chercheur libre) Nizzában töltött, ahol a 

globális kapitalizmust elemző könyvéhez – elsősorban Ignacio Ramonet, Michael Hardt és 

Antoni Negri – munkáit tanulmányozta. 

. 

 

Könyvei 

 

• Szervezett kapitalizmus. Mediant, 1991, Budapest, 207 oldal 

• Az út maga a cél. Társadalomelméleti tanulmányok. MTA Politikai Tudományok 

Intézete. Budapest, 1995, 385 oldal 

• A jogállamiság jogelmélete (szerzőtárs: Takács Péter), Napvilág, Budapest, 1998, 

majd 2004-ben második, bővített kiadás, 340 oldal 

• A valóság vonzásában. Jogelméleti és politikaelméleti tanulmányok. Publicationes 

Jaurinenses op. 5. Győr, SZIF, 2001, 335 oldal 

• Jogtani és államtani alapvonalak. Publicationes Jaurinensis op. 7.  Rejtjel, Budapest, 

2002, 198 oldal (u.ez  második, javított kiadás 2005.) 

• Világrendszernézőben. Globális „szabadverseny” – a világkapitalizmus jelenlegi 

stádiuma Napvilág, Budapest, 2005, 288 oldal 

• Norma és Valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a 

politikaelmélet köréből. Széchenyi István Egyetem–MTA Politikai Tudományok 

Intézete, Publicationes Jaurinenses op. 8.   2006, 387 oldal 

• A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989–2006. Komplex jog- és 

alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 2008 

• Jogtani és államtani alapvonalak. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2011, 208 oldal, 

harmadik, bővített kiadás 

• Társadalomkutatás – mi végre? Politikatudomány, Alkotmányjog, 

Világrendszerelmélet. Széchenyi István Egyetem, Publicationes Jaurinenses op. 

9.   2011, 300 oldal 

• Problémáink természete – Társadalomismereti tanulmányok:  Győr, Universitas 

Kiadó, 2015. 327 oldal 

• Rendészet és emberi jogok (szerzőtárs: Szilvásy György Péter). Rejtjel Kiadó, 

Budapest, 2015. 166 oldal 

 

Publikációi: https://vm.mtmt.hu/www/index.php  

Doktori adatlap: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=2178  

 

 

2. A doktori iskola titkára 

Dr. Kecskés Gábor PhD. egyetemi adjunktus 

 

 

3. A doktori iskola törzstagjai, témavezetői és oktatói      

 

Törzstagok 

https://vm.mtmt.hu/www/index.php
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=2178
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 NÉV BEOSZTÁS TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

1. Dr. Kovács Gábor egyetemi docens PhD. 

2. Dr. Lamm Vanda professor emerita MTA rendes tagja 

3. Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár CSc. 

4. 
Dr. Lévayné Dr. Fazekas 

Judit 
egyetemi tanár CSc. 

5. Dr. Smuk Péter habil. egyetemi docens PhD., habil. 

6. Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár DSc. 

7. Dr. Takács Péter egyetemi tanár CSc. 

 

 

A doktori iskola témavezetői   

 NÉV BEOSZTÁS TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

1. Dr. Bende-Szabó Gábor egyetemi docens CSc. 

2. Dr. Deli Gergely egyetemi docens PhD. 

3. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár PhD., habil.  

4. Dr. Göndör Éva egyetemi docens PhD. 

5. Dr. Herédi Erika egyetemi docens PhD. 

6. Dr. Horváthy Balázs egyetemi docens PhD. 

7. Dr. Hulkó Gábor egyetemi docens PhD. 

8. Dr. Kovács Gábor egyetemi docens PhD. 

9. Dr. Kukorelli István egyetemi tanár DSc. 

10. Dr. Lamm Vanda professor emerita MTA rendes tagja 

11. Dr. Lapsánszky András egyetemi docens PhD. 

12. Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár CSc. 

13. 
Dr. Lévayné Dr. Fazekas 

Judit 
egyetemi tanár, dékán CSc. 

14. Dr. Mezey Barna 
egyetemi tanár, rektor 

(ELTE) 
DSc. 

15. Dr. Németh Imre egyetemi docens PhD. 

16. Dr. Milassin László egyetemi docens PhD. 



11 

 

17. Dr. M. Nyitrai Péter egyetemi docens PhD. 

18. Dr. Osztovits András habil. egyetemi docens PhD. 

19. Dr. Pardavi László egyetemi docens PhD. 

20. Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens CSc. 

21. Dr. Smuk Péter habil. egyetemi docens PhD., habil. 

22. Dr. Stumpf István egyetemi tanár CSc. 

23. Dr. Sulyok Gábor habil. egyetemi docens PhD., habil. 

24. Dr. Szalay Gyula professor emeritus CSc. 

25. Dr. Szegedi András egyetemi docens PhD. 

26. Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár DSc. 

27. Dr. Takács Péter egyetemi tanár CSc. 

28. Dr. Verebélyi Imre professor emeritus DSc. 

 

 

A doktori iskola oktatói 

(külsős, a Széchenyi István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktató 

esetében az affiliáció zárójelben feltüntetve) 

 

 NÉV BEOSZTÁS TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

1. Dr. Egresi Katalin egyetemi docens PhD., habil. 

2. Dr. Fekete Balázs egyetemi docens (ELTE) PhD. 

3. Dr. Földi András  egyetemi tanár (ELTE) DSc. 

4. Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár (ELTE) PhD., habil. 

5. Dr. Horváthy Balázs egyetemi docens PhD. 

6. Dr. Hulkó Gábor egyetemi docens PhD. 

7. Dr. Korhecz Tamás egyetemi tanár (külsős) PhD. 

8. Dr. Kovács Gábor egyetemi docens PhD. 

9. Dr. Kukorelli István egyetemi tanár DSc. 

10. Dr. Lamm Vanda professor emerita MTA rendes tagja 



12 

 

11. Dr. Lapsánszky András egyetemi docens PhD. 

12. Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár CSc. 

13. 
Dr. Lévayné Dr. Fazekas 

Judit 
egyetemi tanár CSc. 

14. Dr. Marján Attila 
habil. egyetemi docens 

(NKE) 
PhD., habil. 

15. Dr. Mezey Barna 
egyetemi tanár, rektor 

(NKE) 
DSc. 

16. Dr. Milassin László egyetemi docens PhD. 

17. Dr. M. Nyitrai Péter egyetemi docens PhD. 

18. Dr. Patyi András 
egyetemi tanár, rektor 

(NKE) 
PhD., habil. 

19. Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens CSc. 

20. Dr. Smuk Péter habil. egyetemi docens PhD., habil. 

21. Dr. Sulyok Gábor habil. egyetemi docens PhD., habil. 

22. Dr. Stumpf István egyetemi tanár CSc. 

23. Dr. Szegedi András egyetemi docens PhD. 

24. Dr. Szalay Gyula egyetemi docens CSc. 

25. Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár DSc. 

26. Dr. Takács Péter egyetemi tanár CSc. 

27.  Dr. Verebélyi Imre professor emeritus DSc. 

 

 

A doktori iskola meghívott külföldi oktatói     
 

 NÉV INTÉZMÉNY TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

1. Dr. Frank Orton 

Svédország és Bosznia-

Hercegovina volt 

kisebbségi ombudsmanja, 

a Svéd Legfelsőbb Bíróság 

nyugállományba vonult 

bírája 

Doctor honoris causa  

2. Dr. Korhecz Tamás 

a Vajdasági Magyar 

Nemzeti Tanács volt 

elnöke 

PhD.  
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4. A doktori iskola tanácsa 

 

Szavazati jogú belső tagok: 

 

NÉV BEOSZTÁS TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens PhD. 

Dr. Lamm Vanda professor emerita MTA rendes tagja 

Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár CSc. 

Dr. Lévayné Dr. Fazekas 

Judit 
egyetemi tanár CSc. 

Dr. Smuk Péter habil. egyetemi docens PhD., habil. 

Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár DSc. 

Dr. Takács Péter egyetemi tanár CSc. 

Dr. Patyi András 
egyetemi tanár (SZE, 

NKE), rektor (NKE) 
PhD., habil. 

Dr. Sulyok Gábor habil. egyetemi docens PhD., habil. 

Dr. Verebélyi Imre professor emeritus DSc. 

hallgatói képviselő doktorandusz  - 

 

 

Szavazati jogú külső tagok: 

 

NÉV BEOSZTÁS TUDOMÁNYOS FOKOZAT 

Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár (PPKE) DSc. 

Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár (NKE) CSc. 

Dr. Chronowski Nóra 
habil. egyetemi docens 

(ELTE) 
PhD., habil. 

Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár (PTE) DSc. 

Dr. Vörös Imre nyugdíjas MTA levelező tagja 

 

 

Tanácskozási jogú tagok: 

Állandó meghívott tanácskozási joggal a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Karról 

 dékán 

 dékánhelyettes 
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 szakfelelős,  

 

további állandó meghívott tanácskozási joggal: 

 Egyetemi Doktori Tanács elnöke; 

 

illetve 

 egyéb meghívott. 

 

 

5. A hallgatói összetétel 

 

Hallgatói létszám és doktori cselekmények alakulása 

 

Év Felvett Abszolvált Fokozatot szerzett 

2008 13 - 2 

    

2009 12 4 1 

    

2010 6 3 1 

    

2011 13 2 4 

    

2012 10 5 7 

    

2013 13 9 3 

    

2014 16 8 6 

    

2015 
9 7 2 (+ 1 eljárás 

folyamatban) 

Összesen: 92 38 26 

 

A fenti számok szerint Doktori Iskolánkban nem fedezhetők fel olyan drasztikus mértékben 

az országosan hangoztatott trendek, miszerint a felvett hallgatók fele jut csak el az 

abszolutóriumig, és csak igen kis százalékuk szerez fokozatot.  

 

 

Felvettek száma (tagozatok szerinti bontásban) 

N = nappali tagozat 

L = levelező tagozat 

E = egyéni képzés/egyéni felkészülés 

 

2008 

N 

 

L E 

1 fő 

 

12 fő - 

2009 

N 

 

L E 

3 fő 9 fő - 
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2010 

N 

 

L E 

3 fő 

 

3 fő - 

2011 

N 

 

L E 

- 

 

10 fő 3 fő 

2012 

N 

 

L E 

4 fő 

 

6 fő - 

2013 

N 

 

L E 

4 fő 

 

6 fő 3 fő 

2014 

N 

 

L E 

2 fő 

 

8 fő 6 fő 

2015 

N 

 

L E 

2 fő 

 

6 fő 1 fő 

 

 

Fokozatot szerzett hallgatók és adataik 

 
Év Név Téma Témavezető Opponens Minősítés 

2008 Dr. Pintér 

Edit 

Standard jogi modell a 

határon átnyúló regionális 

együttműködésekre 

Dr. Kilényi Géza,  

Dr. Rechnitzer János 

Dr. Hardi Tamás, PhD. (SZE) 

Somlyódyné Dr. Pfeil Edit PhD, 

(PTE) 

93,33% 

summa cum laude 

 
2008 Dr. 

Lapsánszk

y András 

A távközlés nyilvános piaci 

közszolgáltatási rendszerének 

fejlődése és szerkezeti 

reformja 

Dr. Patyi András 

Dr. Révész T. Mihály 

Dr. Lados Mihály, CSc., (SZE); 

intézetigazgató, MTA RKK 

NYUTI 

Dr. habil. Fazekas Marianna, 

CSc., (ELTE) 

95,55% 

summa cum laude 

 

2009 Dr. 

Vincze 

Ibolya 

Átalakulási folyamatok és 

intézményi változások Közép-

Kelet-Európában – különös 

tekintettel Magyarországra 

Dr. Szigeti Péter Dr. Artner Annamária, CSc.,  

Dr. Balogh László, PhD,  
83,06% 

cum laude 

 

2010 Dr. 

Friedery 

Réka 

Az európai ombudsman az 

Európai Unió intézményi 

világában 

Dr. Lamm Vanda Dr. Nagy Marianna PhD, (ELTE) 

Dr. Várnay Ernő, CSs. (DE) 
96,3% 

summa cum laude 

 
2011 Dr. 

Gárdos–

Orosz 

Fruzsina 

Az Alkotmány a magánjogi 

jogviszonyokban – 

horizontális hatály 

Dr. Kukorelli István Dr. Vékás Lajos, akadémikus, 

(ELTE) 

Dr. Sonnevend Pál, PhD, (ELTE) 

100% 

summa cum laude 

 

2011 Dr. 

Czigler 

Dezső 

Tamás 

Az európai nemzetközi 

(kollíziós) magánjog és 

családi jog főbb kérdései 

Dr. Vörös Imre Dr. Papp Tekla PhD, dr. habil., 

(SZTE)  

Dr. Raffai Katalin PhD,  

(PPKE)  

95,83% 

summa cum laude 
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2011 Dr. Váczi 

Péter 

Alkotmányossági Korlátok a 

közigazgatás szervezete és 

működése felett 

Dr. Patyi András Dr. habil. Varga Zs. András, 

PhD, tanszékvezető (PPKE)  

Dr. Fábián Adrián PhD, 

tanszékvezető (PTE) 

95,83% 

summa cum laude 

 

2011 Bartkó 

Róbert 

A terrorizmus elleni 

küzdelem kriminálpolitikai 

kérdései 

Dr. Kovács Gábor 

Dr. Lévay Miklós 

Dr. Kis Norbert PhD, (NKE) 

Dr. Hollán Miklós PhD, (MTA 

JTI) 

97,92% 

summa cum laude 

 
2012 Menyhárt 

Ádám 

A tévedés a szerződések 

körében  

 

Dr. Lenkovics Barnabás Dr. Fazekas Judit CSc. (ME) 

Dr. Navratyil Zoltán PhD. 

(PPKE) 

100% 

summa cum laude 

 
2012 Németh 

Imre 

A sértett beleegyezése a 

büntetőjogban  

Dr. Gellér Balázs Prof. Dr. Blaskó Béla, (NKE 

RTK) 

Dr. Belovics Ervin,  

(PPKE)  

97, 77% 

summa cum laude  

 

2012 Kecskés 

Gábor  

A környezeti károkért való 

felelősség a nemzetközi 

jogban  

Dr. Lamm Vanda 

 

Dr. Bándi Gyula CSc.,  

(PPKE) 

Dr. Szabó Marcel PhD., (PPKE)  

97, 91% 

summa cum laude  

 
2012 Kőhidi 

Ákos 

A polgári jogi felelősség 

digitális határai Európában.  

A P2P rendszerekben 

megvalósuló szerzői jogi 

jogsértések felelősségtani 

vonatkozásai. 

Dr. Lenkovics Barnabás Dr. Mezei Péter, PhD., (SZTE 

Összehasonlító Jogi Intézet) 

Dr. Verebics János, PhD., (BME 

GTK ÜTI) 

96,77%. 

summa cum laude 

2012 Glavanits 

Judit 

Állami szerepvállalás a 

gazdaságban, különös 

tekintettel a kockázati 

tőkebefektetésekre 

 

 

 

Dr. Szalay Gyula Dr. Farmasi Attila, PhD., 

tanácsadó (Corvinus Kockázati 

Tőkealapkezelő Zrt.) 

Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. 

Harsányi Gyöngyi, PhD., (ME) 

summa cum laude 

96,49% 

2012 Göndör 

Éva 

A családi és a munkahelyi 

feladatok összehangolását 

segítő és gátló 

jogintézmények a 

munkajogban 

Dr. Hágelmayer 

Istvánné 

Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay 

Csilla, kandidátus, habil., 

(ELTE)  

Dr. Rúzs Molnár Krisztina, PhD. 

, (SZTE) 

93,54% 

summa cum laude 

2012 Gellén 

Márton 

A közigazgatási reformok az 

államszerep változásainak 

tükrében 

Dr. Verebélyi Imre Dr. Jenei György, DSc. egyetemi 

tanár, az MTA doktora  

(Budapesti Corvinus Egyetem)  

Dr. Stumpf István, habil. PhD., 

egyetemi docens. alkotmánybíró 

– Alkotmánybíróság 

95,83% 

2013 Csörgits 

Lajos 

A magyar helyi 

önkormányzati rendszer 

átalakítása – A demokrácia, a 

helyi közügyek és a helyi 

önkormányzás egyes kérdései 

Dr. Patyi András  

Dr. Smuk Péter  

Dr. Tilk Péter PhD. (PTE)  

Dr. Temesi István PhD. (NKE) 
summa cum laude 

93,54% 

2013 Nagy 

Klára 

Az Európai Unió keretében 

megvalósuló bűnmegelőzési 

célú adatkezelések - a 

rendőrségi együttműködés 

adatvédelmi összefüggései 

 

Dr. Kovács Gábor Prof. Blaskó Béla CSc. (NKE-

RTK, DE)  

Dr. habil. Herke Csongor DSc. 

(PTE) 

summa cum laude 

98,24% 

2013 Ganczer 

Mónika 

ÁLLAMPOLGÁRSÁG A 

NEMZETKÖZI JOGBAN – 

ÁLLAMUTÓDLÁS 

ESETÉN 

Dr. Lamm Vanda 

akadémikus 

Dr. Szalayné Dr. Sándor 

Erzsébet, PhD., (PTE) 

Dr. Kovács Péter, DSc., 

alkotmánybíró, tszv. 

(Alkotmánybíróság, PPKE) 

100% 

summa cum laude 

2014 Koi Gyula Külföldi hatások a magyar 

közigazgatás-tudományban – 

hazai és nemzetközi 

tudománytörténeti 

visszapillantás a 

Dr. Patyi András Dr. Fábián Adrián PhD., tszv. 

(PTE) 

Dr. Lapsánszky András PhD., 

tszv. (SZE) 

summa cum laude 

95,16% 
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kameralisztika időszakától a 

Magyary-iskola koráig 

2014 Erdős 

Csaba 

Az országgyűlés döntési 

autonómiájának 

aktustani 

megközelítése 

Dr. Bihari Mihály, Dr. 

Smuk Péter 

Dr. Petrétei József, PhD., (PTE)  

Dr. Csink Lóránt, PhD., (PPKE) 
summa cum laude 

100% 

2014 Karácsony 

Gergely 

Állami szerepek a 

felsőoktatásban 

Dr. Kukorelli István Dr. Kocsis Miklós PhD., (PTE)  

Dr. Kis Norbert PhD.,(NKE)  
summa cum laude 

96% 
2014 Ferencz 

Jácint 

 

Az atipikus munkaviszonyok 

komplex megközelítése 

Dr. Hágelmayer 

Istvánné  

Dr. Göndör Éva  

Dr. Bankó Zoltán PhD., (PTE) 

Dr. Ember Alex PhD., (SZTE) 
summa cum laude 

98,3% 

2014 Reiderné 

dr. Bánki 

Erika 

A gyermek érdeke a felbomló 

családban 

Dr. Lenkovics Barnabás Dr. Szeibert Orsolya PhD., 

(ELTE)  

Dr. Barzó Tímea PhD., (ME)  

summa cum laude 

93,54% 

2014 Szalai 

Péter 

A megkülönböztető képesség 

jelentése a védjegyjogban 

Dr. Lenkovics Barnabás Dr. Görög Márta PhD. (SZTE)  

Prof. Dr. Tattay Levente CSc. 

(PPKE)  

summa cum laude 

94,23%. 

2015 Pardavi 

László 

A globális gazdaság 

vámjogának alapkérdései 

(különös tekintettel a 

preferenciális szerződésekre) 

Dr. habil Marján Attila Dr. Csűrös Gabriella Klára PhD. 

(DE) 

Dr. Nagy Zoltán PhD., (ME) 

summa cum laude 

96,77% 

2015 Beretka 

Katinka 

A HATALMI SZINTEK 

KÖZÖTTI 

HATÁSKÖRMEGOSZTÁS 

PROBLÉMAKÖRE, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  

A VAJDASÁG AUTONÓM 

TARTOMÁNY 

ALKOTMÁNYOS 

JOGÁLLÁSÁRA ÉS 

JOGALKOTÁSÁRA 

Dr. Korhecz Tamás Prof. Dr. Várady Tibor S.J.D. 

professor (Central European 

University, Legal Studies) 

Dr. Vizi Balázs PhD., (NKE 

KTK) 

 

summa cum laude 

100% 

 

 

Utánkövetés 

 

A fokozatot szerzett hallgatók utánkövetésének, pályakövetésének megvalósítása egy ún. 

„alumni email-lista” útján történik meg, amelynek keretében a végzett hallgatók továbbra is 

értesülnek programjainkról, és a kölcsönös kapcsolattartás eme formája kétirányú 

kommunikációs csatornaként jelentkezik a Doktori Iskola és a hallgatók között. 
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IV. A FELVÉTELI ELJÁRÁS, A KIVÁLÓK KIVÁLASZTÁSA 
 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában folyó szervezett 

doktori képzésre évente meghirdetett felvételi eljárás útján lehet felvételt nyerni. A felvételi 

eljárás rendjét és követelményrendszerét az Egyetemi Doktori Szabályzat és a Doktori Iskola 

működési szabályzata tartalmazza. 

 

Az elfogulatlan és pártatlan felvételi eljárás keretében a felvételi bizottság megvizsgálja a 

jelentkező tanulmányi eredményeit, továbbá – a felvételi elbeszélgetés keretében – véleményt 

formál szakmai intelligenciájáról, doktori tanulmányaival kapcsolatos elképzeléseiről és 

értékelhető tudományos jellegű tevékenységéről. Ez utóbbi kritérium tekintetében különös 

hangsúlyt kap a jelentkező korábbi tudományos diákköri, demonstrátori munkája, külföldi 

részképzése, publikációs tevékenysége, kutatási programokban való közreműködése, illetve 

konferencia-részvételei. Lényeges értékelési szempont továbbá az idegen nyelvek ismerete, 

kiváltképp abban az esetben, ha a munkaterv sikeréhez egy vagy több konkrét idegen nyelv 

ismerete elengedhetetlen. 

 

A Doktori Iskola nyitva áll az állam- és jogtudományok területén hazai vagy akkreditációval 

elismert külföldi egyetemi diplomával rendelkező valamennyi jelentkező előtt. A jogászokon 

kívül felvételt nyerhetnek a képzésbe az igazgatástudomány területén mesterfokozatot szerzett 

hallgatók is. Egyedi mérlegelés alapján, egy pontosan körülírt kutatási témában felvehetők 

továbbá a doktori képzésbe olyan „rokon” tudományágak művelői, akiknek munkaterve és 

szakmai alkalmassága lehetővé teszi az állam- és jogtudományok területén a doktori fokozat 

megszerzését. (Ilyen tudományágnak tekinthető például a politikatudomány, a 

történettudomány, a kriminológia vagy a szociológia.) A nem jogászi végzettséggel 

rendelkező hallgatókkal szemben támasztott követelmények mindazonáltal megegyeznek a 

jogász végzettségű hallgatókkal szemben támasztott elvárásokkal. 

 

Külföldi állampolgárok főszabály szerint egyéni felkészüléssel nyerhetnek felvételt a Doktori 

Iskolába. Jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján azonban egyes külföldi 

állampolgárok a magyar állampolgárságú doktoranduszokkal azonos elbírálás alá eshetnek, és 

részt vehetnek a szervezett képzésben, illetve állami ösztöndíjban is részesülhetnek. A 

külföldi állampolgárok doktori képzésére vonatkozó részletszabályokat az Egyetem Doktori 

Tanácsa állapítja meg. 

 

A felvételi eljárásában elsősorban a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának 

törzstagjai, témakiírói és oktatói vesznek részt. A felvételi bizottság összeállításánál 

szempont, hogy a felvételi bizottság tagjainak kutatási területei lefedjék valamennyi 

jelentkező kutatási témáját, illetve annak tágabb területét. A doktori iskola felvételi 

eljárásában az alábbi követelmények és pontszámok alkalmazandók: 

 

 

1. Szakmai intelligencia max. 40 pont 

Egyetemi diploma, oklevél minősítése  
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„Summa cum laude” 20 pont 

„Cum laude” 15 pont 

Szakmai intelligencia bizottsági megítélése 20 pont 

2. Kutatómunkára való alkalmasság max. 20 pont 

Munkaterv értékelése 12 pont 

Felvételi elbeszélgetés értékelése 8 pont 

3. Nyelvismeret (a felvételhez kötelezően előírt nyelvvizsgán túl) max. 15 pont 

Felsőfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 15 pont 

Középfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 10 pont 

Alapfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 5 pont 

Egyetemi nyelvi záróvizsga 5 pont 

4. Igazolt kezdeti tudományos és szakmai eredmények max. 25 pont 

Megjelent vagy megjelenésre igazoltan elfogadott publikációk 15 pont 

Tudományos konferenciai előadás 10 pont 

Tudományos diákköri tevékenység  

OTDK I-III. helyezés, különdíj 20 pont 

Intézményi TDK I-III. helyezés 10 pont 

Opponencia intézményi vagy országos konferencián 5 pont 

Demonstrátori tevékenység 10 pont 

Egyéb elismert tudományos tevékenység 5 pont 

Összesen  max. 100 pont 

 

A szakmai intelligencia megállapítása során a felvételi bizottságnak figyelembe kell vennie a 

jelentkező esetleges szakvizsgáját, szakjogászi vagy más igazolt szakmai végzettségét, 

valamint a doktori képzés és a munkaterv teljesítése szempontjából értékelhető egyéb 

másoddiplomáját. 

 

Az egyetemi diploma, oklevél minősítéséhez és a nyelvvizsga-bizonyítványokhoz rendelt 

pontszámok kivételével, a felvételi bizottság – a maximális értékek figyelembe vétele mellett 

– szabadon mérlegeli a jelentkezőnek adott részpontszámokat. 

 

A felvételi részpontszámokról a felvételi bizottság többségi szavazással határoz. 

Szavazategyenlőség esetén új szavazási fordulót kell tartani mindaddig, amíg érvényes döntés 

nem születik. 

 

Nemcsak a doktori iskola minőségi munkáját, hanem kiválasztási 

metódusának eredményességét mutatja, hogy 2008 és 2012 között felvett 58 hallgatóból 37-en 

szereztek abszolutóriumot (ez 64%-os arányt jelent), és 26 hallgató szerezte meg a PhD-

fokozatot (tehát 45%-uk). Ez kedvező mutató, hiszen a doktori iskolák országos 

eredményessége csak kb. 20%-os. 
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V. A DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI PROGRAMJA 
 

 

A Doktori Iskolában folyó szervezett doktori képzésnek három formája van:  

1. nappali tagozatos,  

2. költségtérítéses levelező tagozatos és  

3. egyéni képzés.  

 

A szervezett, ún. iskolarendszerű képzés oktatási programja hat szemeszterre tagolódik. A 

hallgatók az első négy szemeszterben elsősorban kötelező előadások és szabadon választható 

alternatív szemináriumok látogatásával sajátítják el a fokozat megszerzéséhez 

nélkülözhetetlen magas szintű állam- és jogtudományi ismereteket, és témavezetőjük 

segítségével már ekkor elkezdik az önálló tudományos tevékenységre való felkészülést. A 

szervezett képzés utolsó harmada ezekre az alapokra épül: a hallgatók tevékenysége ekkor 

már nem a tananyag megismerésére, hanem az egyéni kutatómunkára, a kutatási 

részeredmények konferenciai előadások és tudományos közlemények formájában történő 

közzétételére, illetve a doktori értekezés elkészítésére fókuszál. 

 

A szervezett képzés hat szemeszterének tanrendjét az alábbi táblázatok tartalmazzák. Látható, 

hogy az első négy szemeszterben egyes tantárgyak felvétele – kutatási témától függetlenül – 

valamennyi szervezett képzési formában tanuló hallgató számára kötelező, azaz az egyéni 

képzésben résztvevők számára nem kötelező. A kötelező tantárgyak listája az egyetemi 

képzés kulcsfontosságú elemeinek figyelembe vételével nyert megállapítást. Elsajátításuk az 

„alapképzés” mélységét és problémaérzékenységét messze meghaladó tudást és széles 

látókört biztosít a jövő állam- és jogtudósai számára. 

 

A kötelező kurzusokon felül, a hallgatók számos alternatív tantárgy (közülük néhány idegen 

nyelven folyik) felvételével bővíthetik tudásukat. Az abszolutóriumhoz szükséges kreditszám 

mielőbbi megszerzése érdekében célszerű szemeszterenként legalább két alternatív tantárgy 

felvétele. 

 

A számonkérés a kötelező tantárgyak és a választható alternatív tárgyak esetében a részvétel, 

illetve a doktorandusz kutatási témájának a kurzus tematikájával való összefüggésekről szóló, 

a kurzus oktatójával együtt szabadon kialakított témáról készült beszámoló (voltaképpen 

írásos tanulmány) formáját ölti. Kivételes esetben, a tematika szerint vizsgakötelezettség is 

előírható, de eme beszámolási forma nem jellemző doktori iskolánk képzési palettájában. 

 

A kötelező tantárgyak sikeres teljesítéséért tárgyanként öt kreditpont szerezhető, míg az 

alternatív kurzusok teljesítéséért kurzusonként három kreditpont jár. A szervezett képzés 

ötödik és hatodik szemeszterében végzett egyéni kutatási tevékenység – a témavezetői 

értékelés fényében – félévenként legfeljebb négy kreditponttal ismerhető el. 

 

A szervezett képzés első két évében a hallgatók szemeszterenként legalább harminc 

kreditpontot kötelesek összegyűjteni, így a negyedik szemeszter végére legalább százhúsz 

kreditponttal kell rendelkezniük. Az abszolutórium megszerzéséhez minimum száznyolcvan 
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kreditpont szükséges. A hiányzó kreditpontokat a hallgatók tudományos közlemények 

közzététele, konferenciai előadások megtartása, oktatási feladatok megállapodás útján történő 

vállalása, tanszéki vagy külső kutatási programokban való közreműködés, külföldi 

részképzésben való részvétel vagy egyéb tudományosan értékelhető tevékenységek révén 

szerzik meg. 

 

Hangsúlyozandó, hogy mivel a Doktori Iskola alapítói a tudományos és az oktatási 

tevékenységet elválaszthatatlannak és kölcsönösen hasznosnak tekintik, a megállapodás 

alapján járó anyagi ellentételezés mellett, külön kreditpontokkal kívánják jutalmazni az 

oktatási feladatokat vállaló hallgatókat. Az oktatásban való részvételért félévenként legfeljebb 

négy kreditpont adható. 

 

A szervezett képzés tanrendje és a különböző tevékenységért járó kreditpontok összefoglaló 

táblázata a doktori iskola tanulmányi és vizsgaszabályzatának integráns részét képezi. 

 

 

Kurzuskínálat (félkövérrel kiemelve a kötelező kurzusok) 

 

A részletes tantárgyi tematikák a 1. számú mellékletben találhatók. 

 

Kötelező kurzus kreditszáma: 5 

Alternatív kurzus kreditszáma: 3 

 

 A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban 

 A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és különbségek más 

jogágakkal; nemzetközi tendenciák 

 A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti alapjai  

 A Kereskedelmi Világszervezet és az Európai Unió jogának kapcsolata         

 A kommunikációs jogok fejlődéstörténete 

 A központi és a helyi közigazgatás 

 A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század  közepéig 

 A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig 

 A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései 

 A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények 

 A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése 

 A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései 

 A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási alapjai  

 A társadalomtudományi kutatások módszertana 

 Alapjogok a magánjogban 

 Angol jogi szakszöveg-fordítás                                                   

 Az állam szuverenitása és legitimitása  

 Az alkotmánybíráskodás modelljei 

 Az emberi jogok védelmi rendszerének fejlődése        

 Az európai integráció fejlődése 

 Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések  

 Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok  

 Egészségügyi bűncselekmények                                                 

 Elektronikus kereskedelem 



22 

 

 Fejezetek az európai büntetőjog történetéből 

 Hatalommegosztás: erős állam – alkotmányos korlátokkal 

 Human Rights Law and Pratice 

 Jog és irodalom 

 Jogracionalizáció és jogfejlődés 

 Jogszabály-előkészítés, reguláció és dereguláció 

 Magyar alkotmányosság és parlamentarizmus 1989-2008 

 Mediation in Civil Law Processes 

 Nemzetiségi autonómia     

 Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban 

 Nemzetközi fuvarjog 

 Nemzetközi versenyjog 

 Oktatási és tanulmányírási módszertan 

 Összehasonlító alkotmányjog 

 Összehasonlító jog 

 Politikai szocializáció – Pártbázisok – Kormányzás  

 Személyiségi jogok a médiában 

 

 

A Doktori Iskola kötelező kurzusai 

 

Őszi szemeszter 

 

A társadalomtudományi kutatások módszertana Prof. Dr. Takács Péter, CSc. 

A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és 

államelméleti alapjai 
Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc. 

Alapjogok a magánjogban 
Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, 

CSc. 

A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és 

különbségek más jogágakkal; nemzetközi tendenciák 

Prof. Dr. Gellér Balázs, PhD. 

Dr. M. Nyitrai Péter, PhD. 

A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század  

közepéig 
Dr. Révész T. Mihály, CSc. 

 

 

Tavaszi szemeszter 

 

Összehasonlító alkotmányjog 
Prof. Dr. Kukorelli István, 

DSc. 

A központi és a helyi közigazgatás Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc. 

A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése 

Prof. Dr. Lamm Vanda, az 

MTA rendes tag 

Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD. 

Az európai integráció fejlődése 

Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas 

Judit, CSc., Dr. habil. Marján 

Attila PhD. 

Az állam szuverenitása és legitimitása Prof. Dr. Takács Péter, CSc. 
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A Doktori Iskola választható kurzusai 

 

Őszi szemeszter 

 

Összehasonlító jog Prof. Dr. Földi András, DSc. 

Fejezetek az európai büntetőjog történetéből Prof. Dr. Mezey Barna, DSc. 

A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a 

modern közigazgatásban 
Prof. Dr. Patyi András, PhD. 

Nemzetközi versenyjog Dr. Szegedi András PhD. 

Nemzetközi fuvarjog Dr. Szalay Gyula, CSc. 

A Kereskedelmi Világszervezet és az Európai Unió jogának 

kapcsolata         
Dr. Horváthy Balázs, PhD. 

Egészségügyi bűncselekmények Dr. Kovács Gábor, PhD. 

Hatalommegosztás: erős állam – alkotmányos korlátokkal Prof. Dr. Stumpf István, CSc. 

Human Rights Law and Pratice 

Prof. Dr. Lamm Vanda 

akadémikus, Prof. h. c. Orton, 

Frank 

Nemzetiségi autonómia Dr. Korhecz Tamás, PhD. 

Politikai szocializáció – Pártbázisok – Kormányzás  Prof. Dr. Stumpf István, CSc. 

Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok  Dr. Hulkó Gábor, PhD. 

 

 

 

Tavaszi szemeszter 

 

Jogracionalizáció és jogfejlődés  Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc. 

Az alkotmánybíráskodás modelljei 
Prof. Dr. Kukorelli István, 

DSc. 

Jogszabály előkészítés, reguláció és dereguláció Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc. 

A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig Dr. habil. Egresi Katalin, PhD 

Személyiségi jogok a médiában Dr. Székely László PhD. 

Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban Dr. Nyitrai Péter, PhD. 

A kommunikációs jogok fejlődéstörténete Dr. Révész T. Mihály, CSc. 

A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD. 

A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények Dr. Milassin László, PhD. 

Magyar alkotmányosság és parlamentarizmus 1989-2008 Dr. habil. Smuk Péter, PhD 

Elektronikus kereskedelem Dr. Milassin László, PhD. 

A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi 

kérdései 

Prof. Dr. Lamm Vanda 

akadémikus 

A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási 

alapjai  
Dr. Lapsánszky András, PhD. 

Angol jogi szakszöveg-fordítás                                              Prof. Dr. Takács Péter, CSc. 

Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések 
Prof. Dr. Lévayné Fazekas 

Judit, CSc. 
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Jog és irodalom Dr. Fekete Balázs, PhD. 

Mediation in Civil Law Processes Prof. h. c. Orton, Frank 

 

 

A Doktori Iskola hallgatóinak előmenetele és szakmai teljesítményük mérése, kutatási 

program 

 

A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. Az indexben 

szereplő minden sikeres vizsga, az igazolt oktatói és kutatói tevékenység, valamint az elismert 

publikációk és konferencia előadások meghatározott kreditpontot jelentenek.   

 

A szervezett képzésben megszerzendő kreditpontok és teljesítésük ütemezése: 

 

 Követelmény 

(tevékenység) 
Kreditérték Teljesítés javasolt ütemezése 

Tantárgyak (fő- és választható tárgyak) 

teljesítése, vizsgák letétele 

 

min. 85 első négy félév 

Konzultáció a témavezetővel 

(kvázi kutatószeminárium) 
20 

félévente 

3+3+3+3+4+4 

Oktatásban és/vagy kutatásban való 

részvétel 
max. 45 (egyéni) 

Publikáció, konferencia részvétel 

és egyebek 
min. 50 

abszolutóriumhoz 

a megfelelő szám és kredit 

 

ÖSSZESEN min. 180 
az abszolutóriumig, 

hat, de legfeljebb tizenkét félév 

 

 

Az abszolutórium letételéhez szükséges kreditek megszerzése 

 

Az abszolutórium letételéhez szükséges krediteket a szervezett képzés keretében az 

alábbiak szerint lehet megszerezni: 

 

a) képzési tervben előírt vizsgák letételével,  

b) a témavezetővel való konzultációk követelményeinek teljesítésével, 

c) oktatásban való részvétellel, 

d) kutatásban való részvétellel, 

e) tudományos publikációkkal és előadások tartásával,  

f) külföldi vagy hazai vendégelőadók által tartott tudományos szakmai előadásokon 

történt leigazolt aktív részvétellel az előre meghirdetett esetekben. 

 

(2) Oktatásban való részvétel szabályai 

 

a) felsőoktatásban szakmai témához kapcsolódó folyamatos oktatási tevékenység 

(előadások, szemináriumok, etc. órarend szerinti tartása) 

b) igazolás a fogadó intézménytől az oktatásban való részvételről, tanszékvezetői 

vélemény a munkáról és az aktivitásról (önértékeléshez évente) 
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c) a témavezető ellenjegyzése, hogy az oktatás megfelelt a szakmai tudományos 

programnak 

d) tantárgyi program benyújtása az éves önértékelésekhez 

e) nappali képzésben előadás egy szemeszteren át 4 kredit/tantárgy, gyakorlat 2 

kredit/tantárgy, max: 8 kredit/félév,  

f) távoktatás, levelező képzés: egységesen 2 kredit/tantárgy  

g) legfeljebb 45 kredit szerezhető 

 

(3) Kutatásban való részvétel szabályai 

 

a) kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, vagy valamilyen elismert (akkreditált) 

kutatóhelyen bonyolított kutatási programban való részvétel  

b) részvétel igazolása a program vezetőjétől: feladat megnevezése, részvétel időtartama, 

kutatási produktum (részjelentés, résztanulmány, adatfeldolgozás, interjúk, stb.) min. 5 

kredit/program, eredményességgel változhat 

c) önálló kutatási program elnyerése és bonyolítása, annak jellege szerint min. 20 

kreditpont, eredményességgel változhat 

d) nemzetközi programban való részvétel (több ország részvétele, finanszírozás nem 

Magyarországról történik) min. 15 kreditpont, eredményességgel változhat 

 

(4) Publikációkra vonatkozó előírások 

 

a) legalább négy magyar nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb 

publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön); 

b) legalább kettő idegen nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb 

publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön); 

c) a szigorlatra bocsátás feltétele, hogy minimálisan nyolc (az abszolutórium 

kibocsátásához min. 6) igazolt, dokumentált publikáció beadásra kerüljön; 

d) független hivatkozás értéke 1 kredit tanulmányonként; 

 

(5) Konferencián való részvétel 

 

a) minimálisan négy konferencián való előadással igazolt részvétel, 

b) ebből minimálisan egy idegen nyelven tartott előadás, nem magyar anyanyelvűeknek 

legalább egy Magyarországon és legalább egy külföldön tartott előadás, 

c) részvétel igazolása: előadás a meghívóval, publikációval és lehetőség szerint szakmai 

visszajelzéssel, 

d) részvétel finanszírozása a hallgató feladata, illetve egyetemi és egyéb támogatások 

igénybevételéhez a Doktori Iskola segítséget nyújt. 

 

(6) Külföldi tanulmányút beszámítása 

 

a) Külföldön oktatásban való részvétel (tantárgy címe, tematikája, igazolás a 

tanszékvezetőtől az oktatásról), konkrét kutatási programban (program címe, 

időtartama, témavezetője és annak igazolása a részvételről, feladatok pontos leírása) 

való részvétel kétszeres szorzóját adja az oktatási és kutatási krediteknek; 

b) Külföldön tartott egyetemi előadások, vagy egy-egy szeminárium értékelésre kerül, 

megfelelő igazolás alapján, beszámítható az oktatásnál;  
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c) Az egyéni kutatómunkához kapcsolódó külföldi tanulmányút elszámolható kutatásban 

való részvételként, annak mértéke függ az időtartamtól (1 hónapnál rövidebb 6 kredit, 

1-3 hónap között 10 kredit, 3 hónapnál hosszabb 14 kredit); 

d) Külföldön nyári egyetemen, vagy speciális szemináriumon való részvétel 

elszámolható kutatómunkának, a rendező akkreditált felsőoktatási intézmény igazolása 

alapján az ajánlott kreditérték beszámításra kerül.  

 

(7) Egyéb teljesítmények beszámítása 

 

a) A Doktori Iskola egyéb teljesítményeket is beszámíthat, és azokért kreditpontokat 

adhat; 

b) az egyéb teljesítmények beszámításáról, a hozzájuk kapcsolódó kreditértékről a 

témavezető állásfoglalása alapján a Tudományági Doktori Tanács dönt. 

 

 

A tudományos és publikációs tevékenység értékelési szempontjai  

 

(1) A hallgatók kötelesek – a doktori fokozat megszerzésének feltételeként – önálló 

tudományos munkásságukat tudományos közleményekkel, így különösen tanulmányokkal 

vagy más módon igazolni, bemutatni. 

 

(2) A hallgatók kötelesek publikációs tevékenységükkel bizonyos kreditpontot összegyűjteni, 

úgy, hogy egyúttal az előírt számú publikációval is rendelkezzenek. 

 

(3) Tudományos publikációs tevékenység alapelemeinek meghatározása 

 

a) Tudományos publikáció: a tudományos folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvként, 

konferenciakötetben megjelent írásos munka lehet (min. 40 000 leütés, azaz 1 szerzői 

ív terjedelmű, kivételesen indokolt esetben azonban ennél kevesebb is lehet), amely 

csak akkor vehetők figyelembe, ha már megjelent, vagy szerkesztőbizottsági 

visszajelzés igazolja, hogy közlésre elfogadták, és melyik számban fog megjelenni. 

 

b) Szakmai tudományos folyóirat alatt, olyan kiadványt kell érteni, amelynek van szer-

kesztőbizottsága, a dolgozatokat lektorálják. A folyóirat lehet nyomtatott, 

elektronikus, illetve CD-n megjelentetett, de e két utóbbi esetben is rendelkezni kell az 

előzőekben leírt kritériumokkal. Folyóiratban megjelent publikációnak számít a hazai 

és nemzetközi konferenciák kiadványaiban teljes terjedelmében megjelent dolgozat, 

ha az adott kiadvány rendelkezik a folyóiratra előírt feltételekkel. 

 

c) A Doktori Iskola által elfogadott folyóiratok alaplistáját ld. alább. A listán nem 

szereplő folyóiratban megjelent publikáció elfogadásáról a Tudományági Doktori 

Tanács dönt. 

 

d) Tanulmánykötet alatt azt a könyvként megjelent művet értjük, aminek van egy, vagy 

több szerkesztője, a tanulmányok lektorálásra kerültek, megfelelő könyvészeti 

kellékkel rendelkeznek (ISBN-szám, kiadó, kiadás éve, helye) rendelkeznek, és 

egyértelműen elkülönülnek az egyes tanulmányok, azok szerzője feltűntetésre kerül, 

pontosan beazonosítható. 

 

e) Könyv akkor tekinthető tudományosnak, ha tartalmaz új tudományos eredményeket, 
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illetve szintetizáló jelleggel, új személettel foglal össze valamely szakterületet. Egy 

szakkönyv (v. könyvrészlet) tudományos teljesítményként való elfogadásáról a 

Tudományági Doktori Tanács dönt. Alapfeltétele, hogy lektorált legyen, és 

hivatalosan terjesztésre kerüljön. A könyvnek rendelkeznie kell minden könyvészeti 

kellékkel: ISBN-szám, kiadó megnevezése, kiadás helye, kiadás éve. A nem 

tudományos könyvek az egyéb teljesítmények kategóriába tartoznak. 

 

(4) A szakmai teljesítmények értékelése – minőségük és terjedelmük alapján – maximált 

kreditpontok szerint történik. A kreditpontok az egy ív terjedelmű teljesítményekért adhatók. 

A Tudományági Doktori Tanács döntése alapján az ív terjedelmet el nem ért publikációs 

teljesítmények a jelzett kreditpontok 20-90%-ával értékelhetők, az azt meghaladókért – a 

maximum értékig – arányosan több kreditpont is adható. 

 

 

a. Folyóiratcikk kreditértéke (min. 40 000 karakter terjedelmű tanulmány esetén): 

 

Folyóirat besorolása Nemzetközi Hazai 

Listán szereplő 12 7 

Listán nem szereplő 6 4 

 

 

b. Tudományos könyv, könyvrészlet (min. 40 000 karakter terjedelmű könyvrészlet 

esetén): 

 

 Ívenként Maximum 

Idegen nyelvű 8 20 

Magyar nyelvű 6 18 

 

 

c. Egyéb teljesítmények: 

  

 Ívenként Maximum 

könyv, tankönyv 

(idegen nyelvű: kétszeres szorzó) 
5 10 

jegyzet 3 10 

hazai konferencia-előadás magyar 

nyelven 
4 6 

nemzetközi konferencián, de 

Magyarországon idegen nyelven 

tartott előadás 

6 8 

külföldi konferencián idegen 

nyelven tartott előadás 
8 12 

egyéb igazolt, önálló szakmai 

teljesítmény 

2-8 

(a témavezető javaslatára,  

a Doktori Iskola vezetőjének döntése 

alapján) 

 

 

d. Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok értéke: 
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2 szerző 60%  

 pontszám 3 szerző 40% 

4 vagy több szerző 30% 

 

 

A releváns folyóiratok tájékoztató jellegű listája (a folyóiratok tudományos értékével 

kapcsolatos kétség esetén a Tudományági Doktori Tanács dönt) 

 

 

Hazai folyóiratok 

 

Hazai folyóiratok esetében Doktori Iskolánk az MTA IX. Osztályának (Gazdaság- és 

Jogtudományok Osztálya) Állam- és Jogtudományi Bizottsága által elfogadott mindenkori 

folyóirat-besorolást veszi alapul. 

 

Acta Humana 

Acta Juridica et Politica Szegediensis  

Acta Juridica Hungarica 

Alkotmánybírósági Szemle  

Állam- és Jogtudomány 

Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis   

Családi Jog 

(egyetemi, illetve állam- és jogtudományi kari akták, egyéb periodikus kiadványok) 

Eszmélet – Társadalomkritikai és kulturális folyóirat  

Európai Jog 

Európai Tükör 

Földrész – Nemzetközi és Európai jogi Szemle  

Fundamentum  

Gazdaság és Jog  

Infokommunikáció és Jog  

Iustum, Aequum, Salutare  

Jog-Állam-Politika 

Jogelméleti Szemle 

Jogesetek Magyarázata 

Jogtörténeti Szemle 

Jogtudományi Közlöny 

Jura 

Kánonjog 

Közjogi Szemle 

Külügyi Szemle 

Magyar Jog 

Magyar Tudomány 

Miskolci Jogi Szemle 

Polgári Jogi Kodifikáció 

Politikatudományi Szemle 

Pro Futuro 

Pro Publico Bono 

Rendészeti Szemle 
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Rendészeti Szemle 

Új Magyar Közigazgatás 

Világosság 

 

 

Külföldi folyóiratok 

 

Administrative Law Review 

American Journal of Comparative Law 

American Journal of International Law 

Annuaire francais de droit international 

Archives de philosophie du droit 

Australian Journal of Administrative Law 

Austrian Journal of Public and International Law 

AWR Bulletin 

California Law Review 

Cambridge Law Journal 

Canadian Journal of Administrative Law and Practice 

Cardozo Journal of International and Comparative Law 

Cardozo Law Review 

Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 

Columbia Journal of Environmental Law 

Columbia Journal of European Law 

Columbia Law Review 

Common Market Law Review 

Comparative Law Review 

Droit comparé international 

Dublin University Law Journal 

East European Constitutional Review 

Edinburgh Law Review  

Environmental Law Review 

Europarecht 

European Constitutional Law Review  

European Journal of International Law 

European Journal of Legal Studies 

European Law Journal 

European Law Review 

European Public Law 

Fordham Environmental Law Review 

German Law Journal 

German Law Journal 

Goszudarsztvo i pravo 

Harvard Environmental Law Review 

Harvard Human Rights Journal 

Harvard Law Review 

Indian Socio-Legal Journal 

International and Comparative Law Quarterly 

International Constitutional Law 

International Review of Administrative Sciences 

International Review of Law and Economics 
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International Review of Penal Law 

International Trade and Business Law Review 

International Trade Law and Regulation 

Israel Law Review 

Journal du droit international 

Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe 

Journal of Environmental Law 

Journal of International Economic Law 

Journal of International Trade Law and Policy 

Journal of Law and Society 

Journal of Legal Studies 

Journal of World Trade: Law, Economics, Public policy 

Juristenzeitung 

Juristische Blätter 

Kritische Justiz 

Lege Artis Medicinae 

Leiden Journal of International Law 

Les cahiers de la securité intérieur 

Maastricht Journal of European and Comparative Law 

Maastricht Journal of European and Comparative Law 

Michigan Journal of Environmental and Administrative Law 

Modern Law Review 

Netherlands International Law Review 

Nuclear Law Bulletin 

Osteuropa Recht 

Oxford Journal of Legal Studies 

Public Administration Review 

Rabels Zeitschrift 

Ratio Juris 

Rechtstheorie 

Recueil des cours 

Recueil des cours de l’institut des droits de l’homme 

Review of Central and East European Law 

Review of European Administrative Law 

Review of Penal Law 

Revue d’études comparatives est-ouest 

Revue francaises de Science politique  

Revue generale de droit international public 

Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique 

Revue internationale de droit comparé 

Scandinavian Studies in Law  

Trade, Law and Development 

Tulane Law Review 

Utrecht Law Review 

World Competition: Law and Economics Review 

Yale Law Journal 

Yearbook of European Law 

Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 

Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 

Zeitschrift für Rechtssoziologie 
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Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 
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VI. A DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGARENDJE 
 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája az Egyetemi Doktori 

Szabályzat, a Doktori Iskola működési szabályzata, valamint a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat alapján folytatja a hallgatók képzését. A Doktori Iskola Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata a 10. számú mellékletben található. 

 

A doktori iskola tanulmányi és vizsgarendje részben az „iskolarendszerű” alap- és 

mesterképzés elvein nyugszik, noha számos tutoriális, a doktori képzés szellemének inkább 

megfelelő elemet is hordoz magában.  

 

A képzési követelmények teljesítése fejében a hallgatót kreditpontok illetik meg. Ennek 

megfelelően kreditpontokkal honorálható például a vizsgakötelezettségek sikeres teljesítése, a 

tudományos közlemények közzététele, a konferenciai előadások megtartása, az oktatási 

feladatok megállapodás útján történő vállalása, a tanszéki vagy külső kutatási programokban 

való közreműködés, illetve a külföldi részképzésben való részvétel. 

 

A szervezett képzés tantárgyainak felvételére minden szemeszter elején, a tantárgy 

leckekönyvbe való, illetve az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerbe történő 

bejegyzéssel kerül sor. A számonkérés órai részvétel és aktivitás, kollokvium vagy beszámoló 

formáját (utóbbi a jellemző doktori iskolánkra) ölti. A számonkérés során nyújtott hallgatói 

teljesítmény értékelése – a tantárgy jellegétől függően – háromfokozatú vagy kivételesen 

ötfokozatú minősítési rendszer keretében történik. A dolgozattal szembeni támasztott 

követelmények teljesítését a tantárgyjegyző állapítja meg. A tantárgyi követelmények 

teljesítését a tantárgyjegyző, az oktatásban és a tanszéki pályázatokban való közreműködést a 

tanszékvezető, a tudományos közlemények közzétételét, a konferenciai előadások 

megtartását, az egyéb kutatási pályázatokban való közreműködést és a kreditpontokkal 

jutalmazható egyéb tevékenységek elvégzését a témavezető igazolja. 
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VII. A DOKTORI ISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI 

 
A Doktori Iskola együttműködésre törekszik valamennyi hazai társintézménnyel és a hazai 

állam- és jogtudomány művelőinek szakmai műhelyeivel. Mind intézményközi viszonylatban, 

mind az oktatók személyes összeköttetéseinek szintjén kiterjedt és tevékenysége 

szempontjából közvetlenül is hasznosítható nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A 

kapcsolatrendszer eredményeként több közös rendezvény szervezésére nyílik lehetőség, a 

tanulmányutak száma évről-évre nő és a tudományos együttműködés egyéb formái is 

bizonyítják a gyümölcsöző kapcsolatot. A Doktori Iskola és a Kar több intézménnyel írt alá 

együttműködési megállapodást a közép-kelet európai régióból.  

 

A Doktori Iskola működésének szempontjából különösen az alábbi külföldi egyetemekkel és 

intézményekkel ápolt kapcsolatok bizonyulnak hasznosnak: 

 

 Comenius University (Szlovákia) 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche (Olaszország) 

 Dr Lazar Vrkatić Fakultet za pravne i poslovne studije (Szerbia) – együttműködési 

megállapodás a Karral és a Doktori Iskolával 

 Goerg-August-Universität Göttingen, Juristische Fakultät (Németország) 

 Masaryk University (Csehország) – együttműködési megállapodás a Karral 

 Moscow State Law Academy (Oroszország) 

 Österreichisches Institut für Europäische Sicherheitspolitik (Ausztria) 

 Pôle Européen d’Administration Publique (Franciaország) 

 Universität Passau, Juristische Fakultät (Németország) 

 Universität Potsdam, Juristische Fakultät (Németország) 

 Université de Montpellier 1, Faculté de Droit (Franciaország) 

 University of Białystok (Lengyelország) – együttműködési megállapodás a Karral 

 University of Nagoya, Graduate School of Law (Japán) 

 Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta (Csehország) 

 Ústav Státu a Práva, Akademie věd České Republiky (Csehország) 

 Vysoká Skola v Sládkovicove, Fakulta Práva Janka Jesenského (Szlovákia) – 

együttműködési megállapodás a Karral 

 Wiener Universität, Juridicum – Rechtswissenschaftliche Fakultät (Ausztria). 

 

A fenti kapcsolatok nagy része elsődlegesen a Karok által kötött intézményközi 

megállapodások az intézmények tudományterületi doktori iskolái közötti együttműködések 

lehetőségét hordozzák magukban. 
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VIII. A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA 

 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának minőségbiztosítási 

rendszere a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, az Országos Doktori Tanács 

ajánlásain, a központi köz- és szakigazgatási szervek által megfogalmazott, illetve az egyetemi 

(Széchenyi István Egyetem) valamint az egyetemi (Széchenyi István Egyetem) és kari (SZE 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) minőségbiztosítási elveken nyugszik. 

 

A Doktori Iskolában folyó képzés minőségét különösen az alábbi eszközök szolgálják, és 

biztosítják, személyi – anyagi – szakmai-szervezeti felosztás szerinti hármas bontásban, szem 

előtt tartva az Országos Doktori Tanács 2013-ban megfogalmazott és következetesen 

alkalmazott elveit, úgymint a szakmai kontroll, nyilvánosság, egyéni felelősség, visszacsatolás 

és dokumentálás követelményeit. 

 

 

I. Személyi garanciák 

 

1. A törzstagság, a témavezetői és az oktatói közösség összetétele (melyet a Doktori Iskola 

Tanácsa is jól tükröz) során kizárólag a szakmai minőségre helyezzük a hangsúlyt. A Doktori 

Iskola lényegében mindenkor megfelelt a jogszabályi követelményeknek, pl. a törzstagok 

számát illetően. A törzstagok között akadémikus és további 3 akadémiai doktor is található, 

amely igen magas tudományos színvonalat is igazol, a 7 tagú törzstagi gárdából 5-en 

egyetemi tanárok vagy professor emeritusok/emeriták, 2 törzstag pedig docens, közülük 1 

törzstag már habilitált docens, míg a másik docens törzstag a habilitációs eljárást készíti elő. 

A Doktori Iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok számottevő, 2/3-os, illetve korábban 

(az emeritus-korba való belépésük előtt) 3/4-es többségben voltak mindvégig. A törzstagi 

gárda vonatkozásában elmondható, hogy kutatási területeik lényegében valamennyi fontosabb 

jogágat lefednek (állam- és jogelmélet, alkotmányjog, büntetőjog, európai és nemzetközi jog, 

közigazgatási jog, polgári jog). A törzstagok közül jelenleg négyen tanszéket is vezetnek 

mindemellett, amely további jogágak (pl. eljárásjogok) feletti szakmai ismereteket, oktató- és 

kutatótevékenységet is feltételez. 

 

Az oktatói utánpótlás bizonyítéka, hogy az oktatók és témavezetők között számos fiatal, 

tipikusan docensi beosztású személy található, akik már idejekorán bekapcsolódhatnak a 

Doktori Iskola munkájába. Hosszabb távon ez kétségkívül előnyökkel járhat, hiszen a doktori 

képzés előmenetele lehetővé teszi, hogy mindenekelőtt oktatóként (választható tárgy) kezdje 

meg a munkát a fiatal, tudományos fokozattal rendelkező munkatárs, majd tapasztalatszerzés 

után témavezetőként segítse a doktoranduszt. Eme tapasztalatok megszerzése után már érett 

kutatóként (a tudomány- és oktatásszervezés területén is jelentős jártassággal bírva) vesz részt 

a doktori iskola működésében, elősegítve a törzstagsághoz szükséges tudományos, oktatói és 

témavezetői feltételek magasszintű teljesítését. 

 

 

II. Anyagi garanciák 

 

2. Doktori Iskolánk anyagi helyzete az 5 éves működés minden időpontjában kiszámítható, 

stabil és rentábilis volt, jellemző rá a felelős gazdálkodás. A cél továbbra is eme működés 
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folytatása. A Doktori Iskola anyagi helyzetét érintő lépésekről szóló döntések (pl. 

doktorandusz kutatásának vagy rendezvény támogatása) sohasem egyszemélyi, hanem 

testületi, a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsa által tárgyalt és eldöntött kérdések. 

A Széchenyi István Egyetem gazdasági és pénzügyi illetékes szervezeti egységei folyamatos 

belső, ügyviteli, számviteli kontrollt gyakorolnak a gazdálkodás felett. Mindeddig nem történt 

olyan észrevétel, jelzés, amely az anyagi források felhasználását negatívan jellemezte volna, 

így a Doktori Iskola minőségbiztosításának anyagi, pénzügyi fedezetei rendelkezésre állnak, 

azokat a Doktori Iskola transzparens módon, szabályszerűen, ésszerűen, hatékonyan, valamint 

eredményesen kezeli. 

 

3. A Doktori Iskola kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hazai, uniós és nemzetközi nívós 

pályázatokon elinduljon (az Egyetemmel vagy a Karral közösen), és a doktoranduszok 

tudományos eredmények disszeminációjára, infrastruktúra-fejlesztésre és minőségfejlesztésre 

anyagi forrásokat szerezzen. Ennek egyik kiváló példája volt a 2013. június 30-án zárult nagy 

sikerű TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010/0010 – Tehetséggondozás rendszer és a tudományos-

képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen, valamint a jelenleg is folyó 

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0002 – Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói 

utánpótlás nevelésének fejlesztése elnevezésű projekt lebonyolítása. A projektek keretében 

lehetőség nyílt a doktoranduszok tudományos teljesítményeinek támogatására, a sikeresen 

megvédett PhD-disszertációk kiadására, és nagymértékű kutatást segítő infrastruktúra-

fejlesztést is megvalósítottunk (HeinOnline-adatbázis előfizetése, illetve könyvrendelés). 

 

 

III. Szakmai-szervezeti garanciák 

 

4. A Doktori Iskola szervezett képzésébe kizárólag transzparens és meritórius elveken nyugvó 

felvételi eljárás útján lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárásban alkalmazott, pontosan 

szabályozott értékelési kritériumok és a felvételi bizottság pártatlansága egyaránt biztosítékul 

szolgálnak arra, hogy a Doktori Iskolában csak a legkiválóbb jelentkezők kezdhetik meg 

doktori tanulmányaikat. A felvételi pontszámok és követelmények nyilvánosak, azok a 

Doktori Iskola honlapján szabadon elérhetők. Ld.: http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-

kovetelmenyek-es-pontszamok 

 

A felvételi bizottság minimum háromtagú, azonban a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy 

valamennyi jogág, de különösen a jelentkezők kutatási területéhez kapcsolódó valamennyi 

jogág intézményi vezető oktatói-kutatói (jellemzően egyetemi tanári minőségben) 

képviseltetik magukat a felvételi bizottságban. 

 

A jelentkezők értékelése során különös hangsúlyt kap a jelentkező tanulmányi eredménye, 

idegennyelv-ismerete, tudományos diákköri, demonstrátori munkája, külföldi részképzése, 

publikációs tevékenysége, kutatási programokban való közreműködése, konferenciai 

részvétele, valamint az előterjesztett munkaterv minősége és megvalósíthatósága. A 

gyakorlati életből, többnyire a klasszikus jogászi hivatásrendekből érkező jelentkezők 

szakmai tapasztalatának, kutatói vénájának és elhivatottságának feltérképezése is részét 

képezi a felvételi elbeszélgetéseknek. 

 

A doktori képzés folyamán az egyéni felkészülés minőségét a jelentkezőktől elvárt 

tudományos előélet és a folyamatos témavezetői segítség garantálja. 
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5. A Doktori Iskola a tipikusan június 1-i jelentkezési határidő előtt elkészít információs 

csomagokat, anyagokat, amelyeket a klasszikus jogászi hivatásrendek (bíróságok, ügyvédi 

kamarák, ügyészségek, közigazgatási szervezet, etc.) képviselőihez eljuttat. Ezekből az 

érdeklődők megismerhetik a doktori képzés főbb jellemzőit, paramétereit, a fokozatszerzés 

alapvető szabályait. 

 

6. A Doktori Iskola hallgatói létszáma stabilnak mondható (évfolyamonként legalább 10 

hallgató nyer felvételt, azonban az egyéni képzésre jelentkezők számával ez nőhet), és 

immáron a gyakorlati életből is egyre több szakember jelentkezik Doktori Iskolánkba. Az 

oktatók és doktoranduszok számaránya lehetővé teszi, hogy személyesebb, több érdemi és 

közvetlen konzultációs lehetőséget magában hordozó tutoriális rendszerhez közelítsen 

képzésünk. 

 

A hallgatókkal szemben az oktatás és a kutatás terén támasztott szigorú, transzparens 

követelmények a minőségbiztosítás kulcsfontosságú eszközei közé tartoznak. A szervezett 

képzés első két évében a hallgatók szemeszterenként legalább harminc kreditpontot kötelesek 

összegyűjteni, így a negyedik szemeszter végére legalább százhúsz kreditponttal kell 

rendelkezniük. Az abszolutórium megszerzéséhez minimum száznyolcvan kreditpontra van 

szükség. A hiányzó kreditpontok megszerzése érdekében a hallgatók színvonalas, önálló 

tudományos tevékenység végzésére – elsősorban tudományos közlemények közzétételére és 

konferenciai előadások megtartására – kötelesek. Az ezekből szerezhető kreditpontok a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) mellékleteként (1. sz. melléklet) normatív erővel 

bírnak, így ezek objektív szempontként szolgálnak. 

 

A Doktori Iskola emellett mind a tapasztalatszerzés, mind a minőségbiztosítás, mind a 

tudományos előmenetel szempontjából lényegesnek tartja a hallgatók külföldi részképzését, 

melynek beszámításához azonban – ugyancsak minőségbiztosítási célból – szigorú 

feltételeket támaszt.  

 

A kutatáshoz és oktatáshoz nélkülözhetetlen módszertani tárgyak képzési kínálata bővül, a 

jogászi éthosz, életszemlélet kialakítását pedig olyan speciális kurzusok is elősegítik, mint a 

jog megjelenésének vizsgálata az irodalomban és egyéb művészeti ágakban. 

 

7. A Doktori Iskola hallgatói félévente kutatási jelentést készítenek, melyet a témavezető 

véleményez. A jelentés a tárgyidőszakban folytatott tanulmányi 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 tartalmazza. A kutatási jelentések egy – 

témavezetői véleményekkel ellátott – példányát a Doktori Iskola vezetőjéhez is el kell juttatni, 

amelyeket a Doktori Iskola titkársága archivál a doktorandusz személyi anyagában. 

 

8. A szervezett doktori képzés alapos megfontolást és testületi döntést (Doktori Iskola 

Tudományági Doktori Tanácsa) követően összeállított tanrendje, a tantárgyfelelősök, a 

témavezetők és az oktatók személyes és tudományos kvalitásai, a tantárgyi tematikák 

részletessége, továbbá az oktatás módszerei, forrásai és tárgyi feltételei egyaránt fontos 

garanciái a minőség biztosításának. 

 

9. A szervezett doktori képzést az oktatók hallgatói véleményezéséről szóló egyetemi 

szabályzatnak (ún. OMHV a NEPTUN-rendszerben) megfelelően értékelni kell. A képzési 
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követelmények egységesítése, a doktori fokozatszerzési eljárás feltételeinek pontosítása, 

valamint a Doktori Iskolában folyó oktatási és kutatási tevékenység minőségének biztosítása 

vagy fokozása érdekében a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsa irányelveket 

fogadhat el. 

 

10. Az abszolutórium megszerzése utáni időszakban is meg kell őrizni a Doktori Iskola 

működésének magas színvonalát. A munkahelyi vitán és a doktori fokozatszerzési eljárás 

(doktori szigorlat, nyilvános vita) során mindvégig biztosítani kell az eljárási cselekmények 

pontos dokumentálását, az eljáró bizottságok szabályszerű személyi összetételét, az 

összeférhetetlenségi előírások maradéktalan betartását, valamint a széleskörű tudományos 

nyilvánosságot, ideértve a minősített külső szakértők bevonását és a doktori értekezés 

közzétételét is.  

 

11. A Doktori Iskola Tanácsa folyamatosan figyelemmel kíséri a kutatási és az oktatási 

program működését, és évenként értékelést készít a tapasztalatokról. A Doktori Iskola 22 tagú 

Tudományági Doktori Tanácsa – az átláthatóság és az egyszemélyi döntések kiküszöbölése 

érdekében – törekszik arra, hogy mind több ügyben állást foglaljon, illetve döntést hozzon. Ez 

tipikusan olyan esetekre értendő, amelyek a működés során (pl. pályázati pénzek feletti 

rendelkezés tekintetében) eseti, ad hoc jelleggel bírnak, és nem tekinthetők továbbá a Doktori 

Iskola működése során tipikus ügyeknek, jellemző hatásköröknek. Az egyszemélyi döntéseket 

kiküszöbölendő, ezen esetekben a Doktori Iskola Tanácsa hoz kötelező döntéseket (pl. egy 

eseti pályázati támogatás odaítélése, könyvkiadás vagy tudományos eredmény 

disszeminációjának támogatása). 

 

12. A Doktori Iskola titkársága az igények és a lehetőségek szerint közreműködik az oktatók 

és hallgatók MTMT-rendszerének frissítésében, a felvett doktoranduszoknak leírást és 

útmutatót küldünk a rendszer működéséről, és szükség esetén gyakorlatban is megmutatjuk 

számukra az adatkezelői, adatbevivői, szerkesztői funkciókat. Naprakész, aktuális 

információkat közlünk a doktori.hu felületén, illetve honlapunkon 

(http://doktiskjog.sze.hu/bemutatkozas), melyeket rendszeresen frissítünk, karbantartunk. 

 

13. Doktori Iskolánk nevesített célkitűzése a pályázatokon való részvétel (intézményi és 

egyéni szinten egyaránt), mindemellett kiemelhető, hogy évente decemberben tematikus 

doktorandusz-konferenciákat (tkp. országos, állam- és jogtudományi „doktorandusz-

seregszemle”), workshopokat és tanulmányi kirándulásokat szervezünk. 

 

14. Doktori Iskolánk is részt vesz a Kúria és az állam- és jogtudományi doktori iskolák 

együttműködésével létrejött gyakornoki rendszer kiépítésében (http://kuria-

birosag.hu/hu/gyakornoki-rendszer-kialakitasa-az-allam-es-jogtudomanyi-karok-doktori-

iskolaival-egyuttmukodesben), és törekszik arra, hogy minél szélesebb együttműködési 

kereteket alakítson ki a jogászi hivatásrendekkel és a tudományos élet képviselőivel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

http://doktiskjog.sze.hu/bemutatkozas
http://kuria-birosag.hu/hu/gyakornoki-rendszer-kialakitasa-az-allam-es-jogtudomanyi-karok-doktori-iskolaival-egyuttmukodesben
http://kuria-birosag.hu/hu/gyakornoki-rendszer-kialakitasa-az-allam-es-jogtudomanyi-karok-doktori-iskolaival-egyuttmukodesben
http://kuria-birosag.hu/hu/gyakornoki-rendszer-kialakitasa-az-allam-es-jogtudomanyi-karok-doktori-iskolaival-egyuttmukodesben
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IX. A DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
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A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának 

Működési Szabályzata 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a doktori iskolákról, a doktori eljárások 

rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a Széchenyi 

István Egyetem doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló szabályzata (Egyetemi 

Doktori Szabályzat) alapján, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság doktori iskolák 

létesítésének és működésének követelményeiről szóló állásfoglalásában foglaltakra 

figyelemmel, az alábbi működési szabályzatot alkotja. 
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1.§ 

Általános rendelkezések 
 

(1) A doktori iskola a Széchenyi István Egyetem állam- és jogtudományi doktori fokozat 

megszerzésére felkészítő képzési tevékenységének szervezeti kerete. 

 

(2) A doktori iskola szervezetének és működésének kereteit, valamint alapvető feladatait az 

Egyetemi Doktori Szabályzat határozza meg. 

 

(3) A doktori iskola a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 

folytatja tevékenységét. 

 

(4) A jelen működési szabályzat hatálya a doktori iskolára, a doktori iskola keretében 

folytatott doktori képzésre és fokozatszerzési eljárásra, valamint a doktori képzésben és a 

fokozatszerzési eljárásban résztvevő személyekre terjed ki. 

 

(5) A jelen működési szabályzatot és módosításait, a doktori iskola Tudományági Doktori 

Tanácsának (a továbbiakban: TDT) kezdeményezésére, a Széchenyi István Egyetem Doktori 

Tanácsa hagyja jóvá. 

 

(6) A jelen működési szabályzat mellékletei a szabályzat integráns részét képezik. 

 

2.§ 

A doktori iskola adatai 
 

Név:  Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

 

Postacím:  9007 Győr, Pf.: 701. 

 

Telefon: 06 (96) 613 675 

 

Fax: 06 (96) 503 472 

 

E-mail: doktisk.jog@sze.hu 

 

Honlap: http://doktiskjog.sze.hu 

 

Titkárság: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

 9026 Győr, Áldozat u. 12. 

 

 

3.§ 

A doktori iskola vezetője 

 

(1) A doktori iskola vezetője olyan – a működés során 70 (hetven), a doktori iskola 

létesítésének időpontjában 65 (hatvanöt) éven aluli – törzstag egyetemi tanár, aki felelős az 

iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. 
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(2) A doktori iskola vezetőjét a törzstagok többségének javaslatára a TDT választja, és a 

rektor nevezi ki. A megbízás legfeljebb ötéves időtartamra szól, és többször is 

meghosszabbítható.  

 

(3) A doktori iskola vezetője ellátja a jelen működési szabályzatban, a doktori iskola 

tanulmányi és vizsgaszabályzatában, valamint az Egyetemi Doktori Szabályzatban számára 

előírt feladatokat. A doktori iskola vezetője többek között: 

 

a) irányítja, és szervezi a doktori iskola működését, 

b) képviseli a doktori iskolát a doktori képzéssel foglalkozó intézményi és egyéb szakmai 

testületekben, 

c) a dékán egyetértésével kinevezi a doktori iskola titkárát és felügyeli annak 

tevékenységét, 

d) ellátja a Tudományági Doktori Tanács elnöki feladatait, ebbéli minőségében 

összehívja, és vezeti a Tudományági Doktori Tanács üléseit, 

e) elkészíti, és véleményezésre a Tudományági Doktori Tanács elé terjeszti a doktori 

iskola működési szabályzatát és annak módosításait, 

f) jóváhagyja a doktoranduszok munkatervét, 

g) figyelemmel kíséri a doktori iskola hallgatóinak tanulmányi és kutatási tevékenységét, 

h) javaslatot tesz az Egyetem Doktori Tanácsának a Tudományági Doktori Tanácsának 

személyi összetételére, 

i) javaslatot tesz a Tudományági Doktori Tanácsnak a doktori iskola oktatóinak 

személyére és az általuk meghirdetett tantárgyakra, 

j) javaslatot tesz a Tudományági Doktori Tanácsnak a doktori témavezetők személyére, 

k) javaslatot tesz a Tudományági Doktori Tanácsnak a doktori szigorlat tantárgyaira és a 

szigorlati vizsgabizottság személyi összetételére, 

l) javaslatot tesz a Tudományági Doktori Tanácsnak a hivatalos bírálók személyére és a 

nyilvános vita bírálóbizottságának személyi összetételére, 

m) javaslatot tesz a Tudományági Doktori Tanácsnak a doktori iskola rendelkezésére álló 

anyagi eszközök felhasználására, 

n) évente beszámol a kari tanácsnak a doktori iskola tárgyévben végzett tevékenységéről. 

 

(4) Feladatainak ellátása során a doktori iskola vezetője – a Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti és működési rendje vagy a jelen működési 

szabályzat által meghatározott esetekben – együttműködik a dékánnal és a 

dékánhelyettesekkel. 

 

 

4.§ 

A doktori iskola törzstagjai 

 

(1) A doktori iskola működéséhez legalább hét törzstag szükséges. A doktori iskola 

törzstagjai más doktori iskolában ilyen tisztséget nem vállalhatnak. 

 

(2) A doktori iskola törzstagja kizárólag a doktori iskola tudományágában tudományos 

fokozattal rendelkező, vagy a doktori iskola kutatási területén folyamatosan magas szintű 

tudományos tevékenységet folytató (MTMT adatbázis alapján vizsgálandó), és a doktori 

iskolában témavezetést vállaló személy lehet. A törzstagnak igazolnia kell, hogy egyéni 
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témavezetésével legalább egy fő, 50%-os társtémavezetés esetén pedig két fő doktorjelölt 

doktori fokozatot szerzett.  

 

(3) A doktori iskola törzstagja továbbá kizárólag: 

a) az Egyetem teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott, a költségvetési támogatás megállapítására első helyen 

az Egyetemet megjelölő oktatója vagy kutatója, vagy 

b) kutatóintézetben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott – Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel 

rendelkező – tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor, amennyiben az Egyetem 

a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapítást kötött, vagy 

c) az doktori iskolához kapcsolódó karon aktív kutató tevékenységet folytató Professor 

Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban Professor Emeritus) lehet, 

amennyiben az Egyetem doktori iskolájában emeritált. A törzstagok tekintetében 

tudományáganként egy Professor Emeritus tag vehető figyelembe. 

 

(4) A doktori iskola törzstagjai a tisztség ellátására szóló felkérés elfogadásával egyidejűleg 

írásban vállalják, hogy legalább egy képzési ciklus (három év) és a ciklushoz tartozó 

fokozatszerzési eljárás időtartama (további két év) alatt folyamatosan megfelelnek a (2) és a 

(3) bekezdésben foglaltaknak. 

 

(5) A doktori iskola törzstagjainak többsége a kar olyan teljes munkaidőben foglalkoztatott 

egyetemi tanára, aki a költségvetési támogatás megállapítására első helyen a Széchenyi István 

Egyetemet jelölte meg foglalkoztatóként. 

 

(6) A doktori iskola törzstagjai hivatalból tagjai a Tudományági Doktori Tanácsnak. 

 

(7) A doktori iskola törzstagjainak névsorát a jelen működési szabályzat melléklete 

tartalmazza. 

 

5.§ 

A doktori iskola oktatói 

 

(1) A doktori iskola oktatói olyan tudományos fokozattal rendelkező oktatók vagy kutatók, 

akiket  a doktori iskola vezetőjének javaslatára  a Tudományági Doktori Tanács 

alkalmasnak tart, és felkér a doktori iskola keretében oktatási feladatok ellátására. 

 

(2) A doktori iskola törzstagjai és oktatói más doktori iskolában is vállalhatnak oktatói 

megbízást. 

 

(3) A doktori iskola oktatási tevékenységében meghívott hazai vagy külföldi oktatók is részt 

vehetnek, amennyiben eleget tesznek az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek. 

 

(4) Az oktatói megbízatás határozatlan időre szól, de azt a Tudományági Doktori Tanács 

alkalmatlanság címén bármikor visszavonhatja. 

 

(5) A jelen paragrafus hatálya egyaránt kiterjed a tantárgyjegyző és a tantárgy oktatásában 

közreműködő oktatókra. 
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6.§ 

A doktori téma és témavezető 

 

(1) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása 

folyamatában a doktorandusz – a doktori témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos 

módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos 

közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot 

tegyen. 

(2) A doktori témavezető az a tudományos fokozattal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet 

folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a Tudományági Doktori Tanács 

jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó 

doktoranduszok tanulmányait, kutatási munkáját, valamint a doktorjelöltek felkészülését a 

fokozatszerzésre. Egy doktori témavezetőnek egy időben hatnál több állami ösztöndíjas 

doktorandusza nem lehet. A témavezetői megbízatás hat évre szól, és korlátozás nélkül 

megújítható. 

(3) A doktori témavezető évente írásban beszámol a doktori iskola vezetőjének a 

doktorandusz eredményeiről. A beszámolót a doktorandusz megismerheti, és 

megjegyzésekkel egészítheti ki. A beszámolókat a doktorandusz személyi anyagával együtt 

kell megőrizni. A doktori iskola vezetője a beérkezett beszámolók alapján jelentést tesz a 

Tudományági Doktori Tanácsnak. 

(4) A doktori képzésre és a doktori fokozatszerzésre jelentkezőket a doktori iskola tájékozatja 

a jelentkező által választott doktori témavezetőhöz korábban felvett, abszolutóriumot vagy 

fokozatot szerzett doktoranduszok és doktorjelöltek számáról. 

(5) Doktoranduszonként csak egy doktori témavezető kijelölése lehetséges, de szükség esetén 

a doktori témavezető mellett egy hazai vagy külföldi társtémavezető is kijelölhető a 

doktorandusz számára. 

(6) A doktori témavezető és a doktorandusz közötti együttműködést a munkaterv határozza 

meg, amelyet a doktori iskola vezetője és a doktori témavezető hagy jóvá. 

 

  

7.§ A Tudományági Doktori Tanács  

 

(1) A doktori iskola vezetőjének munkáját a Tudományági Doktori Tanács segíti. Tagjait a 

doktori iskola vezetőjének javaslatára, az Egyetemi Doktori Tanács bízza meg, és menti fel. 

Megbízatásuk, amely három évre szól, korlátozás nélkül többször megújítható. 

 

(2) A Tudományági Doktori Tanács létszáma legalább 7 fő. A Tudományági Doktori Tanács 

elnöke a doktori iskola vezetője, tagjai a doktori iskola törzstagjai, valamint a képzési 

területéhez tartozó, tudományos fokozattal rendelkező külső szakemberek lehetnek. A 

Tudományági Doktori Tanács legalább két tagja az Egyetemmel közalkalmazotti 

munkaviszonyban nem álló személy.  

 

(3) A Tudományági Doktori Tanács tagja az egyetemi Doktorandusz Önkormányzat adott 

tudományági iskolájához tartozó képviselője, aki szavazati joggal rendelkezik. 

 

(4) A tanácsi tagok megbízatása megszűnik: 

 

a) a doktori iskola megszűnésével, 

b) a tag halálával, 
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c) a megbízatási idő lejártával, 

d) a megbízatás Egyetem Doktori Tanácsa általi visszavonásával, 

e) a törzstagi tisztség megszűnésével, 

f) a szavazati jogú külső tag egyetemi közalkalmazottá válásával, 

g) a tag általi lemondással. 

 

(5) A Tudományági Doktori Tanács üléseire meg kell hívni a dékánt, a dékánhelyetteseket és 

a szakvezetőket. Az állandó meghívottak tanácskozási joggal vesznek rész a tanács ülésein. 

 

(6) A Tudományági Doktori Tanács, a vonatkozó jogszabályokkal és az Egyetemi Doktori 

Szabályzattal összhangban: 

 

a) évente meghatározza a doktori képzés kereteit (programokat, témacsoportokat, 

témákat, vagy egyéb szervezeti és működési formákat), 

b) a doktori iskola törzstagjainak testülete választja meg a doktori iskola vezetőjét, a 

vezetőt előterjeszti az EDT-nek jóváhagyásra, a vezetőt a rektor nevezi ki,  

c) dönt a doktori témavezetők és a képzésben résztvevő oktatók és kutatók személyéről, 

d) kijelöli és felkéri a doktori képzésre jelentkezők felvételi bizottságának tagjait, 

e) dönt a doktori képzésbe történő felvételről és az állami doktori ösztöndíjak 

odaítéléséről, 

f) meghatározza a doktori iskola jellegének megfelelő képzési követelményeket és azok 

kreditértékeit, 

g) jóváhagyja a doktoranduszok doktori témáit, 

h) jóváhagyja az egyéni felkészülési terveket, 

i) javaslatot tesz az Egyetem Doktori Tanácsának a külföldi állampolgárok doktori 

képzésben való részvételének feltételeire, 

j) egyedi kérelmek alapján dönt a szervezett doktori képzés keretében oktatott tárgyak 

teljesítése alóli mentességről, 

k) elbírálja a szervezett képzésben résztvevők halasztási kérelmeit, és döntéséről 

tájékoztatja az Egyetem Doktori Tanácsát, 

l) dönt a külföldi részképzés keretében végzett tevékenység beszámításáról, 

m) engedélyezi a doktori képzéshez illeszkedő szakterületen a párhuzamos képzésben 

való részvételt, 

n) meghatározza az átvétel és az áthallgatás feltételeit, és kérelemre dönt az átvétel vagy 

az áthallgatás engedélyezéséről, 

o) kérelemre dönt a doktori eljárás megindításáról, az idegen nyelvű eljárás 

engedélyezéséről, 

p) kijelöli a doktori értekezés bírálóit, a bíráló bizottság elnökét és tagjait, 

q) kijelöli a munkahelyi vitát megrendező szervezeti egységet, 

r) javaslatot tesz az Egyetem Doktori Tanácsának a doktori fokozat odaítélésére, vagy a 

sikertelen eljárás lezárására, 

s) kérelem alapján javaslatot tesz az Egyetem Doktori Tanácsának a kitüntetéses 

doktorrá avatásra, valamint az oktatási szervezeti egységek kezdeményezése alapján a 

tiszteletbeli doktori cím adományozására, 

t) dönt a doktori iskola rendelkezésére bocsátott anyagi eszközök felosztásáról, 

u) a költségtérítéses képzésben résztvevő doktoranduszok kérelmére dönt a 11.§-ban 

meghatározott költségmentességről, vagy a költségkedvezmény mértékéről, 

v) a pályakövetés keretében figyelemmel kíséri a doktori fokozatot szerzett személyek 

elhelyezkedését. 
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(7) A Tudományági Doktori Tanács határozatképes, ha azon legalább négy (4) szavazati 

joggal rendelkező tag jelen van, és a határozathozatalhoz szükséges számú szavazat a 

távollevő tagok előzetes és utólagos szavazatával biztosítható. A tanács határozatait és 

állásfoglalásait a jelen lévő és érvényesen szavazó tagok egyszerű többségével fogadja el. A 

tartózkodást a szavazatok összesítése során nem kell figyelembe venni. A személyi 

vonatkozású döntéseket – ideértve a megbízatások visszavonásával kapcsolatos döntéseket is 

– titkos szavazással, a jelen lévő és érvényesen szavazó tagok egyszerű többséggel kell 

meghozni. Szavazategyenlőség esetén új szavazási fordulót kell tartani mindaddig, amíg 

érvényes döntés nem születik. 

 

(8) Előzetesen a Tudományági Doktori Tanács ülését megelőző munkanap 12.00 óráig lehet 

szavazni. Utólagosan a Tudományági Doktori Tanács ülését követő munkanap 12.00 óráig 

lehet szavazni. Az urna felbontása ezután történik. Az előzetesen postai vagy elektronikus 

úton megküldött szavazólap (pontozólap) kitöltött, papíralapú változatát egy lezárt, címzetlen 

borítékba kell helyezni, melyet ezután egy második, lezárt borítékba kell helyezni, amelyen 

jelezni kell a levél címzettjét, a doktori iskola titkárságát. Az írásban leadott szavazatokat az 

ülésig a doktori iskola titkársága köteles megőrizni. A doktori iskola titkárságán a külső levél 

felbontásra, majd megsemmisítésre kerül, és a második lezárt, címzetlen borítékot azonnal a 

szavazóurnába kell helyezni. A felbontásnál és a szavazólapok (pontozólapok) összesítésénél, 

megszámolásánál az írásban, levélben megküldött szavazatot a többi szavazattal össze kell 

keverni, míg a szavazólapot (pontozólapot) tartalmazó borítékot azonnal meg kell 

semmisíteni. A hiányos írásban leadott szavazatokat nem lehet figyelembe venni. Az írásban 

leadott szavazatok száma beleszámítandó a (7) bekezdésben említett határozatképességi 

feltételbe.  

 

(9) A Tudományági Doktori Tanács szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. Az 

üléseket az elnök hívja össze, és vezeti. Akadályoztatása esetén az üléseket a tanács általa 

megbízott tagja vezeti. 

 

(10) A Tudományági Doktori Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök 

aláírásával hitelesít. 

  

 

8.§ 

A doktori iskola titkára 

 

(1) A Tudományági Doktori Tanács ügyviteli és szervezési feladatait a doktori iskola titkára 

látja el, aki tudományos fokozattal rendelkező oktató. A titkár ellátja továbbá mindazon 

feladatokat, amelyeket az Egyetemi Doktori Szabályzat és a jelen működési szabályzat a 

hatáskörébe utal. 

 

(2) A doktori iskola titkárát, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánjával 

egyetértésben, a doktori iskola vezetője nevezi ki. A titkári megbízatás határozatlan időre 

szól, de bármikor visszavonható. 

 

(3) A doktori iskola titkárának tevékenységét a doktori iskola vezetője felügyeli. 
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9.§ 

A doktori képzés formái 

 

(1) A doktori képzés a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó 

egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási 

tevékenység. A doktori szigorlat nem képezi a doktori képzés részét. 

 

(2) A doktori képzés nappali tagozatos vagy alacsonyabb kontaktóra számmal folytatott 

levelező tagozatos szervezett képzés keretében folyik.  

 

(3) A doktori fokozat megszerzésére a doktori iskola keretei között – kivételes jelleggel – 

egyénileg is fel lehet készülni (egyéni képzés és egyéni felkészülés). 

 

(4) A nappali tagozatos szervezett képzésben résztvevő magyar állampolgárságú, valamint a 

jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján velük azonos elbírálás alá eső külföldi 

állampolgárságú doktoranduszok állami ösztöndíjban részesülhetnek. Az állami ösztöndíjban 

nem részesülő nappali tagozatos, a levelező képzésben résztvevő és az egyéni képzésen levő 

doktoranduszok költségtérítés fizetésére kötelesek. 

 

(5) A Tudományági Doktori Tanács a doktorandusz kérésére engedélyezheti az ösztöndíjas és 

a költségtérítéses nappali tagozatos képzésről a levelező képzésre, valamint a levelező 

képzésről a költségtérítéses nappali tagozatos képzésre való átjelentkezést. 

 

 

10.§ 

Felvétel a szervezett doktori képzésre 

 

(1) A doktori iskolában folytatott szervezett doktori képzésre évente meghirdetett felvételi 

eljárás útján lehet felvételt nyerni. A felvétel általános feltételeit a vonatkozó jogszabályok és 

az Egyetemi Doktori Szabályzat tartalmazzák. 

 

(2) A szervezett doktori képzésben való részvételre a doktori iskola titkáránál, a meghirdetett 

időpontban, a kitöltött jelentkezési lap és a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény 

benyújtásával lehet jelentkezni. 

 

(3) A külföldön szerzett oklevelet a jelentkező – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – 

a jelentkezés előtt köteles elismertetni. A záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók a 

jelentkezési laphoz a leckekönyv másolatát csatolják. A felvételről szóló döntés e hallgatók 

esetében feltételes. 

 

(4) A felvételi eljárásra minden év május utolsó és június második hete között, a 

Tudományági Doktori Tanács által meghatározott időpontban és helyen kerül sor. A felvételi 

időpontjáról a doktori iskola titkára írásban értesíti a jelentkezőket. 

 

(5) A felvételi eljárás elfogulatlan és pártatlan. Az eljárás során a doktori iskola azonos 

felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási 

intézményben szerezte az oklevelét. 
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(6) A felvételi eljárás a Tudományági Doktori Tanács által felkért, legalább három tagból álló 

felvételi bizottság előtt zajlik. A felvételi bizottságban kizárólag tudományos fokozattal 

rendelkező tagok vehetnek részt. A bizottság összeállításánál törekedni kell az állam- és 

jogtudományok tudományágán belüli főbb kutatási irányok arányos képviseletére. 

 

(7) A felvételi eljárás során a felvételi bizottság megvizsgálja a jelentkező tanulmányi 

eredményeit és nyelvismeretét, továbbá – a felvételi elbeszélgetés keretében – véleményt 

formál szakmai intelligenciájáról, doktori tanulmányaival kapcsolatos elképzeléseiről és 

értékelhető tudományos jellegű tevékenységéről. 

 

(8) A felvételi bizottság pontokkal értékeli a jelentkezők teljesítményét. A felvételi eljárás 

során a jelentkező legfeljebb száz pontot szerezhet. A felvételhez a maximális pontszám 

legalább hatvan százalékának elérése szükséges, de ez nem jelenti a felvétel biztosítékát. 

 

(9) A felvételi bizottság a jelentkezőket az elért pontszám alapján rangsorolja, és a rangsort a 

Tudományági Doktori Tanács elé terjeszti. A Tudományági Doktori Tanács a felvételi 

bizottság által felállított rangsorra és a rendelkezésre álló felvételi keretszámokra figyelemmel 

– a dékán véleményének kikérését követően – döntést hoz a jelentkezők felvétele tárgyában. 

A döntés lehet: 

 

a) felvétel állami ösztöndíjas, nappali tagozatos szervezett doktori képzésbe, 

b) felvétel költségtérítéses, nappali tagozatos szervezett doktori képzésbe, 

c) felvétel költségtérítéses, levelező tagozatos doktori képzésbe, 

d) felvétel költségtérítéses egyéni képzésre, 

e) a jelentkezés elutasítása. 

 

(10) A szervezett doktori képzésbe állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, vagy 

igazgatástudományi mesterfokozattal rendelkező jelentkezők vehetők fel. A felvételi bizottság 

javaslatára és a Tudományági Doktori Tanács egyedi mérlegelése alapján lehetőség van 

továbbá olyan társadalomtudományi mesterfokozatot szerzett jelentkezők felvételére is, akik 

személyes tudományos képességeikre és közvetlen jogi relevanciájú munkatervükre 

figyelemmel alkalmasnak tűnnek az állam- és jogtudományi doktori fokozat megszerzésére. 

 

(11) Külföldi állampolgárok csak az Egyetem Doktori Tanácsa által meghatározott 

feltételekkel vehetnek részt a szervezett doktori képzésben. 

 

(12) A felvétel tárgyában hozott döntésről a doktori iskola titkára írásban tájékoztatja a 

jelentkezőket. A felvételi értesítésben a felvételt nyert jelentkezőt tájékoztatni kell arról, hogy 

személyes adatait mely szervek és milyen célból fogják kezelni. 

 

(13) A felvételi követelményeket és az elérhető pontszámok megoszlását a jelen működési 

szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

 

11.§ 

A szervezett doktori képzés 

 

(1) A doktori iskola részletes tanterv alapján folytatja a szervezett doktori képzést. A 

szervezett doktori képzés tantervét a Tudományági Doktori Tanács fogadja el. A tanterv 
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tartalmazza a képzés célját, a tantárgyak és az oktatók listáját, valamint a megszerezhető 

kreditpontokat és azok megoszlását. A tanterv a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzatának mellékletét képezi. 

 

(2) A szervezett doktori képzés követelményrendszerének egységesítése érdekében a 

Tudományági Doktori Tanács irányelveket fogadhat el. 

 

(3) A szervezett doktori képzés tantervének keretei között, a doktorandusz és a doktori 

témavezető együttműködésével kidolgozott – a doktori iskola vezetője és a doktori 

témavezető munkahelyi vezetője által jóváhagyott – munkaterv határozza meg a doktorandusz 

által a tanulmányok során elvégzendő munkát. 

 

(4) A szervezett doktori képzésben résztvevő nem jogászi végzettségű doktoranduszokkal 

szemben támasztott tanulmányi és vizsgakövetelmények mindenben megegyeznek a jogász 

végzettségű hallgatókkal szemben támasztott követelményekkel. 

 

(5) A szervezett doktori képzésre vonatkozó részletszabályokat az Egyetemi Doktori 

Szabályzat és a doktori iskola tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza. 

 

 

12.§ 

Az egyéni képzés 
 

(1) Az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglalt különös jelentkezési feltételek teljesítése 

esetén, az egyéni képzésre jelentkezők felvétele során a szervezett doktori képzésre 

jelentkezőkkel szemben támasztott felvételi követelményeket kell alkalmazni. 

 

(2) Az egyéni képzésre való jelentkezés folyamatos. A Tudományági Doktori Tanács 

bármikor döntést hozhat az egyéni képzésre jelentkezők felvétele tárgyában. 

 

(3) Az egyéni képzésre és egyéni felkészülésre vonatkozó további részletszabályokat az 

Egyetemi Doktori Szabályzat tartalmazza. 

 

 

13.§ 

Nyelvi követelmények 

 

(1) A doktori iskolába való felvétel előfeltétele egy idegen nyelv ismeretének állami „C” 

típusú középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése útján való 

igazolása. A felvételhez megkívánt minimális nyelvismeretért a felvételi eljárás során 

pontszám nem adható. A további nyelvismeretért a jelen működési szabályzat felvételi 

követelményekről és elérhető pontszámokról szóló mellékletében meghatározott számú pont 

adható. 

 

(2) A doktori fokozatszerzési eljárás megindításának előfeltétele legalább egy idegen nyelv 

ismeretének állami „C” típusú középfokú és egy további idegen nyelv ismeretének állami „C” 

típusú alapfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése útján való 

igazolása. 
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(3) A nem magyar anyanyelvű doktoranduszoknak legalább egy idegen nyelv ismeretét kell 

egy alapfokú államilag elismert nyelvvizsgával igazolniuk. A doktorandusz anyanyelve és a 

magyar nyelv nem tekinthető a jelen bekezdés szerinti idegen nyelvnek. 

 

 

14.§ 

A doktori fokozatszerzési eljárás 

 

(1) A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel indul meg. Az eljárás 

megindításáról és az idegen nyelvű eljárás engedélyezéséről a Tudományági Doktori Tanács 

dönt. 

 

(2) A doktori fokozatszerzési eljárás általános feltételeit a vonatkozó jogszabályok, 

részletszabályait az Egyetemi Doktori Szabályzat, valamint a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzata tartalmazza. 

 

(3) A doktori fokozatszerzési eljárás feltételeinek pontosítása érdekében a Tudományági 

Doktori Tanács – a vonatkozó jogszabályokkal és az Egyetemi Doktori Szabályzattal 

összhangban – irányelveket fogadhat el. 

 

 

15.§ 

A doktori szigorlat 

 

(1) A doktori szigorlat a doktori eljárásban résztvevő személy állam- és jogtudományok 

területén szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája. A 

szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része. A doktori szigorlat 

letétele alól felmentés nem adható. 

 

(2) A doktori szigorlat részletes eljárási szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

tartalmazza. 

 

 

16.§ 

A doktori értekezés 

 

(1) A doktori értekezés a doktorjelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit (szakmai 

alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási vagy alkotó módszereit) bemutató, 

összefoglaló jellegű munka, amely magyarul vagy a Tudományági Doktori Tanács által 

engedélyezett idegen nyelven írható. A doktori értekezés bizonyítja, hogy a doktorjelölt képes 

a doktori fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására. 

 

(2) A doktori értekezésre és téziseire vonatkozó formai és tartalmi követelményeket, valamint 

benyújtásuk részletes szabályait a doktori iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 

tartalmazza. 

 

 

17.§ 

A doktori értekezés nyilvánossága 
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A doktori értekezés mindenki számára nyilvános. A doktori értekezés és a tézisek 

elektronikus és nyomtatott formában való nyilvántartásáról, valamint teljes terjedelmű 

nyilvánosságra hozataláról a doktori iskola titkára gondoskodik. A hozzáférhetővé tétel 

részletes szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. 

 

 

18.§ 

A munkahelyi vita 

 

(1) A doktori értekezést benyújtása előtt, a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység 

szervezésében, munkahelyi vitára kell bocsátani. 

 

(2) A munkahelyi vitára vonatkozó részletes szabályokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

tartalmazza. 

 

 

19.§ 

A nyilvános vita 

 

(1) A doktori értekezést bírálóbizottság előtt, nyilvános vitában kell megvédeni. A 

bírálóbizottság elnökét és tagjait a Tudományági Doktori Tanács jelöli ki. A bizottság 

személyi összetételére és az összeférhetetlenség eseteire a nemzeti felsőoktatásról szóló 

törvényben és az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak az irányadók. 

 

(2) A doktori értekezés védésének lebonyolítására és értékelésére vonatkozó részletes 

szabályokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. 

 

 

20.§ 

Nyilvántartás és pályakövetés 
 

(1) A doktori iskola titkára nyilvántartást vezet a doktori iskolában fokozatot szerzett 

személyekről. A nyilvántartás a fokozatot szerzett személy nevét, az értekezés címét, a 

doktori témavezető nevét és a fokozatszerzés évét tartalmazza. A nyilvántartásba bárki 

betekinthet, és azt a doktori iskola honlapján közzé kell tenni. 

 

(2) A doktori iskola titkára – a lehetőségekhez mérten – figyelemmel kíséri a fokozatot 

szerzett egykori doktorjelöltek további pályafutását. A pályakövetés eredményeiről a doktori 

iskola vezetője rendszeres időközönként tájékoztatja a Tudományági Doktori Tanácsot és a 

kari tanácsot. 

 

 

21.§ 

A doktori iskola pályázati és publikációs tevékenysége 

 

(1) A doktori iskola önállóan nyújthat be belföldi vagy nemzetközi pályázatot a doktori 

képzés támogatására. A pályázat benyújtásáról és a pályázati tevékenységet koordináló 
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személyről a Tudományági Doktori Tanács dönt. A pályázatok benyújtásáról tájékoztatni kell 

a dékánt és a dékánhelyetteseket. 

 

(2) A Tudományági Doktori Tanács az (1) bekezdés szerinti döntési jogkörét – az általa 

meghatározott terjedelemben és feltételek mellett – a doktori iskola vezetőjére ruházhatja át. 

 

(3) A publikációs tevékenység előmozdítása és támogatása céljából a Széchenyi István 

Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara lehetőséget biztosít a doktori iskola 

valamennyi oktatója, doktori témavezetője, doktorandusza és doktorjelöltje számára a 

tudományos közlemények kari kiadványokban való megjelentetésére. A tudományos 

közlemények megjelentésének feltételei megegyeznek a kiadványban való publikálás 

általános feltételeivel. 

 

 

22.§ 

A doktori iskola minőségbiztosítása 

 

(1) A Tudományági Doktori Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori iskola 

működését, és évenként értékelést készít a tapasztalatokról. Álláspontjának kialakítása során a 

Tudományági Doktori Tanács felhasználja a doktori iskola oktatóinak, doktori 

témavezetőinek, doktoranduszainak, doktorjelöltjeinek és a közelmúltban fokozatot szerzettek 

véleményét, de szükség esetén külső szakértők segítségét is igénybe veheti. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést – a jelen működési szabályzat 3.§ (3) bekezdés o) 

pontjában foglaltakkal összhangban – a doktori iskola vezetője ismerteti a kari tanács előtt. 

 

(3) A doktori iskola valamennyi doktorandusza félévente önértékelést készít, melyet a doktori 

témavezető véleményez. A jelentés a tárgyidőszakban folytatott tanulmányi 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 tartalmazza. A kutatási jelentés 

egy – a doktori témavezető véleményével ellátott – példányát a doktori iskola vezetőjéhez is 

el kell juttatni. 

 

(4) A doktori képzést az oktatók hallgatói véleményezéséről szóló egyetemi szabályzatnak 

megfelelően értékelni kell. 

 

(5) A doktori iskolában folytatott oktatási és kutatási tevékenység minőségének biztosítása 

vagy fokozása érdekében a Tudományági Doktori Tanács irányelveket fogadhat el. 

 

 

23.§ 

A doktori iskola gazdálkodása 
 

(1) A doktori iskola rendelkezésére álló anyagi eszközök felhasználásáról – a doktori iskola 

vezetőjének javaslatára – a Tudományági Doktori Tanács a dönt. 

 

(2) A doktori iskola gazdálkodása a Széchenyi István Egyetem gazdálkodási szabályzataiban 

foglalt eljárási renddel összhangban zajlik. 
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(3) A Tudományági Doktori Tanács az (1) bekezdés szerinti hatásköreit – az általa 

meghatározott terjedelemben és feltételek mellett – a doktori iskola vezetőjére ruházhatja át. 

 

 

24.§ 

Jogorvoslat 
 

(1) A doktori ügyekben hozott határozatok kizárólag jogszabálysértés vagy a doktori 

szabályzat megsértése, eljárási hiba miatt fellebbezhetők meg. 

 

(2) A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, az Egyetem 

rektorához lehet benyújtani. A fellebbezést a rektor harminc napon belül bírálja el. 

 

 

25.§ 

Hatálybalépés 

 

A jelen működési szabályzat és módosításai az Egyetem Doktori Tanácsa általi jóváhagyással 

lépnek hatályba. 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának törzstagjai 

2. A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának felvételi 

követelményei és pontszámai 
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1. számú melléklet 

 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának törzstagjai 

2015-ben 

 

Prof. Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 

Prof. Dr. Lamm Vanda akadémikus, professor emerita  

Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc. egyetemi tanár, dékán  

Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc. egyetemi tanár  

Prof. Dr. Takács Péter CSc. egyetemi tanár 

Dr. habil. Smuk Péter PhD, habil. egyetemi docens, dékánhelyettes 

Dr. Kovács Gábor PhD. egyetemi docens, rektorhelyettes 
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2. számú melléklet 

 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának felvételi 

követelményei és pontszámai 

 

(1) A doktori iskola felvételi eljárásában az alábbi követelmények és pontszámok 

alkalmazandók: 

 

1. Szakmai intelligencia max. 40 pont 

Egyetemi diploma, oklevél minősítése  

„Summa cum laude” 20 pont 

„Cum laude” 15 pont 

Szakmai intelligencia bizottsági megítélése 20 pont 

2. Kutatómunkára való alkalmasság max. 20 pont 

Munkaterv értékelése 12 pont 

Felvételi elbeszélgetés értékelése 8 pont 

3. Nyelvismeret (a felvételhez kötelezően előírt nyelvvizsgán túl) max. 15 pont 

Felsőfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 15 pont 

Középfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 10 pont 

Alapfokú „C” típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 5 pont 

Egyetemi nyelvi záróvizsga 5 pont 

4. Igazolt kezdeti tudományos és szakmai eredmények max. 25 pont 

Megjelent vagy megjelenésre igazoltan elfogadott publikációk 15 pont 

Tudományos konferenciai előadás 10 pont 

Tudományos diákköri tevékenység  

OTDK I-III. helyezés, különdíj 20 pont 

Intézményi TDK I-III. helyezés 10 pont 

Opponencia intézményi vagy országos konferencián 5 pont 

Demonstrátori tevékenység 10 pont 

Egyéb elismert tudományos tevékenység 5 pont 

 

 

(2) A szakmai intelligencia megállapítása során a felvételi bizottságnak figyelembe kell 

vennie a jelentkező esetleges szakvizsgáját, szakjogászi vagy más igazolt szakmai 

végzettségét, valamint a doktori képzés és a munkaterv teljesítése szempontjából értékelhető 

egyéb másoddiplomáját. 

 

(3) Az egyetemi diploma, oklevél minősítéséhez és a nyelvvizsga-bizonyítványokhoz rendelt 

pontszámok kivételével, a felvételi bizottság – a maximális értékek figyelembe vétele mellett 

– szabadon mérlegeli a jelentkezőnek adott részpontszámokat. 

 

(4) A felvételi részpontszámokról a felvételi bizottság többségi szavazással határoz. 

Szavazategyenlőség esetén új szavazási fordulót kell tartani mindaddig, amíg érvényes döntés 

nem születik. 
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MELLÉKLETEK 

 

 

1. A Széchenyi István Egyetem Szenátusának határozata 

 

2. A doktori iskolában oktatott tantárgyak tematikái 

 

3. A doktori iskola keretében meghirdetett doktori témák leírása 

 

4. A doktori iskola törzstagjainak, témavezetőinek és oktatóinak szakmai önéletrajza 

 

5. A doktori iskola honlapjának címe és nyilatkozata a honlapon történő rendszeres 

tájékoztatásról 

 

6. A Széchenyi István Egyetem doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló 

szabályzata 

 

7. A Széchenyi István Egyetem intézményfejlesztési/stratégiai tervének releváns kivonata 

 

8. A doktori iskola tanulmányi és vizsgaszabályzata 

 

9. A doktori iskola C-SWOT analízise 

 

10. A doktori iskola működését érintő intézményközi megállapodások 

 

11. A doktori iskola törzstagjainak nyilatkozatai 
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1. Melléklet 

A Széchenyi István Egyetem Szenátusának határozata 
 

Október második felében, a Szenátus ülése után kerül az anyagba! 
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2. Melléklet 

A doktori iskolában oktatott tantárgyak tematikái 

 

 

Kötelező tárgyak 
 

 

Tantárgy címe 
A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti 

alapjai 

Tantárgy jellege kötelező 

Tantárgyfelelős neve Dr. Szigeti Péter DSc. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 24 

Számonkérés módja Kollokvium 

Kreditpont 5 

 

A tantárgy célja: 

 

Egyfelől a kutatás és a kutathatóság nívóján megismertetni a jogrendszer tagozódás (jogágak 

– jogterületek és funkcionális kapcsolataik) összetett problémakörét a doktorandusz 

hallgatókkal. Másfelől a Magyar Köztársaság, majd Magyarország jogrendszerének 1989-től 

kezdődő nagy átalakulását a bemutatott elméleti paradigmákon keresztül vizsgálja a stúdium. 

Hasonlóan a 2010-es Alaptörvény megszületése óta eltelt közjogi változásokkal, melyek sok 

lényeges elemet újratételeztek, s gazdag kutatási terepet nyitottak. A kurzus alapvető 

jogintézményeink leírását és elméleti jellemzését is adja.  

 

 

A tantárgy tematikája 

 

1. Elmélettörténeti felvezetés folytonossága (Hamza) és a társadalomtörténeti probléma 

(polgári társadalom és politikai állam elkülönülése) ellentéte 

2. A jogrendszerfogalom alapjai és strukturálódásának megközelítései 

Jogrendszer fogalmak és elméleti magyarázatuk kifejtése (M. Weber; funkcionalista; 

jogpozitivista; Eörsi, Peschka, Szigeti) 

Átfedések és funkcionális különbség a jogrend felfogásaival (Kelsen-Merkl joglépcső 

elmélete; R. Pound; angolszász analitikusok; Szigeti)  A jogrend célja és gyakorlati 

jelentősége 

3. A jogrendszer tagozódása: közjog – magánjog dichotómia, jogágak és jogterületek 

elkülönülésének fogalmi kritériumai és jelentőségük 

4. Az MK jogrendszere: hagyományos jogterületek – változások és újítás 1989-2007 

5. A szuverenitás és a nemzeti jogrendszer érvényességi alapja a globalizáció körülményei 

között és az európai integráción belül 

A nemzeti jogrendszer külső kapcsolódásai: EU jog és Nemzetközi jog – dichotom vagy 

trichotóm érvényességi alapok?  
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Kötelező irodalom: 

 

Szigeti Péter. A köztársaság jogrendszerének állapota 1989-2006 (Akadémiai Kiadó, VII. 

fejezete, megjelenik: 2007 első felében) 

Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete  

Napvilág Kiadó, Budapest, második bővített és javított kiadás, 2004. 5. fejezete (Jogrend, 

törvényesség, alkotmányosság) 

The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. (Ed.: Peter Smuk) Budapest, 

2013, Wolters Kluwer. 

 A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990 – 2005 I. és II. kötet, (szerk.: Jakab András és 

Takács Péter), Gondolat – ELTE ÁJK, Budapest 

Pound, Roscoe 1981 Társadalomirányítás a jog útján in: Jog és filozófia Akadémia, (szerk.: 

Varga Csaba)  

Eörsi Gyula 1977 Jog – Gazdaság – jogrendszer-tagozódás)    Akadémia, Budapest 

Weber, Max 1995  Gazdaság és társadalom   A megértő szociológia alapvonalai   2/2.             

A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom formái (Jogszociológia) KJK, 

Budapest, 1.§ és 2. §-a, (ford.: Erdélyi Ágnes). 

Magyarország Alaptörvénye 

 

Ajánlott irodalom: 

 

1. Hamza: A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció 

www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000875.pdf 

 

2. Peschka Vilmos 1988  A jog sajátossága Akadémiai Kiadó, Budapest 

 

3. Mac Cormick, Neil  2004  A legalizmus etikája in: A Hart utáni jogelmélet alapproblémái 

(szerk.: Bódig Mátyás, Győrfi Tamás, Szabó Miklós) Miskolc, Doktori Tankönyvek (ford.: 

Vinnai Edina). 

 

4. Takács Péter (szerk.) 2003  ÁLLAMTAN Írások a XX. századi általános államtudomány 

köréből Szent István Társulat, Budapest, 962. oldal 

 

5. Az alkotmányozás alkotmányossága, in: Alkotmányozás Magyarországon és máshol   

(szerk.: Jakab András – Körösényi András), mtatkpti – Új mandátum, Budapest, 2012, 75-89. 

6. Az alaptörvény karaktere államelméleti és alkotmányjogi aspektusból, in: Tanulmányok a 

70 éves Bihari Mihály tiszteletére (szerk.: Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely), 2013, 

519-536. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc ÁJK 

 

 

 

 

 

Tantárgy címe Összehasonlító alkotmányjog 

Tantárgy jellege Kötelező 

Tantárgyfelelős neve Dr. Kukorelli István DSc. 
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Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 24 

Számonkérés módja beadandó 

Kreditpont 5 

A tantárgy célja: 

 

Az egyes alkotmányos értékek, intézmények, fogalmak elemzése és kutatása a nyugati 

demokráciák jogrendszereinek elemző összehasonlításával. A tantárgy egy komparatisztikai 

módszertani bevezető után a nyugati demokráciák alkotmányos berendezkedésének 

alapintézményeit vizsgálja, a hatalommegosztás konkrét megnyilvánulásai és a 

kormányformák szervezeti-intézményi megoldásai mentén. A modell-értékű intézmények – 

mint az alkotmányosság, a jogállamiság, a jogbiztonság, felelős kormányzás, közvetlen és 

képviseleti demokrácia, a parlamenti jog sajátosságai, a végrehajtó hatalom ellenőrzésének 

metódusai, az államfő jogállása, az alkotmánybíráskodás és igazságszolgáltatási alapelvek, 

alapjogi szabályozás és védelem – tárgyalása során a főkollégium a nyugati modellektől a 

kelet-európai (közte a magyar) alkotmányos rendszerekben való meghonosodásukig kíséri 

nyomon a demokratikus alkotmányosság értékeit. 

 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. A komparatív elemzések módszertana. 

2. Az államszervezeti modellek elemzése. 

(népszuverenitás, közvetlen és képviseleti demokrácia, választójogi rendszerek, parlamentek 

és a végrehajtó hatalom, alkotmánybíráskodás modelljei) 

3. Az emberi jogok generációi, intézményesülésük és védelmi rendszerük. 

(egyéni és kollektív alapjogok, kommunikációs jogok, emberi méltóság, információs jogok) 

 

 

Kötelező irodalom: 

1. Szente Zoltán: Európai alkotmány és parlamenterizmus történet 1945-2005. Bp., 2005, 

Osiris. 

2. Tóth J. – Legény K. (Szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. 2006., Complex 

3. Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. (Trócsányi-Badó) Bp., 2005., Kjk. 

4. Chronowski – Drinóczi: Európai Kormányformák rendszertana. Bp., HVG Orac, 2007. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

1. Prakke – Kortmann (ed.): Constitutional law of 15 EU member states. Deventer, 2004. 

2. Kortmann et al. (ed.): Constitutional of 10 New EU Member States. 2007. 

3. McHugh (ed.): Comparative constitutional traditions. New York, 2002. 
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Tantárgy címe A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése 

Tantárgy jellege kötelező 

Tantárgyfelelős neve 
Dr. Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, Dr. Sulyok Gábor PhD., 

habil. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 24 

Számonkérés módja  Szóbeli vizsga, illetve ún. paper készítése  

Kreditpont 5  

 

A tantárgy célja:   

 

A nemzetközi jog sok évszázados története során nem csak e jogág által szabályozott 

államközi viszonyok köre bővül, hanem maga a joganyag és bizonyos alapintézményei is 

jelentős fejlődésen mentek keresztül.  A tantárgy célja, hogy a doktori képzés során a 

hallgatók megismerkedhessenek a nemzetközi jog eszmetörténetével, e jogterület 

fejlődésének fontosabb csomópontjaival, s a nemzetközi jog bizonyos alapintézményeinek az 

államközi kapcsolatok történetébe beágyazott fejlődésével.  

 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1.  A nemzetközi jog eszmetörténetének fejlődése az ókortól 1648-ig. 

 2. A nemzetközi jog eszmetörténetének fejlődése 1648-tól 1815-ig. 

3. A 19. század nemzetközi joga. 

4. Nemzetközi jog a 20. században. 

5. A szuverenitás eszméje a nemzetközi jogban. 

6. Az erőszak alkalmazásának törvényen kívül helyezése. 

7. A beavatkozás tilalmának kiteljesedése. 

8. A nemzetközi jog jogforrási rendszerének fejlődése, a jus cogens a nemzetközi jogban. 

9. A nemzetközi jogalanyok körének kibővülése. 

10. A nemzetközi szervezetek megjelenése és szerepük kiteljesedése. 

11. A nemzetközi jog szankció rendszerének fejlődése és hatékonysága.  

12. A nemzetközi bíráskodás fejlődése. 

 

 

Kötelező irodalom: 

 

1. Gajzagó László: A nemzetközi jog mivoltáról. Akadémiai Székfoglaló, 1943.  

 2. Herczegh Géza: Sociology of International Relations and International law. In: Questions 

of International Law. Budapest, 1970. 

 3. Valki László: A nemzetközi jog társadalmi természete.  KJK 1989. 
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Ajánlott irodalom: 

1. E. Nys: Les origines du droit international (1894)  

2. Irk Albert: Bevezetés az új nemzetközi jogba (1929) 

3. G. I. Tunkin: A nemzetközi jog elméletének kérdései (1962)  

4. H. Kelsen: Principles of International Law (1952) 

5. Ch. De Vissher: Théorie et réalités en droit international public (1960) 

6. Brownlie’s Principles of Public International Law (Ed. J. Crawford, 2012) 

2. L. Henkin: How Nations Behave (2nd edition, 1979) 

7. Lamm Vanda: Az államok közötti viták bírói rendezésének története (1990)   

8. Vanda Lamm: Compulsory Jurisdiction in International Law (2014) 

9. Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, 

szavazás, reform (2009) 

10. J. G. Merrills: International Dispute Settlement (2nd edition, 1991) 

11. Bowett’s Law of International Institutions. (Ed. Ph. Sands-P. Klein) (5th edition, 2001) 

 

 

 

 

Tantárgy címe Alapjogok a magánjogban 

Tantárgy jellege kötelező 

Tantárgyfelelős neve Dr. Lenkovics Barnabás CSc.  

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 24 

Számonkérés módja  kollokvium 

Kreditpont 5 

 

A tantárgy célja:  

Az alkotmányos alapjogok magánjogra gyakorolt hatásának és ugyanakkor a klasszikus 

magánjogi alapelvek alapjogokra gyakorolt hatásának bemutatása, illetve kutatása. 
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A tantárgy tematikája: 

 

1. Alkotmányozás és polgári jogi kodifikáció 

2. Emberi jogok és polgári jogi alanyi jogok 

3. Imperatív, attributív, kogens és diszpozitív szabályozás 

4. A jog szocializálása és etizálása 

5. Az emberi méltóság jogi védelme 

6. Az élethez való jog védelme 

7. Egészséghez való jog és betegjogok 

8. A környezethez való jog 

9. A magánszféra és a személyes adatok védelme 

10. A tulajdonhoz, vállalkozáshoz és a munkához való jog 

11. A szociális biztonsághoz való jog 

12. Az egyenlő bánásmód követelményei 

13. Szabadságjogok és személyiségvédelem 

14. A házasság és a család védelme, az öröklés joga 

15. Alkotmánybíróság, ombudsman, közigazgatás, polgári bíráskodás 

 

Kötelező irodalom:                         
Alkotmányosság a magánjogban. Szerk.: Sajó András, Complex Kiadó, Budapest, 2006. 

 

Ajánlott irodalom: 

A kötelező irodalomként megjelölt műben meghivatkozott művek és az egyes témákhoz 

kapcsolódó szakirodalom.  

Az ombudsman/alapvető jogok biztosának éves jelentései: http://www.ajbh.hu/eves-

beszamolok  

Az Alkotmánybírósági Határozatok éves kötetei (jogi kari könyvtárban elérhetők).  

 

 

 

 

Tantárgy címe 
Az európai integráció fejlődése, az EU intézmény- és 

jogrendszere 

Tantárgy jellege kötelező 

Tantárgyfelelős neve Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc., Dr. Marján Attila PhD. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 24  

Számonkérés módja  kollokvium 

Kreditpont 5 
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A tantárgy célja: A hallgatókat megismertetni az európai integráció fejlődésének 

legfontosabb elméleti kérdéseivel. A regionális gazdasági integráció felgyorsulásának 

előfeltételeit kell elemezni a világkereskedelmi folyamatok tükrében. Különös figyelmet kell 

fordítani az integráció egyes állomásai eredményeinek elemzésére, értékelésére. 

 

 

A tantárgy tematikája: 

 

 1. Az integráció kérdése Európában a II. világháború után 

 2. Az Európai Szén –és Acélközösség megalakulása 

 3. Az Európai Védelmi Közösségtől a Római Szerződésig 

 4. Másfél évtized az Európai Gazdasági Közösség fejlődésében 

 5. Az Egyesülési Szerződés (intézmények) 

 6. Az Európai Közösségek bővülése (6 – 12) 

 7. Egységes Európai Okmány – egységes közös belső piac 

 8. EU – Maastrichti Szerződés 

 9. Bővítések – a közös pénz bevezetése 

10. Amszterdami Szerződés - Nizzai Szerződés, bővítési folyamatok 

11.  Alkotmányszerződés, Reformtörekvések 

12. A Lisszaboni Szerződés 

13. Az Európai Unió hatályos alapszerződései: EUSZ, EUMSZ 

14. Az Európai Unió jogrendszere, jogalkotási és döntéshozatali eljárásai 

15.  Az unió uniós jog elvei, Az uniós jog és a tagállami jog viszonya; a jogközelítés 

módszerei: jogharmonizáció és jogegységesítés.   

 

Kötelező irodalom: 

1.  EU-Jog  II. átdolgozott kiadás. Szerk.: Osztovits András  Szerzők: Angyal Z., Asztalos 

Zs., Fazekas J., Gyeney L., Metzinger P., Milassin L., Osztovits A., Szabó M. Szerk.: 

Osztovits András,  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015.  

 

 

Ajánlott irodalom: 

 Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek magyarázata 1-2. c. könyvről   Szerk: 

Osztovits András, második kiadás Complex Wolters Kluwer Kiadó 2011 

 VÁRNAY, Ernő- PAPP Mónika: Az Európai Unió Joga, Complex Wolters Kluwer 

Kiadó, Budapest, 2010 

 VARJU, Márton – VÁRNAY Ernő (szerk.) The law of the European Union in 

Hungary: Institutions, processes and the law : HVG-ORAC,  Budapest, 2014 

 Piris, Jean-Claude: The Lisbon Treaty A Legal and Political Analysis, Cambridge 

University Press, UK 2010. 

 Chalmers, Damian–Davies, Gareth–Monti, Giorgio: European Union Law Cambridge 

University Press, 2nd edition, 2010. 

 Craig, Paul: The Role of the European Parliament under the Lisbon Treaty In: Griller, 

S. and Jaques, Z. (eds.): The Lisbon Treaty: EU Constitutionalism without a 

Constitutional Treaty? Springer, 2008, Wien, 109–134. o. 

 De Witte, B.: Legal Instruments and Law-Making in the Lisbon Treaty In: Griller, S. 

and Jaques, Z. (eds.): The Lisbon Treaty: EU Constitutionalism without a 

Constitutional Treaty? Springer, 2008, Wien, 79–108. o. 

 BLUTMAN László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC, Budapest, 

2013. 

 KECSKÉS László: EU-jog és jogharmonizáció. HVG-ORAC, Budapest, 2011. 

 HORVÁTHY Balázs: Az EU vezetési modellje a Lisszaboni Szerződés után. Jog, 

Állam, Politika, 2010. (2. évf.) 4. sz. 23-45. o. 

 MOHAY Ágoston: Az Európai Parlament részvétele az uniós jogalap-vitákban. 

Európai Jog, 2012. (12. évf.) 6. sz. 1-14. o. 

 Magyar Péter: Az Európai Unió története, Press Publica, 2000 

 Madari Ákos: Európa 2010, Kossuth, Budapest, 2005 

 EU – Tanulmányok, I –VI. kötet, TAS 11, 2002 
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Tantárgy címe 
A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és 

különbségek más jogágakkal; nemzetközi tendenciák 

Tantárgy jellege kötelező 

Tantárgyfelelős neve Dr. M. Nyitrai Péter, PhD, Dr. Gellér Balázs, Dr. habil. 

Oktatási félév őszi 

Félévi óraszám 24 

Számonkérés módja  Írásbeli vizsga 

Kreditpont 5 

 

A tantárgy célja: 

 

A tantárgy bemutatja a büntetőjog felelősségi rendszerének, a bűnösség fogalmának 

történelmi alakulását Magyarországon és összehasonlító jogi megközelítésben is.  Különös 

figyelmet fordít az ignorantia juris kérdésére és a tévedés valamint társadalomra 

veszélyesség, materiális jogellenesség problematikájára.  Vizsgálja a felelősség 

objektivizációjának kérdéskörét az Európai Unió jogának, a nemzetközi jognak fényében.  

Végül összeveti a büntetőjogi felelősségi rendszert a polgári jog és a munkajog felróhatósági 

követelményeivel.   

 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. A bűnösség fogalma a büntetőjogban általában alapelemek és viszonyuk egymáshoz 

2. A társadalomra veszélyesség, alaki és anyagi jogellenesség tudata, mint a felróhatóság 

követelménye  

3. A tényszándék, az ignorantia juris neminem excusat maxima a büntetőjogban különös 

tekintettel a tévedésre.   

4. A büntetőjogi norma címzettjei és a norma alkotmányos értelmezése mint a felróhatóság 

eleme.   

5. Az elvárt gondosság a büntetőjogban és a szubjektív képesség mint felróhatóságot kizáró 

körülmény? 

6. A jogi személy büntetőjogi felelősségének kialakulása nemzetközi összehasonlításban. 

7. A jogi személy büntetőjogi felelősségének problematikája a hatályos jog alkalmazása 

során. 

8. A bűnösség objektivizációja az Európai Unió büntetőjogában. 

9. A bűnösség objektivizációja a nemzetközi büntetőjogban.   

10. Objektív felróhatósági elemek a tradicionális büntetőjogban és más jogágakban.  

11. Ideológiai gyökerek és alkotmányos, emberi jogi aggályok az objektivizációval 

összefüggésben. 

12. Összefoglalás, konzultáció   



 

 

65 

 

Kötelező irodalom: 

 

1. Finkey F.: A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve (Budapest., MTA, 1909) 

2. Békés I.: A gondatlanság a büntetőjogban (Budapest, KJK Kiadó, 1974) 

3. Kis N. A bűnösségi elv hanyatlása a büntetőjogban (Budapest, Unió Kiadó, 2005) 

4. Gellér B.: A büntetőjogi bűnösség objektivizálódása mint a nemzetközi kihívásokra adott 

válasz  in: NEMZETKÖZI BÜNTETŐJOG MAGYARORSZÁGON - ADALÉKOK EGY VITÁHOZ (EGYES 

JELLEMZŐK LEÍRÁSA ÉS DIAGNÓZIS KÍSÉRLET) (Bp., Tullius, 2007). 

5. Gellér B.: The Identity of the Interpreter of Criminal Norms, ANNALES UNIV. SCI. BUD. DE 

ROLANDO EÖTVÖS, SECTIO IURIDICA (2005) Vol. 46, 281 - 312. 

6. Sántha F.: A jogi személy büntetőjogi felelősségéről. (Budapest, KJK-Kerszöv, 2002)  

7. Kis N. - Gellér B.: A nemzetközi bűncselekmények hazai kodifikációja de lege ferenda, 363 

- 392. IN: WIENER ÜNNEPI KÖTET (Ligeti K. (szerk.), Bp., KJK., 2005). 

8. Gellér B.: The Substantive Value of Value-Judgements in the Process of Interpreting 

Criminal Norms, 119 - 150. IN: BÉKÉS IMRE ÜNNEPI KÖTET (Gellér B. (szerk.), Budapest, 

OSIRIS, 2000). 

9. Szalma J. Alanyi és tárgyi felelősség. A vétkesség és felróhatóság kérdésköréneklehetséges 

szempontjairól, különös tekintettel a magyar Ptk. vonatkozó rendelkezéseire és ezek 

rekodifikációjára FACULTAS POLITICO-IURIDICAE (2001-2002) 38-39: 21. 

10. Wiener A. I.: A gazdasági vezetőknek a beosztottak bűncselekményéhez kapcsolódó 

büntetőjogi felelőssége. MAGYAR JOG 12/2003:705-710.  

 

Ajánlott irodalom: 

 

1. Gellér B.: Legalitás a vádpadon (Bp., Tullius Kiadó, 2007). 

 

2. Gellér B.: Az orvos felelősségbiztosítás a magyar jogban, 8. fejezet, 302-320., IN: ORVOSI 

FELELŐSSÉG (szerk.: Sótonyi Péter, Bp., Semmelweis Kiadó, 2006.). 

 

3. Kis N.: Gondolatok a bűnösségi elv hanyatlásáról In: GYÖRGYI KÁLMÁN ÜNNEPI KÖTET, 

321-347. (Gellér B. (szerk.), Budapest: KJK Kerszöv Kiad, 2004).  

 

4. Gellér B.: A jogi személy büntetőjogi felelőssége (Kézirat, tanulmány az IM felkérésére, 

törvény-előkészítéshez használt anyag, 2001) 75 oldal. 

 

 

 

 

 

Tantárgy címe Az újkori magyar alkotmányfejlődés csomópontjai 

Tantárgy jellege Kötelező  

Tantárgyfelelős neve Dr. Révész T. Mihály CSc. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 24 
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Számonkérés módja  Beszámoló 

Kreditpont 5 

A stúdium a hazai közjog utolsó három századának fejlődési ívével ismerteti meg a 

hallgatókat. Vizsgálja a történeti magyar alkotmány idevágó intézményeit, egymáshoz való 

viszonyukat, s betekintést enged a kárpát-medencei közjogi- és politikai kultúra modernkori 

történetébe.  

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. A magyar közjog fejlődésének nagy korszakai, jellemzőik 

2. A szentkorona tan alakváltásai 

3. A XVIII. század magyar közjogának műhelyei 

4. Európa megújulása és a magyar reformkor közjogi kérdései 

5. Az 1848- as forradalom alkotmányos berendezkedése 

6. Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában 

7.  A dualizmus jogállamisága, parlamentarizmusa és választójoga 

8. Önkormányzatok és a szabadságjogok a monarchia Magyarországán 

9. A két világháború közötti korszak közjogi kérdései 

10. A jogállamiság torzulásai 1919 és 1945 között 

11. Az út a „némi demokrácia” viszonyaitól a „népi demokráciáig” (1945-1949) 

 

Kötelező irodalom: 

Magyar alkotmánytörténet, Szerk.: Mezey Barna, Osiris Kiadó 2002, 

Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus és alkotmánytörténet, Osiris. 2003. 

Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer 

létrejöttéig, Akadémiai Kiadó, 1976. 

Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története, Attraktor, 2003. 

Gerő András: The Austro – Hungarian Monarchy revisited, New York, 2009. 

Kardos József: A szentkorona-tan története 1919-1944.,  

Stipta István: A magyar bírósági rendszer története, DUP: Multiplex Media, 1997.  

Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon 1848 – 1948. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1980. 

Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában 1914 – 1945. „. böv. kiadás, 

Debrecen, 1998. 

Máthé Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása (1867 -1875), 

Bp.1977. 

Révész T. Mihály: Jogtörténeti dolgozatok, 2000. Győr. 

Romsics Ignác: Múltról a mának, Osiris Kiadó, 2004.  

 

Ajánlott irodalom: 

 

Gergely Jenő: Gömbös Gyula, Vince Kiadó, 2001. 

Kozári Monika: Dualista rendszer, Pannonica Kiadó, 2005. 

Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament, Osiris Kiadó, 2002. 

Romsics Ignác: Bethlen István, Magyarságkutató Intézet, 1991. 

Ruszoly József: Alkotmánytörténeti tanulmányok III., JATEPress, 1993.  

Stipta István: Törekvések a vármegyék polgári átalakítására, Osiris Kiadó, 1995. 
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Wilhelm Brauneder: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig, Pécs., 1994. 

Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban, 2., bővített kiadás, Osiris Kiadó, 2002. 

Pölöskei Ferenc: A szabadelvű párt fényei és árnyai (1875-1906), Éghajlat Könyvkiadó, 

2010. 

 

 

 

 

 

Tantárgy címe A társadalom- és jogtudományi kutatások módszertana 

Tantárgy jellege kötelező 

Tantárgyfelelős neve Dr. Takács Péter CSc.  

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 24 

Számonkérés módja kollokvium 

Kreditpont 5 

A tantárgy célja: 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a társadalomtudományi kutatásokban, ezen 

belül a jogtudományban leggyakrabban alkalmazott kutatási módszereket. Ismereteket 

szereznek ezek, alkalmazhatóságáról, valamint az egyes módszerek előnyeiről és korlátairól. 

Megismerik azokat a módszereket, amelyek a társtudományokkal kölcsönösen 

alkalmazhatók, és azokat is, amelyek elsősorban a jogtudományok területén hasznosíthatók. 

A tárgy kitér az alapkutatások és az alkalmazott kutatások sajátosságaira, s alapvető 

ismereteket ad a tudomány „infrastruktúrájáról” (hivatkozási rendszerek, adatbázisok és 

könyvtárak, indexek, tudománymetria, stb.). 

A tantárgy tematikája: 

 

1. Gondolkodás-módszertan – tudománymódszertan – kutatásmódszertan.  

Ismeretelmélet és tudományelmélet.  Tudományelmélet és tudományfilozófia. A tárgy, a 

módszer és a tudomány összefüggései (például a „módszertisztaság” kérdése, stb.) 

2. Kutatásmódszertani alapfogalmak: paradigma, perspektíva, konceptualizálás és 

operacionalizálás, stb. Tudományelméleti alapfogalmak: falszifikáció, verifikáció, stb.  

3. A tudományos objektivitás problémái. Tudomány és politika. Jogtudomány és 

politikatudomány ill. államtudomány (és politikai filozófia) 

4. Tudományrendszertan. Természet- és társadalomtudomány. A társadalomtudomány 

sajátosságai. A jogtudomány sajátosságai.  

5. A tudományos műfajok. Könyvismeret. Könyvtárismeret. Jogi (jogász szakmai) és 

tudományos (jogtudományi) folyóiratok. 

6. A kutatási terv (ti. a PhD-hallgatóké). A társadalomtudományi kutatások tervezése. 

Empirikus kutatás a jogban. Magánkíváncsiság és finanszírozott kutatás. Jogtudomány és 

jogalkotási javaslatok megfogalmazása.  

7. A tudományos kommunikáció. A konferencia; a konferencia-szervezés technikája. Kutatás 

és kutatóegyetem, universitas és akadémia. Szakmai életút – „jogtudományi életút”. 

Fordítás és jogi szakszöveg-fordítás 

8. A tudományos eredmények megfogalmazásának technikai kérdései. Hivatkozás és a 

hivatkozási technikák. A plágium. Bibliográfia és a bibliográfia-készítés  

9. Főbb társadalomtudományi módszerek. Indexek, skálák, tipológiák. Statisztikai elemzés, 

megfigyelés. A mintavétel. A kísérlet. Kérdőíves felmérés, interjú, terepkutatás, 

tartalomelemzés. Kvalitatív és kvantitatív módszerek a társadalomtudományokban. 
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Beavatkozás-mentes vizsgálatok és értékelő kutatások  

10. A tudományos teljesítmény mérése. A tudománymetria és problémái 

11. A jogtudomány mint társadalomtudomány és a jogtudomány mint dogmatika. A 

jogtudományi módszerek sajátosságai. A jogdogmatika és a jogászi módszertan.  

12. Etikai kérdések a társadalomtudományi kutatásban. 

Kötelező irodalom: 

Babbie, Earl.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, 

1996, 
2
2006. - az órákon egyeztetett részleteiben. 

A jog tudománya. Tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati 

tanácsokkal. Szerk.: Jakab András és Menyhárd Attila. Budapest, HvgOrac, 2015. 

51-157. oldal, valamint az órákon egyeztetett egyéb részleteiben. 

Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 

Szigeti Péter: A kritikai társadalomtudományi megismerés specifikumai. = Jog. Állam. 

Politika. 2013/1.  39-70. & A jogtudomány társadalomtudományok közötti 

különneműsége. praxishoz kötöttség és jogelméleti általánosítás. = Jog. Állam. 

Politika. 2013/2.  3-15. 

Ajánlott irodalom: 

Laki János: A tudomány természete. Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti 

fordulata. Budapest, Gondolat, 2006.  

Funke, Fritz: Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés. Ford.: Magyar István, Osiris, 

2004 

Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2005  

Csontos László (szerk.): A racionális döntések elmélete. Budapest: Osiris. 1998. 

Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Vál. és szerk.: Forrai Gábor, Szegedi Péter. 

Ford. Altrichter Ferenc et al. Budapest, Áron Kiadó, 1999. 

Glänzel, Wolfgang: A tudománymetria hét mítosza – költészet és valóság. = Magyar 

Tudomány. 2009/8. 954-963. o. 

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest, 2005  

Elster, Jon: A társadalom fogaskerekei. Budapest, Osiris-Századvég. 1995. 

A jog tudománya. Tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati 

tanácsokkal. Szerk.: Jakab András és Menyhárd Attila. Budapest, HvgOrac, 2015., 

579-741. o. 

Sigfried Bär: Professzorok és alattvalók. A tudományos kutatás diszkrét bája. Pp. 

Akadémiai Kiadó, 2003. 137. & Sigfried Bär: A Céh. Az egyetemek lényege a 

professzorrá válásnak és a professzorok érzelmi életének tükrében. Bp. Akadémiai 

Kiadó, 2005. 281. 

 

 

 

 

Tantárgy címe Az állam szuverenitása és legitimitása 

Tantárgy jellege  
kötelező 

Tantárgyfelelős neve  
Dr. Takács Péter CSc.  

Oktatási félév  tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám  24 óra 
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Számonkérés módja  2 házidolgozat 

Kreditpont  5 

A tantárgy célja: 

A tárgy célja, hogy hozzájáruljon az államelmélet legalapvetőbb fogalmainak 

újragondolásához és a jogtudományi gondolkodásban betöltött szerepének értékeléséhez. 

A tárgy az államot társadalmi, jogi és politikai kontextusban elemzi, s felvállalja a 

jelenkori államfejlődés lehetséges perspektíváinak elemzését. A tárgy egyik célja, hogy 

az elméleti kérdéseket gyakorlati kontextusba állítsa, s ennek során az elméleti kategóriák 

használhatóságát a gyakorlati államélet által felvetett kérdésekben.  

A tantárgy tematikája: 

1. Hagyomány és kihívás: a hagyományos államelméleti fogalmak alkalmazhatósága a 

XXI. század elején. A normatív államelméleti kategóriák és a politikai valóság 

diszkrepanciája.  

2. Az állam hagyományos fogalma és a politikai rend, valamint a nemzetközi rendszer 

átalakulása a XX. században. 

3. A klasszikus szuverenitás-elméletek és a „szuverén hatalom” jellemzői. A nemzet, a nép 

és az állam szuveremitása. Az állam mint szuverén hatalom jellemzői A szuverenitás-

fogalom fragmentálódása. A globalizáció, a nemzetközi integráció és az államok 

önállósága. A világrendszerek versengése és a civilizációk harca 

4. A szuverén hatalom és annak jogi korlátozása. A demokrácia mint államforma. A 

demokrácia alkotmányjogi keretei. A népszuverenitás és a népszavazás viszonya. A 

„közjog garanciái”.  

5. A „közjog garanciái” – a jogállamiság és a hatalommegosztás kérdései. Az 

államhatalmi ágak elválasztásától a hatalommegosztáson át a pluralizmusig és a 

„posztmodern” policentrikus állam-elgondolásokig. A „governance” és a jogállamiság 

összefüggése 

6. Legalitás és legitimitás – általános elméleti keretek. A politikai rend helyességének 

kritériumai. A politikai rend igazságossága. Igazságosság a „népek jogában”. 

7. Az állam legitimitása posztmodern feltételek között. A „felügyelő hatalom” és a 

biztonság iránti igény problémája. A bio-politika és a „bio-hatalom” kérdései. A 

migráció és a kulturális értékek keveredése. 

Kötelező irodalom: 

Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. 

Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK JTI – SZE DFK, 

2015. pp. 562. ISBN: 978 963 693 599 3 – az órán megbeszélt részeiben 

Bayer József: A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs 

válságról. Bp. Napvilág /Scientia Humana/, 1997– az órán megbeszélt részeiben 

Takács Péter: Az alkotmány legitimitása. = Alkotmánybírósági Szemle. 2011/2. (1) pp. 58-

65. o.  

 

Ajánlott irodalom: 

Arató András: Sikeres kezdet után részleges kudarc – merre tovább? Posztszuverén 

alkotmányozás Magyarországon. =Fundamentum, 2009/3. szám, 5–30. o.  

Benn, Stanley I. (1955): A szuverenitás jelentésváltozásai, in: Takács Péter (szerk.): 

Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szent István Társulat, 

Budapest, 2003, 634–650. o. 

Chronowski Nóra: Szuverenitás az EU tagállamaként, = Chronowski Nóra (szerk.): 
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Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként. Válogatott tanulmányok. HVG-ORAC 

Kiadó, Budapest, 2011. 

Constant, Benjamin (1816): A népszuverenitásról. = A régiek és a modernek szabadsága. 

Atlantisz Kiadó, Budapest, 1997. 

Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László – Várnai Györgyi (szerk.): A 

szuverenitás káprázata. Korridor, Budapest, 1996. 

Kis János: Népszuverenitás: A klasszikus tan és kritikája = Politikatudományi Szemle, 

2006/1. szám, 5–28. o. interneten elérhető: 

http://www.poltudszemle.hu/szamok/2006_1szam/2006_1_kis.pdf  - Kis János: 

Népszuverenitás. = Fundamentum, 2006/2. szám, 5–32. o. interneten elérhető: 

http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/06-2-01.pdf 

Kostakopoulou, D.: Floating sovereignty. A pathology or a necessary means of a state 

evolution? = Oxford Journal of Legal Studies, 22. (2002) 1. 135–156. o. 

Krasner, Stephen D.: Sovereignty: Organized Hipocrisy. Princeton University Press, 

Princeton, New Jersey, 1999. 

Maritain, Jacques (1950): A szuverenitás fogalma, in: Takács Péter (szerk.): Államtan. 

Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szent István Társulat, Budapest, 

2003, 615–633. o.  

McCormick, Neil: A szuverenitásról és a posztszuverenitásról. = Fundamentum, 2003/2. 

szám, 5–13. o. 

Nagy Boldizsár: A szuverén határai. =Fundamentum, 2003/2. szám, 38–48. o. 

Pethő Sándor: Démosz vagy Deus? A szuverenitás két modellje a nyugati politikai 

gondolkodásban. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 

Pók Attila: Birodalmi egység és magyar szuverenitás. A dualizmus kori magyar 

közigazgatás politikumáról. = Erdődy Gábor – Pók Attila (szerk.): Nemzeteken innen és 

túl: Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Budapest, Korona Kiadó, 2000, 

137–148. o. 

Sajó András: Az önkorlátozó hatalom. Bp. KJK – MTA ÁJI, 1995 

Sassen, Saskia (1996): Elveszített kontroll? Szuverenitás a globalizáció korában. Helikon 

Kiadó, Budapest, 2000. 

 

Tantárgy címe Központi és helyi közigazgatás 

Tantárgy jellege kötelező 

Tantárgyfelelős neve Dr. Verebélyi Imre DSc.  

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 24 

Számonkérés módja  kollokvium 

 

 

 

Választható tárgyak 
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Tantárgy címe Jogracionalizáció és jogfejlődés 

Tantárgy jellege Alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Szigeti Péter DSc. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Számonkérés módja beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: 

 

A jogi racionalizmus fogalmi kritériumainak számbavétele, makro- és mikroszinten, annak 

érdekében, hogy empirikusan is kutathatóvá váljon meghatározott jogrendszerek, illetőleg 

jogterületek vonatkozásában a doktoranduszok számára. 

 

 

 

A tantárgy tematikája: 

A kettős racionalitás problémája a nyugati államfejlődésben. Változás és fejlődés 

különbsége. A jogfejlődés szemléletes útja: sámán-bíró-kódex. A jogfejlődés fő vonala és a 

jogi ideáltípusok (formálisan irracionális, materiálisan irracionális, formálisan racionális, 

materiálisan racionális). A jogi racionalitás jelentései. Az ideáltipikus megismerés problémái: 

az empirikus tények teljességéhez és a fejlődéstörténeti rekonstrukcióhoz való viszonya. A 

politikai erőviszonyok és az imperium hatása. A jogászság szerepe. A gazdasági feltételek. 

Kritikai észrevételek Weber teóriájához: a precedensjog kontinentalizálódása és a 

kontinentális (EU) jog esetjogiasodási tendenciája (Az luxemburgi EU bíróság hatása). 

Materiális ellentendenciák és értékelésük a jogfejlődés formális racionalizációjában. 

Értékelés a ma álláspontjáról (az alapjogi bíráskodás novuma). Az EU jogfejlődése. 

Közösségi jog és nemzeti jogrendszerek viszonya. Kutatási problémák: I. mitől és hogyan 

tagozódik a jog? II. Rendszerszerű képződmény –e?  III. A jogi racionalizmus mikroszinten: 

jogászi érvelés – jogdogmatika – jogalkalmazás toposzok 

 

Kötelező irodalom: Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete (tematikusan 

vonatkozó részei) Napvilág, 2005. második, bővített kiadás 

Szigeti Péter: A valóság vonzásában c. kötetből: 

A jog varázslat alóli felszabadulása Max Weber jogfejlődési magyarázata. 

Szigeti Péter: Szabály és norma azonossága és különbsége Normakontinuum elmélet – 

kitekintéssel a generálklauzulák és a jogelvek közötti különbségek természetére  in: Norma 

és valóság      SZE  – MTA PTI, 2006, 203-230. 

Szabó Miklós: ARS IURIS  A jogdogmatika alapjai   Miskolc 2005. 

Max Weber: Jogszociológia    Gazdaság és társadalom 2/2. KJK, 1995. 
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Ajánlott irodalom:  

Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok és a jogfejlődés útjai. Akadémia, 1975. 

Walter Cairns: Bevezetés az EU jogrendszerébe. CO-NEX Könyvkiadó Kft, 1999. 

Az Európa Tanács válogatott egyezményei. (magyar kiad. főszerk.: Masenko-Mavi Viktor). 

Conseil de l’ Europe-Osiris, 1999. 

H. Sumner Maine: Az ősi jog Gondolat 1988 

Varga Csaba: A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség  Akadémia, 2. kiad. 2002. 

 

 

 

Tantárgy címe Jogszabály előkészítés, reguláció és dereguláció 

Tantárgy jellege Alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Verebélyi Imre, DSc.  

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  Beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: 

 

A tantárgy célja, hogy nemzetközi és hazai szempontok szerint 

bemutassa a közigazgatás jogszabály előkészítő tevékenységét, az 

előkészítés és a döntéshozatal különböző szakaszait, 

szervezetrendszerét. 

 

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szabályozási 

(regulációs-deregulációs) reformok hazai, illetve nemzetközi 

történetével és jellegzetes helyzetével. A nemzetközi elemzés 

főként az OECD és az EU szabályozási reformtörekvéseire, 

ajánlásaira épül. A hazai előtörténet és jelenlegi helyzet kapcsán 

egyrészt a hazai jogalkotási rendszerről, másrészt a magyar 

reformkezdeményezések főbb irányairól lehet szakismereteket 

szerezni. 

A tantárgy törzsanyagát a jogalkotási eljárás nyolc szakaszának 

részletes feldolgozása képezi. Jogi, szervezési hatékonysági és 

demokratikus értékszempontok alapján vizsgáljuk: a) a jogalkotási 

eljárási kezdeményezését és megindítását; b) a szabályozás céljának 

és tartalmának meghatározását; c) a jogszabályi tervezet jogi 

megszövegezését és megszerkesztését, d) a várható gazdasági, 

környezeti, társadalmi hatások vizsgálatát és értékelését; e) a 

jogszabály-tervezet szakmai és politikai egyeztetését; f) a végleges 

jogalkotási javaslatnak a jogalkotó elé terjesztését és a politikai 

döntéshozatal szakmai segítését; g) a jogszabály elfogadását és 
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aláírását; h) a jogszabály kihirdetését, közzétételét, illetve hatályba 

lépését. 

 

Kötelező irodalom: 

- Verebélyi Imre: A szabályozó állam. Közjogi tanulmányok 

Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére c. kötetben (szerk.: Imre 

Miklós, Lamm Vanda, Máthé Gábor) Budapest, 2006. 436-441. o. 

- Általános jogalkotási Ismeretek (szerk.: Gyergyák Ferenc-Kiss 

László) Budapest, 2007. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ. 

- A szabályozás hatásvizsgálata. Az OECD országok legjobb 

módszerei. (Magyar kiadás: Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 

1999.) 

- Kampis György: Kodifikáció. Elmélet és gyakorlat. Budapest, 

Unió Kiadó. 1995. 

Petrétei József: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a 

parlamentáris demokráciákban. Budapest, Osiris Kiad. 1998. 

 

Ajánlott irodalom: 

- Ádám Antal: A végrehajtó hatalom és az autonóm közjogi 

intézmények jogalkotásáról. Magyar Közigazgatás 1993. 5. szám 

257-267. o.  

- Szamel Katalin: A jogalkotási eljárás problémái 

Magyarországon. Állam- és Jogtudomány 1994. 3-4. szám 269-298. 

o. 

 

 

 

 

Tantárgy címe A magyar államelmélet klasszikusai 

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Egresi Katalin PhD. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  esszé és záródolgozat 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: 

A magyar államelméleti gondolkodás meghatározó képviselőinek bemutatása az újkori 

gondolkodásban Eötvös Józseftől Bibó Istvánig. A tárgy az alapképzésben is oktatott jog-és 

állambölcselet tantárgy államelméleti fejezeteinek kiegészítése, illetve a „Magyar 

állambölcseleti hagyomány” című alternatív filozófia előadás tematikájának 

továbbgondolását valósítja meg. Ezzel párhuzamosan kitekintést nyújt a jogpozitivizmus, 
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neokantianizmus és természetjogi jogbölcseleti irányzatok magyar recepciója felé.  

 

A tantárgy tematikája: 

1. A modern politikai eszmerendszerek (liberalizmus, konzervativizmus és szocializmus) 

államról alkotott nézetei 

2. A liberális tematika Eötvös József munkásságában. A liberalizmus jelentéstartalmának 

változása a századfordulón   

3. Konzervatív állameszme Kautz Gyula és Concha Győző politikai-és közjogi nézeteiben. 

4. A szocializmus és a szociáldemokrácia eszmerendszere. A jóléti állam eszméje Ágoston 

Péter jog-és államfelfogásában 

5. A Társadalomtudományi Társaság szellemisége 1900-1919   

6. A jogpozitivizmus programja Pulszky Ágost, Pikler Gyula és Somló Bódog 

munkásságában.  

7. Moór Gyula pályája 

8. Szandtner Pál államelmélete (államcélok, alattvalói engedelmesség problémája, politika) 

9. A modern politikai eszmerendszerek jelentéstartalmának változása a XX. században a 

magyar politikai gondolkodásban.  

10. Neoskolasztikus természetjog a két világháború közötti Magyarországon 

11-12. A társadalmi fejlődés és a politikai rendszer problémája Bibó István munkásságában I.  

13-14. Kényszer, jog, szabadság, demokrácia és nemzetállam Bibó István munkásságában II.   

 

Kötelező irodalom: 

 

1. Államelmélet I. (szerk Takács Péter) Szent István Társulat Bp. 2007. 

2. Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története I-II. kötet, Korona Kiadó, Bp. 

1999. 

14. Demokratikus Magyarország. Válogatás Bibó István tanulmányaiból. Bp. 1994. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

1. Eötvös József: A XIX. száza uralkodó eszméinek befolyása az államra. I-II. kötet. Bp. 

1981. 

2. Schlett István: Eötvös József. Bp. Gondolat, 1981.  

3. Pulszky Ágost: A jog-és állambölcsészet alaptanai. Bp. 1885. 

4. Szabadfalvi József: A jogpozitivizmus diadala. Pulszky Ágost élete és munkássága. Bíbor 

Kiadó, Miskolc, 1995. 

5. Concha Győző: Politika I. kötet. Bp. 1895, 1907. 

6. Concha Győző: A konzervatív és liberális elv. Attraktor, 2004. 

7. Egresi Katalin: A konzervatív állameszme közjogi és államelméleti aspektusai Concha  

Győző munkásságában (szerk alatt)  

8. Ágoston Péter: A mi útjaink. Magyarország jövője I-II. Bp. 1916. 

9.  Egresi Katalin. Ágoston Péter jog-és államfelfogása. In. Leviatán különszám, 2004.  

10. Szandtner Pál: Az államcél elméletei. Nagyvárad, 1911. 

11. Szandtner Pál: Az alattvalói engedelmesség problémája. Nagyvárad, 1914. 

12. Politika. Szandtner Pál egyetemi előadásai. Bp. 1932. 

13. Bibó István egyetemi előadásai Debrecen, 1992. 

15. Smuk Péter: Kautz Gyula parlamentarizmus felfogása. In. Fiatal Oktatók Tanulmányai, 

Győr. 2004. 



 

 

75 

16. Szabadfalvi József: Moór Gyula. Egy XX. századi jogfilozófus pályája. Bp. Osiris, 1994.  

17. Bibó István: Válogatott tanulmányok I-IV. Bp. 1994. 

 

 

 

 

Tantárgy címe Jog és irodalom 

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Fekete Balázs PhD. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  esszé 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: 

A „jog és irodalom” napjaink egyik – hazánkban is – lendületesen fejlődő alternatív 

jogelméleti irányzata. E megközelítés célja két eltérő tudásterület, jog és irodalom, 

összekapcsolása, annak érdekében, hogy a jogról való tudásunkat új problémahorizontokkal 

egészíthessük ki. Az irodalmi irányú elemzés ugyanis új rétegekkel és következtetésekkel 

gazdagíthatja a jogról való tudásunkat. A „jog és irodalom” egyik fő iránya az irodalomban 

előforduló jogkép elemzése (law in literature), a másik pedig a jogi szövegek irodalmi 

módszerekkel történő megközelítése (law as literature). 

 

A tantárgy tematikája: 

Egy „jog és irodalom” kurzus több szempontból is hasznos lehet a doktori hallgatók 

számára. Ezekek közül a legfontosabbak: (i.) emelheti a hallgatók általános műveltségének 

szintjét, (ii.) betekintést kínál a jog működésének társadalmi és történeti kontextusába, (iii.) 

segíti a kutatói kreativitás kibontakozását, (iv.) az irodalmi szövegek tanulmányozásán 

keresztül a hallgatók íráskészségét és stílusérzékét is fejleszti, (v.) rámutat a jog kulturális 

kötöttségeire és a jogi kultúra megértésének fontosságára. 

A kurzus a következő elemekből épülne fel: (i.) az oktató bevezető előadásai, a „jog és 

irodalom” bemutatása, a perspektívák felvillantása, (ii.) egy, feldolgozandó irodalmi mű – a 

világ- vagy a magyar irodalom klasszikusai közül – kiválasztása és az egyéni kutatási 

elképzelések megbeszélése, (iii.) az egyéni kutatási eredmények kiselőadás keretében történő 

bemutatása és csoportos megvitatása, (iv.) az előadások tanulmánnyá bővítése a 

visszajelzések segítségével, és a tanulmányok esetleges publikációja. 

 

Kötelező irodalom: 

H. Szilágyi István: Jog és irodalom (habilitációs előadás). Iustum Aequum Salutare, 2010/1. 

5–27. 



 

 

76 

H. Szilágyi István: Horváth Barna géniusza. In: H. Szilágyi István: Jog – irodalom. SZTE 

ÁJK ÖJI, Szeged, 2010. 35–88. 

Horkay Hörcher Ferenc: Jog és irodalom a keresztény-humanista nevelési eszményben. In: 

Iustitia modell áll (szerk. Fekete B.-H. Szilágyi I.). Szent István Társulat, Budapest, 2011. 

13–21. 

Nagy Tamás: Josef K. nyomában. Jogról és irodalomról. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 

2010. 7–81. 

 

Ajánlott irodalom: 

Jog és irodalom szimpózium (szerk. H. Szilágyi I.). Iustum Aequum Salutare, 2007/2. 7–132. 

Iustitia kirándul (szerk. Fekete B.-H. Szilágyi I.-Könczöl M.) Szent István Társulat, 

Budapest, 2009. 

Nagy Tamás: Josef K. nyomában. Jogról és irodalomról. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 

2010. 

Iustitia modell áll (szerk. Fekete B.-H. Szilágyi I.). Szent István Társulat, Budapest, 2011. 

 

 

 

Tantárgy címe Összehasonlító jog 

Tantárgy jellege alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Földi András DSc.  

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: 

Az Összehasonlító jog c. tárgy a jogösszehasonlítás mint diszciplína, ill. kutatási módszer 

történetéről és mai állásáról kívánja a doktoranduszok ismereteit bővíteni, másfelől a modern 

magánjog rendszeréről és néhány fontos intézményéről ad összehasonlító jogi áttekintést. 

 

A tantárgy tematikája: 

1. A jogösszehasonlítás története az ókortól napjainkig. 

2. A modern magánjog rendszerének összehasonlító elemzése. 

2. Egyes magánjogi intézmények (generális klauzulák, tulajdonjogi triász, felelősség) 

összehasonlító elemzése. 

 

Kötelező irodalom: 

1. Giannantonio Benacchio: Az Európai Közösség magánjoga, Bp. 2003. 

2. Hamza Gábor: Jogösszehasonlítás és az antik jogrendszerek, Bp. 1998. 

3. Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése, Bp. 2002. 
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4. Peter Stein: A római jog Európa történetében, Bp. 2005. 

5. Földi András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet, 2. jav. kiadás, Bp. 2014. 

Ajánlott irodalom: 

Ajánlott irodalom magyar nyelven 

René David: A jelenkor nagy jogrendszerei, Bp. 1974. 

Eörsi Gyula: Összehasonlító polgári jog, Bp. 1975. 

Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség, Bp. 1964. 

Marton Géza: A polgári jogi felelősség, Bp. 1992. 

Pólay Elemér: A pandektisztika és hatása a magyar magánjog tudományára, 

Szeged 1976. 

Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása, Bp. 1977. 

Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései, Bp. 2001. 

Vékás Lajos: Parerga, Bp. 2002. 

Ajánlott irodalom német nyelven 

W. Fikentscher: Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, I-V, Tübingen 1975-

1977. 

P. Koschaker: Europa und das römische Recht, München 1966
4
. 

M. Rheinstein: Einführung in die Rechtsvergleichung, 1987
2
. 

H. Schlosser: Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte, Heidelberg 1996
8
. 

A. Schnitzer: Vergleichende Rechtslehre, Basel 1961
2
. 

P. G. Stein: Römisches Recht und Europa, Frankfurt am Main 1996. 

G. Wesenberg—G. Wesener: Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der 

europäischen Rechtsentwicklung, Wien 1985
4
. 

F. Wieacker: Privatrechtgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1967
2
. 

K. Zweigert—H. Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung im Rahmen des Privatrechts, I-

II, Tübingen 1996
3
. 

A. Bürge: Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1995
2
. 

H. Coing: Europäisches Privatrecht, I-II, München 1985-1989. 

Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, I-V, Berlin 1964-1997. 

G. Wesenberg—G. Wesener: Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte, Wien—Köln—Graz  

1985
4
. 

Zeitschrift für Europäisches Privatrecht újabb köteteiben megjelent tanulmányok [a SZE 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárában is hozzáférhető] 

Ajánlott irodalom angol nyelven 

W. W. Buckland—A. D. McNair: Roman law and common law, Cambridge 1952
2
. 

R. C. van Caenegem: An historical introduction to private law, Cambridge 1992. 

H. Gutteridge: Comparative law, Cambridge 1949
2
. 

A. Hartkamp et al. (ed.): Towards a European Civil Code, Nijmegen—The Hague 1998
2
. 

J. H. Merryman: The civil law tradition, New York 1985. 

P. Stein: Legal institutions, London 1984. 

P. Stein: The character and influence of the Roman civil law, London—Ronceverte 1988. 

P. Stein: Roman law in European history, Cambridge 1999. 

A. Watson: Roman law and comparative law, Athens—London 1991. 

F. Wieacker: A history of private law in Europe, Oxford 1995. 

R. Zimmermann: The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Oxford 

1996
3
. 

R. Zimmermann: Roman law, contemporary law, European law, Oxford 2001. 

K. Zweigert—H. Kötz: Introduction to comparative law, Oxford 1998. 

The International and Comparative Law Quarterly újabb köteteiben megjelent tanulmányok 
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[a SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárában is hozzáférhető] 

Ajánlott irodalom francia nyelven 

R. C. van Caenegem: Introduction historique au droit privé, Bruxelles 1988. 

J.-Ph. Lévy—A. Castaldo: Histoire du droit civil, Paris 2002. 

J.-L. Constantinesco: Traité de droit comparé, I-III, Köln etc. 1972-1973. 

R. David—C. Jauffret-Spinosi: Les grands systèmes de droit contemporains, Paris 2002
11

. 

J. Imbert: Histoire du droit privé, Paris 1950. 

R. Rodière: Introduction au droit comparé, Paris 1979. 

R. Sacco: La comparaison juridique au service de la connaissance de droit, Paris 1991. 

P. Stein: Le droit romain et l’Europe, Genève—Paris—Bruxelles 2004. 

Revue internationale de droit comparé újabb köteteiben megjelent tanulmányok [a SZE Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárában is hozzáférhető] 

 

 

 

Tantárgy címe A WTO és az EU jogának kapcsolata 

Tantárgy jellege Alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Horváthy Balázs PhD. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  Beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja:  
A kurzus alapvető célkitűzése, hogy az Európai Unió és az uniós jog perspektívájából 

elemezze a GATT-WTO-normák érvényesíthetőségének elméleti-tudományos hátterét, 

valamint gyakorlati problémáit. A doktori képzésben résztvevő hallgatók a kurzus bevezető 

szakaszában megismerkednek a WTO normarendjének sajátosságaival, a GATT-WTO-

normák struktúrájával. A kurzus második szakasza a Közösségek, majd az Európai Unió 

státuszváltozásait követi végig a GATT-WTO-rendszeren belül, a harmadik egység pedig 

részletesen elemzi a GATT-WTO-normák és a közösségi/uniós jog kapcsolatát. Végül a 

kurzus záró szakasza a „kettős tagság” problémáján keresztült Magyarország, mint uniós és 

WTO-tag helyzetét vázolja fel.  

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) intézményi és jogi sajátosságai 

2. A GATT-WTO-normák mibenléte. A GATT-WTO-normarend szerkezete.  

3. A GATT és a részes felek, illetve a WTO és a tagállamok kapcsolata. A GATT-

WTO-normarend és tagállami jogok viszonya. 

4. Az EGK/EK helyzete a GATT-ban 1994-ig: a „de facto” részes fél minősége.  

5. Az EK „de iure” tagsága a WTO-ban 1995 után. Az egységes Európai Unió, mint 

az EK általános jogutódja a Lisszaboni Szerződést követően. 
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6. A nemzetközi jog és a közösségi/uniós jog viszonyának általános modellje. A 

közvetlen hatály problémái.  

7. A közösségi jogrend és a GATT 1947 kapcsolata: a közvetlen hatály kizárása a 

magánszemélyek vonatkozásában. A korlátozott érvényesíthetőség feltételei. 

8. A GATT 1994 közvetlen hatályának elutasítása az uniós esetjogban (Portugália 

kontra Tanács-ügy)  

9. A közvetett érvényesíthetőség újabb feltételrendszere (Hermès és Dior-ügyek)  

10. A WTO „szekunder jogának” közvetlen hatályát kizáró álláspontok elméleti és 

esetjogi háttere (OGT és Biret –ügyek) 

11. A GATT-WTO-normarend közvetlen hatályát érintő elvi kérdések az aktuális 

bírósági gyakorlat tükrében. 

12. Magyarország mint uniós és WTO tagállam: a „kettős tagság” státusza. 

Kötelező irodalom: 

 

 Berg, Werner – Beck, Jochen: A közösségi bíróságok joggyakorlata a WTO-jognak a 

közösségi jogban történő közvetlen alkalmazása tekintetében. Magyar Jog 2007/1. 55. 

o. 

 Cottier, Thomas – Nadakavukaren Schefer, Krista: The Relationship Between World 

Trade Organization Law, National and Regional Law. JIEL (1) 1998. 83-122. o. 

 Eeckhout, Piet: Judicial Enforcement of WTO Law int he European Union – some 

Further Reflections. JIEL (5) 2002 No. 1. 91-110. o. 

 Eeckhout, Piet: The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting 

Legal Systems’ CML Rev. 1997. 11. o. 

 Griller, Stefan: Judicial enforceability of WTO law in the European Union. 

Annotation to Case C-149/96, Portugal v. Council. JIEL 2000/3. 441-472. o. 

 Horváthy Balázs: A GATT-WTO-normák helye az uniós jogrendszerben. Állam- és 

Jogtudomány, XLIX., 2008/3. szám, 355-392. o. 

 Horváthy Balázs: Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet kapcsolatának 

alapkérdései. Állam- és Jogtudomány, XLVII., 2006/4., 577-610.o. 

 Horváthy Balázs: Harmincöt év az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben. 

Jog-Állam-Politika, I. évfolyam, 2009/2., 34-54. o. 

 Kaddous, Christine: The Biret Cases: an open door to EC liability for the non-

implementation of a WTO dispute settlement decision? European Law Reporter 2004. 

58-60. o. 

 Osterhoudt Berkey, Judson: The European Court of Justice and Direct Effect for the 

GATT: A Question worth Revitising. EJIL 1998/4.  626-657. o. 

 Snyder, Francis: The Gatekeepers: The European Courts and WTO Law. CML Rev. 

2003. 313-367. o. 

 Zonnekeyn, Geert A.: EC Liability for Non-implementation of WTO Dispute 

Settlement Decision – Are the Dice Cast? JIEL 2004/2. 483-490. o. 

 

 

 

 

Tantárgy címe Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok 

Tantárgy jellege alternatív  
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Tantárgyfelelős neve JUDr. Hulkó Gábor, PhD. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

A tantárgy célja: 

A tárgy célja kettős: megismertetni a hallgatót a cseh és szlovák közigazgatási jog 

alapfogalmaival illetve a hallgató PhD. témájához kapcsolódó konkrét témakör feldolgozása 

a jogösszehasonlítás módszertanával. 

A tantárgy tematikája: 

 

Alkotmányos alapok, szabályozási alapfogalmak és alapelvek 

Közigazgatási szervezet, rendszerszerű áttekintés, elvi alapok 

Államigazgatás rendszere és főtevékenységei 

Önkormányzat-koncepciók és megoldások 

Törvényességi felügyelet az önkormányzati rendszerben 

Autonóm struktúrák az államigazgatás rendszerében 

Közigazgatási hatósági eljárás főbb szabályrendszere 

Közigazgatási hatósági eljárás egyes intézményei 

Közigazgatási bíráskodás és koncepciók 

 

Kötelező irodalom: 

Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 

Az előadásokon megjelölt további források. 

 

Ajánlott irodalom: 

- 

 

 

 

 

Tantárgy címe Nemzetiségi autonómia 

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Korhecz Tamás PhD. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  Írásbeli vizsga/beszámló 
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Kreditpont 3 

A tantárgy célja: 

 

A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nemzetiségi autonómia 

fogalmának jogi meghatározásával. Fontos cél, hogy az autonómia kapcsán - amely a 

politikai életben és a közéletben egyaránt megkerülhetetlen témává avanzsált amikor a 

nemzeti kisebbségek jogairól, elsősorban a határon túli magyar közösségek jogairól van szó – 

a hallgatók megismerjék annak alkotmányjogi és közjogi feltételrendszerét, beágyazottságát 

is. Az európai működő modellek tanulmányozásán keresztül választ keresünk arra mikor, is 

milyen feltételek teljesülése esetén lehet az autonómia hatékony politikai és közjogi eszköz a 

nemzeti kisebbségek helyzetének megoldására? Milyen a jó autonómia, és mitől függ annak 

sikeres megvalósítása?        

 

A tantárgy tematikája: 

 

A tantárgy a következő tematikai egységeket öleli fel: 

 

1. A nemzetiségi autonómia eredete és fogalma. A nemzetiségi autonómia és a rokon 

fogalmak (önkormányzat, decentralizáció, belső önrendelkezés, önigazgatás, 

föderalizmus) kapcsolata 

2. A nemzetiségi autonómia és a nemzeti kisebbségek jogainak viszonya 

3. A nemzetiségi autonómia tipológiája – területi és nem területi autonómia 

4. A nemzetiségi autonómia nemzetközi jogi alapjai   

5. Az autonómia hatáskörei, funkciói  

6. Az autonómia finanszírozása 

7. Az autonómia és az állam, az autonómia és az egyén szabadságjogainak a viszonya 

8. A Dél-tiroli területi autonómia 

9. Az Aland szigetek autonómiája  

10. A magyarországi nemzetiségek önkormányzatai  

11. A szerbiai nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai 

12. A szlovéniai magyar és olasz nemzetiség autonómiája 

 

Kötelező irodalom: 

 

Brunner, Georg – Küpper, Herbert: Európai autonómia-megoldások: a kisebbségi 

önkormányzatok autonómia modelljeinek tipológiája. In: Kántor Zoltán – Majtényi Balázs 

(szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel, Budapest, 2005. 

Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus, Osiris, Budapest, 2006, 

Korhecz Tamás: Autonómiaépítés élesben: ami a színpadon és ami mögötte zajlik, Pro 

Minoritate 2013 interneten: http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2013/ProMino-1303-

01-korhecz.pdf) 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Bíró Gáspár, Demokrácia és önrendelkezés a 21. század elején, Rejtjel politológiai könyvek 

2003. 

Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Budapest, 1996. 36–59, 169–95, 225–

36. 

http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2013/ProMino-1303-01-korhecz.pdf
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2013/ProMino-1303-01-korhecz.pdf
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Gál Kinga szerk. MINORITY GOVERNANCE IN EUROPE, LGI/ECMI, Budapest, 2002. 

Korhecz Tamás: Magyar autonómia Szerbiában – a programcéltól a hatályos törvényig, Pro 

Minoritate 1/2010, 67-73, interneten: www.prominoritate.hu/folyoiratok/2010/ProMino10-1-

05-Korhecz.pdf ) 

Korhecz Tamás: Autonómiaépítés élesben: ami a színpadon és ami mögötte zajlik, Pro 

Minoritate 2013 interneten: http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2013/ProMino-1303-

01-korhecz.pdf) 

 

 

 

 

Tantárgy címe Egészségügyi bűncselekmények 

Tantárgy jellege alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Gábor PhD. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja:   
Interdiszciplínáris megközelítéssel, ugyanakkor egységes rendszerben mutatja be a tárgykört 

a bioetikai, jogi, és természettudományos eredmények vizsgálata alapján. A kurzus kifejezett 

célja, hogy feltárja a hatályos büntetőjogunk vonatkozó tényállásai mögött meghúzódó közös 

tartalmi elemeket (az emberi test, az ivarsejt, a humán genetikai örökítőanyag feletti 

rendelkezés, valamint az egyén önrendelkezési joga, mint a jogi védelem tárgya) és a 

büntetőjog-tudomány által kimunkált rendszerbe helyezve, azzal együttesen vizsgálja a 

felmerülő interdiszciplináris kérdéseket, melyek helyes megközelítésével, illetve 

megválaszolásával lehetséges elméleti alapot kínáljon.  

Az elemzéshez, az egyes tudománytörténeti állomások, és nézetek áttekintése után a tárgykör 

alapjául szolgáló jogi, biológiai és orvosi fogalmak, fogalomrendszerek, módszerek és 

tudományos irányvonalak, összehasonlítását is el kellett végezni.  

Különös figyelemmel elemezzük továbbá – a nemzetközi szakirodalom tükrében - a hazai 

büntetőjog tárgykörünket érintő normarendszerét. 

A tantárgy tematikája: 

1. Bioetika és büntetőjog kapcsolata 

2. Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi 

önrendelkezés elleni bűncselekmények kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései 

3. Ágazati jogszabályok és a büntetőjogi normarendszer összefüggésének alapkérdései 

4. A hazai büntetőjogban tilalmazott területek rendszerezése.  

5. Az emberi genetikai örökítőanyag büntetőjogi védelme 

6. Emberi ivarsejtek jogellenes felhasználása.  

7. Az emberi ivarsejt tiltott felhasználása.  

8. Születendő gyermek nemének megválasztása.  

http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2013/ProMino-1303-01-korhecz.pdf
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2013/ProMino-1303-01-korhecz.pdf
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9. Az emberen végezhető orvostudományi kutatás alapkérdései.  

10. Az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése.  

11. Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 

12. Emberi test tiltott felhasználása  

 

Kötelező irodalom: 

KOVÁCS, G.: Bioetika és büntetőjogi kodifikáció.  

(Monográfia) Széchenyi István Egyetem (2008) 

 

KOVÁCS, G., NÉMETH, I., GELLÉR B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi 

kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények I.  

Büntetőjogi Kodifikáció (2005) I. 7.-24. 

 

KOVÁCS, G., NÉMETH, I., GELLÉR B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi 

kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények.II.  

Büntetőjogi Kodifikáció (2005) II. 3.-24. 

Ajánlott irodalom: 

 

G. KOVACS: Human stem cells: a special field within the medical research. Doubts and 

possibilities in terms of the Hungarian law.  

AMEGA, (2007) Vol. 13, No.2; 32-35. 

 

KOVÁCS, G: Az emberi ivarsejt tiltott felhasználása.  

In: FIOK, TANULMÁNYKÖTET. Győr, (2006) 161.-175. 

 

Sándor, J. (szerk.): Society and genetic information. Codes and Laws int he Genetic Era. 

CPS Books. Central European University Press. Budapest-New York, (2003) 

 

Sándor, J.: A test halhatatlansága. Bioetikai és jogi dilemmák a XXI. században. In: 

Fundamentum (2006) 1. 

 

Lahti Raimo: Criminal Law and Modern Bio-Medical Technologies – Általános jelentés az 

AIDP 1987 szeptember 21-23 napjain Freiburgban tartott üléséről, In: Revue Internationale 

de Droit Pénal, vol. 59., (1988), 603. 

 

Lahti Raimo: Towards a Comprehensive Legislation Governing the Rights of Patients: The 

Finnish Experience, In: Patient’s Rights – Informed Consent, Access and Equality, (Lotta 

Westerhäll – Charles Phillips szerk.), Nerenius & Santérus Publishers, Stockholm (1994), 

207-221. 

 

Kis, N.: A bűnösségi elv hanyatlása a büntetőjogban. Doktori Mestermunkák. Unio. 

Budapest, (2005) 

 

JOGESETEK: 

 

BH1996. 182. 

Bolam v. Friern Hospital Management Committee (1957) 1 WLR 582 (QBD) 

Chatterson versus Gerson (1981) 1 All ER 257. 
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EJEB, Amann v. Switzerland ítélet, 2000. Február 16.,  

EJEB, Huvig v. France ítélet, 1990. április 24.,  

EJEB, Kaya v. Turkey ítélet, 1998. február 19.,  

EJEB, Kopp v. Switzerland ítélet, 1998. március 25.,  

EJEB, Kruslin v. France ítélet, 1990. április 24. 

EJEB, L.C.B. v. the U.K.ítélet, 1998. június 9. 

EJEB, McCann and Others v. the U.K. ítélet,  

EJEB, Pretty v. The U.K. ítélet, 2002. április 29. 

EJEB, Rotaru v. Romania ítélet, 2000. május 4. 

EJEB, X és Y v. the Netherlands ítélet, 1985. március 26. 

Halushka v. University of Sascatcewan, (1965) 53 DLR (2d) 436.  

Schloendorff v. Society of New York Hospital eset (1914) 

 

 

 

Tantárgy címe Szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban 

Tantárgy jellege választható 

Tantárgyfelelős neve  Dr. Kovács Gábor, PhD.  

Oktatási félév  őszi szemeszter 

Félévi óraszám  12 óra 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont  3 

 

A tantárgy célja:  
Napjainkban a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás működése egyre nagyobb mértékben 

támaszkodik az igazságügyi szakértők véleményére, közreműködésére. A 

természettudományok és a technika fejlődését ugyanakkor nem követi feltétlenül a 

jogszabályi környezet elvárt változása. A szakértői bizonyítás számos garanciális eleme 

vitatott.  

Európában országonként jelentősen eltérő szabályok vonatkoznak az igazságügyi szakértői 

működésre és a szakértői bizonyítás eljárásjogi elemeire, garanciáira. Az egységesülő 

Európában jogos kívánalom, hogy a tárgyi bizonyítási eszközök, személyek szakértői 

vizsgálatára vonatkozó szabályok egységesek legyenek és a szakvélemény bizonyítékkénti 

értékelése terén sem lehetnek érdemi különbségek. Ezt felismerve egy Európai Forenzikus 

Térség kialakításának koncepciója kőrvonalazódott. 

Mindezekre figyelemmel a doktori téma keretében a hallgatók az igazságügyi szakértői 

bizonyításra vonatkozó külföldi és hazai joganyag összehasonlítása, elemzése, illetve 

jogesetelemzés alapján tárhatják fel a terület alapkérdéseit, valamint választ kínálhatnak a 

szabályrendszer továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati lehetőségeire.  

A tantárgy tematikája: 

 

A bizonyítás elméletéről és gyakorlatáról 

A bizonyítás fogalmának megközelítései és a jogtörténeti bizonyítási 
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rendszerek 

A bizonyíték fogalma, osztályozása 

A közvetett bizonyítékokkal való bizonyítás 

Az igazságügyi szakértői tevékenység mint „mikrobizonyítás” 

A jogellenes bizonyítékok. A titkos bizonyítékok 

A bizonyításelméleti alapfogalmak kategóriai jellege és viszonylagos 

elmaradottsága. A bizonyítás lényegének logikai, pszichikai, processzuális és 

gnoszeológiai megközelítése 

A bizonyítás funkcionális és strukturális megközelítése 

A bizonyítási rendszerek 

Az angolszász és a kontinentális bizonyítási rendszer közötti 

különbségek 

A bizonyíték lényegének megközelítése: a tények és adatok sajátos 

viszonyrendszere (dialektikája) 

A bizonyíték fogalma és osztályozása 

Bizonyítás közvetett bizonyítékokkal 

A szakértői vizsgálatok és a „mikrobizonyítékok” problémái 

A valószínűségek halmozódásának vizsgálata és értékelése 

A jogellenes bizonyítékok főbb kérdései 

A „titkos” bizonyítékok kényes kérdése 

 

Irodalom (kötelező és ajánlott): 

 

KERTÉSZ Imre: A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntető eljárásjog és 

a kriminalisztika tudományában, Budapest, 1972. 

KIRÁLY Tibor: Büntetőítélet a jog határán (Tanulmány a perbeli 

valószínűségről). Budapest, 1972. 

TREMMEL Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban, Dialog Campus 

Kiadó Budapest-Pécs, 2006. 

KOVÁCS G: Az igazságügyi szakértő jogi felelőssége. In: Orvosok és jogászok a büntető 

igazságszolgáltatásban. TANULMÁNYKÖTET. PTE, (2005) 81.-87. 

KOVÁCS G.: Igazságügyi szakértők szerepe a büntetőeljárásban In.: Huszonhetedik Jogász 

Vándorgyűlés Tanulmánykötet, Magyar Jogász Egylet, Budapest, (2009) 92.-101. p. 

KOVÁCS, G., TURZÓ, CS.: Reform Changes in Hungarian Forensic Sciences.International 

Association of Forensic Sciences. Annual Meeting 2011. Portugal, Funchal, Madeira 

[abstract]. IAFS, , (2011) 

 

 

 

Tantárgy címe Az alkotmánybíráskodás modelljei 

Tantárgy jellege Alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Kukorelli István DSc. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 



 

 

86 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja beadandó 

Kreditpont 3 

 

 

A tantárgy célja:  

Az alkotmánybíráskodás különböző modelljeinek komparatív elemzése és kutatása, az 

alkotmánybíráskodás államszervezeti, legitimációs és hatásköri problémáinak vizsgálata. 

 

 

A tantárgy tematikája: 

1. Az alkotmánybíráskodás fogalma, kialakulása, kutatásainak módszertana 

2. Az amerikai és az osztrák modell 

3. Az alkotmánybíráskodás elterjedése Európában a II. világháború után 

4. A magyar Alkotmánybíróság (szervezet, hatáskör, eljárás) 

5. Esettanulmányok 

 

Kötelező irodalom: 

1. Paczolay Péter (szerk.): Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés. Bp., 1995. 

2. Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Bp., 2001. Osiris 

3. Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Bp., 2009. Osiris 

 

 

Ajánlott irodalom: 

1. Holló András: Az alkotmányjognak asztalánál. Bp., 2015. HVG-ORAC 

2. H. Schwartz: The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe. Chicago, 

2000. 

 

 

 

 

Tantárgy címe Kormányzati rendszerek 

Tantárgy jellege Alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Kukorelli István DSc. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja beadandó 
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Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: A nyugati demokráciák prezidenciális, félprezidenciális és parlamentáris 

kormányformáinak kutatása, alapintézményeinek elemzése. 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. Kormányformák a nyugati modern demokráciákban, elemzésük módszertana 

2. Az elnöki rendszerek (USA, Dél-Amerika) 

3. A félelnöki rendszerek (Franciaország, Oroszország) 

4. A parlamentarizmus modelljei (Németország, Anglia, Magyarország) 

5. Vegyes kormányformák 

 

Kötelező irodalom: 

 

1. Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus történet 1945-2005. Bp., 2005, 

Osiris 

2. Sári János: Hatalommegosztás. Bp., 1995., Osiris 

3. H. Döring (ed.): Parliaments and Majority Rule in Western Europe. New York, 1995. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

1. Y. Meny and A. Knapp, Government and Politics in Western Europe. Oxford, 1998. 

2. McHugh (ed.): Comparative constitutional traditions. New York, 2002. 

3. Kukorelli István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. Bp., 

2014. Méry-Ratio 

 

 

 

Tantárgy címe 
Human Rights Law and Practice  

 

Tantárgy jellege alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, Dr. h. c. Orton Frank 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  paper készítése  

Kreditpont 5  

 

A tantárgy célja:   

  

The aim of the course is to provide an overview of the development of international human 

rights law and practice. The first part of the lectures is devoted to the sources of international 
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human rights law, to the major international conventions and its optional protocols, to the 

monitoring mechanisms and its practices, finally to the compliance with norms and 

decisions. The second part of the course treats the practice of several national and 

international human rights institutions (ombudsman, ECHR, ECRI, etc.) with special regard 

to the development of a global human rights culture.  

A tantárgy tematikája: 

 

Part I 

1. Historical overview 

2. The international law of human rights (sources of human rights, universality and 

regional diversity) 

3. International human rights institutions (UN, UN Charter-based bodies, treaty bodies, 

regional institutions) 

4. International compliance and monitoring mechanisms 

5. The influence of international instruments and mechanisms on domestic legal orders 

 

Part II 

1. The Ombudsman - a/ the institution's function  b/ alternative legal tools, mandates 

and jurisdictions, practical experience of complaints handling from various 

countries. 

2. National Human Rights Institutions (NHRI) around the world, including 

international and regional networking within UN and CoE frameworks. 

3. The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - its tasks, 

successes and shortcomings. 

4. The Rule of Law, a "corruption antidote" - what it means, its relation to Human 

Rights Instruments and its possible impact on the citizens' everyday life. 

5. Human rights projects around the world - personal experiences and an analysis of 

successes and failures.  

 

Kötelező irodalom: 

1. Christian Tomuschat: Human Rights, Between Idealism and Realism (2003) 

2. Vanda Lamm: The influence of the International Covenant on Civil and Political 

Rights on domestic legal orders. In: Monism and Dualism Ed. Marko Novakovic 

(2013) 

 

Ajánlott irodalom: 

3. Jonas Christoffersen-Mikael Rask Madsen (ed): The European Court of Human 

Rights between Law and Politics (2014).   

4. Tim Dunne- Nicholas J. Wheeler (ed.): Human Rights in Global Politics  (2002) 

5. Helen Keller-Geir Ulfstein (ed.): UN Human Rights Treaty Bodies (2012) 

6. Dinah Shelton: International Human Rights Law (2014) 

 

 

 

 

Tantárgy címe A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései 

Tantárgy jellege  választható 
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Tantárgyfelelős neve  Dr. Lamm Vanda, MTA r. tagja 

Oktatási félév  őszi szemeszter 

Félévi óraszám  12 óra 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont  3 

 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a nukleáris 

energia hasznosításával kapcsolatos globális problémákkal, különös tekintettel a nukleáris 

leszerelésre; továbbá ismereteket szerezzenek a nukleáris energia békés célú hasznosítására 

vonatkozó legfontosabb nemzetközi normákról és szabályozási alapelvekről. 

A tantárgy tematikája: 

 

- A nukleáris energia szabályozásának korai időszaka 

- A nukleáris fegyverek és a humanitárius nemzetközi jog 

- A nukleáris fegyverkísérletek korlátozása 

- A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása 

- A nukleáris energia békés célokra való felhasználásának fogalma és szabályozása 

- A nukleáris károkért való felelősség  

- A nukleáris biztonság kérdései  

- A nukleáris hulladékanyagok és a kiégett fűtőelemek kezelése és annak szabályozása 

Irodalom (kötelező és ajánlott): 

Lamm Vanda (szerk.): Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben. Complex, Budapest, 

2013. 

 

 

Tantárgy címe A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási alapjai 

Tantárgy jellege alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Lapsánszky András PhD.  

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  írásbeli dolgozat 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: megismertesse a hallgatókkal a piaci közszolgáltatások összefüggéseit a 

piacgazdaság működésével és igazgatásával, bemutassa a piaci közszolgáltatások 

sajátosságait, közigazgatási alapjait, valamint elemezze a hallgatók számára a 

közszolgáltatások megszervezésének, működtetésének, állami tulajdonának, 
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monopóliumának, illetve liberalizációjának és privatizációjának alapkérdéseit. 

A tantárgy tematikája: 

 

 A piaci verseny közigazgatási jogi alapjai. 

 A közszolgáltatások fogalma, sajátosságai, piaci jellemzői. 

 A közszolgáltatások helye a piacgazdaság keretében, működésében. 

 A piaci közszolgáltatások összefüggése a piaci verseny struktúrájával, igazgatásával. 

 A piaci közszolgáltatások igazgatásának, az állami beavatkozás szintjének, 

szerkezetének alapjai. 

 Magántulajdon és köztulajdon a közszolgáltatások ellátórendszereiben. 

 A piaci közszolgáltatások nemzetközi, nemzetközi jogi alapkérdései. 

 A liberalizáció és a privatizáció a közszolgáltatások keretében. 

 A piaci közszolgáltatások egyes területeinek (hírközlés, villamos energia, gáz, posta, 

média, vízszolgáltatás, közlekedés) jellemzői, főbb sajátosságai I. 

 A piaci közszolgáltatások egyes területeinek jellemzői, főbb sajátosságai II. 

 

Irodalom: 

 

Torma András: A nemzetgazdaság igazgatása. In.: Közigazgatási jog. Fejezetek 

szakigazgatásaink köréből. II. kötet, Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. 

Lapsánszky András (szerk.), Complex Kiadó, Budapest, 2013., 23 - 58. o. 

Tóth András: A gazdasági verseny igazgatása. In.: Közigazgatási jog. Fejezetek 

szakigazgatásaink köréből. II. kötet, Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. 

Lapsánszky András (szerk.), Complex Kiadó, Budapest, 2013., 61 - 100. o. 

Horváth M. Tamás: Közmenedzsment. Bp.-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2005. 

Horváth M. Tamás: Fordulat a közszolgáltatásokkal kapcsolatos uniós politikában In: 

Külön utak: Közfeladatok megoldásai. Horváth M Tamás (szerk.) Budapest: Dialóg Campus 

Kiadó, 2014. 185. o. 

Kovács András György: Piacszabályozás és jogorvoslat. HVG-ORAC, Budapest, 2012. 25 

- 116. o. 

Lapsánszky András: A hírközlésre irányuló állami beavatkozás okai, intézményei, 

fejlődése. In.: Hírközlés-szabályozás, hírközlés-igazgatás hazánkban és az Európai Unióban. 

Lapsánszky András (szerk.) Complex Kiadó, Budapest, 2013. 39 - 56. o. 

Lapsánszky András: A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános 

alapjai. In.: A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti 

reformja. HVG-ORAC, Budapest, 2009. 53 - 85. o. 

Lapsánszky András: A szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és „szabályozó” 

feladatainak elméleti alapjai, sajátosságai. Új Magyar Közigazgatás 2014. szeptember, 7. évf. 

3. sz. 1-10. o. 

 

 

 

Tantárgy címe Személyiségi jogok a médiában 

Tantárgy jellege Alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Székely László PhD.  
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Oktatási félév tavaszi félév 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  Beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: 

A tantárgy bevezeti a hallgatókat a sajtó- és médiajog azon részébe, amely a személyiségi 

jogokat érinti. A sajtó- és médiajoggal kapcsolatos alapfogalmakat tisztázva, a szereplők és 

érintettek személyiségi jogi helyzetét érintő szabályozási alapelvek és követelmények 

tárgyalása során az esetjogot is feltárja. 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. Jogelméleti alapvetés 

2. A sajtó- és médiajog alkotmányjogi vetületei, nemzetközi kitekintés 

3. Szólás- és sajtószabadság mint érték és mint gyakorlat 

4. Az információszabadság 

5. Polgári jogi összefüggések – a Ptk. személyiségi jogi generálklauzulája, egyes külön is 

nevesített személyiségi jogok 

6. Polgári jogi összefüggések – polgári jogi jogkövetkezmények 

7. Büntetőjogi összefüggések 

8. A sajtó- és médiajog kapcsolata a szerzői joggal 

9. Az on-line médiumok és a személyiségi jogok 

Kötelező irodalom: 

Székely László: Magyar sajtó- és médiajog. Bp.-Pécs., 2007., Dialóg Campus 

Ajánlott irodalom: 

Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Bp., 2002. 

Korokvay Zsolt: Médiaetika. Bp., 2003. 

Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve. Bp., 2005. 

 

 

 

Tantárgy címe Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések 

Tantárgy jellege  alternatív 

Tantárgyfelelős neve  Dr. Fazekas Judit CSc. 

Oktatási félév  őszi szemeszter 

Félévi óraszám  12 óra 

Számonkérés módja  tanulmány készítése 
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Kreditpont  3  

A tantárgy célja: tárgy az európai magánjog egységesítésre irányuló törekvésekkel, az 

Európai Unió fogyasztóvédelmi magánjogával, valamint a szerződési jog területén született 

jogharmonizáció és jogegységesítés eredményeivel ismerteti meg a hallgatókat. 

A tantárgy tematikája: 

 

1. Az európai magánjog fogalma 

2. Az európai magánjog fejlődésének irányai 

3. Lando Bizottság: Principles of European Contract Law  

4.  Kísérletek egy European Civil Code létrehozására  

5. Az európai magánjog jogharmonizációja vagy jogegységesítése? 

6. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi magánjoga I. 

7. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi magánjoga I. 

8. A szerződési jogi jogharmonizáció egyes területei az Európai Unióban  

9. A szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban: Draft 

Common Frame of Reference 

10. A szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban: Közös 

Európai Adásvételi jog (CESL) tervezete 

11. . A szerződési jogra vonatkozó nemzetközi egyezmények (UNIDROIT, UNCITRAL, 

ICC) 

 

Irodalom (kötelező és ajánlott): 

Kötelező irodalom:  

Benacchio Giannantonio: Az Európai Közösség magánjoga; Budapest, Osiris Kiadó, 2003.  

Fordította:Földi András, Csizmadia Norbert 

Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog, Complex, Budapest, 2007 

 

Ajánlott irodalom: 

Darázs Lénárd – Faludi Gábor – Kisfaludi András – Pajor-Bytomski Magdalena – Vékás 

Lajos: Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban, KJK-

Kerszöv; Budapest, 2004. 

 

Verebics János: Az európai magánjog fejlődésének főbb irányai, Miniszterelnöki Hivatal; 

Budapest; 2004 

 

Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben  

HVGORAC, Budapest.; 2009. 

 

Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése, Nemzeti Tankönykiadó Rt., Budapest, 2002 

Principles of European Contract Law I-II. Kluwer International, Dordnecht, 2000 

 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law (Sellier. European Law 

Publishers, 2009) 

 

UNIDROIT – Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei KJK, Budapest, 1996 
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Tantárgy címe Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban 

Tantárgy jellege alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. M. Nyitrai Péter PhD.  

Oktatási félév tavaszi félév 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  írásbeli 

Kreditpont 3 

A tantárgy célja: 

Jelen tantárgy célkitűzése, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködés kérdéskörét a 

regionalizációs törekvések fényében, az egyes kooperációs mechanizmusok pluralizálódása 

és összefonódása, valamint az ezekkel összefüggésben kifejlődő új elvek tükrében mutassa 

be. Mindennek legkiválóbb alapja, illetve kerete az Európai Unió közege, mely 

világviszonylatban a nemzetközi bűnügyi együttműködés legintenzívebb és 

legdinamikusabban fejlődő területének tekinthető. 

A tantárgy tematikája: 

 

1. A nemzetközi bűnügyi együttműködés célja és szervezeti keretei. A kooperáció 

megvalósulásának modelljei és az egyes mechanizmusok rendszertana. 

2. A nemzetközi bűnügyi együttműködés forrásai és alkotmányos dilemmái. A büntető 

joghatóság megalapozásának és gyakorlásának alapvető megfontolásai. 

3. A jogsegély és az ún. nem-jogsegély típusú bűnügyi együttműködés alapvető elvei. 

4. A kiadatás és az európai elfogatóparancs intézményén alapuló átadás. 

5. Az eljárási jogsegély. A nemzetközi rendőri együttműködés implikációi. 

6. A büntetőeljárás átadása/átvétele. A büntetés-végrehajtás átadása/átvétele. Az európai 

végrehajtási okirat. 

7. Az ún. elkobzási jogsegély és a pénzbüntetések tárgyában folytatott bűnügyi 

együttműködés. 

8. Az ún. szabálysértési jogsegély és helye a nemzetközi bűnügyi együttműködés 

rendszerében. 

9. Az emberi jogok védelme a nemzetközi bűnügyi jogsegély-eljárásokban. 

10. A szuverén államok együttműködése a nemzetközi büntetőbíróságokkal. 

Kötelező irodalom: 

 

1. Bassiouni, M. Ch.: Introduction to International Criminal Law. 2003, Transnational 

Publishers – kijelölt részek 

2. M. Nyitrai Péter: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában. 2002, Budapest, KJK-

KERSZÖV – kijelölt részek 

3. M. Nyitrai Péter: Nemzetközi és európai büntetőjog. 2006, Budapest, Osiris Kiadó – 

kijelölt részek 

4. Schomburg, W. – Lagodny, O.: Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 3., völlig 

neubearbeitete Auflage, München, 1998. – kijelölt részek  
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Ajánlott irodalom: 

 

1. Asp, P.: Nordic Judicial Co-operation in Criminal Matters. Uppsala, 1998 

2. Bassiouni, M. Ch. – Nanda, Ved. P. eds.: A treatise on international criminal law 

Vol. I-II. 1973, Charles C. Thomas Publisher 

3. Bassiouni, M. Ch.: International Criminal Law Vol. I-III. 2nd ed., 1999, 

Transnational Publishers 

4. Currie, R. J.: Human Rights and International Mutual Legal Assistance. Criminal 

Law Forum, 2000. Vol. 11. 

5. Dugard, J. – Wingaert, Ch.: Reconciling Extradition with Human Rights. The 

American Journal of International Law, 1998. Vol. 92. 

6. Fletcher, M.: Some Developments to the Ne Bis In Idem Principle in the European 

Union: Criminal Proceedings against Hüseyn Gözütok and Klaus Brügge. Modern 

Law Review 2003. Sept., Vol. 66. No. 5. 

7. Gilbert, G.: Transanational Fugitive Offenders in International law – Extradition and 

other Mechanisms. 1998, Kluwer 

8. Gupta, S. K.: Sanctum for the War Criminal: Extradition Law and the International 

Criminal Court. California Criminal Law Review, 2000. Oct. Vol. 3. 

9. Hlavathy A.: A magyar nemzetközi büntetőjog, különös tekintettel jogsegély típusú 

szerződéseinkre. Bp., 1987, BM Könyvkiadó 

10. Knoops, Geert-Jan, A.: Surrendering to International Criminal Courts: Contemporary 

Practice and Procedures. 2002, Transnational Publishers. 

11. Lammasch, H.: Auslieferungspflicht und Asylrecht. Leipzig, 1887, Duncker & 

Humblot 

12. Ligeti K.: Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. 2004, KJK-

KERSZÖV 

13. M. Nyitrai Péter: A kiadatás intézményének újragondolása Európában - az európai 

elfogatóparancs eszméje és alkalmazásának főbb dilemmái, Magyar Jog, 

2003.7.szám 

14. M. Nyitrai Péter: Az európai elfogatóparancs intézményének jövőképe a vonatkozó 

kerethatározat tagállami végrehajtási megoldásainak tükrében, Bűnügyi Tudományi 

Közlemények, 2004, Miskolc, Bíbor Kiadó. 

15. M. Nyitrai Péter: A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszertani megközelítése. 

In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi 

együttműködési rendszerében. 2005, Budapest, KJK-Kerszöv 

16. Máthé, G. – Kis, N. eds.: European Administrative Penal Law. Bp., 2004. 

17. Plachta, M.: European Arrest Warrant: Revolution in Extradition? European Journal 

of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2003. No. 2. 

18. Plachta, M.: „Surrender” in the context of the International Criminal Court and the 

European Union (In: International Criminal Law: Quo Vadis? Association 

Internationale de Droit Penal – Nouvelles Études Pénales, 2004. No. 19. 

19. Rezek, J. F.: Reciprocity as a Basis of Extradition. The British Yearbook of 

International Law, 1981. Vol. 52. 

20. Schutte, B.: The Regionalisation of International Criminal Law and the Protection of 

Human Rights in International Cooperation in Criminal Proceedings. International 

Review of Penal Law, Vol. 65. (1994) Nos.1–2. 

21. Vermeulen, G. – Vander Beken, T. – De Busser, E. – Dormaels, A.: Blueprint for an 

EU Criminal Records Database – Legal, politico-institutional and practical feasibility. 

Maklu, 2002. 
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22. Wiener A. I.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély. Bp., 1993, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó 

23. Wyngaert, Ch. – Stessens, G.: The International Non Bis In Idem Principle: 

Resolving some of the Unanswered Questions. The International  & Comparative 

Law Quarterly, Vol. 48. 1999. Oct. 

 

 

 

 

Tantárgy címe Fejezetek a büntetőjog európai történetéből 

Tantárgy jellege Alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Mezey Barna DSc. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  Beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: 

A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány legfontosabb európai tendenciáinak ismertetése, 

különös tekintettel a magyarországi fejlődésre. 

 

 

A tantárgy tematikája: 

 

12. Az ősi jog konfliktuskezelési technikái 

13. Az államilag szervezett társadalom jogi reakciói a megváltozott körülményekre 

14. A büntetőjog születése 

15. Az antik büntetőjog jellegzetességei 

16. A feudális rendi büntetőjog legfőbb vonásai 

17. A büntetési rendszer átalakulása a 15. századig 

18.  A jogrendezési igény hatása a büntetőjog-alkotásra 

19. A jogágazatiság kialakulása 

20. Kodifikációs mozgalmak Európában 

21. A polgári büntetőjog alapeszméi 

22. A polgári büntetőjogi kodifikáció és a büntetőjogi reformiskolák 

23. Büntetőjogi tudományosság nagy szakaszai 

 

 

Kötelező irodalom: 

Angyal Pál: Szent István büntető törvényei, Budapest, 1938., Degré Alajos: A négyeskönyv 

büntetőjogi elvei, Budapest, 1936., Eckhart Ferenc: A földesúri büntető bíráskodás a 16-17. 

században, Budapest, 1954., Hajdu Lajos: Az első (1975-ös) magyar büntetőjogi kódex-

tervezet, Budapest, 1971., Bernolák Nándor: A büntető törvények és a büntető novella, 
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Budapest, 1908., Kabódi Csaba (szerk.): Büntetési alapfogalmak, Budapest, 2005. 

 

Ajánlott irodalom: 

Angyal Pál: A büntetőjog tankönyve, Budapest, 1913., Fayer László: A magyar büntetőjog 

tankönyve, Budapest, 1900, Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve Budapest, 

1909., Földvári József: Büntetés tana, Budapest, 1970., Gönczöl Katalin: A visszaeső 

bűnelkövetők tipológiája Budapest, 1980., Pauler Tivadar: Büntetőjogtan, Budapest, 1864-

65. 

 

 

 

 

Tantárgy neve Az elektronikus kereskedelem 

Tantárgy jellege Alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Milassin László PhD. 

Oktatási félév tavaszi félév 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja írásbeli beadandó 

Kreditpont 3 

A tantárgy célja:  

A gazdasági életben egyre nagyobb teret nyerő kereskedelmi forma hazai és nemzetközi 

szabályainak bemutatása. A szerződés megkötése kapcsán felmerülő sajátos megoldások 

bemutatása, a kapcsolódó bírósági gyakorlat elemzése. Fontos része a stúdiumnak az uniós és 

a globális jogharmonizációs törekvések bemutatása. 

 

A tantárgy tematikája: 

1. Információs társadalom.  

2. Az információs társadalom és az elektronikus társadalom fogalma. 

3. Elektronikus kereskedelem  

4. Az elektronikus kereskedelemmel, annak jogi vetületei.  

5. Az elektronikus szerződés és az információ jogi védelmével kapcsolatos magyar 

szabályozás. 

6. Az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi kérdései. 

7. Az elektronikus kereskedelem adatvédelmi vetülete. 

8. Az elektronikus kereskedelem viszonya más jogágakkal  

9. Nemzetközi kitekintés.  

10. Az elektronikus kereskedelem joga az Európai Unióban és az USA-ban. 

 

Kötelező irodalom: 

Kondricz P, Tímár A. Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései, KJK-KERSZÖV Kft. 

2000.  
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Ajánlott irodalom:      

1. http://www.mkimarketing.hu/segitseg/eletrajz/szecskay-ui.htm 
 

i. Dr. Faludi Gábor "Az Internet szolgáltatók felelőssége. Külföldi 

tételes jogi megoldások, példák a Ábrahámi gyakorlatból" (2000. 

június)  

ii. Dr. Szecskay András 

"Internet tartománynév (domain név) bejegyzés és vitarendezés 

nemzetközi és hazai szabályai, Jogesetek az alakuló gyakorlatból" 

(2000. június)  

iii. Dr. Budai Judit 

"Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései. Az elektronikus 

szerződés létrejöttének, teljesítésének szabályai" (magyar és angol 

nyelven is hozzáférhető - 2000. augusztus)  

iv. Dr. Szecskay András 

"Az Internet alapvető jogi problémái - Az elektronikus 

kereskedelemmel összefüggő jogi környezet szabályozása a 

2000/31/EU Irányelv tükrében" (2000. szeptember)  

2. A magyar domainjog alapfogalmai. 2000. ELK/3  

3. Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga. HVG-ORAC, 2001. ELK/11  

4. Az elektronikus kereskedelem adóztatása. KJK-Kerszöv, 2001. ELK/5  

5. Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései. KJK-Kerszöv, 2000. ELK/1  

6. Az elektronikus napon belüli kereskedés. Agroinform Kiadó, 1999. ELK/9  

7. E-business stratégia vállalati felsovezetoknek. Aula, 2002. ELK/12  

8. E-commerce : and the law of digital signatures, Dobbs Ferry : Oceana, 2005, ELK/14  

9. Electronic Commerce: Law and Practice. Sweet and Maxwell, 2000. ELK/10  

10. Elektronikus aláírás és társai : "Aki ellenünk van, az velünk van.". Sans Serif Bt., 

2002. ELK/13  

11. Elektronikus kereskedelem. Technika Alapítvány, 2000. ELK/7  

12. Internet gyakorlati kézikönyv : Technikai és jogi tanácsadó cégvezetoknek és .... 

Verlag Dashöfer, 2001. ELK/4  

13. Üzlet és jog az interneten. Panem Kft., 1997. ELK/6  

14. Verseny az elektronikus üzletben.. Muszaki Könyvkiadó, 2000. ELK/2  

Vezetoi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. 

Computerbooks, 2001. ELK/8 

15. Verebics János dr., Sylvester Nóra dr.: Az elektronikus aláírás, elektronikus 

kereskedelemre vonatkozó törvények magyarázata, HVG-ORAC Kiadó, 2006 

 

 

 

Tantárgy neve Az elektronikus kereskedelem 

Tantárgy jellege Alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Milassin László PhD. 

Oktatási félév tavaszi félév 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja írásbeli beadandó 
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Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja:  

A nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek alapításának és működésének bemutatása, e 

szervezetek jogi alapjainak, egyezményeinek áttekintése. Ezek a szervezetek a II. 

világháborút követően jelentek meg a nemzetközi kapcsolatokban, elsősorban az ENSZ 

égisze alatt. A világgazdaságban játszott szerepük ma is jelentős, különösen a világgazdaság 

globalizálódása folytán előálló kihívások tekintetében.  

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. A nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek történeti kialakulása. 

2. A nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek jogi alapjai, nemzetközi 

szerződések. 

3. Bretton Woods-tól a Havannai Chartáig. 

4. A Nemzetközi Valuta Alap intézményi és jogi kérdései. 

5. A Világbank intézményi és jogi kérdései. 

6. GATT és a WTO. 

7. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa. (ECOSOC) 

8. ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája. (UNCTAD) 

9. Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

10. ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ECE –EGB) 

11. UNCITRAL. 

12. Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) 

13. Nemzetközi Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 

 

Kötelező irodalom: 

1.Bruhács J.: Nemzetközi jog III. Nemzetközi szervezetek, Dialogus Campus kiadó, 2001 

2.Blahó-Prandler: Nemzetközi szervezetek és intézmények, Aula, 2011. 

 

Ajánlott irodalom: 

1. Simai -Gál: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban, Akadémia kiadó, 2000  

2. Veres P.: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, Hunfalvy SZKI. 2001 

3. Jaksity György: A pénz nyugtalan természete  

 

 

 

Tantárgy címe 
A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern 

közigazgatásban 

Tantárgy jellege alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Patyi András PhD. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 
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Számonkérés módja  kollokvium 

Kreditpont 3 

A tantárgy célja:  

Ennek a tantárgynak a keretében a közigazgatási döntésekkel szemben igénybe vehető bírói 

jogvédelem alkotmányjogi alapjait, jellemzőit és főbb kihívásait ismerhetik meg a hallgatók. 

A tárgy elsősorban a magyar jog intézményeire, vagyis a magyar közigazgatási bíráskodásra 

koncentrál, de az alkotmányjogi összefüggések és a bíráskodási rendszerekben való 

elhelyezés céljából összehasonlító módszert is alkalmaz. Arra törekszik, hogy a főbb európai 

jogrendszerek és az európai uniós jog vonatkozó szabályainak áttekintése alapján a hallgatók 

érzékeljék, hogy a közigazgatási bíráskodás nemcsak a közigazgatás jog alá rendelésében, 

hanem a közigazgatási jog fejlődésében vagy változásaiban is kiemelt szerepet játszik.  

A tantárgy tematikája: 

1. A közigazgatási bíráskodás eredete és története Európában és Magyarországon 

2. A tényleges közigazgatási bíráskodás tagadására épülő szocialista jog időszaka – a 

bírósági felülvizsgálat 

3. A jogállamiság alapelve és hatása a közigazgatás bírói ellenőrzésére 

4. A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – a bírói út és a közigazgatási bíráskodás 

5. A közigazgatási bíráskodás főbb rendszerei és szervezeti keretei Európában 

6. Bírói jogvédelem az Európai Unió jogában 

7. Van-e a konvergencia a közigazgatási bíráskodási rendszerek között? 

8. Van-e jobb a közigazgatási bírói jogvédelemnél? Alternatív vitarendezés és jogvédelem a 

modern jogállamokban. 

Kötelező irodalom: 

1. PATYI András: Közigazgatási bíráskodásunk modelljei, Budapest, Logod kiadó, 2002 

2. F. Rozsnyai Krisztina: Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban, Budapest, ELTE 

Eötvös Kiadó, 2010 

3. Herbert Küpper :Magyarország átalakuló közigazgatási bíráskodása MTA Law Working 

Papers 2014/59. 

4. Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után, Budapest, 

Complex Kiadó, 2011 

5. KÜNNECKE, Martina: Tradition and Change in Administrative Law, 2007 

Ajánlott irodalom: 

1. SCHWARZE, Jürgen: European Administrative Law, Sweet and Maxwell – Thomson, 

2006 

2. TRÓCSÁNYI László, ifj.: Milyen közigazgatási bíráskodást? Budapest, Közgazd. és Jogi 

K. 1992 

3. MARTONYI János: Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata, KJK, Budapest, 

1960 

4. CONCHA Győző: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz 

való viszonyában, Budapest, 1877., Athaeneum nyomda. 

5. VARGA Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon, Rejtjel, Budapest, 2004 

 

 

 

Tantárgy címe A kommunikációs jogok fejlődéstörténete 
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Tantárgy jellege Alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Révész T. Mihály CSc. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  Beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja:  

A társadalmi kommunikáció jogi intézményeinek történeti szempontú megismertetése. A 

stúdium áttekinti a társadalmi nyilvánosságot megteremtő és generáló közvetítő eszközök 

funkció váltásait, az általuk megvalósuló véleménynyilvánítás jogi kereteit, e keretek 

egyetemes, illetve hazai kiteljesedésének ívét. A tananyag a fentieken túl kiterjeszti 

vizsgálódásait a gyülekezési és egyesülési szabadság fejlődéstörténetére is. A stúdium láttatja 

az írott, az elektronikus sajtó valamint az internet útján történő gondolatközlés 

szabadságának elméleti alapjait, jogi feltétel rendszerét, vállalkozik a véleménynyilvánítás 

joga gyakorlati megvalósulásának elemzésére, s átfogó képet ad a gyülekezési- és egyesülési 

jog szabályozásának európai tapasztalatairól, illetve ezen intézmény magyarországi 

megvalósulásáról. 

 

A tantárgy tematikája: 

 

A kommunikációs jogok fogalma, s korai történetük. 

A véleménynyilvánítás jogi szabályozásának kezdetei az angolszász és a kontinentális 

jogrendszerekben, valamint magyar honban. 

Az elektronikus sajtó szabadsága a XX. század első felében, a világ médiarendszereinek 

osztályozása. 

A duális médiarendszerek kialakulása. 

A média konvergencia kezdetei. 

A világháló kommunikációs joga. 

A gyülekezési jog megjelenése, s fejlődése a világ modern jogrendszereiben. 

A gyülekezési szabadság magyarországi történetének korszakai. 

Az egyesülési jog alakváltozásai, újkori fejlődése. 

Az egyesülési szabadság Magyarországon. 

 

Kötelező irodalom: 

 

Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai. Századvég Kiadó, 2009., 816.o.  

Magyar és európai médiajog. Szerk.: Koltay András – Nyakas Levente, Komplex, Budapest. 

2012. 929. o. 

Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon 1867-1875.,  

Budapest, 1986. 

Révész T. Mihály: Sajtó- és Médiaigazgatás. In: Magyar Közigazgatási Jog Különös Rész 

Európai kitekintéssel. Szerk.: Ficzere Lajos és Forgács Imre, Budapest., 2004. 383 – 398. 

A magyarországi médiaháború története, Média és politika 1989 – 2010. Szerk.: Paál Vince, 
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Complex, Budapest.,2013. 843. o. 

Révész T. Mihály: A gyülekezési jog magyarországi fejlődéséhez. In: Ünnepi tanulmányok 

Kovács Kálmán egyetemi tanár emlékére. Bp. 2005. Budapest, Szerk.: Mezey Barna, 

Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Budapest, 1994. 

Media Law: Ralph L. Holsinger - Jon Paul Dilts, 1994. 

 

Ajánlott irodalom: 

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok. 

Complex, Budapest, 2014. 650. o. 

Révész T. Mihály: Sajtószabadság és „médiaegyensúly” Magyarországon 1867 után. In: „Jöjj 

el szabadság” Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet. 

Szerk.: Szabó Máté, Budapest, 2003. 165 – 196.űSipos Balázs: Média és demokrácia, 

Napvilág Kiadó, 2010., 229. o. 

Révész T. Mihály: A televíziózás szabályozásának modelljei. In: Információs társadalom és 

jogrendszer. Szerk.: Glatz Ferenc, Budapest. 2002. 75 – 94. 

Owen M. Fiss: Megosztott liberalizmus, A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca. 

Complex, 2013. 246. o. 

Révész T. Mihály: A gyülekezési jog polgári kori fejlődése Magyarországon. In: Jogtérteni 

értekezések. Szerk.: Kovács Kálmán, Budapest, 1983. 165 – 178. 

Dr. Rényi József: A gyülekezeti jog, Budapest, 1900. 

Halász József – Kovács István – Szabó Imre: Az állampolgárok alapjogai és kötelességei, 

budapest1965. 

Halmai Gábor: Az egyesülés szabadsága, Az egyesülési jog története. Budapest, 1990.  

 

 

 

Tantárgy címe A magyar alkotmányosság és parlamentarizmus 1989 után 

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Smuk Péter PhD. 

Oktatási félév tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: A kurzus Magyarország rendszerváltás utáni alkotmányfejlődését kívánja 

feltárni és összegezni. A magyar alkotmányos rendszerváltás, az alkotmányos intézmények 

átalakulása, fejlődése, a jogállam kiépülése bemutatását két dimenzióban végzi el. 

1. Egyrészt a hatalmi-politikai eseménytörténet állomásaihoz igazodóan számba veszi, 

elemzi az alkotmányfejlődés mozzanatait. Az elemzés történetiségének vázát alapvetően a 

rendszerváltás tárgyalásos szakasza, valamint a parlamenti ciklusok adják. 2. Másrészt az 

alkotmányos intézmények dimenziójában, azok tartalmi fejlődésének ívét kívánja felvázolni. 

Az egyes intézmények szabályozásának és gyakorlatának bemutatása külön 

esettanulmányokat igényel, hogy a két kutatási-elemzési dimenzió egymást kiegészítve adjon 
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teljes képet a magyar alkotmányosság alakulásáról.  

 

A tantárgy tematikája: 

1. A magyar rendszerváltás – sajátos magyar út, tárgyalásos átmenet, alkotmánykoncepciók  

2. Választások: a politikai váltógazdaság gyakorlata 

3. Parlamentek és kormányok. Az átalakulás és az euroatlanti integráció törvényhozási 

gyakorlata (reformtörvényhozás az államszervezet, alapvető jogok és közpolitikák területén) 

4-12. Esettanulmányok: 

 

- A jogállam fogalma, értelmezése, kiépülésének menete (részelemei többek között: 

jogbiztonság, jogalkotás, dereguláció) 

- A magyar választási rendszer alakulása, megújulásának problematikája 

- A magyar kormányforma sajátosságai, a magyar parlamentarizmus a kelet-közép-európai 

kormányzati rendszerek között. A közvetlen demokrácia intézményeinek funkciói. 

- A parlamenti jog fejlődése, a kormány parlament előtti felelőssége 

- Végrehajtás és államszervezés – a helyi és a központi közigazgatás összehangolása, 

területszervezés, regionalizmus, önkormányzati autonómia 

- Az államfő – alkotmányos feladatok, funkciók, és az emberi tényező 

- A magyar alkotmánybíráskodás kialakulása, szerepe a jogállam kiépítésében, hatáskörök 

és szerepfelfogás 

- Az igazságszolgáltatás személyi és szervezeti függetlensége, jogpolitikai elvárások, 

reformok és szakmai kiválasztódás 

- Az alapjogok védelmének intézményei. Az egyéni és a kollektív emberi jogok 

intézményesülése, a politikai kihívások és alkotmányos értékek feszültsége (gyülekezési 

jog, véleményszabadság, egyesülési jog, információszabadság, emberi méltóság, 

diszkrimináció-tilalom) 

 

Kötelező irodalom: 

Smuk Péter: Magyar közjog és politika 1989-2011. Bp., 2011., Osiris. 

Stumpf István: Erős állam – alkotmányos korlátok. Bp., 2014., Századvég. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Bihari Mihály: Magyar politika 1944-2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Bp., 2005., 

Osiris. 

Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Bp., 2003., Osiris 

Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Bp., 2001., Osiris. 

Körösényi András-Török Gábor-Tóth Csaba: A magyar politikai rendszer. Bp., 2004. Osiris. 

Smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban. Bp., 2008., Gondolat 

Bihari M. (szerk.): A többpártrendszer kialakulása Magyarországon 1985-1991. Bp., 1992., 

Kossuth. 

Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus. 1994., Cserépfalvi. 

Romsics Ignács: Magyarország története a XX. században. Bp., 2005., Osiris. 

Arato, A.: Civil Society, Constitution and Legitimacy. New York, 2000.;  

J.J.-Johnson, N. (eds.): Constitutional Policy and Change in Europe. Oxford.; Schwartz, H.:  

The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe. Chicago, 2000;  

Constitutional Courts on Trial – Special Feature of East European Constitutional Review 

1/1997.;  
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Olson, D.-Norton, Ph.: The New Parliaments of Central and Eastern Europe. London, 1996., 

Frank Cass. 

 

 

 

Tantárgy címe Oktatási és tanulmányírási módszertan 

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Smuk Péter PhD. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 óra 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja:  
A hallgatók gyakorlati képességeinek fejlesztése: ismerteti a tudományos dolgozatok 

írásának követelményrendszerét és fejleszti az oktatói-előadói képességeket. 

A hallgatók három gyakorlati feladatot készítenek el, az egyes tematikai elemekhez 

igazodóan: tudományos dolgozat, konferencia-előadás, tantermi előadás. Ezen gyakorlatokat 

utólag közösen elemezzük és értékeljük. A kurzus a team-munka elemeit felhasználva vonja 

be a résztvevőket az interaktív tanulásba. 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. Kommunikáció-elméleti bevezetés  

(a tudományos, valamint az egyetemi közvélemény előtti megjelenés és kommunikáció 

célja, funkciója) 

 

2. Tudományos dolgozatok összeállítása  

(kutatásmódszertan, hivatkozás-technika, stílusgyakorlatok, tudományos folyóiratokban 

és más írásos fórumokon való megjelenés lehetőségei, gyakorlata) 

 

3. Konferencia-előadások gyakorlata  

(prezentáció-technika, időbeosztás, retorika, továbbá networking idehaza és külföldön) 

 

4. Tantermi előadások gyakorlata  

(előadások és szemináriumok tartásának gyakorlati elemei, megjelenés, információ-

átadás, visszajelzések) 

 

Irodalom: 

 

GYURGYÁK János, Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, 1997, Osiris Kiadó. 

Gary REYNOLDS: preZENtáció. Budapest, 2009, HVG. 
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Tantárgy címe Hatalommegosztás: erős állam-alkotmányos korlátokkal 

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Stumpf István CSc. 

Oktatási félév őszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 óra 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja: megismertesse a hallgatókkal a hatalommegosztás mai problémáit, a 

végrehajtó és törvényhozó hatalom összefonódásából fakadó jogállami deficiteket, az 

alkotmányos ellensúlyok növekvő szerepét, kiemelten az Alkotmánybíróság helyzetét és a 

bírói hatalom problematikáját 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. Államszervezési elvek és értékek (a hatalommegosztás története és modern értelmezési 

lehetőségei, fékek és egyensúlyok rendszere, Bibó István elmélete az államhatalmak 

megosztásáról) 

 

2. Kancellári típusú kormányzás 2.0 és a miniszterelnök az Alaptörvényben (változott-e a 

kormányzási modell az első Orbán kormányhoz képest, bevált-e a „nagyminisztériumi 

struktúra,hogyan módosult a kormányfő szerepe az új alkotmányos szabályozás révén) 

 

3.Az alkotmánybíróság és a bírói hatalom (az Alkotmánybíróság szerepváltozásai a 

rendszerváltozás óta,a bírói aktivizmus, textualizmus és originalizmus és a „láthatatlan 

alkotmány”,a politika eljogiasítása és a bírói hatalom) 

 

4. Alkotmányozó hatalom és alkotmányértelmezés ( az alkotmányértelmezés monopóliuma, 

nyelvtani, logikai, teleologikus,rendszertani és értékelvű értelmezések, az alkotmányozó és 

az alkotmánymódosító hatalom problémája) 

 

5. Alkotmánymódosítások és az Alkotmánybíróság mozgástere ( az átmeneti törvény 

alkotmányellenessége és konzekvenciái, a közjogi érvénytelenség alkotmányos megítélése,az 

alkotmánymódosítások és az Alaptörvény koherenciája, az alkotmánybíráskodás jövője) 

 

Irodalom: 

 

Balogh Zs (2011) - Alkotmánybíráskodás egykor és ma - Alkotmánybírósági Szemle 1.  

Chronowski N-Drinóczi T-Zeller J  (2010) – „Túl az alkotmányon…” - Közjogi Szemle 4.  
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Csink L-Fröhlich J (2011)  - „…az alkotmányjogon innen” -  Alkotmánybírósági Szemle 1.  

66-71  

Csink L-Fröhlich J (2012) - Egy alkotmány margójára - Budapest, Gondolat Kiadó 

L.Csink-B.Schanda (2012) - The Basic Law of Hungary: A First Commentary , The 

Constitutional Court Clarus Press, 157-169 

Jakab A (2010) - Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt-e Magnaud? - JeMa 1. 83-93 

Jakab A-Körösényi A (2012) (szerk) - „Alkotmányozás Magyarországon és máshol” in: 

Tölgyessy P(2012) A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás - 

240-256 Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó 

Köblös A (2010) - Milyen jogvédelmet nyújt az alkotmányjogi panasz? - Alkotmánybírósági 

Szemle 1. szám, 130-135 

Kukorelli I (2006) Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban. Századvég Kiadó, 

Budapest 

Lábady T (2010) - A bírói jogalkotás és alkotmánybírósági kontrollja - Alkotmánybírósági 

Szemle 1.  127-130 

Paczolay P (2010) - Reflections about the powers of the Contitutional Court - 

Alkotmánybírósági Szemle 1.  11-16 

Pokol B(2003) A bírói hatalom Századvég Kiadó, Budapest 

Posner, Richard A. (2008) - How Judges Think - Harvard University Press. Cambridge, 

Massachusetts 

Sári J.(1995) Hatalommegosztás, Osiris Kiadó, Budapest 

Smuk P (2011) Magyar közjog és politika 1989-2011. Osiris Kiadó, Budapest 

Stumpf I (2008) A „szuperkapitalizmus” válsága avagy az erős állam és társadalmi 

kiegyezés Közigazgatási Szemle, Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó, Budapest 16-23 o. 

Stumpf I-G. Fodor G (2008) Neoweberi állam és jó kormányzás Nemzeti Érdek 2008/3 

Századvég Kiadó, Budapest, 5-26 o. 

Stumpf I(2009) Állam és kormányzás Jog-Politika-Állam 2009/3 150-173.o 

Stumpf I(2013) Hatalommegosztás és államszervezet az új Alaptörvényben in: Állam és jog-

kodifikációs kihívások napjainkban. szerk: Fejes Zs-Kovács E-Paczolay P-Tóth J.Z. Jog és 

Államtudományi Társaság-Gondolat,23-40 o.  

Tóth G.A. (2009) - Túl a szövegen – Értekezés a magyar alkotmányról  in: „Viták az 

alkotmánybírósági aktivizmusról”  15-25, Budapest, Osiris Kiadó  

Tóth J-Legény K (2006) (szerk) – Összehasonlító alkotmányjog – in: Legény Krisztián: Az 

alkotmánybíráskodás modelljei, 212-281, Budapest, Complex Kiadó Kft. 

Trócsányi L (2010) - Az alkotmánybíráskodás és igazságszolgáltatás kapcsolatának egyes 

kérdései - Alkotmánybírósági Szemle 1. 120-127 

 

 

 

Tantárgy címe 
Politikai szocializáció – pártbázisok – 

kormányzás   

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Stumpf István CSc.  

Oktatási félév őszi szemeszter 
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Félévi óraszám 12 óra 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

 

A tantárgy célja:  

A tárgy célja, hogy a team-munka keretei között a politikatudományi kutatások legújabb 
eredményeinek feldolgozása mellett a magyar folyamatok elemzésére is sort kerítünk. Az 
elmúlt években igen jelentős mértékű átalakulás ment végbe a politikai mező globális 
térszerkezetében. A változások nem hagyták érintetlenül a politikai rendszerben 
hagyományosan fontos szerepet betöltő intézményeket: a pártokat és kormányokat. A 
politika kemény szerkezetén kívül átalakult a politikai szocializáció világa, új részvételi 
formák, magatartásminták, értékbeállítódások jöttek létre. A politika mediatizálódása és 
perszonifikációja számottevő mértékben átalakította a pártpolitikát, a választási 
kampányokat és a kormányzati tevékenységet is. A félév során, a hallgatók aktív 
részvételével az elméleti irodalom feldolgozása mellett kísérletet teszünk a politikai 
folyamatok policy típusú feldolgozására, az aktuális események analitikus értelmezésére. 

 

A tantárgy tematikája:  

2.1 Változások a politikai részvétel feltételeiben és a politika térszerkezetében 

- az 1945 után született generációk „békeviseltsége ” 

-„csendes  forradalom" életvilágban, materialista versus posztmaterialista értékek 

- elitvezérelt társadalmak helyett elitkihívó társadalmak 

a politikai térszerkezet pluralizálódása 

- globalizált világ 

- szeptember 11 traumája 

- a netokrácia diszkrét megjelenése 

 

2.2 „ Pártok tagság nélkül”— változósok a fejlett demokráciák politikai 

r e n d s z e r e i b e n  

-„ pártok  nélkül a modern demokrácia elképzelhetetlen ”— hogyan magyarázható a 

növekvő szkepticizmus a pártokkal kapcsolatosan? 

- pártok változó szerepkörben.‘ 

• Pártok és választások (a döntés leegyszerűsítése a szavazók szómára, a 

polgárok képzése, azonosulósra és lojalitásra alkalmas szimbólumok 

kifejlesztése és működtetése, a szavazók ösztönzése a választásokon 

való részvételre) 

• Pártok mint szervezetek (a politikai vezetőréteg és a kormányzati tisztviselők 

kiválasztása, a politikai elit képzése, a politikai értékek megjelenítése és 

szintetizálódása) 

• Pártok a kormányban (a kormánytöbbség biztosítása, a kormány megalakítása 

és működtetése, a politikai prioritások érvényesítése, ellenzéki tevékenység a 

parlamentben, a kormány döntéseinek megtámogatása, a kormányzati 

adminisztráció ellenőrzése, a kormányzati stabilitás biztosítása) 

 

2.3. A politikai szocializáció klasszikus elméletei: egyénközpontú és 

rendszercentrikus felfogások 
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• a politikai szocializációs kutatások népszerűvé válásának 

társadalompolitikai okai 

• egyénközpontú kutatások kiindulópontjai és érvrendszere 

• rendszerközpontú kutatások, eredmények, korlátok 

• nemzetközi recepció es kritika 

• hazai adaptáció, változások a politikai szocializáció világában 

• a generációs elméletek alkalmazhatósága 

 

2.4. A választói magatartás változása: elméletek és modelled 

• „michigani” modell főbb jellemzői 

• a racionális választás modellje 

• a választási kampányok szerepe a szavazói viselkedés alakításában 

• média.‘ közvetíti vagy meghatározza a kampányok témáit 

• a magyar választói magatartás jellegzetességei 

• pártok és szavazótáborok 

 

2.5. Mediatizált politika: kommunikáció a politikai tevékenység középpontjában, 

hogyan alakítja ót a média a politikát? 

• Hogyan alakítja át a média a kormányzást? 

• A média hatása a politikusok viselkedésére 

• Mediatizált politikai kommunikáció és a közszféra átalakulása 

• A brit kormányzati kommunikációs modell és hatásai 

• Az Orbán kormány kommunikációs innovációi 

• A Medgyessy kormány válasza a kommunikációs kihívásokra 

• A Gyurcsány kormány megoldásai 

 

2.6. E- Government: hogyan alakítja azt az információs társadalom a kormányzati 

tevékenységet? 

• Elektronikus kormányzás: modellek és kihívások 

• Virtuális közösségek vagy hálózati társadalom 

• Cyber demokrácia: álom vagy valóság 

• Digitális szakadék —globális perspektívából 

• e-Európa program 

• e-Magyarország — a Nemzeti Információs társadalom Stratégiája 

 

2. 7. Globális kormányzás- kormányzati politikák 

• A globális kormányzás teóriai 

• A globális kormányzás strukturális elemei 

• Globális, digitális kommunikáció és a transznacionális szabályozás 

lehetőségei 

• Világtársadalom: struktúrák és trendek 

• Békefenntartó missziók: eredmények és következmények 

 

 

2.8. Kormányzati értékelések public policy szempontból: 

• Kormányzati filozófia és kormányzati szerkezet 

• A MeH szerepváltozása: a zászlóshajó léket kapott? 

• A pártpolitika és kormányzati politika összefüggései 
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Irodalom: 

Castells, M.(2001) The Internet Galaxy. Rejections on Internet, Business and Society. 

Oxford University Press. 

Dalton, R. (1988) Citizen Politics in Western Democracies Public Opinion and  Political 

Parties in the United States, Great Britain, West Germany and France Chataham, N.J.: 

Chatham House Publishers, Inc. 

Dalton, R. — Wattenberg, P. M. (eds.) (2000) Partied without Partisans. Political Change 

in Advenced Democracies Oxford University Press 

DOWNS, A. (1990) „POLITIKAI CSELEKVÉS A DEMOKRÁCIÁBAN: EGY RACIONÁLIS MODELL 

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE. 9. SZÁM. PP. 993—1011. 

Egedy G. (2001) Konzervativizmus az ezredfordulón Magyar Szemle  

Könyvek 

Enyedi Zs.- Körösényi A. (2001) Pártok és pártrendszerek Osiris Kiadó 

Fábian Z. — Tóth István Gy. (1996) „Szavazói táborok és szavazói mobilitás, 1990—95” 

in: Társadalmi páternoszter 1992—1995. Magyar Háztartási Panel, Műhelytanulmányok 

7. Budapest: TARKI 

Gábor L. — Levendel A. — Stumpf I. (szerk.) (1994) Parlamenti választások 1994 

Budapest: Századvég Kiadó 

Gazsó F. — Stumpf I.  (1995)  „Pártbázisok és választói magatartástípusok” Magyarország 

Politikai Évkönyve Budapest,- 

Gazsó F. — Stumpf I. (1995) „Partok és szavazóbázisok két választás után” Társadalmi 

Szemle, 6. szám. 

Gazsó F. — Stumpf I. (1999) „Vá1asztói magatartás és a pártok társadalmi 

beágyazódása” A politikatudomány arcai Akadémia Kiadó-Budapest,- 

Gazsó F. — Stumpf I., Szoboszlai Gy (2001): Parlamenti választások 1998. Budapest, 

MTA Politikai Tudományok Intézete — Századvég 

Harrop, M. — Miller,  W.  L  (1987) Elections and  Voters. A  Comparative Introduction 

New York: New Amsterdam Books 

Heywood, P.- Jones, E.-Rhodes, M.  (eds.):  (2002)  Developments in West European 

Politics 2. Palgrave- New York 

Held, D.-McGrew.(eds.) (2002) Govering  Globalization. Power, Authority, and 

G l o b a l  Governance Polity Press, Cambridge 

Holmes, D.(2001) eGov, Business Strategies for Government. Nicolas Brealey 

Publishing, London 

Inglehart, R. (1990) Culture Shift in Advanced Society. Princeton, N.I.: Princeton 

University Press 

Kéri L. (1998) Tíz év próbaidő Helikon  

Kéri L. (2000) Hatalmi kísérletek Helikon  

Kolosi T.-Toth I.Gy.-Vukovics Gy. (2002) Társadalmi riport TARKI-

Budapest Körösényi A. (1993) Pártok és pártrendszerek Budapest: 

Századvég Kiadó 

 

Kurt: in S., — Sándor P. — Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyvei Budapest, 

1998, 1999, 2000, 2001,2002. 

 

Lipset, S. — Rokkan, S. (1968) (eds.): Party Systems and Voter Alignments. Cross 

National Perspectives. The Free Press 

 

Mandelson, P. (2002) The Blair Revolution Revisited. Politicio’s London 
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Niemi, R. — Weisberg, H. (eds.) (1993) Classics in Voting Behavior. Washington, D.C.: 

CQ Press 

 

Sárközy, T.(1999) „Az Orbán kormány szervezeti felépítése. (A politikai racionalitás 

kormánya)” Kurtán S.,— Sándor P. — Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyvei 

Budapest, 1999. 

 

Sárközy, T.(1999) „A kormányzati intézményrendszer és a politikai stratégia” Kurtán 

S.,— Sándor P. — Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyvei Budapest, 1999. 

 

Stumpf, I. (1994)  „Választói  magatartás  a  generációs  és  vallási  törésvonalak  mentén”  

in: Törésvonalak és értékválasztások. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete 

   

Stumpf,   I.   (1994)   “Generációs törésvonal — pártpreferenciák — választói magatartás” 

  Társadalmi Szemle 12. sz. 

   

Stumpf, I. (1996) „Elszalasztott vagy elhalasztott generációváltás” Századvég 1. szám 

 

Stumpf, I. (1997) (szerk.) Két választás között Századvég Kiadó 

 

Stumpf, I.(1999) „Kormányzásváltás 1998-ban” Kurtán S.,— Sándor P. — Vass L. 

(szerk.): Magyarország politikai évkönyvei Budapest, 1999. 

 

Stumpf, I.(2002) „A XXI. század kihívása: a "jó kormányzás” Kurtán S.,— Sándor P. — Vass 

L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyvei Budapest, 2002. 

 

Stumpf I, Gazsó T, Giró Sz, A.(szerk.) (2003) Ígéretek sodrásában. A Medgyessy kormány 

első éve Budapest, Századvég Kiadó 

 

Stiglitz, J. (2002) Globalization and Its Discontents Peguin Books, London 

 

Sükösd M.- Vásárhelyi M. (szerk.) (2002) Hol a határ? Kampánystratégiák és 

kampányetika, 2002. Élet és Irodalom 

 

Szoboszlai, Gy. (szerk.) (1995) Parlamenti választások. 1994. Budapest, MTA Politikai 

Tudományok Intézete 

 

Tölgyessy P. (1999) Elégedetlenségek egyensúlya Helikon Kiadó 
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Tantárgy címe A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései 

Tantárgy jellege alternatív  

Tantárgyfelelős neve Dr. Sulyok Gábor PhD. 

Oktatási félév tavaszi félév 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

A tantárgy célja: 

 

A tananyag elsajátításával a doktori képzésben résztvevő hallgatók többek között részletekbe 

menő ismereteket szereznek a háború és általában a fegyveres erőszak kiküszöbölésére tett 

nemzetközi erőfeszítésekről, a kollektív biztonság eszméjéről és gyakorlati 

megvalósulásáról, az önvédelem jogának egyes kérdéseiről, a békefenntartásról. Megismerik 

továbbá az erőszak jogellenes alkalmazásának igazolására tett elméleti kísérleteket, valamint 

képessé válnak az erőszak gyakorlati előfordulásainak tudományos igényű elemzésére és 

nemzetközi jogi minősítésére. 

 

A tantárgy tematikája: 

 

1. Háború az ókorban 

2. Az igazságos háború doktrínája 

3. Középkori és újkori béketervek 

4. Háború és egyéb fegyveres cselekmények a klasszikus nemzetközi jogban 

5. A Nemzetek Szövetségének kollektív biztonsági mechanizmusa 

6. A locarnói szerződés és a Briand-Kellogg-paktum 

7. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének kollektív biztonsági mechanizmusa 

8. Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga 

9. A békefenntartás kialakulása és formái 

10. Az erőszak unilaterális alkalmazásának igazolására tett kísérletek 

11. Az erőszak alkalmazásának problémái az ezredfordulón 

12. Esettanulmányok a nemzetközi béke és biztonság köréből 

Kötelező irodalom: 

 

1. Blokker, Niels: Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN 

Security Council to Authorize the Use of Force by “Coalitions of the Able and Willing”. 

European Journal of International Law, Vol. 11. No. 3. (September 2000), 541-568. 

2. Cassese, Antonio: Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International 

Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community? 

European Journal of International Law, Vol. 10. No. 1. (1999), 23-30. 

3. Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. ELTE 

Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 
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4. Neff, Stephen C.: War and the Law of Nations: A General History. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2005. 

5. Pellet, Alain: Brief Remarks on the Unilateral Use of Force. European Journal of 

International Law, Vol. 11. No. 2. (2000), 385-392. 

6. Prandler Árpád: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1974. 

7. Simma, Bruno: NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects. European 

Journal of International Law, Vol. 10. No. 1. (1999), 1-22. 

8. Sulyok, Gábor: The Doctrine of Just War and Its Applicability in Contemporary 

International Law. In: Kovács, Péter (ed.): Historia ante portas: L’histoire en droit 

international/History in International Law. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 110-128. 

9. Tisovszky János: Az ENSZ és a békefenntartás. Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 

1997. 

10. Valki László: A 2001. szeptember 11-i terrortámadás és az önvédelem joga, in Tóth 

Károly (szerk.): In memoriam Nagy Károly. Acta Juridica et Politica, Tomus LXI. 

(2002), 419-430. 

 

Ajánlott irodalom: 

 

1. Andrassy, Juraj: Uniting for Peace. American Journal of International Law, Vol. 50. 

No. 3. (July 1956), 563-582. 

2. Blum, Yehuda Z.: Eroding the United Nations Charter. Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht – Boston – London, 1993. 

3. Blutman László: Belügyekbe való beavatkozás – fogalmi zűrzavar. Jogtudományi 

Közlöny, XLVI. évf. 3-4. szám (1991. augusztus), 74-78. 

4. Bowett, Derek W.: Self-Defense in International Law. Frederick A. Praeger, New 

York, 1958. 

5. Böszörményi Jenő: A humanitárius intervenció néhány jogi és morális kérdéséről. 

Acta Humana, No. 46-47. (2002), 15-37. 

6. Brownlie, Ian: International Law and the Use of Force by States. Clarendon Press, 

Oxford, 1963. 

7. Bruhács János: A humanitárius intervenció nemzetközi jogi aspektusaihoz. Acta 

Humana, No. 46-47. (2002), 7-14. 

8. Cassese, Antonio (ed.): The Current Legal Regulation of the Use of Force. Martinus 

Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986. 

9. Dinstein, Yoram: War, Aggression and Self-Defence. Fifth edition. Cambridge 

University Press, Cambridge, 2011. 

10. Franck, Thomas M.: Recourse to Force: State Action against Threats and Armed 

Attacks. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 

11. Goodrich, Leland M. – Hambro, Edvard: Charter of the United Nations. Commentary 

and Documents. Second and Revised Edition. Stevens & Sons Ltd., London, 1949. 

12. Gray, Christine: International Law and the Use of Force. Third edition. Oxford 

University Press, Oxford, 2008. 

13. Greenwood, Christopher: The Concept of War in Modern International Law. 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 36. Pt. 2. (April 1987), 283-306. 

14. Higgins, Rosalyn: The Development of International Law Through the Political 

Organs of the United Nations. Oxford University Press, London – New York – Toronto, 

1963. 

15. Kelsen, Hans: The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental 

Problems. The London Institute of World Affairs, London, 1950. 
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16. Prandler Árpád: Elfogadott-e a humanitárius beavatkozás gyakorlata a nemzetközi 

jogban? Acta Humana, No. 46-47. (2002), 93-98. 

17. Simma, Bruno (ed.): The Charter of the United Nations: A Commentary. Third 

edition. Oxford University Press, Oxford, 2012. 

18. Sulyok Gábor: Az egyéni vagy kollektív önvédelem joga az Észak-atlanti Szerződés 

5. cikkének tükrében. Állam- és Jogtudomány, XLIII/1-2. (2002), 99-136. 

19. Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat Kiadó, 

Budapest, 2004. 

20. Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, 

szavazás, reform. CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2009. 

21. Szalai Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre. Pólay 

Elemér Alapítvány, Szeged, 2013. 

22. Szigeti Péter: Az erőszakhasználatot legitimáló jelenkori politikai eszmék és a 

nemzetközi jog. Külügyi Szemle, 2005/1-2. szám, 228-247. 

23. Valki László: A nemzetközi jog sajátos szerepe a „hidegháborúban”. In BIGIS 

International Studies, 1995. 33-40. 

24. Woolsey, Lester H.: The “Uniting for Peace” Resolution of the United Nations. 

American Journal of International Law, Vol. 45. No. 1. (January 1951), 129-137. 

 

 

 

 

Tantárgy címe Nemzetközi versenyjog 

Tantárgy jellege alternatív 

Tantárgyfelelős neve Dr. Szegedi András PhD. 

Oktatási félév őszi félév 

Félévi óraszám 12 

Számonkérés módja  beszámoló 

Kreditpont 3 

A tantárgy célja: 

 

A tantárgy célja, hogy a doktorandusz-hallgatók számára a gazdasági verseny jogi 

szabályozásának mélyrétegeit is feltárja. E célkitűzés egyrészt történeti megközelítéssel 

érhető el, amely a versenyjog egyes rétegei kialakulásának elvi hátterét elemzi, másrészt a 

versenyjog azon elveit, amelyek manapság már tulajdonképpen „nemzetközinek” tekinthetők 

egyrészt a versenyjogi alaptípusok, másrészt a versenyjognak az Európai Unióban betöltött 

centrális szerepe miatt. 
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A tantárgy tematikája: 

 

1. Mire jó a verseny? A gazdasági verseny mint érték? A verseny tisztességessége és a 

verseny léte. Közgazdasági versenyelméletek. 

2. A szabadversenyes kapitalizmus versenyelmélete és annak kritikái. A versenyjog rétegei. 

A versenyjog helye a jogrendszerekben. 

3. A tisztességtelen versenycselekmények tilalmának megjelenése és elterjedése Európában. 

Az 1923. évi V. és az 1996. évi LVII. törvény szabályozása. A tisztességtelen 

versenycselekmények tilalmának helyzete a közösségi tagállamokban. 

4. Az antitröszt jog kialakulása. Az amerikai törvényhozás úttörő jellege és hatása 

Európában. 

5. A kartelltilalom elvei: visszaélési és tilalmi elv, abszolút és relatív kartelltilalom. Az elvek 

megvalósulása a XX. század első felétől napjainkig.  

6. A horizontális és a vertikális kartellek. A kartelltilalom alóli mentesülés megoldásai 

Európában és Amerikában. 

7. A gazdasági erőfölénnyel visszaélés és a fúziókontroll elvi jelentősége. 

8. A közösségi versenyjog szerepe és helye. Versenypolitika. A közösségi versenyjog 

szerkezete és eltérései a tagállami jogoktól. 

9. Antitröszt jog az Unióban. 

10. Az állam versenytorzító és –korlátozó szerepe. Az államra vonatkozó versenyjogi 

szabályok. 

11. Az államra vonatkozó versenyjogi szabályok II. 

12. A versenyhatóságok szerepe és hatásköre Amerikában, az Unióban és a közösségi 

tagállamokban 

13. A versenyjog területen kívüli hatálya az uniós, amerikai és a magyar jogban. A 

nemzetközi versenyjogi együttműködés alapjai 

14. A versenyhatóságok európai hálózata 

Kötelező irodalom: 

1. Alison Jones – Brenda Sufrin: EC Competition Law (Oxford, 2014) 

2. Juhász Miklós, Tóth András, Ruszthiné Juhász Dorina (szerk.): Kommentár a 

tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII 

törvényhez (HVG-ORAC, 2015.) 

Ajánlott irodalom: 

1. Ivo van Bael – Jean-Francois Bellis: Competition Law of the European Union (Brüsszel, 

2005) 

2. Jonathan Faull – Ali Nikpay: EC Competition Law (Oxford, 2004) 

3. Damien Geradin, Dr Anne Layne-Farrar, Nicolas Petit: EU Competition Law and 

Economics (Oxford, 2012) 

4. Mark Brealey QC, Nicholas Green QC, Kyla George (szerk.): Competition Litigation 

(Oxford, 2010) 

 

 

 

Tantárgy címe Angol jogi szakszöveg-fordítás 

Tantárgy jellege választható (nem minden félévben kerül meghirdetésre) 

Tantárgyfelelős neve  Dr. Takács Péter CSc.  
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Oktatási félév  tavaszi szemeszter 

Félévi óraszám 12 óra 

Számonkérés módja  
házidolgozatok (a szemeszter során  

                          folyamatos otthoni próbafordítás) 

Kreditpont  3 

A tantárgy célja:  
A tárgy célja, hogy gyakorlati jellegű ismereteket közvetítsen és ilyen készségeket 

alakítson ki az angol nyelvű jogi szakszövegek olvasása (megértése) és magyar 

nyelven való megjelenítése terén. A kiscsoportos oktatás keretében a hallgatók 

megismerkedhetnek a jogi szakszövegek különböző formáival; elsősorban tudományos 

művekkel, ítéletekkel, törvényszövegekkel, s azok fordításának technikai-módszertani 

elemeivel.  

A tantárgy tematikája: 

1. Az idegen nyelvű szakszöveg-„olvasás” és szakszöveg-„fordítás” különbségei. 

Fordítási célok és módszerek. Az olvasandó / fordítandó szakszöveg elméleti 

kérdéseinek megbeszélése.  

2. Fordítás-változatok (különböző szövegek alapján). Magyarul megjelent művek 

angol és magyar szövegének összehasonlítása. Magyarul több fordításban is 

megjelent művek angol-magyar-magyar szövegeinek összehasonlítása  

3. Egy (egyeztetés alapján) kijelölt mű párhuzamos próba-fordítása. A próba-

fordítások részleteinek megbeszélése és véglegesítése 

4. Egy (egyeztetés alapján) kijelölt mű közös próba-fordítása. A próba-fordítások 

részleteinek megbeszélése és véglegesítése 

5. Egy (egyeztetés alapján) kijelölt mű közös próba-fordítása.  A próba-fordítások 

részleteinek megbeszélése és véglegesítése 

6. Egy (egyeztetés alapján) kijelölt mű közös próba-fordítása. A próba-fordítások 

részleteinek megbeszélése és véglegesítése 

 

Szakirodalom (kötelező és ajánlott): 

Ajánlott irodalom: 

N. Kovács Tímea (szerk.): A fordítás mint kulturális praxis. Pécs, Jelenkor, Sensus, 2004. 

240. ISBN: 978963676347X  

Steiner, George: Bábel után. Nyelv és fordítás. I. kötet. Ford.: Bart István. Budapest, 

Corvina, 2005.  

Szegedy-Maszák Mihály: Megértés, fordítás, kánon, Pozsony, Kalligram, 2008. 

Kontler László: Fordítás és összehasonlítás a kora újkori eszmetörténetben. = Helikon. 

Irodalomtudományi Szemle. 2009/1-2. 142-182. o. 

Józan Ildikó – Jeney Éva – Hajdu Péter (szerk.): Kettős megvilágítás. Fordításelméleti 

írások Szent Jeromostól a 20. század végéig. Budapest, Balassi, 2007. Ebben 

különösen: Friedrich Schleiermacher: A fordítás különféle módszereiről. [Über die 

verschiedenen Methoden des Übersetzens. 1813]. 119-149. 

Józan Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény. 

Budapest, Balassi, 2008. 

Bár a tárgy nem „fordítástechnikai” tanácsadás, hasznos lehet még: Bart István – Klaudy 

Kinga: EU fordítóiskola. Európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra. Bp. 
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Corvina, 2003. és Klaudy Kinga – Simigné Fenyő Sarolta: Angol-magyar 

fordítástechnika. Bp. 2000. [978 9631 90 864 X] 

 

Összehasonlításra, fordításra és próbafordításra kiadott művek 

Jerome Frank: Law and the Modern Mind. A forrásszöveg első megjelenése: 1930. Az 

alábbi szöveg forrása: London, Stevens and Sons Limited, 1949. 3–12. oldal. –  Magyar 

szöveg 1: Fordította: Sajó András. Megjelent: Modern polgári jogelméleti tanulmányok. 

Szerk. Varga Csaba. Ford. Sajó András és mások. Bp. MTA ÁJI 1977. 81-94. o. – 

Magyar szöveg 2: Fordította: Mezei Péter.  Megjelent: Bíráskodás az elme ítélőszéke 

előtt. Szerk. Badó Attila. Ford. Mezei Péter és Bóka János. Bp. Szent István Társulat, 

2006. 19-26. o. 

A jó közigazgatás. Eredeti szöveg: Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of 

Ministers to member states on good administration. – Magyar szöveg 1: Az Európa 

Tanács Miniszteri Bizottságának (2007) 7. számú ajánlása a jó közigazgatásról. 

Fordította: Váczi Péter. Megjelent: Magyar Közigazgatás. 2011. 2. szám, 107-112.o. – 

Magyar szöveg 2: Az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága CM/Rec (2007)7  számú 

ajánlása és függeléke Fordította: Balogh Gergely Gyula, Grósz Tamás, Mónus Ildikó,  

Szegedi László és Takács Péter. Megjelent: Pro Publico Bono. Állam- és 

Közigazgatástudományi Szemle. 2011/ 1. szám. 

Ronald Dworkin: Taking rights seriously. – Vegyük komolyan a jogokat! Ford.: Babarczi 

Eszter. = Modern politikai filozófia. Szerk. Huoránszky Ferenc. Bp. Osiris – Láthatatlan 

Kollégium, 1998. 58-77. 
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3. Melléklet 

A doktori iskola keretében meghirdetett doktori témák leírása 
 

 

Jog és államelmélet 

 Az állam fogalom változásai a magyar közjogi gondolkodásban 

 Jogelmélet – Jogbölcselet 

 Jogállamiság intézményi jellemzőinek és kritériumainak kutatása 

 A jogelmélet és a jogbölcselet tudományterületeinek viszonya, kutatási terrénuma 

 A magyar államelméleti gondolkodás hagyományai 

 Az államelmélet viszonya a politológiához 

 Világrendszer elmélet és a világrend változásai 

 A jogállam eszméje és valósága. A jogállamiság változásai 

 A jogpozitivizmus és az értékorientált jogi gondolkodás viszonya a XIX–XX. 

században és a XXI. század elején 

 A modern állam: történeti perspektívák, kihívások és a kihívásokra adott válaszok 

 

 

Jogtörténet 

 A római jog és a jog közgazdaságtani elemzése 

 Büntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon 

 A büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században 

 Egyetemes állam- és jogtörténet 

 Magyar állam- és jogtörténet 

 Bűnügyi jogtörténet 

 Egyes jogintézmények jogtörténeti vonatkozásai 

 

 

Alkotmányjog 

 A nemzeti kisebbségek autonómiája és a témával összefüggő jogi kérdések 

 A kollektív alapjogok intézményesülésének problematikája 

 Jogforrások 

 A magyar parlamenti választási rendszer alakulása a rendszerváltástól napjainkig 

 Parlamenti autonómia, eljárások és képviselői jogok 

 Politikai diskurzus és véleménynyilvánítás szabadsága 

 Hatalommegosztás és alkotmánybíráskodás 

 A kormányzati politika centruma: kancellária-típusú kormányzás Magyarországon 

 A politikai erőtér változása, a politikai rendszert ért újabb kihívások 

 Pártok és szavazók, a választási rendszer és a választói magatartás változása a 

rendszerváltás után 

 Generációk a politikában, a politikai generációk szocializációja 

 

 

Civilisztika 

 Alanyi és alapjogok a magánjogban 

 A polgári jog és a közjog 

 A szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban   
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 A kötelmi jog fejlődési irányai a XX-XXI. században. Jogegységesítési és 

rekodifikációs eredmények és törekvések 

 A kötelmi jog fejlődési irányai a XX-XXI. században. Jogegységesítési és 

rekodifikációs eredmények és törekvések 

 A fogyasztóvédelmi jog reformja kitekintéssel a külföldi a kontinentális és common 

law rendszerekre és az EU fogyasztóvédelmi joganyagára 

 Nemzetközi árufuvarozás joga 

 Felelősség a társasági jogban 

 Hitelezővédelem a társasági jogban 

 A társasági jog fejlődése 

 Kartelljog 

 

 

Bűnügyi tudományok 

 A magyar büntetőjogi szankciórendszer fejlesztésének perspektívái 

 Nemzetközi bűnügyi együttműködés 

 Büntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon 

 A büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században 

 Forenzikus tudomány 

 Tényfeltárás és értékelés a büntető igazságszolgáltatás egyes szakaszaiban 

 A nemi deliktumok hazai szabályozásának egyes kérdéseiről nemzetközi tekintetben 

 A jogellenesen szerzett bizonyítékok felhasználhatósága a bűnügyi tudományok terén 

 

 

Közigazgatási és pénzügyi jog 

 A területi közigazgatás aktuális reformfolyamatai 

 Az alapelvek szerepe, dogmatikája és elmélete a hatósági eljárásban (A Visegrádi 

csoport országaiban) 

 Médiajog 

 A közigazgatás központi szervezete és működése 

 Az önkormányzati igazgatás alapvonalai 

 Nemzeti vagyon, tulajdonosi joggyakorlás, vagyonkezelés, közmonopóliumok, 

koncesszió, PPP, közbeszerzés, közvállalatok 

 Közpénzügyek, költségvetés, adózás 

 

 

Európai és nemzetközi jog 

 Az EU közös kereskedelempolitikájának újabb kihívásai 

 A szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban   

 A fogyasztóvédelmi jog reformja kitekintéssel a külföldi a kontinentális és common 

law rendszerekre és az EU fogyasztóvédelmi joganyagára 

 A nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és helyreállításának alapvető kérdései 

 Háborús válsághelyzetek jogi rendezése 

 Az EURATOM szabályozása különös tekintettel a nukleáris biztonságra valamint a 

kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére 

 Nemzetközi árufuvarozás joga 
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Doktori téma címe: 
Nemzeti vagyon, tulajdonosi joggyakorlás, vagyonkezelés, 

közmonopóliumok, koncesszió, PPP, közbeszerzés, közvállalatok 

Témavezető: Dr. Bende-Szabó Gábor CSc. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

Az Alaptörvény 38. cikkével, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel 

kialakított újtípusú nemzeti vagyonstruktúra és az ennek működtetéséhez kapcsolódó 

vagyongazdálkodási szabályok elméleti és gyakorlati nézőpontú vizsgálata; különös tekintettel 

a tulajdonosi joggyakorlás, ill. a vagyonkezelés jogintézményére. 

 

Az állami vagyongazdálkodás rendszere, szervezeti és működési megoldásai. 

 

A helyi önkormányzati vagyongazdálkodás rendszere, szervezeti és működési megoldásai. 

 

A nemzeti vagyon sajátos szegmensét képező közmonopóliumok (kizárólagos állami/helyi 

önkormányzati gazdasági tevékenységek) helye és szerepe, a koncesszió jogintézménye. 

 

A közbeszerzési szabályozás helye és szerepe a nemzeti vagyon gyarapodásában, különös 

tekintettel az építési és a szolgáltatási koncessziókra. 

 

Public-Private Partnership (PPP) - egy "látens" jogintézmény múltja, jelene és jövője a nemzeti 

vagyon gyarapodásának aspektusából. 

 

Az állami/helyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok; az állam/helyi 

önkormányzat, mint közszolgáltató, illetőleg, mint gazdasági szereplő. 

 

 

 

Doktori téma címe: Közpénzügyek, költségvetés, adózás 

Témavezető: Dr. Bende-Szabó Gábor CSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 A kutatási téma leírása:   

a) Közpénzügyek az alkotmányokban, appropriáció és felmentvény, új típusú fiskális 

szabályok, közpénzügyi szervezetek. 

b) A költségvetési felelősségi keretrendszer kialakulásának kiváltó okai, jelene és jövője; 

szabályozási (hiány- és adósságfékek) és intézményi (költségvetési tanácsok, "fiscal 

watchdogs") elemek. 

c) Parlamenti költségvetési jog, a parlament szerepkörének változásai, a költségvetés 

végrehajtásának parlamenti ellenőrzése. 

d) Az államháztartás központi alrendszere; kormányzati költségvetés, társadalombiztosítás, 

elkülönített állami pénzalapok. 

e) Helyi önkormányzati alrendszer, a helyi önkormányzati autonómia és a helyi 

államháztartási szabályozás összefüggései, bevételi forrásszerkezet (különös tekintettel a 

saját bevételek helyére és szerepére), felhasználási szabadság és kötöttségek, 

önkormányzati költségvetési gazdálkodás. 



119 

 

f) Pénzügyi ellenőrzés (számvevőszéki ellenőrzés, kormányzati ellenőrzés, belső 

ellenőrzés, könyvvizsgálat), nemzetközi ellenőrzési standard-ek (INTOSAI). 

Adópolitika és adóigazgatás, közteherviselés, alkotmányos szabályok, adórendszer, adóhatalom, 

adóhatóságok, adóeljárás. 

 

 

Doktori téma címe:  A római jog és a jog közgazdaságtani elemzése 

Témavezető: Dr. Deli Gergely PhD. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

A doktori téma keretében egy újszerű, a magyar romanisztikában még kevésbé elterjedt 

tudományos módszer, a jog közgazdaságtani elemzése alkalmazására kerül sor. Ennek 

keretében mind a neoklasszikus megközelítés, mind pedig az ún. viselkedési közgazdaságtani 

módszer alkalmazásra kerül. A metódus segítségével a nagy klasszikus jogi és államelméleti 

témák új megvilágításban kerülnek megközelítésre, amely lehetővé teszi a többi, hatályos jogi 

tudományággal, valamint a más diszciplinákkal történő intenzívebb dialógust. 

 

Noha a témakör neoklasszikus megközelítésre épülő, nemzetközi szakirodalma ma már 

jelentősnek mondható, a viselkedési közgazdaságtani megközelítés mind a külföldi, mind 

magyar jogtudományban újdonságnak számít. A leendő doktoranduszok ezért jó eséllyel 

választhatnak olyan kérdést vagy problémát a doktori értekezés tárgyaként, amelynek 

feldolgozása a római jog tudománya szempontjából úttörő, hiánypótló vállalkozásnak minősül. 

 

 

 

 

 

Doktori téma címe:  Az állam fogalom változásai a magyar közjogi gondolkodásban 

Témavezető: Dr. Egresi Katalin PhD. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A XIX./XX. századi magyar alkotmányosság egyik kiemelkedően fontos problémája az állam 

fogalom jelentéstartalmának változása volt. A kutatási téma államelméleti és alkotmányelméleti 

szemszögből a magyar alkotmánytörténet perspektívájában világít rá arra, hogy a rendszerváltás 

utáni magyar alkotmányok normaszövegében történő változásoknak milyen történeti és elméleti 

okai vannak. 

 

 

 

 

Doktori téma címe:  Az EU közös kereskedelempolitikájának újabb kihívásai 

Témavezető: Dr. Horváthy Balázs PhD. 
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A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

A közös kereskedelempolitika, vagyis az Európai Unió harmadik államokkal fennálló 

külkereskedelmi kapcsolatainak hatásköri alapját, jogi szabályozási kereteit és eszközrendszerét 

biztosító politika jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években. Továbbra is számolni 

kell azonban olyan új kihívásokkal, melyek e politika jogi keretrendszerének továbbfejlesztését, 

további reformját indokolhatják. A doktori téma keretében a vizsgálható kérdések alapvetően 

két nagyobb csomópont köré csoportosíthatók. Vizsgálható egyrészt a közös 

kereskedelempolitika hatásköri jellege, különösképpen azon tárgykörök tekintetében, amelyek a 

Lisszaboni Szerződés módosítása nyomán kerültek az Unió kizárólagos kompetenciájába. E 

kérdés különösen fontos a tagállamok – így Magyarország – szemszögéből nézve is, hiszen az 

uniós kompetencia határai egyúttal kijelölik azt a mozgásteret is, amelyen belül a tagállamok 

kereskedelempolitikai érdekeik érvényesítésére képesek. A doktori téma második csomópontja 

a közös kereskedelempolitikai eszközeinek vizsgálatát célozhatja. A politika megvalósításának 

jogi eszköztára tradicionálisnak tekinthető külkereskedelem-politikai eszközöket foglal 

magában, amelyek alapvetően a nemzetközi gazdasági jog normáival összhangban alapozzák 

meg az Európai Unió becsatlakozását a globális kereskedelmi viszonyokba. Az eszközrendszer 

kialakítását, alapfeltételeit, alkalmazását és esetleges későbbi reformjait szükségképpen 

befolyásolja a globalizáció folyamata, az egyre erősödő regionalizáció, valamint vizsgálhatók a 

nemzetközi kereskedelmi jog (GATT-WTO) és a közös kereskedelempolitika összefüggései is. 

A ennek nyomán az uniós eszközrendszeren belül szükségessé váló szabályozási és 

újraszabályozási kérdések hazai kutatása elenyésző, és ennek vizsgálata doktori téma keretében 

egyben becsatlakozási lehetőséget adna a nemzetközi szinten folyó tudományos diskurzusokba. 

 

 

 

Doktori téma címe:  A területi közigazgatás aktuális reformfolyamatai 

Témavezető: Dr. Hulkó Gábor PhD. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A doktori téma keretében a 2010-től megvalósuló, közigazgatási szervezetet és működést 

mélyrehatóan érintő reformfolyamatok tudományos vizsgálatára van lehetőség. Az utóbbi évek 

közigazgatást érintő – sok tekintetben rendszerszintű – változásai okkal nevezhetőek kiemelt 

jelentőségűnek. A közigazgatási szervezet konceptuális változásokon ment keresztül, 

köszönhetően az állami szerepvállalás újragondolásának, amely mind a közigazgatási szervezet, 

mind pedig tevékenység változásait hozza maga után, miközben a közigazgatás mindennapi 

működésével szemben XXI. századi elvárásokat fogalmaz meg (hatékonyság, ügyfélbarát 

ügyintézés, e-közigazgatás, nyilvántartások korszerűsítése stb.). 

A reformok nem választhatóak le az általuk kiváltott társadalmi illetve nemzetgazdasági 

folyamatokról sem, így a téma feldolgozása interdiszciplináris megközelítést igényel. A kutatás 

módszertanában kiemelt szerephez jutnak a statisztika, történeti és jogértelmezési módszerek, 

amelyeket elsődleges adatgyűjtésként megjelenő felmérések és mélyinterjúk segíthetnek, ezzel 

alapkutatási jelleget kölcsönözve a témának. 

 

A témakör feldolgozásának jelentősége abban látható, hogy feltérképezi a beavatkozások okait, 

a döntéshozói szándékok változását illetve a hatékony közigazgatási működés jótékony hatását 

a nemzetgazdaságra. Tekintettel arra, hogy hasonló, átfogó változások az utóbbi években más 

kelet-közép Európai országokban csupán nagyon óvatos lépésekkel valósulnak meg (ha 

egyáltalán), így a hazai modell tapasztalatai más országok kutatóinak is értékes forrásként állhat 
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rendelkezésére. 

 

 

 

Doktori téma címe: 
 Az alapelvek szerepe, dogmatikája és elmélete a hatósági 

eljárásban (A Visegrádi csoport országaiban) 

Témavezető: Dr. Hulkó Gábor PhD. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A doktori téma keretében az alapelvekkel szemben támasztott elvárások, valamint az Európai 

Unió dokumentumainak és az Európa Tanács ajánlásai és ezek hatása a nemzeti jogrendekre 

kerül vizsgálat alá, kiemelt tekintettel a visegrádi országokra. A témakiírás elsődleges célja a 

témakör tudományos feldolgozása a jogösszehasonlítás módszerével - azaz ez jelölhető meg 

elsődleges kutatási módszerként. Természetesen ez nem zárja ki a szokásos jogtudományi 

kutatási módszerek alkalmazását, azonban a módszertan súlypontját a komparatisztikára 

helyezi. Ezen túl elvárás, hogy az összehasonlított szabályozások egyikét a hatályos hazai 

szabályozás jelentse, amelyet a kiválasztott visegrádi ország(ok) szabályozásával és 

jogalkalmazási gyakorlatával vet össze. 

A téma érdekességét a visegrádi országok hasonló (és ebből kifolyólag érdemben 

összehasonlítható) társadalmi, gazdasági és történeti jellege adja, hisz minden esetben 

posztszocialista országokról lévén szó, melyek a rendszerváltozással kapcsolatos normatív 

változásokat sajátos, mégis sokszor nagyon hasonló rendben hajtották végre. Ebből a 

szempontból külön érdekesség Csehország és Szlovákia esetköre, amely a rendszerváltozáson 

túl egy ország-szétválasztást is megélt 1992/93 fordulóján – ezzel egyidőben pedig elkezdődik a 

közigazgatási hatósági jog különutas fejlődése is. 

 

A témakör feldolgozása (hazai jelentőségén túl) a visegrádi országok vonatkozásában is fontos, 

ugyanis a közigazgatási hatósági eljárásjog igazgatási gyakorlata a V4 Magyarországon kívüli 

országaiban sem problémamentes, legyen szó akár a különös és általános eljárási szabályok 

viszonyrendszeréről, akár az alapelvek mindennapi hivatali gyakorlatban való érvényesüléséről 

(pl. anyanyelvhasználat, érdemi bírósági felülvizsgálati rendszer működése, jogorvoslathoz való 

jog tényleges érvényesülése stb.) Így a téma a Visegrádi csoport országaiban is jól bemutatható 

és érdeklődésre tarthat számot, nem csak hazánkban. 

 

 

 

  

Doktori téma címe: 
A nemzeti kisebbségek autonómiája és a témával összefüggő jogi 

kérdések 

Témavezető: Dr. Korhecz Tamás PhD. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A doktori téma keretében olyan kérdéskörök vizsgálatára és tudományos feldolgozására nyílik 

lehetőség, mint például a nemzeti kisebbségek védelme és jogai, a jogegyenlőség és a 

kisebbségi jogok összefüggései és gyakorlati garantálásunknak nehézségei. Az Európa Tanács 

jogi érvényű egyezményei és soft law jellegű ajánlásai egyaránt értékes kutatási területet 

kínálnak fel annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a nemzetközi jogban mennyire 
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megalapozottak az autonómiakövetelések. 

A működő autonómiák összehasonlító vizsgálata lehetőséget biztosít arra, hogy feltárjuk azokat 

a jogi kereteket illetve rámutassunk azokra a jogi megoldásokra, amelyek feloldhatják az 

autonómiával kapcsolatos illúziókat, de ellenállásokat is. 

 

Noha a témakör nemzetközi és magyar szakirodalma jelentős, a magyar jogtudományban a 

nemzetiségi autonómia vizsgálata és elemzése kicsit egyoldalú és hiányos is. Az autonómia 

vizsgálata magyar szemmel leginkább a Kárpát-medencei magyar közösségek megvalósulatlan, 

de olykor kritikátlanul támogatott autonómia követelésein keresztül történt meg, leginkább a 

politikatudomány és a szociológia keretei között. Az autonómia-kezdeményezések jogi, 

összehasonlító jogi vizsgálata gyarkan elmaradt, sőt a szlovéniai, szerbiai és horvátországi 

magyar nem-területi alapon működő autonómiák tételes jogi összehasonlítása is várat magára. 

Különösen izgalmas kutatás tárgyát képezhetné az autonómia és a kettős állampolgárság 

intézményének vizsgálata. A leendő doktoranduszok ezért jó eséllyel választhatnak olyan 

kérdést vagy problémát a doktori értekezés tárgyaként, amelynek feldolgozása a jogtudomány 

szempontjából úttörő, hiánypótló vállalkozásnak minősül. 

 

A doktori téma által felölelt tárgyak feldolgozása az esetek döntő többségében a szokásos 

jogtudományi kutatási módszerek következetes alkalmazása révén elvégezhető, ám ez nem 

zárja ki, hogy egyes kérdéseket más diszciplínák – így például a politika tudomány, a 

történelemtudomány vagy a szervezéstudomány – módszereinek vagy eredmányeinkek 

segítségül hívásával is fel lehessen dolgozni. 

 

 

Doktori téma címe: 
 Tényfeltárás és értékelés a büntető igazságszolgáltatás egyes 

szakaszaiban 

Témavezető: Dr. Kovács Gábor PhD. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A témakiírás a bizonyítás folyamatának összefüggéseit és elméletét tárgyaló, ugyanakkor a 

gyakorlatból is merítő, nemzetközi elemzést, összehasonlítást felölelő területet foglal magában. 

A témakiírásban lehetőség van az egyes bizonyítékkategóriák eljárásbeli információs és 

bizonyító értékének vizsgálatára, valamint az egyes beszerzési módszerek jogállami 

követelményeknek való megfelelőségének elemzésére. 

 

 

Doktori téma címe: 
 A nemi deliktumok hazai szabályozásának egyes kérdéseiről 

nemzetközi tekintetben 

Témavezető: Dr. Kovács Gábor PhD. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A kutatási téma a szexuális bűncselekmények büntetőjogban betöltött szerepének, különösen 

annak jogtörténeti és a jelenlegi Btk. által hozott változásainak vizsgálatát teszi lehetővé, 

melynek keretében a nemzetközi jogalkotási kötelezettségek, a téma kriminológiai vonatkozásai 

és az összehasonlító jogi vetületek kapnak jelentős hangsúlyt. 
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Doktori téma címe: 
 A jogellenesen szerzett bizonyítékok felhasználhatósága a 

bűnügyi tudományok terén 

Témavezető: Dr. Kovács Gábor PhD. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A téma a terület fogalmi elhatárolásaira fókuszál, melynek keretében az elmélet és a gyakorlat 

számára hasznosítható tézisek megfogalmazására nyílik lehetőség. A kutatás érinti a bűnügyi 

tudományok (pl. büntetőjog, büntető-eljárásjog, kriminológia, kriminalisztika) számos 

spektrumát. 

 

 

Doktori téma címe:  Forenzikus tudomány 

Témavezető: Dr. Kovács Gábor PhD. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A témakiírás alapján lehetőség nyílik a mind nagyobb jelentőséggel bíró, több területet 

integráló interdiszciplináris forenzikus kutatás lefolytatására. A kutatás a hazain túl az európai 

forenzikus (igazságügyi) térség elemzésére is lehetőséget biztosít. 

 

 

 

Doktori téma címe:  A kollektív alapjogok intézményesülésének problematikája 

Témavezető: Dr. Kukorelli István DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A kollektív szabadságjogok, nevezetesen: 

 a lelkiismereti és valásszabadság, 

 a szólás- és sajtószabadság (a véleménynyilvánítás szabadsága), 

 a gyülekezési- és egyesülési szabadság, a klasszikus első generációs jogok körébe 

tartoznak. Az alkotmányjogi szabályozás szempontjából releváns jogokról van szó, ez a 

jogág adja külön törvényekben a legfőbb garanciákat.  

 

A doktori téma egyaránt lehetőséget biztosít a külön-külön kutatásra, de az együttes vizsgálatra 

is, pl. az állam szerepét illetően. Fontos szerepe van az alkotmánytörténeti és az összehasonlító 

kutatási módszertannak. 

 

A normatív, leíró elemzés mellett lényeges az élő jog a jogalkalmazói gyakorlat vizsgálata is 

(pl. a gyülekezési jog esetében). 

 

Az Alkotmánybíróság számos döntése érintette a kollektív szabadságjogokat, különösen a 

véleménynyilvánítási szabadság védelmi szintjének kérdése lehet izgalmas kutatási téma (a 

gyűlöletbeszéd alkotmányjogi megítélése). 
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Doktori téma címe:  Jogforrások 

Témavezető: Dr. Kukorelli István DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A jogforrásnak közismerten létezik jogfilozófiai, politológiai és alkotmányjogi fogalma, éppen 

ezért a jogforrások c. doktori téma interdiszciplináris kutatást igényel. 

  

Alkotmányjogilag megválaszolandó a jogalkotói hatáskör telepítése, kinek, mely állami 

szervnek milyen terjedelemben adhat az alkotmányozó hatalom jogalkotói autoritást. Hogyan 

változhat a jogalkotói hatalom súlypontja (a felhatalmazás intézményének alkotmányossága).  

 

A téma keretein belül vizsgálandó a jogalkotási döntéshozatal egésze, ezen belül a minősített 

többségű törvényalkotás, valamint a közjogi érvénytelenség és ezeknek alkotmánybírósági 

gyakorlata.  

 

Megkerülhetetlen kérdés a jogforrási rendszer normaterjedelme (írott jogszabályok, 

„agglomeráció”, a bíró alkotta jog, az Alkotmánybíróság határozatai), továbbá a rendszer 

koherenciája, a normakollízió kérdése. 

 

Szervesen hozzátartozik a jogforrás rendszerhez a nemzetközi joggal és az uniós joggal való 

kapcsolat vizsgálata.  

 

A jogállam klauzula és a jogbiztonsági összefüggéseit számos határozatában értelmezte az 

Alkotmánybíróság. E gyakorlat értékelése is a témához tartozik. 

 

 

Doktori téma címe: Háborús válsághelyzetek jogi rendezése 

Témavezető: Dr. Lamm Vanda akadémikus 

 

 

 

Doktori téma címe: 

Az EURATOM szabályozása különös tekintettel a nukleáris 

biztonságra valamint a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 

hulladékok kezelésére 

Témavezető: Dr. Lamm Vanda akadémikus 

 

 

 

Doktori téma címe: Alanyi és alapjogok a magánjogban 

Témavezető: Dr. Lenkovics Barnabás CSc. 
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A doktori téma rövid összefoglalása: 

A doktori témakörben a magánjog rendszerét az alanyi jogok és az alapjogok szempontjából 

kell vizsgálni, ezekre a kiemelt szempontokra kell a magánjogi elemzést koncentrálni. 

 

A kutatási feladat lényege az, hogy a klasszikus magánjog alapvető értékeinek, a polgári jog 

által biztosított legfontosabb alanyi jogoknak az alkotmányos alapjogokká minősítése – mint 

20-21. századi új kísérlet – milyen hatással van és lesz a jogrendszer egészére, a jogi normákra 

és a jogérvényesítés eszköz- és fórumrendszerére. 

 

 

 

Doktori téma címe:  A polgári jog és a közjog 

Témavezető: Dr. Lenkovics Barnabás CSc. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

Egyrészt a témakörben be kell mutatni, hogy a XX. századi totális diktatúrákban (így 

Magyarországon a szocializmus 4 évtizedében) jellemző volt a magánjog elközjogiasítása, vele 

együtt a privát autonómia drasztikus beszűkítése, korlátozása. A XXI. század elején hasonló 

kérdéseket vet fel számos klasszikus magánjogi jogosultság „alkotmányjogiasítása”, alapvető 

szabadságként, illetve emberi jogként való megjelenítése. Ez a jelenség a privát autonómia 

kiszélesítése mellett felveti az „elközjogiasítás” (imperatív és kogens szabályozás) veszélyét. A 

téma keretében ennek az új jogi jelenségnek az egyes jogágazati és jogterületi 

megnyilvánulásait lehet kutatni. 

 

Másrészt elemezni kell, hogy a XX. század végének nyugati demokratikus jogállamaiban – 

többek közt az ún. Public Management irányzat hatására – felerősödött a közigazgatási jog 

„polgári jogiasodása”, a közszerződések, a piaci módszerek közigazgatásban való elterjedése 

következtében. 

 

 

 

Doktori téma címe: 
A szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai 

Unióban   

Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A szerződések közös európai szabályainak létrehozására és tagállamok szerződési jogának 

összehangolására irányuló európai kezdeményezések, a lehetséges jogalkotási irányok 

vizsgálata a modellszabályoktól. A közös európai adásvételi jog kodifikációja. 

 

 

 

Doktori téma címe: 
A kötelmi jog fejlődési irányai a XX-XXI. században. 

Jogegységesítési és rekodifikációs eredmények és törekvések 

Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc. 
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A doktori téma rövid összefoglalása: 

A kötelmi jog és a szerződései jog közös szabályainak modernizációját célzó új megoldások 

vizsgálata egyes európai országok és az új magyar Polgári Törvénykönyv, illetőleg kötelmi jog 

egységesítésére irányuló európai és nemzetközi modellszabályok összevetése alapján. 

 

 

 

Doktori téma címe: 

A fogyasztóvédelmi jog reformja kitekintéssel a külföldi a 

kontinentális és common law rendszerekre és az EU 

fogyasztóvédelmi joganyagára 

Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A fogyasztóvédelmi jog fejlődésének, egyes jogintézményeinek összehasonlító vizsgálata a 

jogterületen folyó reformtörekvések tükrében, az európai jogharmonizáció jogi alapjainak, a 

jogharmonizáció jellegzetességeinek, valamint fogyasztóvédelmi acquis rendszerének 

vizsgálata és összevetése a tagállamok, valamint az EU-n kívüli jogrendszerek sajátosságaival.  

 

 

 

Doktori téma címe: 
A kontraktuális felelősség objektivizálása az új Polgári 

Törvénykönyvben  

Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség új rendszere a Ptk-ban. A kontraktuális és 

deliktuális felelősség szétválasztásának következményei, különös tekintettel a non-cumul elv 

alkalmazására. A magyar és a külföldi kontraktuális rendszerek összevetése. A szigorú 

felelősség bevezetésének hatása a szerződési és a joggyakorlatra. 

 

 

 

Doktori téma címe: 

A fogyasztói szerződések sajátosságai és helyük a magánjogi 

szerződések rendszerében 

 

Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A fogyasztói szerződésekre vonatkozó kivételes szabályozás problémái a szerződéskötést 

megelőző prekontraktuális tájékoztatási kötelezettségtől, a feltétlen elállás jogáig. A 

szerződésekre vonatkozó szabályok és a fogyasztói szerződések kivételes szabályainak 

együttélésének, összeegyeztethetőségének vizsgálata a magyar és a külföldi jogrendszerekben. 
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Doktori téma címe: 
A magyar büntetőjogi szankciórendszer fejlesztésének 

perspektívái 

Témavezető: Dr. M. Nyitrai Péter PhD. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A büntetőjog-tudomány érdeklődésének egyik alapvető vetülete a vizsgálódás alapját képező 

jogágban tételezett szankciók köre. A szankciórendszer kialakításában, az egyes szankciófajták 

tételezésében, a vonatkozó részletszabályok kimunkálásában a tradíciók mellett mindenkoron 

szükségképpen meghatározó szerepet játszik a nemzeti és sok esetben a nemzetközi 

büntetőpolitika változása, s a büntetőjog ultima ratio jellegének kidomborítását hol 

erőteljesebben, hol gyengébben felvállaló jogintézmények felbukkanása. Egy már kialakult 

szankciórendszer sosem maradhat változatlan, azt a társadalmi-gazdasági változásokhoz, egyéb 

büntetőjogi összefüggésekhez igazítottan kell vizsgálni. Ehhez képest lényeges, hogy a nemzeti 

szankciórendszer újra-és továbbgondolásakor a büntetőjogi felelősségre vonás alanyai körének 

bővülésére (pl. jogi személyek), a büntetés-kiszabás elveinek, szabályainak, gyakorlatának 

alakulására, valamint a büntetés-végrehajtás során szerzett tapasztalatokra egyaránt 

figyelemmel kell lenni. 

 

A doktori téma keretében így kiemelt figyelmet kell szentelni az egyes fő-és mellékbüntetések, 

illetve intézkedések kiszabási, elrendelési és végrehajtási jellemzőire, az alternatív szankciók 

alkalmazhatóságára, s a büntetési célok hatékony megvalósulásának mutatóira, feltételeire. A 

figyelmet így nem csupán a szabadságelvonással járó szankciók kérdésére kell lényegileg 

összpontosítani, hanem a tényleges vagyoni-és személyi természetű jogkorlátozások kérdésén 

túl foglalkozni kell az egyes diverziós lehetőségekkel, a mediáció szellemében kialakított, 

kialakítandó intézményekkel, a büntetőjogilag felelősségre vonható jogi személlyel szemben 

alkalmazható szankciókkal is. 

  

A szankciórendszer vizsgálatát indokolt elkövetői korcsoportok, valamint bűncselekmény-

típusok összefüggésében, összehasonlító aspektusban is elvégezni, illetve elkerülhetetlen az 

összehasonlító jogi módszer alkalmazása, s az ennek eredményeként megismert és elemzett 

egyéb nemzeti jogi megoldások hazai adaptációs lehetőségeinek értékelése. 

 

 

Doktori téma címe: Nemzetközi bűnügyi együttműködés 

Témavezető: Dr. M. Nyitrai Péter PhD. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A nemzetközi büntetőjog, s így a nemzetközi bűnügyi együttműködés integráns részét képező 

jogterületek (így a büntetőjog, nemzetközi jog, alkotmányjog, közigazgatási jog) alanyi és 

tárgyi köre, metodológiája, értékrendszere és rendeltetése között nehezen teremthető összhang. 

A doktrinális kapcsolódás és a módszertani koherencia hiánya ellenére a nemzetközi bűnügyi 

együttműködés szabályozási területét mégis önállósult, sajátos elvekkel és szabályokkal 

felvértezett tudás-és normaanyag jellemzi, amelyet a releváns jogterületek közös cél, a 

nemzetközi kriminalitás elleni, jogállami alapokon nyugvó küzdelem érdekében történő 
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„összeműködése” jellemez. Elsőrendű feladat ezen funkcionális összhang további erősítésére, 

modernizálására irányuló törekvés. 

 

A téma feldolgozásának alapvető vizsgálati szempontjai: a büntetőpolitika, a kooperáció 

szervezeti kerete, és a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködés különböző 

dimenziói. Minderre figyelemmel foglalkozni kell a büntető joghatóság megalapozása és 

gyakorlása problematikájával, a bilaterális és multilaterális kapcsolatokon nyugvó 

együttműködési mechanizmusokkal, valamint az egyes regionalizációs törekvések, így 

különösen az európai igazságügyi térség specifikumaival, amelyek közvetlen alapjaivá is válnak 

a globális szemlélet egységesítésére irányuló törekvéseknek (így az Európa Tanács eredményeit 

sok esetben modell-egyezményként fogadták el az ENSZ keretei között). Figyelmet igényelnek 

a nemzetközi bűnözés különböző típusai elleni küzdelem érdekében kidolgozott, kidolgozandó 

válaszok sajátosságai is, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus implikációi.  

Az igazságügyi hatóságok (ügyészségek és bíróságok) közötti, ún. jogsegély-típusú kooperáció 

kapcsán hangsúlyt érdemel a kiadatás és az eljárási jogsegély, de ez ezekből önállósult egyéb 

jogsegély-formák is, mint a büntetés-végrehajtás átadása/átvétele, a büntetőeljárás 

átadása/átvétele, a feljelentés külföldi államnál, a vagyonelkobzás, elkobzás és az ezekkel 

azonos hatású más büntetés, intézkedés végrehajtásának átadása/átvétele. Elkerülhetetlen 

mindezzel összefüggésben az Európai Unió kölcsönös elismerés elvén alapuló újabb 

együttműködési formáinak áttekintése is, úgy mint az európai elfogatóparancson alapuló átadás, 

a bizonyítási jogsegély, a pénzbüntetések kölcsönös végrehajthatósága, s az európai 

végrehajtási okirat intézménye. A nemzetközi bűnügyi jogsegély újabb fejlődési tendenciái 

pedig indokolják azt is, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködésre ne csak csupán mint 

bűncselekmények tárgyában folytatott kooperációra tekintsünk, hanem a (kriminális) 

szabálysértések vonatkozásában is alkalmazható intézményösszességet jelentsen. 

 

Az ún. nem jogsegély-típusú együttműködés tekintetében a nyomozó hatóságok közötti 

kooperáció, valamint a közigazgatási szervek közötti, büntetőeljárásokban felhasználható 

eredménnyel járó együttműködés igényel feldolgozást. Végül, de nem utolsósorban az államok 

közötti együttműködés dimenziójának vizsgálata a ki kell, hogy egészüljön a bűnügyi 

kooperáció nemzetek felettiségének nézőpontjával is, amennyiben a nemzetközi 

büntetőbíróságok és a nemzeti államok között folytatott együttműködés sajátszerűségei ezt 

indokolják.  

 

 

 

Doktori téma címe: Büntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon 

Témavezető: Dr. Mezey Barna DSc. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A 19. század Magyarországon a kodifikáció évszázada. A nyugat-európai törvényalkotásoktól 

némileg elmaradva az európai „második” hullám vége felé, de minőségében európai 

modelljeihez hasonló törvények és törvénykönyvek születtek hazánkban is. A téma az 1795. évi 

büntető kódextől az 1908. évi első büntető novelláig fogja át a büntető kodifikációk folyamatát. 

Ezen belül az egyes büntető kódex-tervezetek (1795., 1827., 1843., 1867.) a hatálya léptetett 

büntető törvénykönyvek (1852., 1878., 1908.) és a nem kódex jellegű büntető törvények 

egyenként történő értékelésén túl a büntető kodifikáció európai történetébe ágyazott magyar 

tendenciákat és a kodifikáció tartalmi-technikai kritériumait kíséri végig a tematika. 
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Egyik fő alterülete a kódexek szerkezetének kialakulása-kialakítása, az a törvényalkotás-tani 

jelenség, mely a feudális-rendi nagyrészben kaotikus és rendszer nélküli büntető jogalkotásból a 

szisztematikus, elvekre épített, logikus szerkezetű és mind precízebb tényállásokat 

megfogalmazó modern polgári kódexig szakmai-tudományos hidat képezett. 

 

Másik jelentős terrénuma a témának a magyar jogi műnyelv, a büntetőjogi terminológia, a 

nyelvújítás során kialakított új szakkifejezések és szóhasználatok térnyerésének elemzése. 

Ennek során rövid ötven esztendő alatt a latinnal kevert német-magyar szaknyelv precíz 

büntetőjogi kifejezések befogadójává vált.  

 

Harmadikként a téma keretébe tartozik a kodifikáció történelmi-politikai hátterének 

összehasonlító vizsgálata, mely módot nyújt arra is, hogy az országgyűlésekben képződő 

politikai akaratok és becsatornázott érdekek tablójának tükrében fogalmazódjék meg a 

jogalkotói szándék (kodifikációs tervezetek, bizottmányi munkák) és a valós törvényhozói 

eredmény (a pártok és a képviselők magatartásának megfelelő végszavazási eredmények) 

közötti feszültség vagy összhang. 

 

 

Doktori téma címe: A büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században 

Témavezető: Dr. Mezey Barna DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

A magyar büntetőjogi gondolkodás a 19. században jellegzetes módon függvényének vált a 

politikai mozgalmaknak. Az egyetemen csak az érvényes büntetőjogot tanították, annak is 

inkább perjogi vonatkozásait; az universitason reformeszmék nem születtek. Hazánkban a 

felvilágosodás meglehetősen kései jelenség volt: mondhatni együtt jelentkezett a liberális 

áramlatokkal. Ennek következtében a 18. századi felvilágosodás eszméi a 19. századi 

szabadelvűséggel ölelkezve jelentek meg a magyar politikai és tudományos gondolkodásban. A 

jellegzetes magyar nemesi közigazgatás a vármegye által intézett törvénykezési ügyek és a 

politika között szerves kapcsolatot alakított ki. 

  

A téma egyik fontos dimenziója a liberális politikai mozgalom és a fogházjavító mozgalom 

összekapcsolódása, melynek csúcspontja volt az 1843. évi büntetőjogi törvényjavaslat. A 

fogházjavítók társadalmi program szintjére emelték az embertelen büntető gyakorlat (és ezen 

belül a büntetés-végrehajtás) reformját. Ez a folyamat a tömlöcöt az érdeklődés homlokterébe 

állította.  

 

A másik fontos szempont a téma kimunkálásában a börtönügyi tudományosság létrejötte a 

börtönügyi szakterminológia kialakulása és a nagy társadalmi viták következtében a nemzetközi 

börtönügyi tapasztalatok és eredmények ismerttté válása. Ez a tendencia Magyarországot 

felkészítette a polgári börtönügy kimunkálására. 

 

A polgári átalakulással Nyugat-Európa századokkal Magyarország előtt járó államaival 

hasonlóan általános büntetési nemmé vált a szabadságvesztés-büntetés, miközben eltűntek vagy 

háttérbe szorultak a büntetési rendszerben a feudális-rendi társadalom jellemző 

megbecstelenítő, lealázó és embertelen szankció nemei. Ez az átalakulás szükségessé tette 

egyfelől a büntetés-végrehajtás (immáron börtönügy) jogi szabályozását, a büntetés-
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végrehajtási jog kialakítását, valamint a börtönügy technikai-építészeti feltételrendszerének 

kialakítását, melyek mindegyike külön-külön is önálló téma. 

 

 

 

Doktori téma címe: Médiajog 

Témavezető: Dr. Révész T. Mihály CSc. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

Az elektronikus sajtó szabályozása, közkeletű nevén a tartalom regulázása, közel egy 

évszázados múltra visszatekintő jogterület. A korábban nemzeti keretek között megvalósuló 

jogalkotás az utóbbi évtizedekben kiegészült a regionális és globális szervezetek teremtette 

normarendszerrel. 

 

A doktori téma keretében vizsgálat tárgyát képezheti a médiajog-alkotás történeti, elméleti és 

gyakorlati problémái Magyarországon, valamint az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott 

országokban. Ennek során megvilágításra kerülhet, hogy milyen azonosságok és eltérések 

jelentkeztek a közép-kelet európai régió egyes országainak médiarendszereiben a 

rendszerváltások előtt, majd az azt közvetlenül követő időszakban, a térség médiastruktúrájának 

átalakításában milyen mintavételi lehetőségek kínálkoztak, miként befolyásolta a 

magyarországi médiaviszonyokat az uralkodó elitek magatartása, a demokratikus versengő 

pártrendszerre történő áttérés folyamata? 

 

A téma iránt érdeklődők elemezhetik az első magyar médiatörvény, az 1996. évi I. törvény 

/Rtv/ megalkotásának és végrehajtásának elméleti és gyakorlati tapasztalatait. E körben 

vizsgálhatják a magyar törvény eredetiségét, illetve az európai törvényhozásból adaptált 

intézményeit, a törvényjavaslat koncipiálásának folyamatát, parlamenti vitáját, valamint az Rtv 

módosítására irányuló sikeres és kudarcos törekvéseket. 

 

A doktori téma összetettségéből következően a jelöltek analizálhatják az Európai Unió 

médiapolitikájának irányait, s tendenciáit, a tartalomipar szabályozásának fejlődéstörténetét, s 

főbb jellemvonásait a Közös Piactól az Európai Unió létrejöttéig, a határokat átlépő televíziózás 

szabályozását, valamint annak alakulását a múlt század utolsó évtizedében, a reklámozásra, 

továbbá a kiskorúak védelmére vonatkozó jogalkotás közel múltját, a médiakoncentrációk 

problematikáját. 

 

A technológiai forradalom, a röviden csak digitális műsorszórásnak nevezett jelenség, valamint 

az Internet nyújtotta további lehetőségek gyökeres szemléletváltást eredményezett a közeli 

esztendőkben a médiapiacokon és médiarendszerekben, amely a szabályozás terrénumát is 

érintették. A téma lehetőséget ad ezért a médiajog tudományos alapjainak megújítására, az 

önszabályozás lehetőségeinek kimutatására is. 

 

 

 

Doktori téma címe: 
A magyar parlamenti választási rendszer alakulása a 

rendszerváltástól napjainkig 
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Témavezető: Dr. Smuk Péter PhD. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

A választási rendszer anyagi és eljárási szabályainak reformja, alkotmányjogi problémái, és 

összevetése más választási modellekkel. Pártrendszer és választási rendszer összefüggései. 

 

 

Doktori téma címe: Parlamenti autonómia, eljárások és képviselői jogok 

Témavezető: Dr. Smuk Péter PhD. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

A parlament helye a hatalommegosztás rendszerében, az országgyűlés hatáskörének korlátai és 

szervezetalapítási szabadsága. Történeti, összehasonlító és alkotmányjogi szempontból 

egyaránt. 

 

 

Doktori téma címe: Politikai diskurzus és véleménynyilvánítás szabadsága 

Témavezető: Dr. Smuk Péter PhD. 

 

 

Doktori téma címe: Hatalommegosztás és alkotmánybíráskodás 

Témavezető: Dr. Stumpf István CSc. 

 

 

Doktori téma címe: 
A kormányzati politika centruma: kancellária-típusú kormányzás 

Magyarországon 

Témavezető: Dr. Stumpf István CSc. 

 

 

Doktori téma címe: 
A politikai erőtér változása, a politikai rendszert ért újabb 

kihívások 

Témavezető: Dr. Stumpf István CSc. 

 

 

Doktori téma címe: 
Pártok és szavazók, a választási rendszer és a választói magatartás 

változása a rendszerváltás után 

Témavezető: Dr. Stumpf István CSc. 
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Doktori téma címe: Generációk a politikában, a politikai generációk szocializációja 

Témavezető: Dr. Stumpf István CSc. 

 

 

Doktori téma címe: 
A nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és 

helyreállításának alapvető kérdései 

Témavezető: Dr. Sulyok Gábor PhD. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

A doktori téma keretében olyan tárgykörök vizsgálatára és tudományos feldolgozására nyílik 

lehetőség, mint például a kollektív biztonság eszmetörténete és gyakorlati megvalósításának 

nehézségei, az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformja, a Biztonsági Tanács tevékenysége 

és szerepe a globális kockázatok megjelentésének időszakában, a békefenntartás kialakulása és 

fejlődése, az erőszak tilalmának létrejötte és aktuális kérdései, az erőszak egyoldalú 

alkalmazását célzó igazolási kísérletek, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának 

fegyveres erő útján történő kikényszerítése. 

 

Noha a témakör nemzetközi szakirodalma jelentős, a magyar jogtudományban mind a mai 

napig számos hézag tapasztalható ezen a téren. Ennek megfelelően a leendő doktoranduszok jó 

eséllyel választhatnak olyan kérdést vagy problémát a doktori értekezés tárgyaként, melynek 

feldolgozása a nemzetközi jog hazai tudománya szempontjából úttörő vagy hiánypótló 

vállalkozásnak minősül. 

 

A doktori téma feldolgozása a jogtudomány szokásos kutatási módszereinek következetes 

alkalmazása révén többnyire elvégezhető, ám az elemzés esetenként más diszciplínák – például 

a történettudomány vagy a szervezéstudomány – módszereinek vagy főbb megállapításainak 

felhasználását is szükségessé teheti. 

 

 

 

Doktori téma címe: Felelősség a társasági jogban 

Témavezető: Dr. Szegedi András PhD. 

 

 

Doktori téma címe: Hitelezővédelem a társasági jogban 

Témavezető: Dr. Szegedi András PhD. 

 

 

Doktori téma címe: A társasági jog fejlődése 

Témavezető: Dr. Szegedi András PhD. 
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Doktori téma címe: Kartelljog 

Témavezető: Dr. Szegedi András PhD. 

 

 

Doktori téma címe: Nemzetközi árufuvarozás joga 

Témavezető: Dr. Szegedi András PhD. 

 

 

Doktori téma címe: 
A jogelmélet és a jogbölcselet tudományterületeinek viszonya, 

kutatási terrénuma 

Témavezető: Dr. Szigeti Péter DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A téma olyan problémakomplexum vizsgálatát igényli, ami a szakjogtudományok, a jogelmélet 

és a jogbölcselet részleges azonosságait és egymástól lényegesen eltérő tárgyi és módszertani 

problémáit mutatja meg.  

 

A jogelméletet a jog önmagára vonatkozó reflexiójaként, míg a jogfilozófiát egy filozófia jogról 

alkotott képeként fogja fel. Be kell mutatni azt is, hogy egyrészt nem minden filozófiának van 

kidolgozott felfogása a jogról, másrészt, hogy ahol van (hegelianizmus, neokantianizmus, 

marxizmus, egzisztencializmus, neotomizmus, protestáns természetjog), ez milyen elvekből 

következik.  

 

A témakör az irányzatok ,családfájának’ és belső dinamikájának alakulására is kitekintést nyújt. 

A megoldások kapcsolódnak a magyar jogelmélet szintetikus hagyományaihoz (Moór, Horváth, 

majd Szabó, Eörsi, Peschka), de egyben tudatosítják ennek az analitikus, jogpozitivista 

felfogástól való fundamentális eltéréseit. Ezt nemcsak a hazai múltra vonatkozóan (Somló 

Bódog) szükséges megtenni, hanem a mai angolszász analitikus irányzatokkal is foglalkozni 

kell, elsősorban Hart mérsékelt jogpozitivista felfogásával és az ún. poszthartiánus 

megoldásokkal (Dworkin, Raz, MacCormick, Postema, Schauer munkáin keresztül). Utóbbiak 

vonatkozásában elsősorban a pozitivizmus mai, korszerű formáit, a gyakorlati filozófiák 

elgondolásait és az autoritás problémáját célszerű vizsgálni. 

 

 

 

Doktori téma címe: Jogállamiság intézményi jellemzőinek és kritériumainak kutatása 

Témavezető: Dr. Szigeti Péter DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

Egy nemzeti jogrendszerben és/vagy az EU-ban: analitikus, empirikusan feldolgozással. 
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Doktori téma címe: A magyar államelméleti gondolkodás hagyományai 

Témavezető: Dr. Szigeti Péter DSc. 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

Elvek, módszerek a Somló – Moór – Horváth – Bibó vonulaton és legújabb kori szerzőinknél. 

 

 

 

Doktori téma címe: Az államelmélet viszonya a politológiához 

Témavezető: Dr. Szigeti Péter DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

Megalapozhatóságuk tudományelméleti útjai, módszerei, elvei egykor és ma 

 

 

 

Doktori téma címe: Világrendszer elmélet és a világrend változásai 

Témavezető: Dr. Szigeti Péter DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A nemzetállamok mellett új szereplők és szabályozó hatalmak jelentek meg a világgazdaságban 

és a globalizált világban. Milyen a strukturáltsága és hogyan változnak az erőviszonyok a 

világrendben? – ezt kutatja a nemzetközileg önállósodó tudományszak, amelynek hazai 

recepciója, új eredményeinek feldolgozása a kutatás tárgya. 

 

 

 

Doktori téma címe: A jogállam eszméje és valósága. A jogállamiság változásai 

Témavezető: Dr. Takács Péter CSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A doktori témakörben a jogállam-eszme történeti kialakulását és XX-XIX. századi 

érvényesülését kell vizsgálni. A kialakulás elemzése során vizsgálni kell a „jogállamiság”, az 

„alkotmányosság” és a”törvényesség” különbözőségeire, illetőleg a közöttük lévő fogalmi 

átfedésekre.  Vizsgálandók továbbá a jogállamiság nemzeti változatai is. A kutatási feladat 

része a jogállam-eszme magyarországi meghonosításának bemutatása, jelenkori változásainak 

számbavétele, és ekként az eszmény és valóság mai viszonyának értékelése a jogalkotás és a 

jogalkalmazás terén. 
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Doktori téma címe: 
A jogpozitivizmus és az értékorientált jogi gondolkodás viszonya  

a XIX–XX. században és a XXI. század elején  

Témavezető: Dr. Takács Péter CSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A doktori témakörben a jogpozitivista és a természetjogi tradíció kontrasztján és egymáshoz 

kapcsoltságán keresztül kell áttekinteni a XIX– XX. századi jogfejlődés és jogelmélet főbb 

csomópontjait. Ennek során tekintettel kell lenni arra is, hogy miként alakultak ki az emberi 

jogok és az ún. értékorientált jogelméletek a természetjogi hagyományból egyfelől, s hogy az 

általános jogelvek, az értékkötött értelmezés és más eszközök révén miként vált értéktelítetté 

sok pozitív jogrendszer másfelől. A kutatási feladat része e két nagy jogelméleti hagyomány 

viszonya a mai jogbölcseletben, tekintettel a jelenkori jogfejlődésre is. 

 

 

 

Doktori téma címe: 
A modern állam: történeti perspektívák, kihívások és a 

kihívásokra adott válaszok 

Témavezető: Dr. Takács Péter CSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A doktori témakörben azt kell megvizsgálni, hogy miként, milyen történelmi összefüggések 

között és milyen tényezők hatására jöttek létre az újkor elején a modern európai államok, s azok 

hogyan alakultak át a XV–XX. század folyamán mind Európában, mind pedig a világ mindazon 

részein, ahová kiterjesztették őket. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, hogy a 

nemzetállamokat a XX. században milyen nemzeti, szociális, természetvédelemmel összefüggő, 

nemzetközi integrációs és globalizációs stb. kihívások érték, s azokra az államok miként 

reagáltak. A kutatási feladat része az is, hogy az államtudományok, közvetlenül pedig az 

államelmélet miként reagált a korunkban kialakult új helyzetre. 

 

 

 

 

 

Doktori téma címe: Az önkormányzati igazgatás alapvonalai 

Témavezető: Dr. Verebélyi Imre DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

 

A kutatást végző hallgatók többek között feldolgozhatják a községi és városi önkormányzati 

feladat- és hatásköri csoportokat, valamint a különféle szervezeti formákat (így a községeket, 

városokat, a nagyvárosokat, a fővárost, a települési önkormányzatok egy- és többcélú 

társulásait). 

 

Hazai és nemzetközi szinten felértékelődött a kormányzati szint alatti önkormányzati középszint 
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problémaköre. Vizsgálható a középszintű térbeosztás (járás, megye, nagymegye, régió), a 

szubszidiaritás elvére épülő középszintű feladat- és hatáskörök tipizálása. 

 

A hallgatók kutatást folytathatnak az önkormányzati működés három fő típusában: a 

közszervező tevékenység, a helyi hatósági tevékenység és a helyi rendeletalkotás területén. 

 

Végül feldolgozható az önkormányzati és a dekoncentrált államigazgatási szervek elhatárolása, 

valamint a kétféle helyi igazgatási rendszer kapcsolata. 

 

 

 

Doktori téma címe: A közigazgatás központi szervezete és működése 

Témavezető: Dr. Verebélyi Imre DSc. 

 

A doktori téma rövid összefoglalása: 

A központi közigazgatás vizsgálata során a hallgatók többféle témában folytathatnak kutatást. 

 

Az első nagyobb témakör a minisztériumok, a Kormány munkáját segítő szervek, valamint a 

testületi Kormány és a kormányfő kölcsönös viszonyát foglalja magába. 

 

A második nagyobb témakör a minisztériumok és a minisztériumoknak alárendelt központi 

közigazgatási szervek szervezeti és működési kérdéseire terjed ki. 

 

A harmadik témakör keretében a hallgatók a kormányfüggetlen központi államigazgatási 

szervek alapvető jellemzőit tárhatják fel. 

 

A központi közigazgatási témakörön belül a vizsgálandó működési kérdések között kiemelhető 

a reguláció és dereguláció viszonya és módszertana. 
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4. Melléklet 

A doktori iskola törzstagjainak, témavezetőinek és oktatóinak szakmai 

önéletrajzai 
(…) 

[Az akkreditációs kérelem e melléklete személyes adatokat is tartalmaz, így azokat az internetes 

változatban nem tesszük közzé.]  
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5. Melléklet 

A doktori iskola honlapjának címe és nyilatkozata 

A honlapon történő rendszeres tájékoztatásról 
 

 

 

A doktori iskola honlapjának címe: http://www.sze.hu/doktiskjog; illetve 

http://doktiskjog.sze.hu  

 

A doktori iskola e-mail címe: doktisk.jog@sze.hu  

 

 

Alulírott Prof. Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem Állam- 

és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője kijelentem, hogy a Doktori Iskola honlapján 

rendszeres tájékoztatást nyújt tevékenységéről, továbbá a felvételi követelményeket évente a 

honlapján és a Széchenyi István Egyetemen szokásos módon egyaránt közzéteszi. 

 

 

 

Győr, 2015. október 4. 

 

 

 

 

………………………………………… 

     Prof. Dr. Szigeti Péter DSc.  

              egyetemi tanár 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sze.hu/doktiskjog
http://doktiskjog.sze.hu/
mailto:doktisk.jog@sze.hu
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6. Melléklet 

A Széchenyi István Egyetem doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről 

szóló szabályzata 

 
 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) 

FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr 

A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én 



140 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Bevezetés……………………………………………………………………………………….. 

Általános rendelkezések………………………………………………………………………… 

1.§ A doktori fokozatszerzés általános szabályai…………………………………………….. 

2.§ Az Egyetem Doktori Tanácsa…………………………………………………………….  

3.§ Doktori Iskolák…………………………………………………………………………... 

4.§ A doktori téma és a doktori témavezető .............................................................................  

FELKÉSZÜLÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉSRE ..............................................................  

5.§ A szervezett doktori képzésről általában ............................................................................  

6.§ Felvétel a szervezett doktori képzésbe ...............................................................................  

7.§ A doktori képzés rendje ......................................................................................................  

8.§ A teljes idejű szervezett képzés ..........................................................................................  

9.§ Részidejű képzés ................................................................................................................  

10.§ Az egyéni képzés és egyéni felkészülés ...........................................................................  

11.§ Költségtérítés, kedvezmény, mentesség ...........................................................................  

12.§ Díjak, térítések .................................................................................................................  

A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE ...............................................................................  

13.§ A doktori fokozat általános követelményei ......................................................................  

14.§ Az idegen nyelvek ismerete .............................................................................................  

15.§ A doktori értekezés ...........................................................................................................  

16.§ A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem ............................................................  

17.§ A bírálóbizottság ..............................................................................................................  

18.§ Az eljárás lefolytatása, doktori szigorlat ..........................................................................  

19.§ A doktori értekezés megvédése, a nyilvános vita ............................................................  

20.§ A doktori oklevél és a doktoravatás .................................................................................  

21.§ Adatvédelem, nyilvántartás ..............................................................................................  

22.§ Minőségbiztosítás .............................................................................................................  

23.§ A kitüntetéses doktorrá avatás ..........................................................................................  

24.§ A tiszteletbeli doktori és professzori cím .........................................................................  

25.§ Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása .........................................................  

26.§ Közös doktori iskola .........................................................................................................  

27.§ A tudományos fokozat visszavonása ................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Mellékletek ...................................................................................................................................  

1. melléklet Az Egyetem doktori képzési és fokozat adományozási jogosultsága .............  

2. melléklet A doktori fokozatszerzés jelentkezési lapja ....................................................  

3. melléklet A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudományos munkásság .........  

4. melléklet A doktori oklevél szövege ..............................................................................  

5. melléklet A doktori fogadalom szövege .........................................................................  

6. melléklet Tiszteletbeli doktori oklevél szövege ..............................................................  

7. melléklet A doktoranduszok által végzett oktatási tevékenység  ellátásáról szóló 

megállapodás mintája ...............................................................................................................  

8. melléklet Ügyrend külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására ......................  

9. melléklet Jelentkezési adatlap szervezett/egyéni képzésre .............................................  

10. melléklet Jegyzőkönyv minta: doktori szigorlat, doktori védés .....................................  

 

 

Rövidítések jegyzéke: 

DI doktori iskola 
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Ftv. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

MAB Magyar Akkreditációs Bizottság 

PhD Doctor of Philosophy 

MSc Master of Sciences 

MTA Magyar Tudományos Akadémia  
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BEVEZETÉS 
 

A Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény az egyetemi képzés legfelső szintjeként 

határozza meg a doktori képzést és az egyetemen szerezhető legmagasabb végzettségként a 

doktori PhD „Doctor of Philosophy” (továbbiakban: doktori) fokozatot. A Széchenyi István 

Egyetem (továbbiakban Egyetem) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

(továbbiakban: MAB) döntése alapján a következő tudományágakban jogosult doktori 

képzésre, tudományos fokozatszerzési eljárás lefolytatására és a doktori fokozat megítélésére: 

 

 állam- és jogtudományok 

 gazdálkodás- és szervezéstudományok 

 regionális tudományok 

 építőmérnöki tudományok 

 informatikai tudományok 

 közlekedési tudományok 

 

A Széchenyi István Egyetem Doktori Szabályzatának (továbbiakban: EDSZ) összeállításánál 

figyelembe vettük a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt; a doktori iskolákról, a 

doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012 (XII.19.) Kormányrendeletet; a 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényt; valamint a 

Magyar Akkreditációs Bizottság 2012/7/III/9. számú határozatát és az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzatának rendelkező részét. 

 

Mindezek alapján Széchenyi István Egyetem Szenátusa (továbbiakban: Szenátus) az Egyetem 

Doktori Szabályzatát – Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 

mellékleteként – a következő szövegezésben hagyja jóvá. 

 

 

1. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ A doktori fokozatszerzés általános szabályai 

 

(1) Az Egyetem a legmagasabb egyetemi végzettségként doktori („Doctor of Philosophy”, 

PhD, a továbbiakban: doktori) tudományos fokozatot ítél oda. A doktori oklevél 

igazolja, hogy tulajdonosa eddigi teljesítménye alapján tudományos munkára alkalmas. 

(2) Az Egyetem doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azokon a 

tudományterületeken és tudományágakban jogosult, amelyekben doktori iskola 

létesítését a MAB jóváhagyta. 

(3) A doktori fokozat csoportos szervezett, teljes és részidejű képzés keretében, vagy egyéni 

képzés és egyéni felkészüléssel szerezhető meg. 

(4) A doktori képzés célja a fokozat megszerzésének intézményes támogatása és 

összehangolása a társadalmi-gazdasági igényekkel az Egyetem által művelt képzési 

területeken. A doktori képzés és a doktori fokozat megszerzése egymástól független.   

(5) A doktori fokozat az Egyetemhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott doktori eljárás 

eredményeként nyerhető el. A doktori fokozatot az Egyetemen működő tudományági 

doktori tanácsok (TDT) javaslatára az EDT ítéli oda. 
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(6) A doktori eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre, részben vagy egészben idegen 

nyelven is lefolytatható. Az idegen nyelvű eljárásra vonatkozó kérelem magyarul, vagy a 

kérelmezett idegen nyelven nyújtható be. 

(7) A doktori eljárásban nem vehet részt az, aki a pályázó – Polgári Törvénykönyv 685. § b) 

pontja szerinti – közeli hozzátartozója, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb 

okból nem várható el. Az összeférhetetlenségi okot legkésőbb az eljárás megindulásakor 

a kérelmező, vagy akinek az összeférhetetlenségről tudomása van, bejelentheti, az 

érintett pedig bejelenteni köteles. A TDT az eljárás megindítása során a doktorjelölt 

tudomására hozza az eljárásban résztvevők névsorát. Ennek ismeretében a jelölt 

nyilatkozik, hogy bármelyikük esetében fennáll-e bármilyen összeférhetetlenségi ok. 

(8) A doktori ügyekben hozott határozatok kizárólag jogszabálysértés vagy a doktori 

szabályzat megsértése, eljárási hiba miatt fellebbezhetők meg. A fellebbezést a határozat 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, az Egyetem rektorához lehet benyújtani. A 

fellebbezést a rektor harminc napon belül bírálja el. 

 

 

2.§ Az Egyetem Doktori Tanácsa 

 

(1) Az Egyetem Doktori Tanácsa (EDT) a doktori képzést szervező, felügyelő és rendszeresen 

értékelő testület.  

 

(2) Az Egyetem Doktori Tanácsa tudományos kérdésekben független testület, doktori 

ügyekben hozott határozatait – az 1.§ (8) bekezdésével összhangban – csak jogszabálysértés 

vagy a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet megfellebbezni. Elnökének, 

alelnökének és tagjainak megbízatása három évre szól. A megbízás többször is 

meghosszabbítható. 

 

(3) Az Egyetem Doktori Tanácsának létszáma legalább tizenegy fő. A tagok megválasztása 

során biztosítani kell az Egyetemen működő doktori iskolák képzési tevékenységét 

meghatározó valamennyi tudományág, ha más egyetemmel – a 24. §-sal összhangban – 

közösen szervezett képzés van, ebben az esetben a társegyetem szakmai képviseletét is. 

 

(4) Az Egyetem Doktori Tanácsának tagja csak az Egyetem oktatója lehet, kivéve az 

Egyetemmel közalkalmazotti munkaviszonyban nem álló tagokat, továbbá a doktoranduszok 

(7) bekezdésben említett képviselőjét.  

 

(5) Az Egyetem Doktori Tanácsának oktató-tagjainak legalább egyharmada az Egyetemmel 

közalkalmazotti munkaviszonyban nem álló személy. 

 

(6) Az EDT elnökét és alelnökét a Rektor javaslata alapján az EDT választja meg.  

 

(7) Az Egyetem Doktori Tanácsának ülésein szavazati joggal rendelkezik az egyetemi 

Doktorandusz Önkormányzat elnöke. 

 

(8) Akadályoztatása esetén, az elnökhöz intézett előzetes írásos bejelentés alapján az Egyetem 

Doktori Tanácsának az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló tagja, a 

doktoranduszok képviselője és azon tudományterületek képviselője, ahol nincs habilitáció, 

tudományos fokozattal rendelkező oktatót, az Egyetem Doktori Tanácsának többi tagja az 

Egyetem más habilitált oktatóját szavazati joggal rendelkező helyettesként jelölheti meg. Ha a 
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helyettesként megjelölt személy nem tesz eleget a fenti kívánalmaknak, az Egyetem Doktori 

Tanácsának ülésén csak tanácskozási joggal vehet részt. 

(9) Akadályoztatása esetén az EDT tagja az aktuális napirendi pontokkal kapcsolatban az 

ülést megelőzően írásban, nyomtatott vagy elektronikus levélben is leadhatja szavazatát.  

(10) Az Egyetem Doktori Tanácsa általában a doktori képzés és a doktori eljárás elvi 

kérdéseiben foglal állást. Biztosítja, hogy a megítélés színvonala az Egyetem 

valamennyi doktori iskolájában egységes legyen. Jelentést készít a Szenátus számára a 

doktori iskolák működéséről. 

(11) Az Egyetem Doktori Tanácsa a vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseivel 

összhangban 

a) véleményezi a doktori iskolák alapításának kezdeményezését, 

b) szükség esetén kezdeményezi a doktori iskolák megszüntetését, 

c) a Szenátus számára rendszeresen beszámol az Egyetemen folyó doktori képzésről és a 

fokozatszerzésekről, 

d) javaslatot tesz a Szenátus részére a doktori képzés működési feltételeit szolgáló 

pénzeszközök (közöttük különösen a doktori képzési normatíva és a tudományos célú 

normatíva) biztosításáról, 

e) véleményezi a szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori illetve a tiszteletbeli 

doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztéseit, valamint a doktori 

iskola megszüntetésére tett javaslatát; 

f) az Nftv. 16. § (5) bekezdése alapján tudományterületenként tudomány-, illetve 

művészeti ági doktori tanácsot (a továbbiakban együtt: tudományági doktori tanács) 

hozhat létre, 

g) dönt az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott doktori fokozat odaítéléséről, 

honosításáról és visszavonásáról,  

h) dönt a doktori fokozatszerzési eljárások indításáról, a kreditelismerésekről, a doktori 

szigorlat tárgyairól, 

i) a doktori szabályzatban meghatározottak szerint a doktori iskolák javaslatára kijelöli a 

doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, 

létrehozza a szigorlati vizsgabizottságot, továbbá jóváhagyja a doktori témavezetők és 

a doktori iskola oktatóinak személyét, mely jogosítványokat átruházhatja a TDT-re, 

j) meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első 

idegen nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listáját, 

k) a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a doktorjelölt zárt védés iránti kérelméről. 

 

(12) Az Egyetem Doktori Tanácsa a (11) bekezdés h)-k) pontjaiban foglalt jogosítványait– a 

jelen doktori szabályzat rendelkezéseinek megfelelően – a tudományági doktori 

tanácsokra ruházza át. 

 

(13) A Tudományági Doktori Tanácsok a (12) bekezdés szerint átruházható jogosítványokon 

túl ellátja az alábbi feladatokat: 

a) tagjait a doktori iskola törzstagjai választják, a tagokat az EDT bízza meg és menti fel, 

b) jóváhagyja a doktori témakiírók, témavezetők és a doktori iskola oktatóinak 

személyét, 

c) javaslatot tesz a meghirdetésre javasolt doktori témákra, 

d) jóváhagyja a doktori téma kiírója témahirdetését, 

e) jóváhagyja a doktorandusz doktori témáját, 

f) végzi a képzés közbeni teljesítményértékelést. 
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(14) Az Egyetem Doktori Tanácsa folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori iskolák 

működését. Munkájához felhasználja a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot 

szerzettek véleményét, szükség esetén külső szakértőt kér fel. 

 

(15) Az Egyetem Doktori Tanácsának határozatait és a doktori fokozatot szerzett személyek 

jegyzékét közzéteszi és gondoskodik arról, hogy az adatok szerepeljenek a doktorok 

országos nyilvántartásában. 

 

(16) Az Egyetem Doktori Tanácsának üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök 

aláírásával hitelesít. A tanács tevékenységével összefüggő ügyviteli feladatokat az 

Egyetemi Doktori Tanács titkára látja el. 

 

(17) Az Egyetem Doktori Tanácsa határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 

több mint fele jelen van, illetve előre leadta szavazatát. Döntéseit egyszerű többséggel 

hozza, személyi kérdésekben titkos szavazással foglal állást. Szavazategyenlőség esetén 

új szavazási fordulót kell tartani mindaddig, amíg érvényes döntés nem születik.  

 

 

3.§ Doktori iskolák 

 

(1) A doktori iskola az Egyetem doktori fokozat elnyerésére felkészítő képzési 

tevékenységének szervezeti kerete. 

(2) A doktori iskola vezetőjének, oktatóinak és doktori témavezetőinek megbízatására a 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság állásfoglalásában foglaltak az irányadók. 

(3) A doktori iskola vezetője olyan – a működés során 70, a doktori iskola létesítésének 

időpontjában 65 éven aluli – törzstag egyetemi tanár, aki felelős az iskola tudományos 

színvonaláért és oktatási munkájáért. A doktori iskola vezetőjét a törzstagok 

többségének javaslatára a TDT választja, és a rektor nevezi ki. A megbízás legfeljebb 

ötéves időtartamra szól és többször is meghosszabbítható.  

(4) A doktori iskola működéséhez legalább hét törzstag szükséges. A doktori iskola 

törzstagjai más doktori iskolában ilyen tisztséget nem vállalhatnak. A törzstagok 

többsége egyetemi tanár. 

(5) A két tudományágban működő doktori iskolákban legalább tizenegy törzstagnak kell 

lennie, tudományáganként legalább négy törzstag, akik többsége egyetemi tanár, és 

kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. A legalább három 

tudományágban működő doktori iskolákban tudományáganként legalább három 

törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár, és kutatási tevékenységüket az 

adott tudományágban fejtik ki. 

(6) A doktori iskola törzstagja kizárólag a doktori iskola tudományágában tudományos 

fokozattal rendelkező, vagy a doktori iskola kutatási területén folyamatosan magas 

szintű tudományos tevékenységet folytató (MTMT adatbázis alapján vizsgálandó), és a 

doktori iskolában témavezetést vállaló személy lehet. 

(7) A törzstagnak igazolnia kell, hogy egyéni témavezetésével legalább egy fő, 50%-os 

társtémavezetés esetén pedig két fő doktorjelölt doktori fokozatot szerzett.  

(8) A doktori iskola törzstagja továbbá kizárólag: 

a) az Egyetem teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott, a költségvetési támogatás megállapítására első 

helyen az Egyetemet megjelölő oktatója vagy kutatója, vagy 
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b) kutatóintézetben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott – Magyar Tudományos Akadémia doktora 

címmel rendelkező – tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor, 

amennyiben az Egyetem a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapítást kötött, 

vagy 

c) az doktori iskolához kapcsolódó karon aktív kutató tevékenységet folytató 

Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban Professor 

Emeritus) lehet, amennyiben az Egyetem doktori iskolájában emeritált. A 

törzstagok tekintetében tudományáganként egy Professor Emeritus tag vehető 

figyelembe. 

 

(9) A (8) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltételeknek megfelelő személyek közül a 

törzstagok tekintetében egy tudományágban működő doktori iskola esetében legfeljebb 

két tag vehető figyelembe, a kettő vagy több tudományágban működő doktori iskolák 

esetében pedig tudományáganként egy tag vehető figyelembe.  

(10) A doktori iskola törzstagjai a tisztség ellátására szóló felkérés elfogadásával 

egyidejűleg írásban vállalják, hogy legalább egy képzési ciklus (három év) és a 

ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás időtartama (további két év) alatt folyamatosan 

megfelelnek az (5)-(7) bekezdésben foglaltaknak. 

(11) A doktori iskola törzstagjainak többsége a doktori iskolához kapcsolható kar olyan 

teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanára, aki a költségvetési támogatás 

megállapítására első helyen az Egyetemet jelölte meg foglalkoztatóként. 

(12) A doktori iskola törzstagjai hivatalból tagjai a releváns tudományági doktori tanácsnak.  

(13) A doktori iskola oktatói tudományos fokozattal rendelkező oktatók vagy kutatók, akiket 

 a doktori iskola vezetőjének javaslatára  a TDT alkalmasnak tart a doktori iskola 

keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására. 

(14) A doktori iskola vezetőjének munkáját a Tudományági Doktori Tanács segíti. Tagjait a 

doktori iskola vezetőjének javaslatára, az EDT bízza meg és menti fel. Megbízatásuk, 

amely három évre szól, korlátozás nélkül többször megújítható. 

(15) A TDT létszáma legalább hét fő. A TDT elnöke a doktori iskola vezetője, tagjai a 

doktori iskola törzstagjai, valamint a képzési területéhez tartozó, tudományos fokozattal 

rendelkező külső szakemberek lehetnek. A TDT legalább két tagja az Egyetemmel 

közalkalmazotti munkaviszonyban nem álló személy. 

(16) A TDT tagja az egyetemi Doktorandusz Önkormányzat adott tudományági iskolájához 

tartozó képviselője, aki szavazati joggal rendelkezik. 

(17)  TDT összeállítására és működésére vonatkozó részletes előírásokat a doktori iskola 

működési szabályzata tartalmazza. 

(18) A TDT, a vonatkozó kormányrendelettel összhangban: 

a) évente meghatározza a doktori képzés kereteit (programokat, témacsoportokat, 

témákat, vagy egyéb szervezeti és működési formákat), 

b) a doktori iskola törzstagjainak testülete választja meg a doktori iskola 

vezetőjét, a vezetőt előterjeszti az EDT-nek jóváhagyásra, a vezetőt a rektor 

nevezi ki,  

c) dönt a doktori témavezetők és a képzésben résztvevő oktatók és kutatók 

személyéről, 

d) kijelöli és felkéri a doktori képzésre jelentkezők felvételi bizottságának tagjait, 

e) dönt a doktori képzésbe történő felvételről és az állami doktori ösztöndíjak 

odaítéléséről, 

f) meghatározza a doktori iskola jellegének megfelelő képzési követelményeket 

és azok kreditértékeit, 
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g) jóváhagyja a doktoranduszok doktori témáit, 

h) jóváhagyja az egyéni felkészülési terveket, 

i) javaslatot tesz az Egyetem Doktori Tanácsának a külföldi állampolgárok 

doktori képzésben való részvételének feltételeire, 

j) egyedi kérelmek alapján dönt a szervezett doktori képzés keretében oktatott 

tárgyak teljesítése alóli mentességről, 

k) elbírálja a szervezett képzésben résztvevők halasztási kérelmeit, és döntéséről 

tájékoztatja az Egyetem Doktori Tanácsát, 

l) dönt a külföldi részképzés keretében végzett tevékenység beszámításáról, 

m) engedélyezi a doktori képzéshez illeszkedő szakterületen a párhuzamos 

képzésben való részvételt, 

n) meghatározza az átvétel és az áthallgatás feltételeit, és kérelemre dönt az 

átvétel vagy az áthallgatás engedélyezéséről, 

o) kérelemre dönt a doktori eljárás megindításáról, az idegen nyelvű eljárás 

engedélyezéséről, 

p) kijelöli a doktori értekezés bírálóit, a bíráló bizottság elnökét és tagjait, 

q) kijelöli a munkahelyi vitát megrendező szervezeti egységet, 

r) javaslatot tesz az Egyetem Doktori Tanácsának a doktori fokozat odaítélésére, 

vagy a sikertelen eljárás lezárására, 

s) kérelem alapján javaslatot tesz az Egyetem Doktori Tanácsának a kitüntetéses 

doktorrá avatásra, valamint az oktatási szervezeti egységek kezdeményezése 

alapján a tiszteletbeli doktori cím adományozására, 

t) dönt a doktori iskola rendelkezésére bocsátott anyagi eszközök felosztásáról, 

u) a költségtérítéses képzésben résztvevő doktoranduszok kérelmére dönt a 11.§-

ban meghatározott költségmentességről, vagy a költségkedvezmény 

mértékéről, 

v) a pályakövetés keretében figyelemmel kíséri a doktori fokozatot szerzett 

személyek elhelyezkedését. 

(19) A TDT maga alakítja ki ügyrendjét és működési szabályzatot, valamint tanulmányi és 

vizsgaszabályzatot alkot, melyet az Egyetem Doktori Tanácsa hagy jóvá. A tudományági 

doktori tanács szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. 

(20) Az TDT ügyviteli feladatait a doktori iskola titkára látja el, aki tudományos fokozattal 

rendelkező oktató.  

 

 

4.§ A doktori téma és a doktori témavezető 

 

(1) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása 

folyamatában a doktorandusz – a doktori témavezető irányításával – elsajátítsa a 

tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és 

erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés 

formájában bizonyosságot tegyen. 

(2) A doktori témavezető az a tudományos fokozattal rendelkező, aktív kutatói 

tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a TDT jóváhagyta, és 

aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktoranduszok 

tanulmányait, kutatási munkáját, valamint a doktorjelöltek felkészülését a 

fokozatszerzésre. Egy doktori témavezetőnek egy időben hatnál több állami ösztöndíjas 

doktorandusza nem lehet. A témavezetői megbízatás hat évre szól, és korlátozás nélkül 

megújítható. 
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(3) A doktori témavezető évente írásban beszámol a doktori iskola vezetőjének a 

doktorandusz eredményeiről. A beszámolót a doktorandusz megismerheti, és 

megjegyzésekkel egészítheti ki. A beszámolókat a doktorandusz személyi anyagával 

együtt kell megőrizni. A doktori iskola vezetője a beérkezett beszámolók alapján 

jelentést tesz a tudományági doktori tanácsnak. 

(4) A doktori képzésre és a doktori fokozatszerzésre jelentkezőket a doktori iskola 

tájékozatja a jelentkező által választott doktori témavezetőhöz korábban felvett, 

abszolutóriumot vagy fokozatot szerzett doktoranduszok és doktorjelöltek számáról. 

(5) Doktoranduszonként csak egy doktori témavezető kijelölése lehetséges, de szükség 

esetén a doktori témavezető mellett egy hazai vagy külföldi társtémavezető is kijelölhető 

a doktorandusz számára. 

(6) A doktori témavezető és a doktorandusz közötti együttműködést a munkaterv határozza 

meg, amelyet a doktori iskola vezetője és a doktori témavezető hagy jóvá. 

 

 

2. FEJEZET 

FELKÉSZÜLÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉSRE 

 

5.§ A szervezett doktori képzésről általában 

 

(1) A doktori képzés a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó 

egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási 

tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett. 

(2) A doktori képzés keretében a doktorandusz: 

a) szervezett tudományos továbbképzésben és 

b) szükség szerint idegen nyelvi képzésben vesz részt, valamint 

c) témaköréhez kapcsolódó egyéni tudományos kutatómunkát végez. 

(3) A doktorandusz az Egyetemen oktatási tevékenységet kizárólag szerződés alapján, 

anyagi ellentételezés fejében végezhet. Az Egyetemen vagy más felsőoktatási 

intézményben végzett oktatási tevékenységet a doktori iskolák kreditpontokkal 

honorálhatják. 

(4) A szervezett tudományos továbbképzés tartalmi követelményeit a doktori iskolák 

állapítják meg. 

(5) Az egyéni tudományos kutatómunka keretében a doktorandusz – a doktori témavezető 

irányításával – önálló irodalom-feldolgozási, kísérleti és kutatási munkát végez. Az 

egyéni kutatómunka célkitűzéseit évenkénti munkaterv rögzíti, eredményeit a 

doktorandusz félévenként írásban összefoglalja. A képzés utolsó harmada elsősorban a 

doktorjelölt doktori értekezésének elkészítését szolgálja. 

(6) A doktoranduszok idegen nyelvi képzéséről, és nyelvismeretük fejlesztéséről a doktori 

iskola működési szabályzata rendelkezik. 

(7) A szervezett doktori képzés keretében előírt követelmények teljesítését a TDT az 

abszolutórium kiadásával igazolja. 

 

 

6.§ Felvétel a szervezett doktori képzésbe 

 

(1) A doktori iskolák évente meghirdetik a felvételi lehetőségeket és a feltételeit. 

Egyidejűleg közzéteszik az Egyetem által a doktoranduszok részére nyújtható állami és 

intézményi támogatások és juttatások, továbbá a fizetendő díjak és térítések jogcímeit, 
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feltételeit és mértékét, valamint a részleges vagy teljes mentesség eseteit egy tanévre 

vonatkozóan. 

(2) A doktori képzésre történő felvétel általános feltételei: 

a) sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító 

megszerzésétől számított három éven belül történő felvételi kérelem esetében legalább 

„jó” vagy „cum laude” minősítésű egyetemi oklevél, 

b) a választott téma kutatásához szükséges legalább egy idegen nyelvnek a szakirodalom 

feldolgozásához szükséges szintű ismerete, amit a jelölt az adott nyelvből szerzett B2 

típusú komplex, vagy azzal egyenértékű C típusú komplex nyelvvizsgával igazol, 

c) megfelelő szintű szakmai tájékozottság a választott témában, 

d) előnyt jelent a kezdeti igazolt tudományos vagy szakmai eredmény (pl. tudományos 

közlemény, kitüntetés, külföldi részképzés, díjnyertes tudományos diákköri dolgozat 

vagy más hasonló tevékenység). 

(3) Az általános felvételi követelményeket az egyes doktori iskolák további sajátos – a 

felvételi hirdetményben közzétett – követelményekkel egészíthetik ki. 

(4) Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a jelölt a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően köteles elismertetni. Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók jelentkezéskor 

leckekönyvük másolatát csatolják. A felvételi döntés esetükben feltételes. A „jó” vagy 

„cum laude” minősítést el nem érő oklevél és az elismertetés hiánya a feltételes felvételt 

érvényteleníti. 

(5) Felvételre jelentkezni a meghirdetett időpontban az illetékes doktori iskolánál, az ott 

beszerezhető jelentkezési lap és a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény 

benyújtásával lehet. 

(6) A felvételre jelentkezőkkel a TDT által felkért legalább háromtagú felvételi bizottság 

felvételi beszélgetést folytat, véleményt alakít ki a jelentkezők szakmai 

tájékozottságáról, doktori tanulmányaikkal kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi 

tudományos jellegű tevékenységükről. A bizottság általában 100 pontig terjedhető 

pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét. Az egyes doktori iskolák tanácsai 

ettől eltérően is rendelkezhetnek. A felvételi eljárás további részleteit az egyes doktori 

iskolák működési szabályzatai rendezik. 

(7) A felvételhez a felvételi beszélgetésen elérhető maximális pontszám legalább 60 

százalékának elérése szükséges, de nem jelenti annak biztosítékát. 

(8) A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és 

terjesztik elő a TDT. A tanács az ösztöndíj keretszámok és a képzési kapacitások 

figyelembe vételével dönt a felvételről. 

(9) A TDT a felvételhez szükséges legalább 60 százalékos felvételi vizsgateljesítmény 

elérése esetén (az állami ösztöndíjas nappali tagozatos képzés kivételével) a szervezett 

képzés bármely, a pályázó által választott formájába felvehet olyan jelentkezőt is, aki 

nem részesül állami ösztöndíjban vagy az állami ösztöndíjra nem tart igényt. 

(10) A doktori képzésben a külföldi állampolgárok csak az Egyetem Doktori Tanácsa által 

szabott feltételek mellett vehetnek részt. 

(11) A felvételi értesítésben közölni kell a részvétel feltételeit (pl. tandíj, tandíj-

kedvezmény, ösztöndíj, esetleges visszatérítési kötelezettség). A felvételi értesítés során 

a felvételt nyert doktoranduszt tájékoztatni kell továbbá arról, hogy személyes adatait 

mely szervek és milyen célból fogják kezelni. 

(12) Szervezett doktori képzés az intézményben általában magyar nyelven folyik. 
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7.§ A doktori képzés rendje 

 

(1) A doktori képzés magában foglalja a doktoranduszokra vonatkozó tanulmányi és 

vizsgaszabályzatban előírt követelmények teljesítését, az előírt kreditpontok 

megszerzését, de nem foglalja magában a doktori szigorlat letételét. 

(2) A képzést a szakmailag illetékes doktori iskolák szervezik. Gondoskodnak például a 

foglalkozások meghirdetéséről, a tanulmányi ügyek intézéséről, az ösztöndíjak 

folyósításáról és a nyilvántartások vezetéséről. A képzés rendjének részleteit a doktori 

iskola működési szabályzata, valamint tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza. 

(3) A doktori iskolákon belül témacsoportok, témák, doktori programok vagy egyéb 

szervezeti és működési formák alakíthatók ki. 

 

 

8.§ A teljes idejű szervezett képzés 

 

(1) A teljes idejű nappali tagozatos szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a képzés 

idején hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. 

(2) A teljes idejű nappali tagozatos szervezett képzésben résztvevő magyar állampolgárságú, 

vagy jogszabály, vagy nemzetközi megállapodás alapján velük azonos elbírálás alá eső 

külföldi doktorandusz állami ösztöndíjat kaphat. 

(3) A teljes idejű nappali tagozatos szervezett képzésben résztvevő doktorandusz 

folyamatosan, vagy megszakításokkal összesen harminchat hónapig kaphat ösztöndíjat. 

Az ösztöndíj nagyságát és az állami ösztöndíjasok létszámát az illetékes miniszter évente 

állapítja meg. Az Egyetem rendelkezésére bocsátott állami ösztöndíj-keretet az Egyetem 

Doktori Tanácsa osztja el az egyes doktori iskolák között. Az állami ösztöndíjban 

részesülő hallgató költségtérítéses képzésbe való átsorolására csak a jogszabályban 

meghatározott esetekben és feltételek mellett lehetőség. 

(4) Az Egyetem más forrásból is biztosíthat ösztöndíjat, amelynek összege az állami 

ösztöndíjtól eltérhet. Az ösztöndíjat biztosító szervezet a tanulmányait saját hibájából 

abbahagyó doktorandusszal szemben visszatérítési kötelezettséget írhat elő. Nem állami 

ösztöndíjban a teljes idejű nappali szervezett képzésben résztvevő, de a (2) bekezdésben 

nem említett doktorandusz is részesíthető. A nappali szervezett képzésben résztvevő 

doktorandusz alapítványi támogatásból, más forrásból harminchat hónapot meghaladóan 

is részesíthető ösztöndíjban, de ezen idő alatt már nem tekintendő egyetemi hallgatónak. 

(5) A teljes idejű nappali tagozatos doktoranduszok tankönyv- és jegyzettámogatásban 

részesülhetnek. A rendelkezésre álló keret felosztásának elveiről és arányáról az 

Egyetem Doktori Tanácsa dönt a Hallgatói Támogatások és Díjak Szabályzatának 

figyelembe vételével. 

(6) A teljes idejű nappali tagozatos szervezett képzésben résztvevő állami ösztöndíjas 

doktoranduszok a képzés keretében harminchat hónapig tandíjmentességben 

részesülnek.  

(7) A doktorandusz a képzés során 180 kreditpontot köteles teljesíteni, amely tanulmányi, 

kutatási és oktatási elemekből áll. Az egyes elemek tartalmát a TDT határozza meg és 

szükség szerint vizsgálja felül. A doktori iskola a működési szabályzatában határozza 

meg a kreditrendszerét, illetve a képzéshez szükséges kreditek odaítélését. 

(8) A teljes idejű nappali szervezett képzésben résztvevő doktorandusz feladatait általában 

az Egyetemen teljesíti. Ez alól a TDT egyedi esetekben felmentést adhat. A több 

intézmény által szervezett képzésben a doktorandusz feladatait a doktori témavezető 
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intézményének szervezeti egységében teljesíti. Ez esetben a doktori iskola vezetője a 

doktorandusz ösztöndíját abba az intézménybe utaltatja át, ahol a doktorandusz dolgozik. 

A doktorandusz tudományos kutatómunkáját a doktori képzésben az Egyetemmel 

együttműködő kutatóhelyen is végezheti. Az állami hozzájárulás megosztásában az 

oktatásban résztvevő intézmények és együttműködő kutatóhelyek egymással 

megállapodnak. 

(9) A teljes idejű nappali szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az ösztöndíj 

folyósítása idején teljes munkaidejű munkaviszonyt csak a doktori iskola vezetőjének 

engedélyével létesíthet, s a felvételikor nyilatkozik, aláírásával ezen korlátozást 

tudomásul veszi. Részfoglalkozású munkát kötelezettségei teljesítése mellett – a doktori 

témavezető és a doktori iskola vezetője véleménye alapján – a TDT elnökének 

engedélyével vállalhat. A teljes idejű nappali szervezett képzésben résztvevő 

doktorandusz a TDT engedélyével legfeljebb heti tíz óra időtartamban oktatói 

feladatokat vállalhat. Az oktatói tevékenység díjazását, tartalmát, jellegét és időtartamát 

a doktori iskola vezetőjével kötendő szerződésben kell rögzíteni. A szerződésben 

foglaltak teljesítésének igazolására az illetékes tanszékvezető jogosult. A doktorandusz 

kivételes esetben, a TDT engedélyével, heti tíz órát meghaladóan is végezhet oktatói 

feladatokat. Ebben az esetben a további óradíjakat (megbízási díj) a megbízó köteles 

biztosítani. A díjazás és az esetleges kreditpontok mértékének megítélése szempontjából 

a doktorandusz által végzett oktatási tevékenység magában foglalja a felkészülésre 

fordított időt, az előadások megtartását és a számonkérést is. 

(10) A TDT a tanulmányi idő megszakítását legfeljebb három alkalommal, összesen három 

évre engedélyezheti. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami ösztöndíj nem 

folyósítható. 

(11) A doktorandusz külföldi részképzésben is részt vehet. A részképzés ideje és a külföldi 

képzés során végzett munka a TDT döntése alapján a doktori képzésbe beszámítható. Az 

állami ösztöndíjat legfeljebb hat hónapig tartó külföldi részképzés idejére folyósítani 

kell, és legfeljebb tizenkét hónapig folyósítani lehet. 

(12) Akinek a hallgatói jogviszonya szünetel, a szünetelés időtartamára támogatásban nem 

részesül, díjakat vagy térítéseket nem kell fizetnie. A hallgató a tanulmányok folytatása 

esetén a reá irányadó díjakat és térítéseket köteles fizetni. 

(13) A doktorandusz – a doktori képzéshez illeszkedő szakterületen – a TDT előzetes 

engedélye alapján párhuzamos képzésben vehet részt. 

(14) A teljes idejű nappali tagozatos doktoranduszok csak hallgatói jogviszonyuk 

fennállásának időtartamára kérhetnek kollégiumi elhelyezést. Azonos feltételek 

fennállása esetén a doktorandusz hallgatóknak más nappali tagozatos hallgatókkal 

szemben elsőbbségük van. A kollégiumi díj mértékét a Szenátus állapítja meg, a 

doktorandusz hallgatók más nappali tagozatos hallgatókkal azonos mértékű díjat 

fizetnek. A kollégiumi felvételi rendről, a férőhelyek elosztásának szabályairól a 

kollégium szabályzatai rendelkeznek. 

(15) A doktoranduszokra vonatkozó fegyelmi szabályozást az Egyetem Hallgatóinak 

Fegyelmi Szabályzata és a Kollégium Fegyelmi Szabályzata tartalmazza. 

(16) Intézményközi megállapodás alapján, abban rögzített feltételekkel, külföldi diákok is 

részt vehetnek a doktori képzésben. Ebben az esetben az EDT határoz a hallgatói 

jogállásról, az ösztöndíj mértékéről, forrásáról, továbbá a költségtérítés alóli 

mentességről, vagy kedvezményről, ami a kollégiumi elhelyezésre és térítési díjra nem 

vonatkozhat. 
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9.§ Részidejű képzés 

 

(1) Az alacsonyabb kontakt óraszámmal folytatott részidejű képzés célja a felsőoktatási 

intézményekben és kutatóhelyeken munkaviszonyban álló személyek tudományos 

fokozatszerzésének támogatása. 

(2) Az Egyetemen, vagy más felsőoktatási intézményben főállásban tevékenykedőkön kívül 

azok is vehetők fel részidejű képzésre, akik számára munkahelyükön a folyamatos 

kutatási lehetőség biztosított. 

(3) A részidejű képzésben résztvevő doktoranduszok: 

a) a teljes idejű nappali képzésben előírttal azonos számú kreditpontot köteles szerezni, 

és azonos vizsgakövetelményeket tartoznak teljesíteni, 

b) tanulmányi kötelezettségeiket az Egyetemen, egyéni tudományos kutatómunkájukat 

részben vagy egészben főállású munkahelyükön is végezhetik, ha ott erre a feltételek 

adottak, 

c) nem kötelesek látogatni a képzés során az előadásokat, de a tantárgyak előadói által 

előírt konzultációkon részt kell venniük, 

d) számukra az Egyetem biztosítja a doktori témavezetőt. 

(4) A részidejű tanulmányi rendjét a doktori iskola működési szabályzata, valamint 

tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza. 

(5) A részképzés időtartama hat félév. A részidejű képzést legkésőbb, folyamatosan vagy 

megszakításokkal tizenkét félév alatt be kell fejezni. 

(6) A részképzésben résztvevők állami ösztöndíjban nem részesülhetnek, és a képzés 

időtartama alatt költségtérítést kell fizetniük, amelynek a mértékét a TDT határozza meg. 

(7) A részképzés felvételi rendje azonos a teljes idejű képzésnél előírttal. 

(8) A részképzésben résztvevő doktoranduszokra az egyetemi az alap/mesterképzésben 

résztvevő levelező és távoktatásos hallgatókra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok 

érvényesek. 

(9) Az itt nem szabályozott kérdések vonatkozásában e képzési formára a nappali tagozatos 

szervezett doktori képzés szabályai az irányadók. 

 

 

10.§ Az egyéni képzés és egyéni felkészülés 

 

(1) A doktori fokozat megszerzésére a doktori iskola keretei között – kivételes jelleggel – 

egyénileg is fel lehet készülni. Ennek módja az egyéni képzés, amikor a doktorandusz 

felvételt nyer a doktori iskolába, az számára témavezetőt jelöl ki, s nem vesz részt a 

szervezett képzésben.  

(2) A doktori iskola kereti között történő egyéni képzésre az a személy jelentkezhet, aki: 

a) a doktori iskola által elfogadott egyetemi végzettséggel vagy mesterfokozattal, 

b) legalább három éves munkaviszonnyal és 

c) bizonyított kezdeti tudományos kutatási eredményekkel (pl. tudományos 

közlemények, hazai és külföldi konferencián tartott előadások, felsőoktatási jegyzetek) 

rendelkezik, továbbá 

d) a jelentkező főállású munkahelyén részben vagy egészben igazolt a tudományos 

kutatás folytatásának a lehetősége. 

(3) A felvétel követelményei a (2) bekezdésben foglaltak teljesítése esetén azonosak a 

szervezett doktori képzésre vonatkozók követelményekkel. A felvételi eljárás során a 

felvételi bizottság – a lehetőségekhez mérten – megvizsgálja az egyéni képzés jelentkező 
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személy (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos eredményeit. A jelentkező ezzel 

egyidejűleg írásban nyilatkozik tudományos eredményeinek eredetiségéről. Az egyetemi 

oklevélben elért eredményre vonatkozó előírástól kivételes esetben a TDT eltekinthet. 

(4) Az egyéni képzés felvettek munkáját a doktori iskola vezetője által felkért doktori 

témavezető irányítja. Az egyéni képzési terv összeállításánál figyelembe kell venni, hogy 

az egyéni képzésbe részesülő: 

a) mely tantárgyakat köteles felvenni, 

b) eddigi életútja alapján mely tantárgyak vizsgái alól kaphat mentesítést, 

c) eddigi teljesítménye alapján hány kreditpontban részesül. 

(5) A vizsgák alóli felmentésről, és a beszámítható kreditpontokról, a tantárgyfelelősök és a 

doktori témavezető véleményét figyelembe véve TDT dönt. 

(6) Az egyéni képzés időtartama maximum három év.  

(7) Az egyéni képzésben résztvevő hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel, de nem 

részesülhet állami ösztöndíjban, továbbá költségtérítést köteles fizetni, amelynek 

mértékét a TDT határozza meg. 

(8) Az egyéni képzésben felvett személyek a szervezett doktori képzés keretében tartott 

foglalkozásokat látogathatják. 

(9) Az egyéni képzésre előírt követelmények teljesítését a TDT abszolutórium kiadásával 

igazolja. 

(10) Egyéni felkészüléssel is indítható fokozatszerzés. A jelentkező tudományos 

munkásságát a TDT egy tagjának meg kell vizsgálni és nyilatkoznia kell, hogy a 

disszertáció beadását támogatja, amint a disszertáción aláírásával igazol. Az egyéni 

felkészülés esetében az eljárás két éven belül befejezendő. Az egyéni felkészülésre való 

jelentkezésre a szervezett képzésre meghirdetett felvételi időszakban van lehetőség. A 

jelentkezőknél figyelembe kell venni a publikációs tevékenységet, a kutatói/oktatói 

gyakorlatot, mindezt megfelelően dokumentált formában. A TDT előírhatja az adott 

tudományterületeknél az egyéni felkészülésre jelentkezők fogadási kritériumait.  

(11) Egyéni felkészülésre külföldi állampolgárok is kérhetik felvételüket. 

 

 

11.§ Költségtérítés, kedvezmény, mentesség 

 

(1) Az állami ösztöndíjban nem részesülő hallgatók költségtérítést fizetnek. 

(2) Mentesül a költségtérítés fizetése alól a költségtérítés fizetésre kötelezett hallgató, 

amennyiben az adott félév első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, 

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási 

díjban részesül a segély vagy a támogatás folyósításának időtartama alatt. 

(3) Az egyetemen teljes munkaidőben, első főállásban foglalkoztatott oktatók jogosultak a 

költségtérítés legfeljebb 50 százalékos mérséklésre, amennyiben az egyetem nem 

vállalja át a költségtérítés befizetését. 

(4) Az egyetemen legalább heti hat órában oktató doktoranduszok kérelmet nyújthatnak be 

az illetékes doktori iskolához a költségtérítés mérsékléséről. A kedvezmény mértéke 

ebben az esetben is legfeljebb 50 százalék lehet. 

(5) Minden más méltányosság alapján kért kedvezményt az adott doktori iskola vezetőjéhez 

címzett, igazoló dokumentumokkal ellátott levélben kell kérvényezni. 
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12.§ Díjak, térítések 

 

(1) A megállapított költségtérítést az adott félévre egy összegben kell megfizetni (a fizetési 

határidők: október 15. és március 15.). Késedelmes befizetéskor a mindenkori 

különeljárási díjat is meg kell fizetni. A kollégiumi térítési díj fizetése a nappali 

tagozatos egyetemi hallgatókra vonatkozó rendelkezések szerint történik és be nem 

tartása esetén hasonló jogkövetkezményekkel jár. 

(2) A doktori eljáráshoz kapcsolódó eljárási díjak mértékét és felosztását az egyes doktori 

iskolák saját szabályzataikban határozzák meg. 

(3) A költségtérítés és egyéb díjak átutalással történő befizetését a Hallgatói Információs 

Rendszeren (NEPTUN) keresztül kell igazolni, amit az illetékes doktori iskola ellenőriz. 

(4) A doktoranduszi normatíva, a beszedett díjak, térítések, továbbá a doktori iskola által 

elnyert pályázati források és egyéb bevételek doktori iskolánként elkülönített 

témaszámon kerülnek nyilvántartásba. A doktori iskolák gyakorolják az Egyetem önálló 

szervezeti egységeit megillető gazdálkodási jogokat és kötelezettségeket. 

(5) A TDT a (4) bekezdés szerint a doktori iskolát megillető doktoranduszi normatívát, 

díjakat és térítéseket a doktori képzéssel összefüggésben használhatja fel, különösen a 

doktoranduszok képzésének, tudományos munkáik kiadásának költségeire, tudományos 

rendezvények szervezésére, hazai és külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésére és 

fejlesztésére. 
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3. FEJEZET 

 

A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE 

 

13.§ A doktori fokozat általános követelményei 

 

(1) Az Egyetemen doktori fokozat a 1. mellékletben felsorolt tudományágakban szerezhető. 

A doktori fokozat megszerzésének feltételei: 

a) egyetemi oklevél, 

b) doktori iskolai képzésben való részvétel esetén az abszolutórium megszerzése, 

c) doktori szigorlatok eredményes letétele, 

d) a doktori témavezető által írásban igazolt önálló tudományos munkásság – cikkekkel, 

tanulmányokkal, vagy más módon történő – bemutatása a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzata által megállapított feltételek teljesítésével, 

e) legalább két idegen nyelv – a doktori iskola tanulmányi és vizsgaszabályzata által 

előírt – megfelelő szintű ismeretének igazolása, 

f) a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldása, a doktori 

értekezés vagy alkotás (a továbbiakban: a doktori értekezés), a tézisekben összefoglalt 

eredmények megvédése nyilvános vitában. 

(2) A fokozatszerzésre jelentkező doktorjelöltnek tekinthető. Doktorjelölt az is lehet, aki 

nem vesz részt a képzésben, vagyis egyéni felkészülő. Ha a doktorandusz a képzési időn 

belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor hallgatói jogviszony mellett egyidejűleg 

doktorjelölt.  

(3) A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, 

áttekintő jellegű, szigorlati bizottság előtt letett szóbeli vizsgája. A doktori szigorlatról 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A szigorlati tárgyakat a jelölt doktori témavezetőjének 

javaslata alapján a TDT határozza meg. 

(4) A doktori szigorlati jegyzőkönyv tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, 

intézményi azonosítóját, a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi 

végzettségét, a doktori témavezető nevét, oktatói azonosítóját, a megszerzendő fokozat 

tudományágát, a szigorlaton elhangzott kérdéseket és a válaszok minősítését, a szigorlat 

minősítését, a szigorlati bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját és 

aláírását 

 

 

14.§ Az idegen nyelvek ismerete 

 

(1) A nem magyar anyanyelvű, külföldi jelöltnek, anyanyelve mellett egy további (nem 

magyar) nyelv ismeretét kell, egy B1 típusú, vagy azzal egyenértékű alapfokú államilag 

elismert nyelvvizsgával igazolnia. Magyar anyanyelvű külföldi doktoranduszokra a 

magyar állampolgárokra vonatkozó követelmények vonatkoznak. 

(2) A szervezett és az egyéni képzés kimeneti nyelvi követelményeit a doktori iskolák saját 

szabályzataikban határozzák meg. 

 

 

15.§ A doktori értekezés 

 

(1) A doktori értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit (szakmai 

alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási/alkotó módszereit) bemutató, 

összefoglaló jellegű munka, amely magyarul vagy a TDT által engedélyezett idegen 
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nyelven írható. Szerkesztési és alaki követelményeit a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzata írja elő. 

(2) A doktori értekezéshez csatolni kell a doktori témavezető (legfeljebb három oldal 

terjedelmű) ajánlását. 

(3) A megvédendő doktori értekezést és az értekezés téziseit a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzata által előírt példányszámban és formátumban kell benyújtani. 

(4) A doktori értekezés tézisei tartalmazzák: 

a) az I. részben a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalását, 

b) a II. részben az elvégzett vizsgálatok, kísérletek rövid leírását, az anyaggyűjtés 

módszereit, a források feltárását, illetőleg felhasználását, 

c) a III. részben a tudományos eredmények rövid összefoglalását, azok hasznosítását, 

illetve a hasznosítás lehetőségeit (hasznosítás lehet: az eredmények közvetlen vagy 

közvetett gyakorlati alkalmazása, illetőleg a tudományág belső fejlődésének 

elősegítése, vagy más tudományág új ismeretekkel való gyarapítása), 

d) a IV. részben a munka témaköréből készült publikációk jegyzékét, 

e) kollektív kutatómunka eredményeit felhasználó doktori értekezés vagy nyomtatott mű 

esetén a pályázó részletes és pontos ismertetését a csoport munkájában kifejtett saját 

munkásságáról (ebben az esetben a téziseket előzetesen láttamoztatni kell a 

munkatársakkal, akiknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a tézisekben ismertetett 

eredményeket a pályázó eredményeinek ismerik el, és hogy azokat más doktori 

eljárásban nem használták vagy használják fel). 

(5) A doktori értekezést, benyújtása előtt, a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység 

(tanszék) szervezésében műhelyvitára kell bocsátani. A doktori értekezés benyújtásakor 

csatolni kell a vita jegyzőkönyvét. 

(6) A műhelyvita szabályai a következők: 

a) A műhelyvitát a TDT megbízásából az illetékes oktatási szervezeti egység (tanszék) 

szervezi. A vita vezetője nem lehet a szervezett képzésben részt vett pályázó doktori 

témavezetője. 

b) A műhelyvitán biztosítani kell a széleskörű tudományos nyilvánosságot. Ennek 

érdekében a vitára meg kell hívni a doktori iskolát működtető kar valamennyi 

oktatóját, hozzáférhetővé kell tenni a vitára bocsátott doktori értekezést, továbbá 

törekedni kell a minősített külső szakértők bevonására.  

c) A műhelyvitán meg kell győződni arról, hogy a doktori értekezés a formai 

követelményeknek megfelel, hiteles adatokat tartalmaz és tudományos eredményeit a 

pályázó érte el. 

d) A műhelyvitáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a jelenlévők 

névsorát, és röviden rögzíteni kell a vitán a c) pontban megjelölt kérdésekről kialakult 

álláspontot, illetőleg az elhangzott véleményeket. 

 

 

16.§ A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem 

 

(1) A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelmet (és mellékleteit) az illetékes 

tudományági doktori tanácshoz címezve, az ott kapható űrlap felhasználásával kell 

benyújtani három teljes példányban. A kérelemhez csatolandó mellékletekről jelen 

szabályzat 2. számú melléklete nyújt tájékoztatást. A TDT a beérkező kérelmekről 

nyilvántartást vezet és a kérelmet, alaki átvizsgálása után, továbbítja a doktori iskola 

vezetőjének. A hiányosan benyújtott kérelmet hiánypótlásra visszaadja. Hiánypótlás után 

a kérelem – az eljárási díj esetleges különbségének befizetésével – bármikor újra 

benyújtható.  
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(2) A doktori értekezés az eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, vagy az 

eljárás megindítását kimondó döntés után két éven belül nyújtható be. Elutasítás esetén 

az eljárási díj 50 százaléka – erre vonatkozó kérelem alapján – visszafizethető. 

(3) A jelölt nyelvismeretét bizonyító dokumentumok közül legalább egyet az eljárás 

megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, míg a másikat legkésőbb a doktori 

értekezéssel együtt kell benyújtani. 

(4) A kérelem az 1.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyelven nyújtható be. 

(5) A doktori eljárási díjat a doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem beadása előtt az 

Egyetem bankszámlájára kell befizetni.  

(6) A fokozatszerzési eljárás ingyenes annak a nappali képzésben résztvevő állami 

ösztöndíjasnak, aki a képzési időn belül jelentkezik az eljárásra.  

 

 

17.§ A bírálóbizottság 

 

(1) A TDT a doktori eljárás lefolytatására és az Egyetem Doktori Tanácsa döntésének 

előkészítésére – az 1. § (7) bekezdésére figyelemmel – elnökből, titkárból, két hivatalos 

bírálóból és további három vagy négy tagból álló bírálóbizottságot kér fel. A két 

hivatalos bíráló egyike és a bírálóbizottság legalább egyharmada az Egyetemmel 

közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy. Nem lehet külső tagja a bizottságnak a 

doktori iskola kutatóintézeti törzstagja. 

(2) A bírálóbizottság elnöke az Egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára Professor 

Emeritusa, vagy habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár lehet. A bizottság 

minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik vagy az egyetemmel kapcsolatban álló 

egyetemi tanár vagy DSc fokozattal rendelkező kutató. A bírálóbizottság belső és külső 

tagjainak aránya legalább 2/3-1/3. Nem lehet a bírálóbizottság tagja a jelölt doktori 

témavezetője, vagy olyan személy, akire nézve az 1. § (7) bekezdésében említett 

összeférhetetlenségi okok bármelyike fennáll. 

(3) A bírálóbizottságba a TDT tagjai is felkérhetők. 

 

 

18.§ Az eljárás lefolytatása, doktori szigorlat 

 

(1) A doktori iskola vezetője a hozzáérkezett doktori kérelmet átadja a TDT szakmailag 

leginkább illetékes tagjának, aki ennek áttanulmányozása után javaslatot tesz a doktori 

eljárás megindítására vagy a kérelem elutasítására. Az előbbi esetben javaslatot tesz a 

17.§ szerinti bírálóbizottság és a (3) bekezdés szerinti szigorlati bizottság személyi 

összetételére, valamint a két szigorlati tárgyra. A javaslat alapján a TDT titkos 

szavazással, egyszerű többséggel határoz az eljárás megindításáról, vagy az elutasításról. 

Előbbi esetben nyílt szavazás után felkéri az említett két bizottság elnökét és tagjait, 

kijelöli a szigorlati tárgyakat, valamint átadja a bírálóbizottság elnökének a benyújtott 

kérelmet és mellékleteit. A bírálóbizottság tagjait a TDT a doktori értekezés benyújtása 

után is kijelölheti. 

(2) A doktori eljárás megindítására vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha: 

a) a külföldön szerzett oklevél elismerése nem felel meg a követelményeknek, 

b) a kérelmező addigi önálló tudományos munkássága nem éri el az TDT által 

szükségesnek ítélt mértéket, 

c) a kérelmező legalább egy idegen nyelvből nem nyújtott be a 6. § (2) bekezdés b) 

pontjának megfelelő bizonyítványt, 
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d) a kérelmező (tervezett) doktori értekezésének témája nem sorolható TDT  

tudományági illetékességi körébe. 

Az indokolt elutasító döntést írásban közölni kell a jelölttel. Elutasítás esetén új kérelmet 

legalább két év eltelte után lehet ugyanazon tudományágban benyújtani. 

(3) A szigorlati bizottság tagjainak száma legalább három fő. Elnöke az Egyetem szakmailag 

illetékes egyetemi tanára vagy Professor Emeritusa, másik két tagja mellé – a 17. § (1) 

bekezdésében foglalt arány figyelembe vételével – szükség szerint további tagok is 

választhatók. A szigorlati vizsgabizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy a tagok 

legalább egyharmada olyan szakértők közül kerüljön ki, akik nem állnak foglalkoztatási 

jogviszonyban az Egyetemmel. A bizottság tagja lehet külső, a szigorlati témákban jártás 

tudományos fokozattal rendező személy. A külső és belső bizottsági tagok aránya 

legalább 2/3-1/3 mértékű lehet. 

(4) A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, 

áttekintő jellegű számonkérési formája. 

(5) Doktori szigorlat letétele alól felmentés nem adható. A szigorlatot tárgyanként titkos 

pontozással kell minősíteni. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai egyenként a 

1-2-3-4-5 fokozatú rendszerben pontozzák. A szigorlat eredményes, ha a doktorjelölt 

tárgyanként megkapta a megszerezhető pontszámok 66,66 százalékát. A szigorlat 

minősítését a kijelölt szigorlati tantárgyakban elért összpontszámhoz viszonyított 

arányban kell megállapítani: 

• „summa cum laude” – 90-100 százalék között, 

• „cum laude” – 80-89,99 százalék között és 

• „rite” – 66,66-79,99 százalék között. 

Az eredményt közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. 

(6) A szigorlatot legfeljebb a kérelem benyújtásától számított két éven belül kell letenni. A 

szigorlat letételének feltétele a kérelem és a disszertáció benyújtása. Sikertelenség esetén 

a szigorlat letételét hat hónap elteltével, de az eljárás lezárásának 19.§ (14) 

bekezdésében foglalt határidején belül egyszer meg lehet ismételni. 

(7) A doktori eljárás során történt minden eljárási cselekményről és azok időpontjáról a 

doktori iskola titkára a jelöltet, megfelelő felkészülési idő biztosításával előzetesen, 

írásban értesíti. 

 

 

19.§ A doktori értekezés megvédése, a nyilvános vita 

 

(1) A doktori értekezést bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. A doktori 

értekezés bírálóbizottságának elnöke a felsőoktatási intézmény szakmailag illetékes 

egyetemi tanára vagy professzor emeritusa/emerita vagy az egyetemmel kapcsolatban 

álló egyetemi tanár, DSc címmel rendelkező kutató lehet. A bírálóbizottság 

összetételénél biztosítani kell az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 

külső tagok megfelelő, legalább 2/3-1/3 arányú képviseletét. 

(2) A védés előfeltétele a doktori szigorlat letétele és a 14.§ (1) szerinti második nyelv 

ismeretét igazoló dokumentum benyújtása. 

(3) A két hivatalos bíráló a TDT felkérésére – a szorgalmi időszakra eső – két hónapon belül 

írásos bírálatot készít a doktori értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak 

nyilvános vitára bocsátását. A doktori értekezés csak két támogató javaslat esetén 

bocsátható nyilvános vitára. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a TDT harmadik 

bírálót is felkér, aki ugyancsak tagja a bírálóbizottságnak. Két elutasító bírálat esetén egy 

év elteltével új doktori értekezés nyújtható be, vagy a jelölt írásban kérheti a doktori 

értekezés nyilvános vitára bocsátását. 
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(4) Két támogató bírálat beérkezését követően a jelölt írásbeli kérése alapján, a doktori 

értekezést a szorgalmi időszakra eső két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A 

jelölt a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra a nyilvános vita előtt írásban, a 

nyilvános vita során szóban válaszol. 

(5) A doktori értekezést és a tézisfüzetet a nyilvános vitát megelőzően legalább egy 

hónappal egy példányban a doktori iskola titkára az érdeklődők számára hozzáférhetővé 

teszi az Egyetem Könyvtárban, és a téziseket elhelyezi az egyetem honlapján. Erről a 

nyilvános vitára kiküldött, az egyetem belső és a szakma országos nyilvánosságát 

értesítő meghívók is tájékoztatnak. A vita időpontját és helyszínét a doktori iskola titkára 

a doktori iskola honlapján is meghirdeti. 

(6) A vitát a bíráló bizottság elnöke vezeti. A vita lefolytatásához legalább az egyik 

bírálónak jelen kell lennie. Elutasító bírálatot adó bíráló jelenléte nélkül a vita nem 

folytatható le. A vita során a bírálók véleményét meg kell hallgatni. 

(7) A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban ismerteti doktori értekezésének 

téziseit, majd válaszol a hivatalos bírálók, a bírálóbizottság többi tagja és a jelenlévők 

észrevételeire, kérdéseire. 

(8) A doktori értekezés új eredményeit a szakma szabályai szerint bizonyítani kell. A védés 

keretében meg kell győződni arról, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és azokat a 

jelölt érte el. 

(9) Doktori értekezés társszerzőségben csak kivételesen, a TDT előzetes egyetértésével 

nyújtható be. Ebben az esetben a társszerzőknek írásban nyilatkozniuk kell a 

közreműködésük arányáról, valamint arról, hogy a doktori értekezésben foglalt 

tudományos eredményeket más doktori eljárásban nem használták vagy használják fel. 

(10) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 1-2-3-4-5 pontozással 

határoz a doktori értekezés elfogadásáról, amihez az elérhető maximális pontszám 

legalább 66,66 százaléka szükséges. Az elnök az eredményt a szavazás után nyilvánosan 

kihirdeti és indokolja. 

(11) Az Egyetem a doktorjelölt kérelmére a doktori értekezés védéséről és a szigorlat 

minősítéséről igazolást ad ki. A doktori értekezés védésének minősítését az elért 

pontszámnak a megszerezhető pontszámhoz viszonyított arányában kell megállapítani. A 

doktori értekezés védésének minősítését az elért pontszámnak a megszerezhető 

pontszámhoz viszonyított arányában kell megállapítani: 

• „summa cum laude” – 90-100 százalék között, 

• „cum laude” – 80-89,99 százalék között és 

• „rite” – 66,66-79,99 százalék között. 

(12) A doktori fokozat odaítéléséről – a szigorlati bizottság és a bírálóbizottság jelentése és a 

kapott pontszámok alapján – a TDT  terjeszt javaslatot az Egyetem Doktori Tanácsa elé. 

(13) A doktori eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az elhangzott 

legfontosabb megállapításokat. Ez a jegyzőkönyv nyilvános, az eljárás lezárását 

követően a doktori iskola irattárában hozzáférhető. 

(14) Az Egyetem a kérelem elfogadásától számított egy éven belül lezárja a doktori eljárást, 

kivéve, ha a doktori értekezés benyújtására a kérelem benyújtása után kerül sor. Ebben 

az esetben a lezárás határideje legfeljebb három évre meghosszabbodik. Sikertelen 

eljárás után új eljárás ugyanazon tudományágban leghamarabb a lezárást kimondó 

határozat közlésétől számított két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal 

kezdeményezhető. 

(15) A doktori fokozat minősítését a szigorlat és a védés százalékos eredményének számtani 

középértékéből kell megállapítani, s ennek alapján a fokozat minősítése a következő:: 

• „summa cum laude” – 90-100 százalék között, 

• „cum laude” – 80-89,99 százalék között és 
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• „rite” – 66,66-79,99 százalék között. 

(16) A doktori védési jegyzőkönyv tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi 

azonosítóját, a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi végzettségét, a 

megszerzendő fokozat tudományágát, a doktori értekezés, alkotás címét, a doktori 

témavezető nevét, oktatói azonosítóját, a nyilvános vita időpontját, helyét és nyelvét, a 

bíráló bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját, aláírását, a hivatalos 

bírálók véleményét, a nyilvános vitában feltett kérdések és az elhangzott felszólalások 

lényegét, a vitában részt vevők nevét, a bírálóbizottság véleményét és értékelését. 

 

 

20.§ A doktori oklevél és a doktoravatás 

 

(1) A doktori eljárás sikeres befejezése után az Egyetem magyar és angol nyelven – vagy 

kivételesen, az Egyetem Doktori Tanácsának döntése alapján, a képzés nyelvén – doktori 

oklevelet ad ki. Ennek tartalmaznia kell a tudományág megjelölését, amelyben a pályázó 

a doktori fokozatot elnyerte. Az oklevél mintáját a 4. melléklet tartalmazza. A kiadott 

doktori oklevelekről az egyetem Rektori Hivatala nyilvántartást vezet. 

(2) Az eljárás nyomtatásban meg nem jelent iratanyaga nem selejtezhető. A doktori iskola 

titkára az eljárás nyomtatásban megjelent anyagát visszaadja a pályázónak. A 

doktorjelölt ezzel egyidejűleg befizeti az oklevél kiállításának költségét, és az erről szóló 

feladóvevényt átadja a doktori iskola titkárának. 

(3) Az Egyetem a doktori oklevelet ünnepélyes keretek között rendezett avatáson adja át. A 

doktoravatáson a doktorjelöltek a 5. melléklet szerinti doktori fogadalmat tesznek. 

(4) A doktori fokozatot szerzett személyek nevük mellett, címként a „doktor”, vagy a „Dr.”, 

vagy a „Doctor of Philosophy” vagy „PhD” megjelölést használhatják a vonatkozó EDT 

határozat napjától kezdődően. 

(5) A doktori fokozatszerzési eljárások eredménye alapján a TDT ügyintézői folyamatosan 

aktualizálják a doktori.hu adatbázist. 

(6) Az Egyetem kérelemre idegen nyelven doktori oklevélmásolatot állít ki. 

 

 

21.§ Adatvédelem, nyilvántartás 

 

(1) A megvédett disszertációk egy bekötött példánya az Egyetemi Könyvtárba kerül 

leadásra, egy példánya a doktori iskolánál kerül elhelyezésre. 

(2) A doktori iskola honlapján meg kell jeleníteni a védés időpontját, a téziseket és a 

megfelelő védettség mellett a disszertációt.  

(3) Az értekezés megjelentetése a doktor kérésére a védés után két évig késleltethető.  

 

 

22.§ Minőségbiztosítás 

 

(1)  Az EDT figyelemmel kíséri az egyes doktori iskolák minőségbiztosítását. 

(2) A doktori iskolák működési szabályzata tartalmazza az minőségbiztosítási tervet, illetve 

annak értékelési menetét.  

 

 

23.§ A kitüntetéses doktorrá avatás 
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(1) Az Egyetem – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub auspiciis 

praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, aki középiskolai, egyetemi 

és doktori tanulmányait az illetékes miniszter által megszabott feltételek szerint kiváló 

eredménnyel végezte. 

(2) A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett doktorjelölt az TDT-hez benyújtott írásbeli 

kérelemben kezdeményezheti. A TDT a kérelmet – saját javaslatával együtt – az 

Egyetem Doktori Tanácsának elnökéhez továbbítja. A kérelem támogatásáról a Szenátus 

dönt. 

 

 

24.§ A tiszteletbeli doktori és professzori cím 

 

(1) Az Egyetem az arra érdemes magyar és külföldi állampolgárokat tiszteletbeli doktorrá 

(„Doctor honoris causa”, Dr. h. c.), vagy tiszteletbeli professzorrá avathatja, melyet a 

6. melléklet szerinti magyar továbbá angol és/vagy latin nyelvű oklevél 

adományozásával ismer el. A kitüntető címet nemzetközi elismertségi tudományos 

kutató-fejlesztő munkássággal, vagy az Egyetem érdekében kifejtett magas színvonalú 

tudományos és/vagy kutatásszervezési tevékenységgel lehet kiérdemelni. 

(2) A kitüntetést az oktatási szervezeti egységek a TDT-nél kezdeményezhetik. A rektor 

javaslatára, a TDT előterjesztése alapján – az Egyetem Doktori Tanácsa véleményének 

figyelembe vételével – a Szenátus dönt. 

 

 

25.§ Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása 

 

(1) A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítását a jelen szabályzat 8. mellékletét 

képező „Ügyrend a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására” című 

dokumentum szabályozza. 

 

 

26.§ Közös doktori iskola 

 

(1) Más hazai vagy külföldi egyetemmel közös doktori iskola létrehozására kizárólag az 

Egyetem Doktori Tanácsának javaslatára, a Szenátus döntése alapján van lehetőség. 

(2) A közös doktori iskola létesítésének és működtetésének feltételeit a vonatkozó 

jogszabályok és a MAB doktori iskolák létesítésének és működésének követelményeiről 

szóló állásfoglalása tartalmazza. 

 

 

27.§ A tudományos fokozat visszavonása 

 

(1) Az egyetem a doktori eljárásban elfogadja és alkalmazza az MTA Tudományetikai 

kódexének plágiumra vonatkozó elveit és ajánlásait. Az Alaptörvény X.(2) szellemében 

a meghozott érdemi döntések sem bíróság, sem közigazgatási szerv előtt nem tehetők 

vitássá.  

(2) A doktori fokozat visszavonható, ha azt annak jogosultja úgy szerezte meg, hogy részben 

vagy egészben sajátjaként mutatta be más szellemi alkotását, vagy értekezésében hamis, 

esetleg hamisított adatokat használt, és ezzel a doktori ügyben eljáró testületet vagy 

személyt megtévesztette vagy tévedésben tartotta. A doktori cím visszavonása iránti 

eljárás akkor folytatható le, ha a cím jogosultja az eljárás kezdeményezésekor még él.  
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(3) A (2) bekezdésben foglalt cselekmények nem évülnek el, a felelősségre vonás csak a cím 

jogosultját érintheti. 

(4) A doktori fokozat visszavonása iránti eljárást az kezdeményezheti a fokozatot kibocsátó 

Egyetemi Doktori Tanács (EDT) elnökénél, aki a (2) bekezdésben foglaltakat igazolja, 

vagy megalapozottan valószínűsíti, doktori vagy egyenértékű tudományos fokozattal 

rendelkezik a vitatott disszertáció témájához kapcsolódó tudományterületen. 

(5) A doktori fokozat visszavonásáról az EDT dönt. A fokozat visszavonása ügyében az 

előterjesztő az EDT elnöke, aki köteles a doktori fokozat tudományága szerint illetékes 

doktori tanács véleményét kérni arról, hogy a (2) bekezdésben foglaltak ténylegesen 

megállapíthatók-e a fokozat birtokosáról. A doktori fokozat visszavonása iránti 

eljárásban szakértő(k) bízható(k) meg, és meg kell hallgatni az érdekeltet is. Ha az 

érdekelt ismételt szabályos értesítés ellenére sem jelenik meg, vagy kéri 

meghallgatásának mellőzését, az EDT a meghallgatás mellőzésével is jogosult érdemi 

döntéshozatalra. Ha az eredeti szerző kezdeményezésére indított eljárásban a szerzői 

jogok megsértését jogerős bírói ítélet az eljárás megindítása előtt már megállapította, az 

EDT-nak ebben a kérdésben már nem kell vizsgálatot lefolytatnia, a jogerős ítélet 

elegendő a fokozat visszavonásához.  

(6) A fokozat visszavonásáról szóló döntés elleni fellebbezés esetén az EDT eseti 

bizottságot jelöl ki, melynek tagjai doktori iskola törzstagok, és legalább 50%-uk nincs 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a fokozatot visszavonó felsőoktatási 

intézménnyel. A fellebbezésről az eseti bizottság véleményezése alapján a felsőoktatási 

intézmény szenátusa dönt. 

(7) A jogerős visszavonó határozatot az egyetem nyilvánosságra hozza.  

(8) Doktori fokozat visszavonása esetén az érintett 5 évig nem jelentkezhet újabb 

fokozatszerzési eljárásra.   
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MELLÉKLETEK 
 

 

Mellékletek ...................................................................................................................................  

1. melléklet Az Egyetem doktori képzési és fokozat adományozási jogosultsága .............  

2. melléklet A doktori fokozatszerzés jelentkezési lapja ....................................................  

3. melléklet A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudományos munkásság .........  

4. melléklet A doktori oklevél szövege ..............................................................................  

5. melléklet A doktori fogadalom szövege .........................................................................  

6. melléklet Tiszteletbeli doktori oklevél szövege ..............................................................  

7. melléklet A doktoranduszok által végzett oktatási tevékenység  ellátásáról szóló 

megállapodás mintája ...............................................................................................................  

8. melléklet Ügyrend külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására ......................  

9. melléklet Jelentkezési adatlap szervezett/egyéni képzésre .............................................  

10. melléklet Jegyzőkönyv minta: doktori szigorlat, doktori védés .....................................  
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1. melléklet Az Egyetem doktori képzési és fokozat adományozási jogosultsága 

 

Tudományterületek és tudományágak a Széchenyi István Egyetem 

doktori képzési és fokozatadományozási jogosultságában 

 

Műszaki tudományok 

 Építőmérnöki tudományok, 

 Informatikai tudományok, 

 Közlekedési tudományok. 

 

Társadalomtudományok 

 Állam- és jogtudományok 

 Gazdálkodás- és szervezéstudományok 

 Regionális tudományok 
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2. melléklet A doktori fokozatszerzés jelentkezési lapja 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

a doktori (PhD) fokozatszerzési eljárásra 

 

I. SZEMÉLYI ADATOK 

 

Név (személyi igazolvánnyal megegyezően), leánykori név, ha nem egyezik meg: 

 .............................................................................................................................................  

Állampolgárság:  .................................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................  

Édesanyja leánykori neve:  ..................................................................................................  

Állandó lakcím:  ..................................................................................................................  

Levelezési cím:  ...................................................................................................................  

Telefon, e-mail:  ..................................................................................................................  

Munkahely (Egyetem, Kar):  ...............................................................................................  

Beosztás:  .............................................................................................................................  

Egyetemi oklevél kibocsátásának éve, intézménye, szakja, minősítése:  ...........................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Nyelvismeret (nyelv, fok, típus): ........................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Doktori képzésben részt vett (mettől meddig, Doktori iskola neve, tagozat: nappali, levelező, 

egyéni):  ...............................................................................................................................  

Abszolutórium megszerzésének időpontja: .........................................................................  

A doktori értekés címe (témája):  ........................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Témavezető:  .......................................................................................................................  

 

 

Győr, 20..……………………. 

 

 

 

 

 …………………………………………… 

 a jelentkező aláírása 
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A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE:  

ŐSZI FÉLÉVBEN SZEPTEMBER 15., TAVASZI FÉLÉVBEN FEBRUÁR 15. 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumokat a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában rögzített példányszámban és formátumban szükséges benyújtani. 

Mellékletek: 

● idegen nyelvű eljárás engedélyezése iránti esetleges kérelem, 

● nyilatkozat, hogy a jelölt nem kezdeményezett és nincs folyamatban ugyanezen 

tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve fokozatszerzési eljárás 

kezdeményezését két éven belül nem utasítottak el, 

● nyilatkozat, hogy a jelölt nem áll doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás alatt, 

illetve 5 éven belül nem vontak vissza tőle korábban odaítélt doktori fokozatot.  

● nyilatkozat, hogy a disszertáció a jelölt önálló munkája, az irodalmi hivatkozások 

egyértelműek és teljesek. 

● a témavezető nyilatkozata, 

● a témavezető javaslata a főtárgyi szigorlatra, a bírálók és a védési bizottság tagjainak 

személyére, 

● az egyetemi oklevél hiteles másolata (külföldön szerzett oklevél esetén az elismertetés 

dokumentuma), vagy egyszerű másolat – ebben az esetben az eredeti a dékáni titkárságnál 

bemutatandó, 

● két nyelv ismeretét bizonyító dokumentumok: egy államilag elismert legalább B2 típusú 

komplex, vagy azzal egyenértékű C típusú komplex nyelvvizsga angol vagy német 

nyelvből, valamint egy államilag elismert legalább alapfokú B1típusú, vagy azzal 

egyenértékű alapfokú nyelvvizsga angol vagy német vagy francia vagy olasz vagy orosz 

vagy spanyol nyelvből (a két nyelvvizsga nem lehet ugyanazon nyelvből), 

● a doktori képzésben szerzett abszolutórium dokumentumának másolata, amennyiben nem 

a saját doktori iskolánknál végzett, 

● részletes tudományos életrajz, (egy vázlatos és egy folyamatos szöveges változat, ez 

utóbbi egyes szám 3. személyben, amelyet ismertetnek a vita alkalmával), 

● az értekezés munkahelyi vitájának jegyzőkönyve, 

● a jelölt tudományos munkásságát bemutató dokumentumok (a szakma által rangosnak 

tartott, lektorált, tudományos folyóiratban vagy kötetben, továbbá jelentősebb hazai és 

külföldi konferenciák kiadványaiban megjelent – részben megjelentetésre elfogadott 

közlemények jegyzéke és különlenyomatai - számszerűen is megadva az alábbiak 

szerint: 

● könyv  

● könyvrészlet  

● tanulmány kötetben közölt dolgozat 

● lektorált folyóiratban közölt folyóiratcikk (ebből magyarul, ebből idegen nyelven) 

● egyéb folyóiratban közölt folyóiratcikk (ebből magyarul, ebből idegen nyelven) 

● konferencia kötet 

● egyéb publikáció (könyvismertető, konferencia beszámoló…) 

● hivatkozások száma (összesen, ebből idegen közölt, ebből magyar nyelvű) 

 

● doktori értekezés – vagy 16 (4) bekezdésre figyelemmel a doktori értekezés címét – a DI 

által előírt formátumban és példányszámban, 

● az értekezés téziseit a DI által előírt formátumban és példányszámban,  

● az eljárási díj befizetésének igazolása – később csatolandó, a szigorlat kitűzése és a 

nyilvános vita kitűzése alkalmával.  
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Nyilatkozat 

 

Alulírott …………………………………………………………, kijelentem, hogy két éven 

belül nem volt sikertelenül lezárt doktori eljárásom ugyanezen tudományszakon. 

 

 

Dátum:…………………………...  ……………………………………………… 

  a jelentkező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott ……………………………………………………………..………, kijelentem, hogy 

………………………………………….…………………… doktorandusz jelölt 

témavezetését doktori képzése alatt elláttam és a teljes fokozatszerzési eljárás alatt vállalom. 

 

 

Dátum:…………………………...  ……………………………………………… 

  a témavezető aláírása 
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Szigorlatra való jelentkezéshez mellékelendő 

 

Témavezető javaslata a főtárgyi szigorlatra (javaslat aláhúzással): 

 

 

 

 

 

A témavezető javaslata a bírálók személyére: 

(Két tudományos fokozattal rendelkező bíráló szükséges, akik közül az egyik nem áll az 

egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.) 

 

Név Tudományos 

fokozat 

Beosztás Munkahelyi cím 

(belső bíráló)    

(külső bíráló)    

 

 

 

A témavezető javaslata a bírálókon kívül a bírálóbizottság tagjaira: 

(Négy tudományos fokozattal rendelkező személy, akik közül, az elnöknek belső egyetemi 

tanárnak kell lennie, – illetve olyan esetben, amikor az egyetemen nincs a témához értő 

egyetemi tanár, külső egyetemi tanár –; egy az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

nem álló személynek kell lennie, egy főnek a titkári teendőket kell ellátnia.) 

 

Név Tudományos 

fokozat 

Beosztás Munkahelyi cím 

(elnök)    

(belső tag)    

(külső tag)    

(titkár)    

 

 

 

 

 

……………………………………. 

témavezető aláírása 
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3. melléklet  

A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudományos munkásság 

 

A doktori képzés egyik célja a jelöltek rendszeres és folyamatos tudományos 

tevékenységének megalapozása, illetve beillesztése az általuk művelt tudományterület 

kialakult kommunikációs rendszerébe. Ennek érdekében a doktori iskolák 

követelményrendszert alakítanak ki, annak tejesítését képzéssel elősegítik és a doktori fokozat 

odaítélésének egyik lényeges feltételeként ellenőrzik. 

 

Az egyes tudományterületek között jelentős eltérések vannak a tudományos munkásság 

jellege, megítélésének kialakult gyakorlata, színvonalának mérhetősége tekintetében. Az 

Intézmény ezért a tudományos munkássággal összefüggő részletes (a tudományos 

közleményeket és egyéb, tudományos tevékenység körébe tartozónak tekintett 

teljesítményeket pontozással értékelő) követelményrendszer kialakítását a doktori iskolák 

hatáskörébe utalja. 

 

A doktori iskolák az általuk kialakított követelményrendszert jóváhagyásra az Intézmény 

Doktori Tanácsa elé terjesztik. A TDT - a fokozatszerzés követelményszintjének országos 

egységessége érdekében -  

 - megvizsgálja azt, hogy a követelményrendszer megfelel-e az Intézmény akkreditációjában 

foglalt illetékességnek és kötelezettségeknek, 

 - megállapítja, hogy a követelmények szintje összhangban van-e az Intézményben működő 

más doktori iskolák követelményrendszerével, 

 - összehasonlítja a követelményrendszert a más intézményekben azonos vagy hasonló 

tudományterületen, illetve tudományágakban működő doktori iskolák ismert 

követelményrendszerével, különös tekintettel a minimumkövetelmények szintjére és 

tanúsítására. 

 

Az EDT jóváhagyása az országosan kialakult, mértékadó követelmények tekintetében nem 

lehet enyhítő jellegű. Indokolt esetben – ha a doktori iskola által javasolt szabályozás sajátos 

megfontolások alapján a hasonló szakmai illetékességű doktori iskolákénál kevésbé szigorú 

követelményeket tartalmaz – az EDT döntés előtt kikéri a MAB előzetes állásfoglalását. 

 

Az EDT által jóváhagyott követelményrendszer nyilvános, az a TDT az évente kiadott 

programokkal egyidejűleg közzéteszi. Amennyiben a követelményrendszer módosítását 

bármilyen ok (például elektronikus vagy egyéb közzétételi módok megjelenése) indokolja, azt 

a fenti eljárásrendben lehet végrehajtani. 
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4. melléklet A doktori oklevél szövege 

 
 

 

 

DOKTORI OKLEVÉL 
 

Mi a Széchenyi István Egyetem Rektora és  

a …………………………… Doktori Iskola vezetője 

ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy 

 

NÉV 
 

aki ……. Városban ……. Országban, 19…… ……… hó … napján született, 

a gazdálkodás- és szervezéstudományok/állam- és jogtudományok magas színvonalú ismeretét, annak 

új eredményekkel gazdagító művelését és ezzel az önálló kutatómunkára való alkalmasságát a 

törvényes jogszabályokban és az Egyetem Doktori Szabályzatában meghatározott módon kétséget 

kizáróan” rite/cum laude/summa cum laude” minősítéssel bizonyította. Ezért a törvény erejével ránk 

ruházott jogunkkal élve a mai napon 

 

A ………………..TUDOMÁNYOK 

 

DOKTORÁVÁ 
 

avattuk és a „doktor (PhD)” vagy 

a „Dr.” rövídítés használatára feljogosítottuk. 

 

Ennek hiteléül ezt a doktori oklevelet Egyetemünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal 

megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk. 

 

 

Győr, 20.. …… …. 

 

 

A doktori iskola vezetője      Rektor 

 

Szám: x/xxxx. 
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DOCTORAL DIPLOMA 
 

The Rector of Széchenyi István University and 

the Doctoral School of ……….  

hereby certify that 

 

NAME 
 

who was born in (town, country), on (day, month, year) 

has honorably fulfilled all the requirements prescribed by the law and by the University Doctoral 

Code, demonstrating thorough knowledge of the field of ………….. Sciences, manifesting an ability to 

conduct individual research in the field, and an aptitude to enrich it with new achievements  

with „rite/cum laude/summa cum laude” qualification. 

Accordingly, on this day, by the power legally vested in us, we, 

the undersigned confer on him/her the scientific degree of 

 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) 
in 

………………….. SCIENCE 

 

and authorize her/him to use the title „doctor (PhD)”  

or the abbreviation „Dr”. 

 

In witness thereof, we have hereto subscribed our names 

and caused the seal of the University on this document. 

 

 

Győr, day, month, year 

 

 

 

 

Director, Doctoral Program      Rector 

 

Number: x/xxxx. 
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5. melléklet A doktori fogadalom szövege 

 

 

 

Én, …………………….. esküszöm, hogy [Magyarország alaptörvényét, alkotmányos 

jogszabályait megtartom, Hazámhoz és nemzetemhez hű leszek.] 

A Széchenyi István Egyetem rektora és tanárai iránt mindenkor kellő tiszteletet tanúsítok. Az 

Egyetem szabályait és szokásait megtartom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy 

tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem, a tudományban képzett, 

művelt emberré válja, ezzel választott hivatásomra felkészüljek.  

 

 

 

*[  ] külföldiek számára kimarad 
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6. melléklet Tiszteletbeli doktori oklevél szövege 

 

TISZTELETBELI DOKTORI OKLEVÉL 

 

Mi, a Széchenyi István Egyetem és Szenátusa 

ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy 

 

 

 

……………………........................................................... 

úrhölgyet/urat, 

 

 

aki................................................….városban/községben, 19.........-ik év…………. hónap 

.......…….napján született a ...........................…………………………………………………... 

a fejlesztésében kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységének elismeréseképpen 

 

tiszteletbeli doktorrá  

nyilvánítjuk és a 

 

"Doctor honoris causa" 

cím és a "Dr.h.c." rövidítés használatára feljogosítjuk. 

 

 

Ennek hiteléül ezt az oklevelet Egyetemünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal 

megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk. 

 

 

Kelt Győrött, a............- ik évben,  ............  hónap  ............   napján. 

 

 

P. H. 

 

 

 

.......................................... 

a Doktori Tanács Elnöke 

 .......................................... 

Rektor 
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7. melléklet A doktoranduszok által végzett oktatási tevékenység  

ellátásáról szóló megállapodás mintája 

 

Doktorandusz munkaszerződés (minta) 
 

amely létrejött egyrészről a Széchenyi István Egyetem (9026 Győr, Egyetem tér 1.) a továbbiakban: az 

Egyetem), másrészről  

 

Név  

Lakcím  

Születési hely, idő  

Anyja neve  

 
továbbiakban: a Doktorandusz) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

 
1.  A Szerződés tárgya 

 

1.1. A Felek megállapítják, hogy Doktorandusz az Egyetem ……………………… doktori képzésében 

hallgatói jogviszonyban áll. A Felek megállapodnak, hogy a Doktorandusz – hallgatói jogviszonyból 

eredő kötelezettségeként –  részt vesz az Egyetem oktatással, kutatással összefüggő tevékenységében. A 

jelen szerződés alkalmazásában a Felek kutatással összefüggő tevékenységnek kizárólag a Doktorandusz 

kutatási témájától eltérő kutatási tevékenységet tekintik.  

 

1.2. A Doktorandusz részt vesz az Egyetem oktatási és/vagy kutatási tevékenységében, a jelen szerződésben 

foglaltak szerint.   

 

1.3. A Doktorandusz kizárólag első doktori képzése és annak a vonatkozó képesítési követelményekben 

meghatározott képzési ideje alatt végzett munkája ellenértéke után jogosult a jogszabályokban a hallgatói 

munkadíjra vonatkozó kedvezményekre. A Doktorandusz köteles a hallgatói jogviszonyról szóló igazolást 

az Egyetem Munkaügyi Csoportjánál leadni. 

 
2.  A szerződés időtartama: 

 

 

 
3. Munkavégzés helye: 
 

 

 
4. Heti munkaidő:                                                

 

  
5. Havi hallgatói munkadíj, mely az Mt. szerinti személyi alapbér: 
 

 
 

5.1. A Doktorandusz kijelenti, hogy hallgatói munkadíj jogcímen más, a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvényben meghatározott szervezettől díjazásban nem részesül, illetve  a díjazás 

mértéke nem lépi át a jelen szerződésre is tekintettel az adóterhet nem viselő juttatás értékhatárát. A 

Doktorandusz kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti, ha az adóterhet nem viselő juttatás 

értékhatárát a bárhonnan szerzett hallgatói munkadíjai együttes összege túllépi, és választása szerint vagy 

megszünteti az egyéb jogviszonyát, vagy haladéktalanul megtéríti az Egyetemnek az adómentes értékhatár 

túllépéséből eredő bármely fizetési kötelezettségét. Ez alól a kötelezettség alól az illetékes dékán írásban 

felmentést adhat, amennyiben a Kar vállalja az Egyetemet terhelő többletköltséget. Ezen kötelezettség 

elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, és a megtérítési kötelezettség fennállása mellett a 

szerződés azonnali hatályú megszüntetését vonhatja maga után.  
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5.2. A jelen szerződés aláírásával a Doktorandusz elismeri, hogy az Mt. 76.§ (7) bekezdésében foglalt, rá  

vonatkozó tájékoztatást megkapta. A Doktorandusz tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján a 

hallgatói munkadíjon felül bármilyen további juttatásra, kedvezményre az Egyetemmel szemben igényt 

nem támaszthat.  

 

6. Az ellátandó munkafeladatok: 

A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírást, 

amely a munkaszerződés részét képezi. 

 

7.  Munkaidő beosztása: 

 

7.1. A Doktorandusz munkaidejének beosztását, a végzendő oktatási, kutatási feladatot 

…………………………………………………………………………………... (név, beosztás, tanszék) – 

mint a jelen szerződés vonatkozásában közvetlen felettes vezetője - határozza meg.  

 

7.2. A doktorandusz szerződés megkötésére és megszüntetésére a Doktori Iskola Vezetője jogosult.   

 

A./ Egyenlőtlen, a szerződésben előre meg nem határozható munkaidő beosztás esetén:  

 

7.3. Amennyiben a munkaidő beosztását a jelen szerződés részletesen nem határozza meg, a Doktorandusszal 

a munkaidő beosztását legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre kell közölni. Ennek hiányában az 

utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. 

 

7.4. A munkaidő a munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható. A Felek megállapodnak, hogy a napi munkaidő 

négy óránál rövidebb is lehet. A Felek megállapodásánál fogva a legrövidebb napi munkaidő egyenlőtlen 

munkaidő beosztás esetén napi 1 óra lehet.  

 
7.5.. A Doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő 

felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A Doktorandusz köteles a vizsgaidőpontjairól 

haladéktalanul, amint az a tudomására jut, közvetlen felettesét értesíteni, hogy az a munkaidő beosztásánál 

ezt figyelembe tudja venni, illetve köteles egyeztetést kezdeményezni az általa szükségesnek tartott 

felkészülési időről, mely alatt munkavégzésre nem osztható be. Kizárólag oktatási tevékenységben való 

részvétel esetén a Felek megállapodnak, hogy amennyiben az a heti … órát nem haladja meg, kölcsönösen 

nem tekintik a felkészülést akadályozó mértékű munkavégzésnek.  

 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Felek megállapodnak, hogy a Doktorandusz köteles az Egyetem üzleti titkait időbeli korlátozás nélkül 

megtartani.  A Doktorandusz az üzleti titok megtartásán felül is köteles olyan magatartást tanúsítani, 

amely az Egyetem jogos gazdasági érdekeit nem sérti, és jó hírnevét nem veszélyezteti.  

 

8.2. A Doktorandusz köteles tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok, az Egyetem mindenkori belső 

szabályzatai, és egyéb, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint kiadott szabályozásai, valamint 

munkáltatói jogkört gyakorlók utasítása alapján folytatni.  

8.3. A Doktorandusz tudomásul veszi, és a jelen szerződés alapján kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben a 

hallgatói munkadíja pályázati forrásból kerül ténylegesen kifizetésre, és az elszámoláshoz szükséges a 

jelen szerződés, valamint annak tényleges teljesítéséhez szükséges igazolások, dokumentumok 

benyújtása, úgy azt a pályázat elszámolásáért felelős szervezetnek az Egyetem az elszámolás céljából 

továbbítsa.  

8.4. (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy az Egyetem a Doktorandusz munkaviszonyát jogellenesen szüntette 

meg, a Doktoranduszt - kérelmére - eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. 

(2) Az Egyetem kérelmére a bíróság mellőzi a Doktorandusz eredeti munkakörbe történő 

visszahelyezését, feltéve, ha a Doktorandusz továbbfoglalkoztatása az Egyetem nem várható el. 

(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha 

a) a munkáltató intézkedése a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (Mt. 4. §), az egyenlő 

bánásmód követelményébe (Mt. 5. §), illetve felmondási védelembe [Mt. 90. § (1) bekezdés] ütközik, 

vagy 

(4) Ha a Doktorandusz nem kéri vagy az Egyetem kérelmére a bíróság mellőzi a Doktorandusz eredeti 

munkakörbe történő visszahelyezését, a bíróság az Egyetemet - az eset összes körülményeinek, így 
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különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a Doktorandusz legalább két, 

legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi. 

(5) Ha a Doktorandusz nem kéri vagy az Egyetem kérelmére a bíróság mellőzi a Doktorandusz eredeti 

munkakörbe történő visszahelyezését, a munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre 

emelkedése napján szűnik meg. 

(6) A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni a Doktorandusz elmaradt 

munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Nem kell megtéríteni a munkabérnek (egyéb 

járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, ami máshonnan megtérült. 

(7) A Doktorandusz t, ha munkaviszonya nem rendes felmondással szűnt meg - a (6) bekezdésben 

foglaltakon kívül - megilleti a felmentési időre (Mt. 93. §) járó átlagkeresete és a rendes felmondás esetén 

járó végkielégítés is. 

 

8.5.  (1) Doktorandusz, ha munkaviszonyát nem az Mt-ben előírtak [Mt. 87. § (2) bekezdés, 92. §, 96. §, 97. § 

(1) bekezdés] szerint szünteti meg, köteles az Egyetem számára a rá irányadó felmondási időre járó 

átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni. Amennyiben a Doktorandusz munkaviszonyának 

megszüntetése kizárólag azért jogellenes, mert a felmondási idő egy részét nem tölti le, megtérítési 

kötelezettsége a le nem töltött idővel arányos. 

(2) Ha a Doktorandusz a határozott időtartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, az (1) 

bekezdésben meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. Ha azonban a határozott időből még 

hátralévő időtartam rövidebb mint az (1) bekezdés szerinti időtartam, az Egyetem csak a hátralévő időre 

járó átlagkereset megfizetését követelheti. 

( 3) Az Egyetem jogosult az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának 

érvényesítésére is. 

(4) Az Egyetem (1)-(3) bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére a munkavállaló által 

okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok (Mt. 173. §) az irányadók. 

 

8.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 

évi XXII. törvény rendelkezései megfelelően alkalmazandók.  

 

8.7. A jelen szerződésből származó vitás ügyek elbírálására – amennyiben a Felek egymással megállapodni 

nem tudnak – a munkaügyi jogviták rendezésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók. 

 

8.8.  Egyetem tájékoztatja a Doktoranduszt, amennyiben jelen megállapodásban foglaltakat sérelmesnek tartja, 

a közléstől számított 30 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Bírósághoz fordulhat 

jogorvoslatért.  

 

 

Győr, 20…… év ……………………… hó ………….. nap 

 

 . ................................................. ............................................… 

  Doktorandusz Egyetem  

   

 

..……………………… 

 ellenjegyző  

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Nyilatkozat  
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8. melléklet Ügyrend külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására 

 

Ez az ügyrend a Széchenyi István Egyetem „A Doktori Képzés és a Doktori Fokozatszerzés 

Szabályzata” 25. § alkalmazásához készült. Irányadó a Felsőoktatási Törvény, a külföldi 

bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és a 387/2012. (XII. 

19.) Korm. rendelet. 

 

 

A kérelem benyújtása 

 

(1) Külföldi egyetemen szerzett tudományos fokozatának honosítását az kérheti, aki kérelme 

benyújtásakor  

a) állampolgárságát és személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására 

szolgáló hatósági igazolvánnyal, 

b) magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja. 

 

(2) A kérelmet személyesen kell benyújtani és a benyújtáskor be kell mutatni az 1. pontban 

meghatározott igazolásokat. 

 

(3) A honosítás iránti kérelmet a szakmailag illetékes tudományági doktori tanácshoz címezve 

a Rektori Hivatalban kell benyújtani. A kérelmet az ügyrendhez tartozó formanyomtatványon, 

az alábbi mellékletekkel együtt kell benyújtani: 

a) az eredeti (kivételes esetben a másodlatként kiadott) oklevél közjegyző által hitelesített 

másolata valamint annak ugyancsak közjegyző által hitelesített magyar nyelvű fordítása, 

b) az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény. 

 

(4) Csak olyan kérelem kerül átvételre, melyhez a 3. pontban meghatározott valamennyi 

mellékletet csatolták. 

 

 

A honosítási eljárás 

 

(1) A honosításról az Egyetem Doktori Tanácsa (a továbbiakban: EDT) hoz határozatot az 

illetékes TDT javaslata alapján. 

(2) A TDT a külföldi oklevél megszerzési körülményeinek és feltételeinek az Egyetem 

vonatkozó szabályaival történő összevetéséhez a kérelem átvételét követő 30 napon 

belül felszólíthatja a kérelmezőt az itt felsorolt kiegészítő dokumentumok vagy azok 

valamelyikének benyújtására  

a) az oklevél megszerzését megelőzően folytatott felsőfokú tanulmányok 

igazolására szolgáló oklevelek másolata és a nem magyar nyelvű oklevelek hiteles 

fordítása, 

b) a doktori értekezés és annak magyar nyelvű tézisszerű összefoglalója, 

c) a kérelmező tudományos tevékenységét igazoló irodalom és hivatkozások 

jegyzéke, 

d) a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat (szabályzat) 

másolata, melyből megállapítható az adott intézmény doktori képzésre és 

fokozatszerzésre vonatkozó szabályai, tanulmányi rendje, stb. 

(3) Az 5. pontban felsorolt dokumentumok benyújtására a kérelmezőnek a benyújtásra 

vonatkozó felszólítás kézhez vételétől számítva legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre. 
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(4) Amennyiben az eljáró TDT nem tudja kétséget kizáróan megállapítani az oklevelet 

kibocsátó intézmény jogosultságát tudományos fokozat adására, úgy a Magyar 

Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) véleményét kéri. 

(5) Az eljáró TDT szakértőt, illetve szakértői bizottságot kérhet fel a kérelem értékelésére. 

(6) A honosítás eljárásban a követelmények meghatározásánál alapvetően a tartalmi 

kérdésekre kell ügyelni a formaiakkal szemben. Nevezetesen: 

a) a doktori szigorlat nem feltétlenül követelmény olyan doktori eljárás esetében, 

ahol a védés maga megfelel egy soktárgyas vizsgának (Franciaország, USA, stb.); 

b) a publikációs követelmények általában meg kell egyezzenek a megfelelő 

egyetemi követelményekkel. Ez alól kismértékű kivétel tehető, ha a kibocsátó 

intézményben az előzetes publikáció nem megengedett. (pl. egyes francia, angol 

egyetemek); de szükséges hogy az értekezés fő eredményei valamelyik világnyelven 

publikálva jelenjenek meg szakterület elismert, lektorált folyóiratában. Itt nem a 

dolgozatok száma a döntő, hanem a tézisek publikusságának ténye.  

c) a disszertáció formai követelményei nem kell megegyezzenek a hazai 

követelményekkel; 

d) a tézisfüzet nem követelmény, de a disszertációból egyértelműen ki kell 

derülnie, hogy melyek a Szerző önálló, új eredményei. Ezek meg kell, hogy 

feleljenek az általános hazai követelményeknek. Kétség esetén a TDT az eljárás 

során nyilatkozatot kérhet arról, hogy a Szerző mely eredményeit tekinti önálló, új 

eredményeknek. 

e) Magyar állampolgárnak világnyelven történt doktori cselekmény esetében is 

szükséges második idegen nyelv tudását igazolnia. Magyarországon nem akkreditált 

nyelviskola bizonyítványa is elfogadható. 

(7) Kiegészítő feltételeket csak akkor kell kitűzni, ha azok a tartalmi megfeleltetéshez 

szükségesek. 

(8) Az EDT az eljáró TDT javaslata alapján az alábbi határozatokat egyikét hozhatja meg: 

a) a külföldön megszerzett oklevél által tanúsított tudományos fokozatot honosítja 

(a Széchenyi István Egyetem által kibocsátott doktori oklevél joghatályával azonosnak 

ismeri el); 

b) a honosítást kiegészítő feltételekhez (doktori szigorlat letétele, doktori 

értekezés megvédése, stb.) köti;  

c) a honosítást elutasítja. 

(9) Az EDT a meghozott határozatot részletes indoklással látja el. 

(10) A 8. pont a) alpontja szerinti honosításáról rendelkező határozatában az EDT 

feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használtára 

(11) 8. pont b) és c) alpontjai esetén a kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 15 

napon belül írásban fellebbezést nyújthat be az illetékes miniszterhez. A fellebbezéshez 

részletes indoklást kell csatolni. Erre a kérelmező figyelmét a határozat megküldésével 

egyidejűleg írásban fel kell hívni.  

(12) A honosított fokozatnak nincs minősítése. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Az eljárás befejezése után a kérelemmel együtt beadott okmányokat a kérelmező a 

határozattal együtt visszakapja. 

(2) A honosítási eljárás díja a kérelem beadásakor hatályos jogszabály szerinti kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér).  
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(3) A honosítási eljárást a kérelem átvételétől számított 60 napon belül be kell fejezni. Ha az 

5. pont szerint további dokumentumok bekérése történik akkor az eljárás lezárására 

vonatkozó határidőt 30 nappal meg kell hosszabbítani és erről a kérelmezőt írásban 

értesíteni kell.  

(4) A kérelmezőnek szükség esetén küldött értesítések, a határidők pontos követéséhez, 

tértivevényes küldeményként küldendők. 

(5) A honosított oklevelek törzskönyvezését az Egyetem által kibocsátott tudományos 

fokozatoknak megfelelően a Rektori Hivatalban kell végezni. Ezért a honosításról szóló 

határozatot az EDT megküldi a Rektori Hivatalnak. 
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Kérelem 

(Formanyomtatvány külföldön megszerzett tudományos fokozat honosításához) 

 

 

Alulírott …………………………. kérem a tisztelt Egyetemi Doktori Tanácsot, hogy az 

alábbiakban előterjesztett indokaim alapján a külföldön szerzett tudományos fokozatomat 

doktori fokozatként honosítani szíveskedjen. 

 

I. Személyi adatok 

Családi és utónév: 

Nemzetiség: 

Leánykori név: 

Anyja leánykori neve:  

Állampolgársága: 

Születési idő, hely (helység, megye):  

Személyi igazolvány száma/Útlevél száma: 

Állandó lakcím (irányítószám, helységnév, megye, utca, házszám, telefonszám): 

Értesítési cím (irányítószám, helységnév, megye, utca, házszám, telefonszám): 

Munkahely neve:  

Beosztás: 

Munkahely címe, telefonszáma: 

E-mail cím: 

Mobiltelefon-szám:  

 

II. Tudományos fokozattal kapcsolatos adatok 

Külföldön szerzett fokozat tudományága: 

Külföldön szerzett fokozatot odaítélő intézmény neve, székhelye:  

Disszertáció megvédésének dátuma: 

Doktori program, amelyben a kérelmező részt vett:  

Odaítélt fokozat alapjául szolgáló disszertáció címe, évszáma az adott nyelven:  

Odaítélt fokozat alapjául szolgáló disszertáció címe, évszáma magyarul:  

Doktori oklevél kelte: 

Nyelvismeret (1. nyelv), igazoló dokumentumok sorszáma, kelte:  

Nyelvismeret (2. nyelv), igazoló dokumentumok sorszáma, kelte :  

 

III. 

A honosítási kérelem indoklása:  

A tudományág megnevezése, amelyben a kérelmező a fokozat honosítását kéri: 

Doktori Iskola megnevezése, amelynek illetékességébe tartozik a kérelem elbírálása: 

 

 

Kelt: ……………………………………………… 

 

 

Köszönettel: 

 

------------------------------------------ 

kérelmező aláírása 

Az ügyrendben megnevezett mellékletek csatolandók. 
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9. melléklet Jelentkezési adatlap szervezett/egyéni képzésre 

JELENTKEZÉSI LAP 

a Széchenyi István Egyetem  

……………………… Tudományági Doktori Iskola 

doktori (PhD) képzésére 

 

Név (nőknél leánykori név is):  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Állampolgárság:  

Lakáscím, telefon:  

Értesítési cím, telefon, e-mail cím:   

 

 

Munkahely neve, címe, beosztás: 

 

 

A választott téma megnevezése:  

 

 

A képzési forma megnevezése (a megfelelő aláhúzása): 

 nappali tagozat - állami ösztöndíjas   

 levelező tagozat – költségtérítéses 

 egyéni képzés – költségtérítéses 

 

Az egyetemi oklevél adatai: 

- az egyetem, kar, szak, végzettség megnevezése:  

 

- az oklevél száma, kelte, minősítése:  

 

 

A nyelvvizsga bizonyítvány adatai (száma, szintje  típusa):  

 

 

 

   .......................    .......................  

 dátuma jelentkező aláírása
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Mellékletek:  

egyetemi oklevél másolata:  .......................... db 

nyelvvizsga bizonyítvány másolata: .............. db 

ajánlás:  .......................................................... db 

szakmai életrajz 

publikációs jegyzék 

rövid kutatási terv 

eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény 

 

Egyéb: 

…………………………………………………………………………………………………

……… 
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10. melléklet Jegyzőkönyv minta: doktori szigorlat, doktori védés 

 

A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS JEGYZŐKÖNYVE 

 

A doktorjelölt neve:  

Születési hely, év, hó, nap:  

Állandó lakcím:  

Az értekezés címe (témaköre):  

A témavezető neve:  

Tudományág:  

Doktori iskola:  

Nyelvvizsgák:  

1.  

2.  

   

Felkészülés:  

A kérelem benyújtásának időpontja:  
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A Tudományági Doktori Tanács az ……………………. számú határozatával döntött a 

doktori szigorlat lefolytatásáról az alábbiak szerint.  

 

A doktori szigorlat: 

Főtárgya:  

Melléktárgya:  

 

A doktori szigorlat helye, időpontja 

A szigorlat eredménye:  

 

Név Aláírás 
Főtárgy 

pontszáma 

Melléktárgy 

pontszáma 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

A doktori szigorlat 

a) átlagpontszáma:  

b) %-os eredménye:  

c) minősítése:  
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A bírálati eljárás 

 

A Tudományági Doktori Tanács az …………………………….. számú határozatával 

döntött az értekezés védéséről és nyilvános vitájáról az alábbiak szerint.  

 

A doktori értekezés címe:  

Az értekezés és a nyilvános vita nyelve:  

A munkahelyi vita eredménye (ha volt):  

Az értekezés benyújtásának időpontja:  

 

Témavezető:  

A hivatalos bírálók: 

 

 

A hivatalos bírálók javaslata: 

1. Javasolja az értekezést védésre és nyilvános vitára. 

2. Támogatja az értekezés védését és nyilvános vitáját. 

 

A nyilvános vita időpontja:  

A nyilvános vita helye:  

 

A bíráló bizottság: 

elnök:   

tagok:   

   

titkár:   
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A nyilvános vita értékelése: 

 

 

A nyilvános vita eredménye:    .................... pont    ........................% 

Részletes jegyzőkönyv a védésről és nyilvános vitáról mellékletben. 

 

A doktori (Ph.D.) fokozat odaítélését javasoljuk/nem javasoljuk 

 

Győr,  

 

név aláírás 
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A Tudományági Doktori Tanács javaslata: 

 

A doktori (Ph.D.) fokozat odaítélését javasoljuk/nem javasoljuk 

 

Győr, 20……………………………. 

 

………………………… 

 a TDT elnöke 

  

 

 

Az Egyetemi Doktori Tanács határozata: 

 

A PhD fokozatot odaítéljük/nem ítéljük oda 

 

A doktori eljárás végeredménye (az oklevél minősítése):  

 

Győr, 20………………………………. 

 

………………………… 

 az EDT elnöke 

 

A kérelmező számára a …………….. anyakönyvi számú doktori (Ph.D.) oklevelet átadtuk. 

 

Győr, 20………………………….. 

 

………………………… 

 rektor 
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7. Melléklet 

A Széchenyi István Egyetem intézményfejlesztési/stratégiai tervének 

releváns kivonata
*
 

 

 

4.3.1.2 Kutatás, Fejlesztés, Innováció  

 

Stratégiai cél: tudományos képességek és tevékenységek fejlesztése, kritikus 

tömegű kutatás‐fejlesztési és innovációs kapacitások létrehozása a Széchenyi István 

Egyetemen  
 

Az Egyetem Szenátusa által 2010 novemberében elfogadott „Széchenyi István Egyetem 

középtávú kutatás‐fejlesztési és innovációs stratégiája, 2010‐2015” dokumentum az Egyetem 

fő  „…kutatási profiljaként a szélesebb értelemben vett járműipari és közlekedési 

rendszerekhez kapcsolódó műszaki, technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi 

összefüggések vizsgálatát…” határozta meg. A hivatkozott stratégiához kapcsolódó akcióterv 

pedig az alábbi célkitűzéseket fogalmazta meg:  

• a tudományos kiválóság növelése;  

• a doktori képzések fejlesztése;  

• a kutatás‐fejlesztési és innovációs tevékenység fokozása;  

• a tudományos eredmények hasznosítása és  

• a tudományos eredmények beépítése az oktatásba. 

 

 

5.1. Kutatási kapacitások 

 

Az Egyetem három doktori iskolája stabil törzstagokkal, oktatókkal, témavezetőkkel 

rendelkezik. A doktori iskolák iránti érdeklődés egyenletesen növekszik, biztosítva a 

legkedvezőbb kiválasztást.    

 

Mindhárom iskola akkreditációja a tervezési időszakban lejárt, illetve lejár (2014. decembere, 

illetve 2015. október), így minőségi megmérettetés történik eddigi munkájukról. Éves szinten 

1‐2 fő új törzstag akkreditációját kívánjuk indítani iskolánként, hiszen a merítés folyamatosan 

biztosított az Egyetemről. Ez azt jelenti – tekintettel arra, hogy a tervezési időszakban három 

törzstag éri el a 70. életévet, de törzstag emeritusként munkájukra számítunk – 4‐8 fővel 

növekedhet a törzstagok száma.   

 

… 

 

A doktori képzés 2004 óta folyamatos a Széchenyi István Egyetemen, az érdeklődés 

egyenletesen emelkedik iskolák szerint, a kibocsátás, az eredményes végzés nagyon eltérő  

intenzitású, annak időtartama iskolánként változó. Évente átlagosan 4‐6 fő szerez fokozatot az 

egyetem egyes doktori iskoláiban. A nappali teljes idős képzés aránya folyamatosan 

emelkedik (16 fő volt 2012‐ben, ez várhatóan 26‐30 főre nő a tervidőszak végére, azonban 

ennek többségét a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola kapja meg, 

miközben a Regionális‐ és Gazdaságtudományi Doktori Iskola adja a nagyobb kibocsátást 

                                                           

*
 Forrás: Széchenyi István Egyetem: Intézményfejlesztési terv (2012-2016). 2. kötet, Stratégiai és Kiválósági 

fejezet.   
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(több hallgató, 10. évfolyam, folyamatosan növekvő érdeklődés). A jövőben növekedni fog a 

MMTDI és az ÁJDI kibocsátása, így a kiegyenlítés bekövetkezik az iskolák között a nappali, 

teljes idős helyek elnyerésében.  Nem célunk növelni a tervezési időszakban a doktori 

képzésbe felvettek számát, meg kívánjuk tartani a jelenlegi arányokat (képzésformák szerint 

is), azokat az iskolák teherbíró képessége (oktatási kapacitás és potenciál, témavezetői kínálat, 

kutatási témák meghatározása) határozza meg.   

 

… 

 

Az iskolák profiljában jelentősebb változásokat nem tervezünk. Az MMTDI estében célunk a 

járműmérnöki alprogram indítása, illetve lehetőség szerint ezen profillal a minősítési 

kritériumok elnyerése a tervidőszak végére (2016). A többi iskolánál a témavezetői kör 

bővítése, a tananyagfejlesztés és annak kínálatának szélesítése (növelve a szabadon 

választható tantárgyakat), tudományos fórumok megtartása és fejlesztése, a hallgatóknak a 

kutatási programba való még intenzívebb bevonása, esetenként egy‐egy alprogram, vagy 

specializációs irány kialakítása.  

 

… 

 

Mérsékelt számú és rangú nemzetközi elismeréssel rendelkeznek Egyetemünk oktatói és 

kutatói, akik közül kiemelkednek a doktori iskolák törzstagjai. Egy fiatal, 10 éves múlttal 

rendelkező Egyetem esetében ez nem meglepő, mivel a nemzetközi tudományos elismerések 

előfeltétele a magas színvonalú kutatási eredmények mellett az a nemzetközi 

kapcsolatrendszer, ami több projekten, kutatási együttműködésen, illetve vendégoktatói 

tartózkodásokon keresztül építhető fel. Ennek érdekében kívánja ösztönzi az Egyetem a 

nemzetközi kapcsolatok szélesítését, a nemzetközi projektekben való részvétel erősítését, 

valamint a ki‐ és bejövő vendégoktatói tartózkodások támogatását. Megítélésünk szerint 

ennek a folyamatnak eredményeképpen növekedhet a tervezési időszak végére a nemzetközi 

tudományos díjak és elismerések száma. 
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8. Melléklet 

A Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 
 

 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1.§ A szabályzat hatálya 

 

(1) Jelen Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) hatálya a Széchenyi István 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájával (a továbbiakban SZE ÁJDI) hallgatói 

és doktorjelölti jogviszonyban álló magyar és – amennyiben jogszabály vagy nemzetközi 

szerződés másként nem rendelkezik – külföldi állampolgárságú hallgatókra, valamint a 

képzési feladatok megvalósításában részt vevő foglalkoztatottakra terjed ki.  

 

(2) E szabályzat hatálya kiterjed a más felsőoktatási intézményekkel doktorandusz hallgatói 

jogviszonyban álló, a SZE-ÁJDI-n tanulmányokat folytató vendéghallgatókra, ezen 

tevékenységükre vonatkozó mértékben. 

 

 

2.§ A tanulmányi és vizsgaügyek eljárási rendje 

 

Amennyiben e szabályzat másként nem rendelkezik, a hallgatók tanulmányi és vizsga 

ügyeiben első fokon a Doktori Iskola vezetője, másodfokon a Doktori Iskola Tanácsa 

(továbbiakban: DIT) jár el. A tanácsban a doktorandusz hallgatók részvételét tanácskozási 

joggal biztosítani kell. Fellebbezést a doktori iskola vezetőjénél kell előterjeszteni, aki a 

másodfokú eljárásban mint a DIT tagja nem vesz részt. 

 

 

3.§ A hallgatói eskütétel 

 

(1) A hallgató az első beiratkozást követően ünnepélyes körülmények között – 

állampolgári és hallgatói kötelezettségeinek elismerésére és megtartására – esküt tesz, s annak 

tényét az arról készült okirat aláírásával igazolja. Az eskünek a 2. sz. mellékletbe foglalt 

szövege a SZE valamennyi hallgatójára vonatkozóan azonos. 

(2) A tanulmányait eredményesen befejezett hallgató a doktorrá avatása során 

hivatásrendi esküt tesz. Az eskü szövegét a DIT javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács 

(továbbiakban: EDT) fogadja el.  

 

 

II. RÉSZ 

A KÉPZÉS KERETFELTÉTELEI 

 

 

4.§ A tanterv 

 

(1) A doktori iskola tanterve a Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 

mellékletét képezi. A szabályzatot a Doktori Iskola Tanácsának javaslatára az EDT hagyja 
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jóvá.  

(2) A tanterv formája a mintatanterv. A mintatanterv oktatási időszakonkénti bontásban 

tartalmazza a tantárgyakat, azok heti tanóraszámát és a hozzájuk rendelt kreditpontokat, az 

oktatók nevét, a számonkérés típusát, a tantárgy meghirdetésének féléveit, az előtanulmányi 

rendet és a minősítés szabályait. 

(3) Az ÁJDI tanterve a módszertani és szakmai főtárgyakból, valamint választható tárgyakból 

áll. 

(4) Ha egy tantárgy csak az egyik félévben kerül meghirdetésre, a hallgató kérelmezheti, hogy 

a másik félévben „csak vizsgát” tehessen belőle. Az engedélyt a tantárgy oktatójának javaslata 

alapján a doktori iskola vezetője adja ki.  

(5) A szervezett doktori képzésben résztvevő nem jogászi végzettségű doktoranduszokkal 

szemben támasztott tanulmányi és vizsgakövetelmények mindenben megegyeznek a jogász 

végzettségű hallgatókkal szemben támasztott követelményekkel. 

 

 

5.§ Tantárgyprogram 

 

(1) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyprogramok foglalják 

magukba. 

 

(2) A tantárgy programja tartalmazza a tantárgy kódját, teljes és rövidített címét, a heti 

(félévi) tanóraszámot, a félév végi számonkérés típusát (aláírás, gyakorlati jegy, beszámoló 

vagy vizsgajegy), a kreditpontot, a tantárgy felelős oktatóját, a tantárgy felvételének előzetes 

követelményét, tananyagának leírását (tematikáját), az esetleges vizsgakövetelményeket, az 

írott (kötelező és ajánlott) tananyagot, esetleg a hallgató egyéni munkával megoldandó 

feladatait. 

 

 

6.§ Más intézményben, karon, szakon vagy külföldön folytatott tanulmányok 

elismertetése, befogadása 

 

(1) Egy más karon vagy intézményben meghirdetett tantárgy befogadása a tantárgyhoz tartozó 

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

helyettesíthetőségének illetve más tantárgyaktól való különbözőségének megállapítását 

jelenti. 

 

(2) A korábbi tanulmányok során teljesített tantárgyak elfogadását a hallgató kérelmezheti. Az 

érintett oktató javaslatára a DIT ad engedélyt. (Az összes kredit legfeljebb 30%-át tehetik ki 

az elfogadott tárgyak.) 

 

(3) A külföldi részképzésben végzett tevékenység beszámítását a hallgató a DIT-tól kérheti.  

 

 

7.§ A hallgatók jogállása finanszírozási formák szerint 

 

(1) A finanszírozás különbsége miatt a hallgatók között a tanulmányi követelmények 

szempontjából különbséget tenni nem lehet. Az Egyetem polgárait azonos jogok illetik meg 

és azonos kötelezettségek terhelik. 

 

(2) Amennyiben a hallgató tanulmányi kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, 



192 

 

köteles a „Tájékoztató a ÁJDI-ban fizetendő díjakról” című, 3. számú mellékletben szereplő 

díjat megfizetni. 

 

(3) A költségtérítéses státuszú hallgatót a képzésért DIT által előírt költségtérítés 

kötelezettsége terheli, s az alábbi juttatások semmi esetben sem illetik meg: ösztöndíj, 

szociális támogatás és kedvezményes diákotthoni ellátás. Szervezett képzés esetén a hallgató 

a költségtérítést a képzési idő alatt (6 félév) köteles fizetni, a képzési idő után csak abban az 

esetben, ha nem teljesítette az előírt tantárgyakat. Az egyéni képzés résztvevői két félévre 

fizetik be költségtérítést. 

 

 

8.§ A hallgatói jogviszony létrejötte, beiratkozás 

 

(1) A hallgatói jogviszony létrejöttének előfeltétele a SZE-ÁJDI-ba való felvétel vagy átvétel.  

 

(2) A hallgatói jogviszony a SZE-ÁJDI-re történő első beiratkozással jön létre. Amennyiben a 

hallgató a kihirdetett beiratkozási napot követő 30. napig nem jelzi beiratkozási szándékát, 

úgy passzív félévre, passziválási lehetőség hiányában pedig törlésre kerül.  

 

(3) Amennyiben a hallgató a beiratkozást követő 60. nap után jelzi passziválási szándékát, 

úgy a mindenkori költségtérítés 50 %-át köteles befizetni. Mentesülhet ezen fizetési 

kötelezettsége alól, ha e bejelentések elmulasztása méltányolható okból történik, és a Doktori 

Iskola vezetője ezt engedélyezi számára. 

 

(4) A beiratkozás a hallgatói információs rendszerben (NEPTUN) történik, és a tantárgyak 

felvételével lesz végleges. 

 

(5) A hallgató köteles a hallgatói információs rendszerben szereplő személyi jellegű adataiban 

(név, lakcím, bankszámla szám, stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni. 

Az ennek elmulasztásából esetleg származó hátrány miatt jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

9.§ A hallgatói jogviszony szünetelése 

 

(1) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató valamely félévre nem iratkozik be, és 

félévének passziválására vonatkozó kérelmét a Doktori Iskola titkársága regisztrálja. A 

hallgató beiratkozása után kérheti jogviszonya szüneteltetését (visszapassziválás), legkésőbb a 

szorgalmi időszak végéig abban az esetben, amennyiben érdemjegyet még nem szerzett. A 

kérelemről a doktori iskola vezetője dönt. Költségtérítéses képzés esetén a kihirdetett 

beiratkozási nap utáni 60. nap után történő visszapassziválás esetén a hallgató díjat köteles 

fizetni. 

 

(2) A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két 

félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. 

 

(3) A szünetelés tartama alatt a hallgatót megilletik egyes, a hallgatói jogviszonyon alapuló 

jogosultságok és kötelezettségek, de ezen időszak alatt sem pénzbeli, sem természetbeni 

juttatásban nem részesíthető.  
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10.§ Az átvétel 

 

Más doktori iskola hallgatója kérheti átvételét a SZE-ÁJDI-ra. Az engedélyt a DIT határozata 

alapján a doktori iskola vezetője adja meg, aki különbözeti vizsgák letételét határozhatja meg. 

A kérelmek minden esetben egyéni elbírálás alá kerülnek. 

 

 

11.§ Áthallgatás 

 

Az áthallgatást az ÁJDI-ba a doktori iskola vezetője esetileg engedélyezheti. Az áthallgatásért 

díjat kell fizetni.  

 

 

12.§ Párhuzamos- és részképzés, vendéghallgatás 

 

(1) Kérelme alapján más doktori iskola hallgatója felvehető a SZE-ÁJDI-re a másik doktori 

iskolában folytatott tanulmányokkal egyidejű, azaz párhuzamos képzésre. A felvételről és a 

tanulmányok folytatásának feltételeiről a DIT dönt. 

 

(2) A párhuzamos képzésre a hallgató – a Tájékoztatóban meghatározott – díj fizetése 

ellenében iratkozhat be. 

 

(3) Kérelme alapján a hallgató adott időszakra engedélyt kaphat tanulmányai folytatására más, 

általában külföldi egyetemen (részképzés). A részképzést a DIT engedélyezi az adott 

tudományterület valamely vezető oktatójának javaslata alapján. Az adott félévben (külföldi) 

részképzésen résztvevő hallgató is köteles beiratkozni a vonatkozó szabályok szerint. 

 

(4) A részképzés ideje alatt teljesítendő, illetve teljesített tantárgyak a részképzést 

megelőzően, illetve azt követően befogadhatók, teljesítésük kreditponttal ismerhető el.  

 

(5) Más doktori iskola hallgatója intézményközi megállapodás vagy a doktori iskola 

vezetőjének eseti engedélye alapján a SZE-ÁJDI egyes tanegységeit indexébe felveheti és 

teljesítheti. 

 

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak feltétele, hogy a hallgató, vagy az a felsőoktatási intézmény, 

amelynek hallgatója, a képzés költségeit megtérítse, és hogy a hallgatót a SZE hallgatói 

nyilvántartásba felveszik. A vendéghallgatóra tanulmányai idejére a SZE szabályzatai 

érvényesek.  

 

 

13.§ A hallgatói jogviszony megszűnése és megszüntetése 

 

A hallgatói jogviszony  

 

a) a beiratkozás elmulasztása miatt a hallgatói névsorból való törlést,  

b) a saját kérésre történő elbocsátást, 

c) a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt vagy fegyelmi eljárás 

eredményeképpen történő kizárást  

 

kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve a felvételtől számított 72 (egyéni 
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képzés esetében 36) hónap elteltével szűnik meg.  

 

 

III. RÉSZ 

A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

 

 

14.§ Nyilvántartási rendszer 

 

(1) A SZE a képzési folyamat résztvevői (oktatók, hallgatók, más közreműködők) számára 

komplex hallgatói információs rendszert (HIR, NEPTUN, stb.) üzemeltet, amely a hallgatók 

tanulmányi és vizsgaügyeinek korszerű intézését is biztosítja.  

 

(2) A tanév időbeosztása egybeesik az egyetemen a Rektor által meghatározott tanév 

időbeosztásával. 

 

 

15.§ A tantárgyak, kurzusok meghirdetése 

 

Az ÁJDI titkársága a hallgatói információs rendszerben közzéteszi a következő félévben a 

kurzusok indításával meghirdetendő tantárgyakat. A hallgatók a tantárgyakat az erre kijelölt 

időszakban kötelesek felvenni.  

 

 

16.§ Az ismeretek ellenőrzésének célja és formái 

 

(1) A tanulmányi teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének célja, hogy ösztönözze a 

hallgatót a közvetített ismeretek, értékek és készségek elsajátítására, átvételére, illetve 

befogadására, a hallgatói tanulmányi teljesítményt mérhetővé és dokumentálhatóvá tegye. 

 

(2) A tanulmányi teljesítmény értékelése során törekedni kell arra, hogy az értékelés 

kiterjedjen a teljes félév hallgatói munkájára és teljesítményére. A hallgató számára 

biztosítani kell a felkészülés és a számonkérés megfelelő feltételeit.  

 

 

17.§ A tanulmányi teljesítmény értékelése 

 

(1) Kreditpont szerezhető: tantárgyi követelmények teljesítésével, a témavezetővel történő 

rendszeres személyes konzultációval, kutatómunkával, konferencián való részvétellel, 

publikáció megjelentetésével, illetve oktatásban való részvétellel. A tanterv rendelkezik a 

kreditszerzési lehetőségek részleteiről.  

 

(2) A hallgatói tanulmányi munkát háromfokozatú skálán – nem megfelelt, megfelelt, jól 

megfelelt – minősítéssel értékelik az oktatók. Az értékelés a hallgató személyes 

teljesítményén alapulhat (dolgozat, kiselőadás, stb.), amelynek konkrét formáját az oktató 

köteles a félév első előadásának alkalmával kihirdetni. 

 

(3) A hallgatók teljesítményének értékelését az oktató köteles az adott vizsgaidőszak végéig 

elvégezni. 
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18.§ A sikertelen vizsga és javítása, a tantárgy ismételt felvétele 

 

(1)  Ha a hallgató a főtantárgy (kötelező tárgy) felvételét követő vizsgaidőszak végéig nem 

teljesíti az előírt követelményeket, újra fel kell vennie a tantárgyat egy későbbi félévben. A 

hallgató kérelmére – különösen indokolt esetben – a doktori iskola vezetője a tanulmányok 

során egy tárgyból engedélyezheti a tárgy harmadszori felvételét. Ebben az esetben a 

hallgatónak térítést kell fizetni a Tájékoztató szerint.  

 

(2) Olyan tantárgy ismételt felvételénél, amelynek kreditpontját a hallgató már megszerezte, 

újabb kreditpont nem szerezhető. 

 

 

19.§ A leckekönyv érvényesítése 

 

(1) A hallgató által megszerzett értékelést az oktató, illetve a Doktori Iskola titkársága 

bejegyzi a hallgatói információs rendszerbe legkésőbb az adott vizsgaidőszak végéig. A 

vizsgaidőszakot követően a hallgató sikeresen letett vizsgáinak és egyéb kötelezettségeinek 

teljesítését a doktori iskola vezetője a hallgatói információs rendszerből kinyomtatott adatokat 

tartalmazó leckekönyv aláírásával érvényesíti. 

 

(2) A leckekönyv közokirat, a HIR vonatkozó része pedig a leckekönyv hivatalos 

másolatának minősül. Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, a rendszerbe történő 

beavatkozás, stb. fegyelmi vagy/és büntetőjogi következményeket von maga után. 

 

 

IV. RÉSZ 

A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSA ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS 

 

20.§ A végbizonyítvány 

 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt 

valamennyi tanulmányi kötelezettségének eleget tett, és a szigorlati vizsgák letételére 

bocsátható. 

 

(2) A végbizonyítvány megszerzéséről szóló bejegyzést a doktori iskola vezetője jegyzi be a 

hallgató leckekönyvébe. 

 

(3) A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz hallgatónak a felvételtől számított 

legalább 36, legfeljebb 72 hónapon belül a legalább mintatanterv szerinti 180 kreditet kell 

összegyűjtenie, amely a szigorlatra bocsátás feltétele.  

 

(4) Az egyéni képzésben részt vevő hallgatónak az abszolutóriumhoz szükséges 180 kreditet 

az egyéni felkészülési terv szerinti időtartam alatt kell megszereznie. 

 

 

21.§ A doktori fokozatszerzési eljárás indítása 

 

(1) A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel indul meg. Az eljárás 

megindításáról és az idegen nyelvű eljárás engedélyezéséről a DIT dönt. A fokozatszerzési 
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eljárás, így a doktorjelölti jogviszony kezdete a fokozatszerzési eljárás megindításáról szóló 

DIT határozat elfogadásának napja. 

  

(2) A fokozatszerzési eljárás megindításának feltételei:  

a) a tantervben meghatározott publikációs tevékenység és konferencia előadások 

teljesítése, 

b) a 32. §-ban meghatározott nyelvi követelmények teljesítése, 

c) eredményesen lezajlott munkahelyi vita, 

d) az abszolutórium megszerzése, kivéve, ha a hallgató a képzési idő alatt kívánja a 

fokozatszerzési eljárást megindítani. 

 

(3) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben, vagy a kérelem elfogadását 

követő két éven belül kell benyújtani. Amennyiben a doktorjelölt ennek a feltételnek nem tesz 

eleget, a kérelem benyújtásától számított két év elteltével a fokozatszerzési eljárást meg kell 

szüntetni. A kérelem elutasítása esetén az eljárási díj 50 százaléka – erre vonatkozó kérelem 

alapján – visszafizethető. 

 

(4) A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelmet (és mellékleteit) a DIT-hoz címezve, 

űrlap felhasználásával kell benyújtani három teljes példányban. A DIT doktori iskola titkára a 

beérkező kérelmekről nyilvántartást vezet és a kérelmet, alaki átvizsgálása után, továbbítja a 

doktori iskola vezetőjének. A hiányosan benyújtott kérelmet hiánypótlásra visszaadja. 

Hiánypótlás után a kérelem – az eljárási díj esetleges különbségének befizetésével – bármikor 

újra benyújtható. 

 

(5) A kérelemben meg kell jelölni a doktori szigorlat javasolt tárgyait, továbbá azt a 

tudományágat és doktori programot, amelyben a pályázó a doktori fokozatot elnyerni kívánja. 

A DIT részére a témavezető javaslatot tehet a disszertáció hivatalos bírálóira, a szigorlat és 

nyilvános védés bizottságainak tagjaira. 

 

(6) A kérelem mellékletei: 

 

a) az egyetemi oklevél hiteles másolata (külföldön szerzett oklevél esetén az 

elismertetés dokumentuma is), 

b) az idegen nyelvű eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges kérelem, 

c) a doktori értekezés, vagy a doktori értekezés címe és a doktori témavezető által 

elfogadásra javasolt témavázlata, 

d) doktori iskolai képzésben részt vett jelölt esetében az abszolutórium, kivéve, ha a 

hallgató a képzési idő alatt kívánja a fokozatszerzési eljárást megindítani, 

e) a jelölt eddigi tudományos munkásságát a 23.§ (3) bekezdése illetve a TVSZ 1. sz. 

melléklete szerint bemutató dokumentumok, 

f) a jelölt nyelvismeretét bizonyító dokumentumok, 

g) nyilatkozat, hogy a jelöltnek – ugyanazon tudományágban – két éven belül nem 

volt sikertelenül lezárt doktori eljárása, 

h) részletes tudományos életrajz, 

i) a doktori értekezés munkahelyi vitájának jegyzőkönyve, 

j) a doktori eljárási díj befizetésének igazolása. 

 

(7) A jelölt nyelvismeretét bizonyító dokumentumok közül legalább egyet az eljárás 

megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, míg a másikat legkésőbb a doktori 

értekezéssel együtt kell benyújtani. 
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(8) A doktori eljárási díjat a doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem beadása előtt az 

Egyetem bankszámlájára kell befizetni. 

 

 

22.§ Védésre bocsátás feltételei 

 

(1) A doktori szigorlatot legkésőbb a kérelem benyújtásától számított két éven belül le kell 

tenni. 

 

(2) A doktori értekezést legkésőbb a kérelem elfogadását követő két éven belül be kell 

nyújtani. 

 

(3) A doktorjelöltnek a doktori fokozatszerzési eljárás során tudományosnak minősülő 

publikációkkal és más szakmai alkotásokkal bizonyítania kell a szakmai közösség előtt, hogy 

képes a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására. A 

felmutatott teljesítményt a doktori iskola megadott szabályok alapján pontozza. A 

doktorjelölteknek legalább kettő idegen nyelven – ebből legalább egy külföldön – megjelent 

publikációt is fel kell mutatni. A publikációs követelményeket és azok elismerésének 

szabályait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A nyelvi felkészültség követelményét a szabályzat 31.§-a írja le. 

 

 

23.§ A doktori szigorlat 

 

A doktori fokozatszerzés előfeltétele a doktori szigorlat sikeres letétele, amelynek összetevői 

és ismeretkörei függetlenek attól, hogy a jelölt doktori iskolai képzés vagy egyéni felkészülés 

alapján került a fokozatszerzési folyamatba.  

 

 

24.§ A szigorlat tartalma, formája és eredménye 

 

(1) A doktori szigorlat a doktori eljárásban résztvevő személy állam- és jogtudományok 

területén szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája. A 

szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része. A doktori szigorlat 

letétele alól felmentés nem adható. 

 

(2) A doktori szigorlatot a doktori eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásától 

számított legfeljebb két éven belül nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A doktori szigorlat 

szóbeli vizsga. A szigorlati tantárgyakat – a doktori iskola vezetőjének a doktorjelölt 

értekezése témájának valamint témavezetője javaslatának figyelembevételével kialakított 

javaslatára – a DIT határozza meg. 

 

(3) A doktori szigorlat helyét, időpontját és pontos tananyagát – a bizottság tagjaival folytatott 

egyeztetést követően – a szigorlati vizsgabizottság elnöke jelöli ki. A szigorlat helyéről, 

időpontjáról és tananyagáról a doktori iskola titkára a szigorlat előtt legalább harminc nappal 

tájékoztatja a doktorjelöltet. A doktori szigorlat indokolt esetben a Széchenyi István Egyetem 

hivatalos helyiségein kívül is megrendezhető. 
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(4) A doktori szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. Az eredmény 

megállapítására az egyetemi doktori szabályzatban foglaltak az irányadók. A doktori 

szigorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni. A doktori értekezés kizárólag a doktori szigorlat 

eredményes letétele után bocsátható nyilvános vitára. 

 

(5) A szigorlat két tantárgyból áll, és tárgyanként pontozással kell minősíteni. A szigorlat 

végeredményét a két tárgy eredményének átlaga adja úgy, hogy a főtárgyat kétszeres súllyal 

kell figyelembe venni az átlagolásnál. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai tárgyanként 

0-1-2-3 fokozatú skálán pontozzák, az egyes tárgyak minősítését a kapott pontok számtani 

közepe adja. A szigorlat eredményes, ha a doktorjelölt tárgyanként megkapta a megszerezhető 

pontszámok 66,7%-át. A szigorlat minősítését a kijelölt szigorlati tantárgyakban elért 

pontszámnak a összpontszámhoz viszonyított arányában kell megállapítani: 

 

a) „summa cum laude” – 90-100 % között, 

b) „cum laude” – 80-89,99 % között és 

c) „rite” – 66,70-79,99 % között. 

 

(6) A sikertelen szigorlat letételét hat hónap elteltével még egyszer meg lehet kísérelni. A 

megismételt szigorlatra új bizottságot kell megbízni. Ha a vizsga akkor is sikertelen, az 

eljárást le kell zárni. Új eljárás megkezdésére két év elteltével kerülhet sor. 

 

 

25.§ A szigorlati bizottság 

 

(1) A szigorlati vizsgabizottság legalább három tagból áll. A bizottság elnöke a Széchenyi 

István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára vagy 

professor emeritusa, tagjai a szigorlati tantárgyak anyagát kiválóan ismerő, tudományos 

fokozattal rendelkező oktatók vagy kutatók. A bizottság tagjait – a doktori iskola vezetőjének 

javaslatára – a DIT jelöli ki.  

(2) A szigorlati vizsgabizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy a tagok legalább 

egyharmada a Széchenyi István Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső 

szakértők közül kerüljön ki. 

 

 

26.§ A disszertáció 

 

A doktori értekezés a doktorjelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit (szakmai 

alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási vagy alkotó módszereit) bemutató, 

összefoglaló jellegű munka, amely magyarul vagy a doktori iskola tanácsa által engedélyezett 

idegen nyelven írható. A doktori értekezés bizonyítja, hogy a doktorjelölt képes a doktori 

fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására. Társszerzőségben 

nem lehet disszertációt készíteni. A doktorjelöltnek benyújtáskor nyilatkoznia kell arról, hogy 

a disszertáció saját munkája. 

 

 

27.§ A disszertáció és tézisei benyújtása, formai és tartalmi követelményei 

 

(1) A doktori értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét, a doktori értekezés címét, a 

doktori iskola nevét, a doktori téma címét, a doktori témavezető nevét, valamint a készítés 

helyét és idejét. A doktori értekezés nélkülözhetetlen részét képezi a doktori témavezető 
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legfeljebb három oldal terjedelmű ajánlása, a tartalomjegyzék, a legfeljebb két-két oldal 

terjedelmű magyar és angol nyelvű összefoglaló, valamint a felhasznált irodalom jegyzéke. 

Az irodalomjegyzékben fel kell tüntetni a doktorjelölt tudományos közleményeit is. A doktori 

értekezéshez melléklet és függelék tartozhat. 

 

(2) A doktori értekezés terjedelme minimum tíz, maximum tizenöt szerzői ív (400 000-600 

000 n).  

 

(3) A doktori értekezést a doktori fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelem 

benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani. 

Ennek elmulasztása esetén a fokozatszerzési folyamatot sikertelenül le kell zárni, és új eljárás 

leghamarabb két év elteltével, ugyanazon programban legfeljebb egy alkalommal 

kezdeményezhető.  A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, 

hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be, és azt nem utasították el. 

 

(4) A doktori értekezést a nyilvános vitára öt bekötött példányban kell benyújtani a doktori 

iskola titkáránál. A doktorjelölt az öt bekötött példányon túl még annyi példányt köteles 

benyújtani, hogy az értekezés a kari könyvtárban közzétehető és a bírálóbizottság minden 

tagjának kiküldhető legyen. Ezeket a példányokat nem szükséges beköttetni. 

 

(5) A doktori iskola vezetője javaslatára a DIT engedélyezheti – magyar állampolgárok 

számára csak indokolt esetben – a disszertáció idegen nyelven történő benyújtását. Az idegen 

nyelvű disszertáció benyújtása a Doktori Iskola két munkanyelvén, angol vagy német nyelven 

lehetséges. Az idegen nyelvű disszertációhoz átfogó magyar nyelvű összefoglalót is kell 

készíteni (ennek terjedelme min. a disszertáció terjedelmének 20%). Idegen nyelven 

benyújtott disszertációhoz magyar nyelvű összefoglaló (tézisek) is szükséges. 

 

(6) A doktori értekezés egészét, valamint annak magyar és angol nyelvű téziseit a doktorjelölt 

elektronikus módon is köteles benyújtani.  

 

(7) A doktorjelöltnek a doktori értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit hetven 

példányban. A tézisek A/5 formátumban készülnek füzetszerűen összekötve. A tézisfüzeteket 

munkahelyi vitára három példányban a doktori iskolához kell benyújtani, illetve a 

meghívottak számának megfelelően a tanszékre leadni. A doktori értekezés tézisei 

tartalmazzák: 

 

a) az I. részben a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalását, 

b) a II. részben az elvégzett vizsgálatok, kísérletek rövid leírását, az anyaggyűjtés 

módszereit, a források feltárását, illetőleg felhasználását, 

c) a III. részben a tudományos eredmények rövid összefoglalását, azok hasznosítását, 

illetve a hasznosítás lehetőségeit. Hasznosítás lehet: az eredmények közvetlen vagy 

közvetett gyakorlati alkalmazása, illetőleg a tudományág belső fejlődésének 

elősegítése, vagy más tudományág új ismeretekkel való gyarapítása, 

d) a IV. részben a munka témaköréből készült publikációk jegyzékét, 

e) a kollektív kutatómunka eredményeit felhasználó értekezés vagy nyomtatott mű 

esetén a pályázó részletesen és pontosan ismerteti a kollektíva munkájában kifejtett 

munkásságát. A téziseket a pályázónak előzetesen láttamoztatnia kell a kollektíva 

többi tagjával, akik egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy a tézisekben ismertetett 

eredményeket a pályázó eredményeinek ismerik el, és hogy azokat más doktori 

eljárásban nem használták vagy használják fel. 
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(8) A doktori értekezést a bírálóbizottság tagjaihoz a doktori iskola titkára juttatja el. 

 

(9) A doktori értekezés mindenki számára nyilvános. A doktori értekezés és a tézisek 

elektronikus és nyomtatott formában való nyilvántartásáról, valamint teljes terjedelmű 

nyilvánosságra hozataláról a doktori iskola titkára gondoskodik. 

 

(10) A doktori értekezés és a tézisek nyilvántartását elektronikus formában a doktori iskola 

honlapján külön adatbázisban – a doktori tézisek és értekezések adatbázisában – magyar és 

angol nyelven mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. A doktori értekezés egy 

nyomtatott példányát a Széchenyi István Egyetem Könyvtárában, katalogizálva is el kell 

helyezni.  

 

(11) A doktori értekezés nyilvánosságra hozatala a doktorjelölt méltányolható okból 

előterjesztett kérésére, a doktori iskola tanácsának döntése nyomán, legfeljebb két évig 

késleltethető. 

 

 

28.§ A munkahelyi vita 

 

(1) A doktori értekezést benyújtása előtt, a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység 

szervezésében, munkahelyi vitára kell bocsátani.  

 

(2) A munkahelyi vitára bocsátandó doktori értekezés egy példányát a vita időpontja előtt 

legalább három héttel le kell adni a doktori iskola titkáránál, és közzé kell tenni a doktori 

iskola honlapján. Az értekezés egy további példányát egyidejűleg a kari könyvtárban kell 

elhelyezni. 

 

(3) A munkahelyi vitára meg kell hívni a doktori iskola tanácsának tagjait, a kar és a doktori 

iskola oktatóit, a doktori iskola doktoranduszait és doktorjelöltjeit, továbbá a tudományterület 

egyetemen kívüli résztvevőit, a társkarok szakmailag illetékes oktatási szervezeti egységeit. A 

munkahelyi vitát úgy kell megszervezni, hogy azon – a vita vezetőjén és a témavezetőn kívül 

– legalább 4 tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató részt vegyen.  

 

(4) A munkahelyi vitára szóló meghívókat a vita időpontja előtt legalább három héttel a vita 

lefolytatására illetékes szervezeti egység (tanszék, vagy a Doktori Iskolával együttműködési 

kapcsolatban álló kutatóhely) vezetője küldi ki. A meghívók kiküldéséről tájékoztatni kell a 

doktori iskola titkárát, aki a meghívót a doktori iskola honlapján is közzéteszi. 

 

(5) A munkahelyi vitán meg kell győződni arról, hogy a doktori értekezés a formai 

követelményeknek megfelel, hiteles adatokat tartalmaz és tudományos eredményeit a szerző 

érte el. A munkahelyi vita vezetője nem lehet a szervezett doktori képzésben részt vett szerző 

doktori témavezetője. A munkahelyi vitán legalább két előre felkért bíráló (előopponens) 

véleményét ismertetni kell. Az előopponensek közül legfeljebb az egyik lehet személyében 

azonos a hivatalos bírálókkal (30.§ (3) bek.). 

 

(6) A munkahelyi vitáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a jelenlévők 

névsorát, tudományos fokozatát és munkahelyét, továbbá röviden rögzíteni kell az (5) 

bekezdésben megjelölt kérdésekről kialakult álláspontot és az elhangzott véleményeket. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a tervezet változatlanul, vagy változtatásokkal védésre 
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benyújtható-e. A doktori értekezés benyújtásakor csatolni kell a munkahelyi vita 

jegyzőkönyvét. 

 

(7) A munkahelyi vita Széchenyi István Egyetemen kívüli lefolytatásához a DIT előzetes 

hozzájárulása szükséges. Az erre vonatkozó indokolt kérelmet az illetékes szervezeti egység 

kijelölésére irányuló kérelemmel együtt kell előterjeszteni. 

 

 

29.§  A disszertáció védése 

 

(1) A doktori értekezést bírálóbizottság előtt, nyilvános vitában kell megvédeni. A 

bírálóbizottság elnökét és tagjait a DIT jelöli ki, és a doktori iskola vezetője kéri fel. A 

bírálóbizottság elnökből, titkárból, hivatalos bírálókból és további tagokból, összesen 5-7 

főből áll. A bírálóbizottság tagjainak legalább 1/3-a az egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban nem álló személyek. A bírálóbizottság elnöke az Állam- és Jogtudományi Kar 

egyetemi tanára vagy DSc. fokozattal rendelkező kutatója, a bizottság minden tagja 

tudományos fokozattal rendelkezik. Nem lehet a bírálóbizottság tagja a jelölt témavezetője, 

valamint a szigorlati vizsgabizottság tagjai. 

 

(2) A doktori értekezést és annak téziseit a doktori iskola titkára a nyilvános vitát megelőzően 

legalább egy hónappal az érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi a kari könyvtárában és a 

doktori iskola honlapján. A nyilvános vitára szóló meghívón fel kell tüntetni a doktori 

értekezés és a tézisek pontos elérhetőségét. A nyilvános vita helyét és időpontját a doktori 

iskola titkára a doktori iskola honlapján is meghirdeti. A nyilvános vitára meg kell hívni a 

doktori iskola tanácsának tagjait, a kar és a doktori iskola oktatóit, a doktori iskola 

doktoranduszait és doktorjelöltjeit, a társkarok szakmailag illetékes oktatási szervezeti 

egységeit, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaként nyilvántartott – a 

doktori értekezés tudományterületén fokozatot szerzett – személyeket. 

 

(3) A két tudományos fokozattal rendelkező, és a Széchenyi István Egyetemmel 

közalkalmazotti jogviszonyban nem álló hivatalos bíráló, a doktori iskola tanácsának 

felkérésére, a doktori értekezés benyújtásától számított két hónapon belül, írásos bírálatot 

készít az értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre. Ha 

az egyik hivatalos bíráló javaslata nemleges, a DIT egy további, harmadik bírálót is felkér. 

Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével, 

ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. Amennyiben a 

felkért bíráló határidőre, majd azt követő felszólításra véleményét nem készíti el, helyette a 

DIT új hivatalos bírálót jelöl ki. 

 

(4) A doktori értekezést a két támogató javaslat beérkezésétől számított két hónapon belül 

nyilvános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra 

a védés előtt írásban, a védés során – a nyilvános vitában – szóban válaszol. 

 

(5) A nyilvános vitát a bírálóbizottság elnöke vezeti. A vita lefolytatásához legalább az egyik 

hivatalos bírálónak jelen kell lennie. Elutasító bírálatot adó hivatalos bíráló jelenléte nélkül a 

nyilvános vita nem folytatható le. A vita során a hivatalos bírálók véleményét meg kell 

hallgatni. 

 

(6) A doktorjelölt a nyilvános vita keretében ismerteti értekezésének téziseit, majd a hivatalos 

bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita keretében 
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meg kell győződni arról, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és azokat a jelölt érte el.  

 

(7) A nyilvános vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, titkos szavazással (1, 2, 3, 4, 5 

pont értékkel) dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök a döntést követően az eredményt 

nyilvánosan kihirdeti. Az értekezés akkor javasolható az Széchenyi István Egyetem Doktori 

Tanácsának elfogadásra, ha a bíráló bizottság jelenlévő tagjai (elnök, titkár, tag(ok), illetve a 

hivatalos bírálók közül a jelen lévők) a maximálisan elérhető pontszám (jelenlevők számának 

szorzata a maximálisan kiszabható 5 ponttal) legalább 66,7 %-ával támogatták a jelöltet. A 

védés minősítése: 

 

a) summa cum laude” – 90-100 % között, 

b) „cum laude” – 80-89,99 % között, 

c) „rite” – 66,70-79,99 % között. 

  

(8) A nyilvános vitáról és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 

nyilvános, és egy példányát a védést követően megkapja a jelölt, illetve elektronikus 

formában a Doktori Iskola honlapján meg kell jelentetni. A doktori szigorlat és nyilvános vita 

eredményéről a doktori iskola – a doktorjelölt kérelmére – igazolást ad, melyben jelezni kell, 

hogy az igazolás nem jelenti a doktori fokozat odaítélését. 

 

(9) A nyilvános vita eredményének függvényében a doktori iskola tanácsa javaslatot tesz az 

Egyetem Doktori Tanácsának a doktori fokozat odaítélésére, vagy a sikertelen eljárást lezárja. 

 

(10) A jelölt vagy témavezetője a bírálóbizottság, vagy a DIT, illetve az EDT döntésével 

szemben csak a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok megsértése esetén emelhet 

kifogást. A kifogást az EDT elnökéhez kell benyújtani. A kifogás ügyében a végső döntést az 

egyetem rektora hozza meg.  

 

 

30.§ A doktori oklevél 

 

(1) Az oklevél tartalmazza a tudományág megnevezését, a fokozatot adományozó egyetem és 

doktori iskola nevét, pecsétjét, az oklevél birtokosának azonosításra alkalmas nevét, 

születésének helyét és idejét, a doktori fokozat minősítését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját 

és napját. A tudományágak nevét MAB által elfogadott osztályozási rendjének megfelelően 

kell feltüntetni, azaz a jelenlegi rend szerint: „állam- és jogtudományok”.   

 

(2) A doktori fokozat minősítését a szigorlat és a védés eredményének egyszerű számtani 

középértékéből kell megállapítani. A fokozat minősítését az elért pontátlag és az elérhető 

pontátlag arányában kell megállapítani: 

 

a) „summa cum laude” – 90-100 % között, 

b) „cum laude” – 80-89,99 % között és 

c) „rite” – 66,70-79,99 % között. 

 

(3) Az oklevélhez csatolt külön betétlapon további, a fokozattal kapcsolatos információk is 

megadhatók, így a szigorlati tárgyak neve, a disszertáció címe. 

 

(3) A doktori oklevél magyar és angol nyelven készül. A hitelességét az egyetem rektorának 

és a Doktori Iskola vezetőjének aláírása biztosítja.  
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(4) A doktori iskola vezetője az eljárás befejezése – vagy lezárása – után az eljárás 

iratanyagának megőrzéséről gondoskodik. Az eljárás nyomtatásban meg nem jelent 

iratanyaga nem selejtezhető. A doktori iskola titkára az eljárás nyomtatásban megjelent 

anyagát visszaadja a pályázónak. A doktorjelölt ezzel egyidejűleg befizeti az oklevél 

kiállításának költségét, és az erről szóló feladóvevényt átadja a doktori iskola titkárának. 

 

 

V. RÉSZ 

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 

 

 

31.§ Nyelvtudásra vonatkozó előírások 

 

(1) A doktori iskolába való felvétel előfeltétele egy idegen nyelv ismeretének állami „C” 

típusú középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése útján való 

igazolása. 

 

(2) A doktori fokozatszerzési eljárás megindításának előfeltétele legalább egy idegen nyelv 

ismeretének állami „C” típusú középfokú és egy további idegen nyelv ismeretének állami „C” 

típusú alapfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése útján való 

igazolása. 

 

(3) A nem magyar anyanyelvű doktoranduszoknak legalább egy idegen nyelv ismeretét kell 

egy alapfokú államilag elismert nyelvvizsgával igazolniuk. A doktorandusz anyanyelve és a 

magyar nyelv nem tekinthető a jelen bekezdés szerinti idegen nyelvnek. 

 

(4) A fokozatszerzési eljáráshoz megkövetelt nyelvvizsgák közül az egyik vizsgát a doktori 

iskola valamely munkanyelvén – angol, német – kell letenni, a másik vizsga az alábbi 

nyelvekből fogadható el: angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol. A fentiektől eltérő 

nyelv tudását igazoló nyelvvizsgák elfogadását a DIT-nál lehet kérelmezni. 

 

(5) A felsőfokú A vagy B típusú vizsgát középfokú C típusnak, a középfokú A vagy B típusú 

vizsgát alapfok C típusnak fogadja el a doktori iskola. 

 

 

32.§ Különös rendelkezések a speciális szükségletű hallgatók képzésére 

 

(1) A speciális szükségletű (például: hallás-, látás-, mozgássérült, dyslexiás, dysgraphiás, 

tartós orvosi kezelésre szoruló, stb.) hallgatók tanulmányaik során a tanulmányi 

követelményeket kedvezményesen teljesíthetik. 

 

(2) Speciális szükségletű hallgatók részére biztosítani kell a vizsga letételének olyan módját, 

amely tudásuk maximális bemutatását teszi lehetővé. 

 

(3) A jelen paragrafusban leírt kedvezményeket kizárólag azok a hallgatók vehetik igénybe, 

akik a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9) sz. Korm. rendelet alapján a 

fogyatékossági támogatásra jogosultak és ezt tanulmányai során megfelelő módon igazolják. 
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33.§ Vegyes és záró rendelkezések 

 

(1) A jelen szabályzat értelmezésével kapcsolatban – a hallgatói képviselet egyetértésével 

– a doktori iskola vezetője jogosult állásfoglalás kibocsátására. 

 

(2) Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 
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TVSZ 1. számú melléklet 
 

 

Kurzuskínálat (félkövérrel kiemelve a kötelező kurzusok) 

 

Kötelező kurzus kreditszáma: 5 

Alternatív kurzus kreditszáma: 3 

 

 A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban 

 A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és különbségek más 

jogágakkal; nemzetközi tendenciák 

 A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti alapjai  

 A Kereskedelmi Világszervezet és az Európai Unió jogának kapcsolata         

 A kommunikációs jogok fejlődéstörténete 

 A központi és a helyi közigazgatás 

 A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század  közepéig 

 A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig 

 A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései 

 A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények 

 A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése 

 A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései 

 A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási alapjai  

 A társadalomtudományi kutatások módszertana 

 Alapjogok a magánjogban 

 Angol jogi szakszöveg-fordítás                                                   

 Az állam szuverenitása és legitimitása  

 Az alkotmánybíráskodás modelljei 

 Az emberi jogok védelmi rendszerének fejlődése        

 Az európai integráció fejlődése 

 Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések  

 Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok  

 Egészségügyi bűncselekmények                                                 

 Elektronikus kereskedelem 

 Fejezetek az európai büntetőjog történetéből 

 Hatalommegosztás: erős állam – alkotmányos korlátokkal 

 Human Rights Law and Pratice 

 Jog és irodalom 

 Jogracionalizáció és jogfejlődés 

 Jogszabály-előkészítés, reguláció és dereguláció 

 Magyar alkotmányosság és parlamentarizmus 1989-2008 

 Mediation in Civil Law Processes 

 Nemzetiségi autonómia     

 Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban 

 Nemzetközi fuvarjog 

 Nemzetközi versenyjog 

 Oktatási és tanulmányírási módszertan 

 Összehasonlító alkotmányjog 
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 Összehasonlító jog 

 Politikai szocializáció – Pártbázisok – Kormányzás  

 Személyiségi jogok a médiában 

 

 

A Doktori Iskola kötelező kurzusai 

 

Őszi szemeszter 

 

A társadalomtudományi kutatások módszertana Prof. Dr. Takács Péter, CSc. 

A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és 

államelméleti alapjai 
Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc. 

Alapjogok a magánjogban 
Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, 

CSc. 

A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és 

különbségek más jogágakkal; nemzetközi tendenciák 

Prof. Dr. Gellér Balázs, PhD. 

Dr. Nyitrai Péter, PhD. 

A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század  

közepéig 
Dr. Révész T. Mihály, CSc. 

 

 

Tavaszi szemeszter 

 

Összehasonlító alkotmányjog 
Prof. Dr. Kukorelli István, 

DSc. 

A központi és a helyi közigazgatás Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc. 

A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése 

Prof. Dr. Lamm Vanda, az 

MTA rendes tag 

Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD. 

Az európai integráció fejlődése 

Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas 

Judit, CSc., Dr. habil. Marján 

Attila PhD. 

Az állam szuverenitása és legitimitása Prof. Dr. Takács Péter, CSc. 

 

 

A Doktori Iskola választható kurzusai 

 

Őszi szemeszter 

 

Összehasonlító jog Prof. Dr. Földi András, DSc. 

Fejezetek az európai büntetőjog történetéből Prof. Dr. Mezey Barna, DSc. 

A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a 

modern közigazgatásban 
Prof. Dr. Patyi András, PhD. 

Nemzetközi versenyjog Dr. Szegedi András PhD. 

Nemzetközi fuvarjog Dr. Szalay Gyula, CSc. 

A Kereskedelmi Világszervezet és az Európai Unió jogának 

kapcsolata         
Dr. Horváthy Balázs, PhD. 

Egészségügyi bűncselekmények Dr. Kovács Gábor, PhD. 
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Hatalommegosztás: erős állam – alkotmányos korlátokkal Prof. Dr. Stumpf István, CSc. 

Human Rights Law and Pratice 

Prof. Dr. Lamm Vanda 

akadémikus, Prof. h. c. Orton, 

Frank 

Nemzetiségi autonómia Dr. Korhecz Tamás, PhD. 

Politikai szocializáció – Pártbázisok – Kormányzás  Prof. Dr. Stumpf István, CSc. 

Cseh és szlovák közigazgatási jogi alapok  Dr. Hulkó Gábor, PhD. 

 

 

Tavaszi szemeszter 

 

Jogracionalizáció és jogfejlődés  Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc. 

Az alkotmánybíráskodás modelljei 
Prof. Dr. Kukorelli István, 

DSc. 

Jogszabály előkészítés, reguláció és dereguláció Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc. 

A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig Dr. habil. Egresi Katalin, PhD 

Személyiségi jogok a médiában Dr. Székely László PhD. 

Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban Dr. Nyitrai Péter, PhD. 

A kommunikációs jogok fejlődéstörténete Dr. Révész T. Mihály, CSc. 

A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD. 

A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények Dr. Milassin László, PhD. 

Magyar alkotmányosság és parlamentarizmus 1989-2008 Dr. habil. Smuk Péter, PhD 

Elektronikus kereskedelem Dr. Milassin László, PhD. 

A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi 

kérdései 

Prof. Dr. Lamm Vanda 

akadémikus 

A piaci közszolgáltatások közigazgatási, szakigazgatási 

alapjai  
Dr. Lapsánszky András, PhD. 

Angol jogi szakszöveg-fordítás                                              Prof. Dr. Takács Péter, CSc. 

Az európai magánjog egységesítésére irányuló törekvések 
Prof. Dr. Lévayné Fazekas 

Judit, CSc. 

Jog és irodalom Dr. Fekete Balázs, PhD. 

Mediation in Civil Law Processes Prof. h. c. Orton, Frank 

 

 

 

A Doktori Iskola hallgatóinak előmenetele és szakmai teljesítményük mérése 

 

A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. Az indexben 

szereplő minden sikeres vizsga, az igazolt oktatói és kutatói tevékenység, valamint az elismert 

publikációk és konferencia előadások meghatározott kreditpontot jelentenek.   

 

A szervezett képzésben megszerzendő kreditpontok és teljesítésük ütemezése: 

 

 Követelmény 

(tevékenység) 
Kreditérték Teljesítés javasolt ütemezése 

Tantárgyak (fő- és választható tárgyak) min. 85 első négy félév 
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teljesítése, vizsgák letétele 

 

Konzultáció a témavezetővel 

(kvázi kutatószeminárium) 
20 

félévente 

3+3+3+3+4+4 

Oktatásban és/vagy kutatásban való 

részvétel 
max. 45 (egyéni) 

Publikáció, konferencia részvétel 

és egyebek 
min. 50 

abszolutóriumhoz 

a megfelelő szám és kredit 

 

ÖSSZESEN min. 180 
az abszolutóriumig, 

hat, de legfeljebb tizenkét félév 

 

 

Az abszolutórium letételéhez szükséges krediteket a szervezett képzés keretében az 

alábbiak szerint lehet megszerezni: 

 

a) képzési tervben előírt vizsgák letételével,  

b) a témavezetővel való konzultációk követelményeinek teljesítésével, 

c) oktatásban való részvétellel, 

d) kutatásban való részvétellel, 

e) tudományos publikációkkal és előadások tartásával,  

f) külföldi vagy hazai vendégelőadók által tartott tudományos szakmai 

előadásokon történt leigazolt aktív részvétellel az előre meghirdetett esetekben. 

 

(2) Oktatásban való részvétel szabályai 

 

a) felsőoktatásban szakmai témához kapcsolódó folyamatos oktatási tevékenység 

(előadások, szemináriumok, etc. órarend szerinti tartása) 

b) igazolás a fogadó intézménytől az oktatásban való részvételről, tanszékvezetői 

vélemény a munkáról és az aktivitásról (önértékeléshez évente) 

c) a témavezető ellenjegyzése, hogy az oktatás megfelelt a szakmai tudományos 

programnak 

d) tantárgyi program benyújtása az éves önértékelésekhez 

e) nappali képzésben előadás egy szemeszteren át 4 kredit/tantárgy, gyakorlat 2 

kredit/tantárgy, max: 8 kredit/félév,  

f) távoktatás, levelező képzés: egységesen 2 kredit/tantárgy  

g) legfeljebb 45 kredit szerezhető 

 

(3) Kutatásban való részvétel szabályai 

 

a) kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, vagy valamilyen elismert (akkreditált) 

kutatóhelyen bonyolított kutatási programban való részvétel  

b) részvétel igazolása a program vezetőjétől: feladat megnevezése, részvétel 

időtartama, kutatási produktum (részjelentés, résztanulmány, adatfeldolgozás, 

interjúk, stb.) min. 5 kredit/program, eredményességgel változhat 

c) önálló kutatási program elnyerése és bonyolítása, annak jellege szerint min. 20 

kreditpont, eredményességgel változhat 
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d) nemzetközi programban való részvétel (több ország részvétele, finanszírozás 

nem Magyarországról történik) min. 15 kreditpont, eredményességgel 

változhat 

 

(4) Publikációkra vonatkozó előírások 

 

a) legalább négy magyar nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb 

publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön); 

b) legalább kettő idegen nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb 

publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön); 

c) a szigorlatra bocsátás feltétele, hogy minimálisan nyolc (az abszolutórium 

kibocsátásához min. 6) igazolt, dokumentált publikáció beadásra kerüljön; 

d) független hivatkozás értéke 1 kredit tanulmányonként; 

 

(5) Konferencián való részvétel 

 

a) minimálisan négy konferencián való előadással igazolt részvétel, 

b) ebből minimálisan egy idegen nyelven tartott előadás, nem magyar 

anyanyelvűeknek legalább egy Magyarországon és legalább egy külföldön 

tartott előadás, 

c) részvétel igazolása: előadás a meghívóval, publikációval és lehetőség szerint 

szakmai visszajelzéssel, 

d) részvétel finanszírozása a hallgató feladata, illetve egyetemi és egyéb 

támogatások igénybevételéhez a Doktori Iskola segítséget nyújt. 

 

(6) Külföldi tanulmányút beszámítása 

 

a) Külföldön oktatásban való részvétel (tantárgy címe, tematikája, igazolás a 

tanszékvezetőtől az oktatásról), konkrét kutatási programban (program címe, 

időtartama, témavezetője és annak igazolása a részvételről, feladatok pontos 

leírása) való részvétel kétszeres szorzóját adja az oktatási és kutatási 

krediteknek; 

b) Külföldön tartott egyetemi előadások, vagy egy-egy szeminárium értékelésre 

kerül, megfelelő igazolás alapján, beszámítható az oktatásnál;  

c) Az egyéni kutatómunkához kapcsolódó külföldi tanulmányút elszámolható 

kutatásban való részvételként, annak mértéke függ az időtartamtól (1 hónapnál 

rövidebb 6 kredit, 1-3 hónap között 10 kredit, 3 hónapnál hosszabb 14 kredit); 

d) Külföldön nyári egyetemen, vagy speciális szemináriumon való részvétel 

elszámolható kutatómunkának, a rendező akkreditált felsőoktatási intézmény 

igazolása alapján az ajánlott kreditérték beszámításra kerül.  

 

(7) Egyéb teljesítmények beszámítása 

 

a) A Doktori Iskola egyéb teljesítményeket is beszámíthat, és azokért 

kreditpontokat adhat; 

b) az egyéb teljesítmények beszámításáról, a hozzájuk kapcsolódó kreditértékről a 

témavezető állásfoglalása alapján a Tudományági Doktori Tanács dönt. 

 

 

A hallgatók önértékelése 
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A hallgatóknak minden tanév végén írásos önértékelést kell készíteniük, amelynek részletes 

szempontjait a Doktori Iskola közzéteszi. Az önértékelés az iskola tevékenységéről alkotott 

véleményt is tartalmazza. 

 

 

A tudományos és publikációs tevékenység értékelési szempontjai  

 

(1) A hallgatók kötelesek – a doktori fokozat megszerzésének feltételeként – önálló 

tudományos munkásságukat tudományos közleményekkel, így különösen tanulmányokkal 

vagy más módon igazolni, bemutatni. 

 

(2) A hallgatók kötelesek publikációs tevékenységükkel bizonyos kreditpontot összegyűjteni, 

úgy, hogy egyúttal az előírt számú publikációval is rendelkezzenek. 

 

(3) Tudományos publikációs tevékenység alapelemeinek meghatározása 

 

a) Tudományos publikáció: a tudományos folyóiratban, tanulmánykötetben, 

könyvként, konferenciakötetben megjelent írásos munka lehet (min. 40 000 

leütés, azaz 1 szerzői ív terjedelmű, kivételesen indokolt esetben azonban 

ennél kevesebb is lehet), amely csak akkor vehetők figyelembe, ha már 

megjelent, vagy szerkesztőbizottsági visszajelzés igazolja, hogy közlésre 

elfogadták, és melyik számban fog megjelenni. 

 

b) Szakmai tudományos folyóirat alatt, olyan kiadványt kell érteni, amelynek van 

szerkesztőbizottsága, a dolgozatokat lektorálják. A folyóirat lehet nyomtatott, 

elektronikus, illetve CD-n megjelentetett, de e két utóbbi esetben is 

rendelkezni kell az előzőekben leírt kritériumokkal. Folyóiratban megjelent 

publikációnak számít a hazai és nemzetközi konferenciák kiadványaiban teljes 

terjedelmében megjelent dolgozat, ha az adott kiadvány rendelkezik a 

folyóiratra előírt feltételekkel. 

 

c) A Doktori Iskola által elfogadott folyóiratok alaplistáját ld. alább. A listán nem 

szereplő folyóiratban megjelent publikáció elfogadásáról a Tudományági 

Doktori Tanács dönt. 

 

d) Tanulmánykötet alatt azt a könyvként megjelent művet értjük, aminek van egy, 

vagy több szerkesztője, a tanulmányok lektorálásra kerültek, megfelelő 

könyvészeti kellékkel rendelkeznek (ISBN-szám, kiadó, kiadás éve, helye) 

rendelkeznek, és egyértelműen elkülönülnek az egyes tanulmányok, azok 

szerzője feltűntetésre kerül, pontosan beazonosítható. 

 

e) Könyv akkor tekinthető tudományosnak, ha tartalmaz új tudományos eredmé-

nyeket, illetve szintetizáló jelleggel, új személettel foglal össze valamely szak-

területet. Egy szakkönyv (v. könyvrészlet) tudományos teljesítményként való 

elfogadásáról a Tudományági Doktori Tanács dönt. Alapfeltétele, hogy 

lektorált legyen, és hivatalosan terjesztésre kerüljön. A könyvnek rendelkeznie 

kell minden könyvészeti kellékkel: ISBN-szám, kiadó megnevezése, kiadás 

helye, kiadás éve. A nem tudományos könyvek az egyéb teljesítmények 

kategóriába tartoznak. 
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(4) A szakmai teljesítmények értékelése – minőségük és terjedelmük alapján – maximált 

kreditpontok szerint történik. A kreditpontok az egy ív terjedelmű teljesítményekért adhatók. 

A Tudományági Doktori Tanács döntése alapján az ív terjedelmet el nem ért publikációs 

teljesítmények a jelzett kreditpontok 20-90%-ával értékelhetők, az azt meghaladókért – a 

maximum értékig – arányosan több kreditpont is adható. 

 

 

a. Folyóiratcikk kreditértéke (min. 40 000 karakter terjedelmű tanulmány esetén): 

 

Folyóirat besorolása Nemzetközi Hazai 

Listán szereplő 12 7 

Listán nem szereplő 6 4 

 

 

b. Tudományos könyv, könyvrészlet (min. 40 000 karakter terjedelmű könyvrészlet 

esetén): 

 

 Ívenként Maximum 

Idegen nyelvű 8 20 

Magyar nyelvű 6 18 

 

 

c. Egyéb teljesítmények: 

  

 Ívenként Maximum 

könyv, tankönyv 

(idegen nyelvű: kétszeres szorzó) 
5 10 

jegyzet 3 10 

hazai konferencia-előadás magyar 

nyelven 
4 6 

nemzetközi konferencián, de 

Magyarországon idegen nyelven 

tartott előadás 

6 8 

külföldi konferencián idegen 

nyelven tartott előadás 
8 12 

egyéb igazolt, önálló szakmai 

teljesítmény 

2-8 

(a témavezető javaslatára,  

a Doktori Iskola vezetőjének döntése 

alapján) 

 

 

d. Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok értéke: 

 

2 szerző 60%  

 pontszám 3 szerző 40% 

4 vagy több szerző 30% 
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A releváns folyóiratok tájékoztató jellegű listája (a folyóiratok tudományos értékével 

kapcsolatos kétség esetén a Tudományági Doktori Tanács dönt) 

 

 

Hazai folyóiratok 

 

Hazai folyóiratok esetében Doktori Iskolánk az MTA IX. Osztályának (Gazdaság- és 

Jogtudományok Osztálya) Állam- és Jogtudományi Bizottsága által elfogadott mindenkori 

folyóirat-besorolást veszi alapul. 

 

Acta Humana 

Acta Juridica et Politica Szegediensis  

Acta Juridica Hungarica 

Alkotmánybírósági Szemle  

Állam- és Jogtudomány 

Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis   

Családi Jog 

(egyetemi, illetve állam- és jogtudományi kari akták, egyéb periodikus kiadványok) 

Eszmélet – Társadalomkritikai és kulturális folyóirat  

Európai Jog 

Európai Tükör 

Földrész – Nemzetközi és Európai jogi Szemle  

Fundamentum  

Gazdaság és Jog  

Infokommunikáció és Jog  

Iustum, Aequum, Salutare  

Jog-Állam-Politika 

Jogelméleti Szemle 

Jogesetek Magyarázata 

Jogtörténeti Szemle 

Jogtudományi Közlöny 

Jura 

Kánonjog 

Közjogi Szemle 

Külügyi Szemle 

Magyar Jog 

Magyar Tudomány 

Miskolci Jogi Szemle 

Polgári Jogi Kodifikáció 

Politikatudományi Szemle 

Pro Futuro 

Pro Publico Bono 

Rendészeti Szemle 

Rendészeti Szemle 

Új Magyar Közigazgatás 

Világosság 

 

 

Külföldi folyóiratok  
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Administrative Law Review 

American Journal of Comparative Law 

American Journal of International Law 

Annuaire francais de droit international 

Archives de philosophie du droit 

Australian Journal of Administrative Law 

Austrian Journal of Public and International Law 

AWR Bulletin 

California Law Review 

Cambridge Law Journal 

Canadian Journal of Administrative Law and Practice 

Cardozo Journal of International and Comparative Law 

Cardozo Law Review 

Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 

Columbia Journal of Environmental Law 

Columbia Journal of European Law 

Columbia Law Review 

Common Market Law Review 

Comparative Law Review 

Droit comparé international 

Dublin University Law Journal 

East European Constitutional Review 

Edinburgh Law Review  

Environmental Law Review 

Europarecht 

European Constitutional Law Review  

European Journal of International Law 

European Journal of Legal Studies 

European Law Journal 

European Law Review 

European Public Law 

Fordham Environmental Law Review 

German Law Journal 

German Law Journal 

Goszudarsztvo i pravo 

Harvard Environmental Law Review 

Harvard Human Rights Journal 

Harvard Law Review 

Indian Socio-Legal Journal 

International and Comparative Law Quarterly 

International Constitutional Law 

International Review of Administrative Sciences 

International Review of Law and Economics 

International Review of Penal Law 

International Trade and Business Law Review 

International Trade Law and Regulation 

Israel Law Review 

Journal du droit international 

Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe 
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Journal of Environmental Law 

Journal of International Economic Law 

Journal of International Trade Law and Policy 

Journal of Law and Society 

Journal of Legal Studies 

Journal of World Trade: Law, Economics, Public policy 

Juristenzeitung 

Juristische Blätter 

Kritische Justiz 

Lege Artis Medicinae 

Leiden Journal of International Law 

Les cahiers de la securité intérieur 

Maastricht Journal of European and Comparative Law 

Maastricht Journal of European and Comparative Law 

Michigan Journal of Environmental and Administrative Law 

Modern Law Review 

Netherlands International Law Review 

Nuclear Law Bulletin 

Osteuropa Recht 

Oxford Journal of Legal Studies 

Public Administration Review 

Rabels Zeitschrift 

Ratio Juris 

Rechtstheorie 

Recueil des cours 

Recueil des cours de l’institut des droits de l’homme 

Review of Central and East European Law 

Review of European Administrative Law 

Review of Penal Law 

Revue d’études comparatives est-ouest 

Revue francaises de Science politique  

Revue generale de droit international public 

Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique 

Revue internationale de droit comparé 

Scandinavian Studies in Law  

Trade, Law and Development 

Tulane Law Review 

Utrecht Law Review 

World Competition: Law and Economics Review 

Yale Law Journal 

Yearbook of European Law 

Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 

Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 

Zeitschrift für Rechtssoziologie 

Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 
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A doktori fokozat megszerzésének egyes szakaszaihoz szükséges feltételek, kreditek, és a 

szakaszok ütemezése: 

 

Abszolutórium 

feltétel: 

tantárgyi vizsgák sikeres teljesítése + 

előrehaladás a disszertációban  + 

oktatás/kutatás + publikációk 

min. 180 

kredit 
hat, de legfeljebb tizenkét félév alatt 

Munkahelyi vita  
feltétel:  

az abszolutórium megszerzése 

  

A fokozatszerzési eljárás 

megindítása 

feltétel: 

publikációk + nyelvi követelmények + 

munkahelyi vita 

  

Szigorlatra bocsátás 

feltétel: 

befogadott fokozatszerzési kérelem 

 

hat félév, illetve a fokozatszerzési 

eljárás iránti kérelem benyújtását 

követő legfeljebb két éven belül 

Doktori értekezés benyújtása  

a fokozatszerzési eljárás iránti 

kérelemmel egy időben, vagy a kérelem 

elfogadását követő két éven belül 

 

 

A doktori fokozatszerzési eljárás 

 

Az eljárásra az Egyetemi Doktori Szabályzat 15-19.§§-a és a Tudományági Doktori 

Szabályzat 14-16.§§-a alkalmazandó. 

 

 

Egyetemi Doktori Szabályzat 15-19.§§ 

 

15.§ A doktori értekezés 

 

(1) A doktori értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit (szakmai 

alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási/alkotó módszereit) bemutató, 

összefoglaló jellegű munka, amely magyarul vagy a TDT által engedélyezett idegen nyelven 

írható. Szerkesztési és alaki követelményeit a doktori iskola tanulmányi és vizsgaszabályzata 

írja elő. 

 

(2) A doktori értekezéshez csatolni kell a doktori témavezető (legfeljebb három oldal 

terjedelmű) ajánlását. 

 

(3) A megvédendő doktori értekezést és az értekezés téziseit a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzata által előírt példányszámban és formátumban kell benyújtani. 

 

(4) A doktori értekezés tézisei tartalmazzák: 
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a) az I. részben a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalását, 

b) a II. részben az elvégzett vizsgálatok, kísérletek rövid leírását, az anyaggyűjtés 

módszereit, a források feltárását, illetőleg felhasználását, 

c) a III. részben a tudományos eredmények rövid összefoglalását, azok 

hasznosítását, illetve a hasznosítás lehetőségeit (hasznosítás lehet: az 

eredmények közvetlen vagy közvetett gyakorlati alkalmazása, illetőleg a 

tudományág belső fejlődésének elősegítése, vagy más tudományág új 

ismeretekkel való gyarapítása), 

d) a IV. részben a munka témaköréből készült publikációk jegyzékét, 

e) kollektív kutatómunka eredményeit felhasználó doktori értekezés vagy 

nyomtatott mű esetén a pályázó részletes és pontos ismertetését a csoport 

munkájában kifejtett saját munkásságáról (ebben az esetben a téziseket 

előzetesen láttamoztatni kell a munkatársakkal, akiknek nyilatkozniuk kell 

arról, hogy a tézisekben ismertetett eredményeket a pályázó eredményeinek 

ismerik el, és hogy azokat más doktori eljárásban nem használták vagy 

használják fel). 

 

(5) A doktori értekezést, benyújtása előtt, a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység 

(tanszék) szervezésében műhelyvitára kell bocsátani. A doktori értekezés benyújtásakor 

csatolni kell a vita jegyzőkönyvét. 

 

(6) A műhelyvita szabályai a következők: 

a) A műhelyvitát a TDT megbízásából az illetékes oktatási szervezeti egység 

(tanszék) szervezi. A vita vezetője nem lehet a szervezett képzésben részt vett 

pályázó doktori témavezetője. 

b) A műhelyvitán biztosítani kell a széleskörű tudományos nyilvánosságot. Ennek 

érdekében a vitára meg kell hívni a doktori iskolát működtető kar valamennyi 

oktatóját, hozzáférhetővé kell tenni a vitára bocsátott doktori értekezést, 

továbbá törekedni kell a minősített külső szakértők bevonására.  

c) A műhelyvitán meg kell győződni arról, hogy a doktori értekezés a formai 

követelményeknek megfelel, hiteles adatokat tartalmaz és tudományos 

eredményeit a pályázó érte el. 

d) A műhelyvitáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a 

jelenlévők névsorát, és röviden rögzíteni kell a vitán a c) pontban megjelölt 

kérdésekről kialakult álláspontot, illetőleg az elhangzott véleményeket. 

 

 

16.§ A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem 

 

(1) A doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelmet (és mellékleteit) az illetékes 

tudományági doktori tanácshoz címezve, az ott kapható űrlap felhasználásával kell benyújtani 

három teljes példányban. A kérelemhez csatolandó mellékletekről jelen szabályzat 2. számú 

melléklete nyújt tájékoztatást. A TDT a beérkező kérelmekről nyilvántartást vezet és a 

kérelmet, alaki átvizsgálása után, továbbítja a doktori iskola vezetőjének. A hiányosan 

benyújtott kérelmet hiánypótlásra visszaadja. Hiánypótlás után a kérelem – az eljárási díj 

esetleges különbségének befizetésével – bármikor újra benyújtható.  
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(2) A doktori értekezés az eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, vagy az 

eljárás megindítását kimondó döntés után két éven belül nyújtható be. Elutasítás esetén az 

eljárási díj 50 százaléka – erre vonatkozó kérelem alapján – visszafizethető. 

 

(3) A jelölt nyelvismeretét bizonyító dokumentumok közül legalább egyet az eljárás 

megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg, míg a másikat legkésőbb a doktori 

értekezéssel együtt kell benyújtani. 

 

(4) A kérelem az 1.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyelven nyújtható be. 

 

(5) A doktori eljárási díjat a doktori eljárás lefolytatására irányuló kérelem beadása előtt az 

Egyetem bankszámlájára kell befizetni.  

 

(6) A fokozatszerzési eljárás ingyenes annak a nappali képzésben résztvevő állami 

ösztöndíjasnak, aki a képzési időn belül jelentkezik az eljárásra.  

 

 

17.§ A bírálóbizottság 

 

(1) A TDT a doktori eljárás lefolytatására és az Egyetem Doktori Tanácsa döntésének 

előkészítésére – az 1. § (7) bekezdésére figyelemmel – elnökből, titkárból, két hivatalos 

bírálóból és további három vagy négy tagból álló bírálóbizottságot kér fel. A két hivatalos 

bíráló egyike és a bírálóbizottság legalább egyharmada az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban nem álló személy. Nem lehet külső tagja a bizottságnak a doktori iskola 

kutatóintézeti törzstagja. 

 

(2) A bírálóbizottság elnöke az Egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára Professor 

Emeritusa, vagy habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár lehet. A bizottság 

minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik vagy az egyetemmel kapcsolatban álló 

egyetemi tanár vagy DSc fokozattal rendelkező kutató. A bírálóbizottság belső és külső 

tagjainak aránya legalább 2/3-1/3. Nem lehet a bírálóbizottság tagja a jelölt doktori 

témavezetője, vagy olyan személy, akire nézve az 1. § (7) bekezdésében említett 

összeférhetetlenségi okok bármelyike fennáll. 

 

(3) A bírálóbizottságba a TDT tagjai is felkérhetők. 

 

 

 18.§ Az eljárás lefolytatása, doktori szigorlat  

 

(1) A doktori iskola vezetője a hozzáérkezett doktori kérelmet átadja a TDT szakmailag 

leginkább illetékes tagjának, aki ennek áttanulmányozása után javaslatot tesz a doktori eljárás 

megindítására vagy a kérelem elutasítására. Az előbbi esetben javaslatot tesz a 17.§ szerinti 

bírálóbizottság és a (3) bekezdés szerinti szigorlati bizottság személyi összetételére, valamint 

a két szigorlati tárgyra. A javaslat alapján a TDT titkos szavazással, egyszerű többséggel 

határoz az eljárás megindításáról, vagy az elutasításról. Előbbi esetben nyílt szavazás után 

felkéri az említett két bizottság elnökét és tagjait, kijelöli a szigorlati tárgyakat, valamint 
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átadja a bírálóbizottság elnökének a benyújtott kérelmet és mellékleteit. A bírálóbizottság 

tagjait a TDT a doktori értekezés benyújtása után is kijelölheti. 

(2) A doktori eljárás megindítására vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha: 

a) a külföldön szerzett oklevél elismerése nem felel meg a követelményeknek, 

b) a kérelmező addigi önálló tudományos munkássága nem éri el az TDT által 

szükségesnek ítélt mértéket, 

c) a kérelmező legalább egy idegen nyelvből nem nyújtott be a 6. § (2) bekezdés 

b) pontjának megfelelő bizonyítványt, 

d) a kérelmező (tervezett) doktori értekezésének témája nem sorolható TDT  

tudományági illetékességi körébe. 

Az indokolt elutasító döntést írásban közölni kell a jelölttel. Elutasítás esetén új kérelmet 

legalább két év eltelte után lehet ugyanazon tudományágban benyújtani. 

(3) A szigorlati bizottság tagjainak száma legalább három fő. Elnöke az Egyetem szakmailag 

illetékes egyetemi tanára vagy Professor Emeritusa, másik két tagja mellé – a 17. § (1) 

bekezdésében foglalt arány figyelembe vételével – szükség szerint további tagok is 

választhatók. A szigorlati vizsgabizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy a tagok 

legalább egyharmada olyan szakértők közül kerüljön ki, akik nem állnak foglalkoztatási 

jogviszonyban az Egyetemmel. A bizottság tagja lehet külső, a szigorlati témákban jártás 

tudományos fokozattal rendező személy. A külső és belső bizottsági tagok aránya 

legalább 2/3-1/3 mértékű lehet. 

(4) A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, 

áttekintő jellegű számonkérési formája. 

(5) Doktori szigorlat letétele alól felmentés nem adható. A szigorlatot tárgyanként titkos 

pontozással kell minősíteni. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai egyenként a 

1-2-3-4-5 fokozatú rendszerben pontozzák. A szigorlat eredményes, ha a doktorjelölt 

tárgyanként megkapta a megszerezhető pontszámok 66,66 százalékát. A szigorlat 

minősítését a kijelölt szigorlati tantárgyakban elért összpontszámhoz viszonyított 

arányban kell megállapítani: 

• „summa cum laude” – 90-100 százalék között, 

• „cum laude” – 80-89,99 százalék között és 

• „rite” – 66,66-79,99 százalék között. 

Az eredményt közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. 

(6) A szigorlatot legfeljebb a kérelem benyújtásától számított két éven belül kell letenni. A 

szigorlat letételének feltétele a kérelem és a disszertáció benyújtása. Sikertelenség esetén 

a szigorlat letételét hat hónap elteltével, de az eljárás lezárásának 19.§ (14) bekezdésében 

foglalt határidején belül egyszer meg lehet ismételni. 

(7) A doktori eljárás során történt minden eljárási cselekményről és azok időpontjáról a 

doktori iskola titkára a jelöltet, megfelelő felkészülési idő biztosításával előzetesen, 

írásban értesíti. 

 

 

19.§ A doktori értekezés megvédése, a nyilvános vita 

 

(1) A doktori értekezést bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. A doktori 

értekezés bírálóbizottságának elnöke a felsőoktatási intézmény szakmailag illetékes egyetemi 

tanára vagy professzor emeritusa/emerita vagy az egyetemmel kapcsolatban álló egyetemi 

tanár, DSc címmel rendelkező kutató lehet. A bírálóbizottság összetételénél biztosítani kell az 
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Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló külső tagok megfelelő, legalább 2/3-1/3 

arányú képviseletét. 

(2) A védés előfeltétele a doktori szigorlat letétele és a 14.§ (1) szerinti második nyelv 

ismeretét igazoló dokumentum benyújtása. 

(3) A két hivatalos bíráló a TDT felkérésére – a szorgalmi időszakra eső – két hónapon belül 

írásos bírálatot készít a doktori értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak 

nyilvános vitára bocsátását. A doktori értekezés csak két támogató javaslat esetén 

bocsátható nyilvános vitára. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a TDT harmadik 

bírálót is felkér, aki ugyancsak tagja a bírálóbizottságnak. Két elutasító bírálat esetén egy 

év elteltével új doktori értekezés nyújtható be, vagy a jelölt írásban kérheti a doktori 

értekezés nyilvános vitára bocsátását. 

(4) Két támogató bírálat beérkezését követően a jelölt írásbeli kérése alapján, a doktori 

értekezést a szorgalmi időszakra eső két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A 

jelölt a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra a nyilvános vita előtt írásban, a 

nyilvános vita során szóban válaszol. 

(5) A doktori értekezést és a tézisfüzetet a nyilvános vitát megelőzően legalább egy 

hónappal egy példányban a doktori iskola titkára az érdeklődők számára hozzáférhetővé 

teszi az Egyetem Könyvtárban, és a téziseket elhelyezi az egyetem honlapján. Erről a 

nyilvános vitára kiküldött, az egyetem belső és a szakma országos nyilvánosságát 

értesítő meghívók is tájékoztatnak. A vita időpontját és helyszínét a doktori iskola titkára 

a doktori iskola honlapján is meghirdeti. 

(6) A vitát a bíráló bizottság elnöke vezeti. A vita lefolytatásához legalább az egyik 

bírálónak jelen kell lennie. Elutasító bírálatot adó bíráló jelenléte nélkül a vita nem 

folytatható le. A vita során a bírálók véleményét meg kell hallgatni. 

(7) A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban ismerteti doktori értekezésének 

téziseit, majd válaszol a hivatalos bírálók, a bírálóbizottság többi tagja és a jelenlévők 

észrevételeire, kérdéseire. 

(8) A doktori értekezés új eredményeit a szakma szabályai szerint bizonyítani kell. A védés 

keretében meg kell győződni arról, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és azokat a 

jelölt érte el. 

(9) Doktori értekezés társszerzőségben csak kivételesen, a TDT előzetes egyetértésével 

nyújtható be. Ebben az esetben a társszerzőknek írásban nyilatkozniuk kell a 

közreműködésük arányáról, valamint arról, hogy a doktori értekezésben foglalt 

tudományos eredményeket más doktori eljárásban nem használták vagy használják fel. 

(10) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 1-2-3-4-5 pontozással 

határoz a doktori értekezés elfogadásáról, amihez az elérhető maximális pontszám 

legalább 66,66 százaléka szükséges. Az elnök az eredményt a szavazás után nyilvánosan 

kihirdeti és indokolja. 

 (11) Az Egyetem a doktorjelölt kérelmére a doktori értekezés védéséről és a szigorlat 

minősítéséről igazolást ad ki. A doktori értekezés védésének minősítését az elért 

pontszámnak a megszerezhető pontszámhoz viszonyított arányában kell megállapítani. A 

doktori értekezés védésének minősítését az elért pontszámnak a megszerezhető 

pontszámhoz viszonyított arányában kell megállapítani: 

• „summa cum laude” – 90-100 százalék között, 

• „cum laude” – 80-89,99 százalék között és 

• „rite” – 66,66-79,99 százalék között. 
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(12) A doktori fokozat odaítéléséről – a szigorlati bizottság és a bírálóbizottság jelentése és a 

kapott pontszámok alapján – a TDT  terjeszt javaslatot az Egyetem Doktori Tanácsa elé. 

(13) A doktori eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az elhangzott 

legfontosabb megállapításokat. Ez a jegyzőkönyv nyilvános, az eljárás lezárását 

követően a doktori iskola irattárában hozzáférhető. 

(14) Az Egyetem a kérelem elfogadásától számított egy éven belül lezárja a doktori eljárást, 

kivéve, ha a doktori értekezés benyújtására a kérelem benyújtása után kerül sor. Ebben 

az esetben a lezárás határideje legfeljebb három évre meghosszabbodik. Sikertelen 

eljárás után új eljárás ugyanazon tudományágban leghamarabb a lezárást kimondó 

határozat közlésétől számított két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal 

kezdeményezhető. 

(15) A doktori fokozat minősítését a szigorlat és a védés százalékos eredményének számtani 

középértékéből kell megállapítani, s ennek alapján a fokozat minősítése a következő:: 

• „summa cum laude” – 90-100 százalék között, 

• „cum laude” – 80-89,99 százalék között és 

• „rite” – 66,66-79,99 százalék között. 

(16) A doktori védési jegyzőkönyv tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi 

azonosítóját, a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi végzettségét, a 

megszerzendő fokozat tudományágát, a doktori értekezés, alkotás címét, a doktori 

témavezető nevét, oktatói azonosítóját, a nyilvános vita időpontját, helyét és nyelvét, a 

bíráló bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját, aláírását, a hivatalos 

bírálók véleményét, a nyilvános vitában feltett kérdések és az elhangzott felszólalások 

lényegét, a vitában részt vevők nevét, a bírálóbizottság véleményét és értékelését. 

 

 

Tudományági Doktori Szabályzat 14-16.§§ 
 

14.§ 

A doktori fokozatszerzési eljárás 

 

(1) A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel indul meg. Az eljárás 

megindításáról és az idegen nyelvű eljárás engedélyezéséről a Tudományági Doktori Tanács 

dönt. 

 

(2) A doktori fokozatszerzési eljárás általános feltételeit a vonatkozó jogszabályok, 

részletszabályait az Egyetemi Doktori Szabályzat, valamint a doktori iskola tanulmányi és 

vizsgaszabályzata tartalmazza. 

 

(3) A doktori fokozatszerzési eljárás feltételeinek pontosítása érdekében a Tudományági 

Doktori Tanács – a vonatkozó jogszabályokkal és az Egyetemi Doktori Szabályzattal 

összhangban – irányelveket fogadhat el. 

 

 

15.§ 

A doktori szigorlat 
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(1) A doktori szigorlat a doktori eljárásban résztvevő személy állam- és jogtudományok 

területén szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája. A 

szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része. A doktori szigorlat 

letétele alól felmentés nem adható. 

 

(2) A doktori szigorlat részletes eljárási szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

tartalmazza. 

 

 

16.§ 

A doktori értekezés 

 

(1) A doktori értekezés a doktorjelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit (szakmai 

alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási vagy alkotó módszereit) bemutató, 

összefoglaló jellegű munka, amely magyarul vagy a Tudományági Doktori Tanács által 

engedélyezett idegen nyelven írható. A doktori értekezés bizonyítja, hogy a doktorjelölt képes 

a doktori fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására. 

 

(2) A doktori értekezésre és téziseire vonatkozó formai és tartalmi követelményeket, valamint 

benyújtásuk részletes szabályait a doktori iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 

tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

222 

TVSZ 2. számú melléklet 

 

Eskütétel 

 

Én, …………………….. esküszöm, hogy [Magyarország alaptörvényét, alkotmányos 

jogszabályait megtartom, Hazámhoz és nemzetemhez hű leszek.] 

A Széchenyi István Egyetem rektora és tanárai iránt mindenkor kellő tiszteletet tanúsítok. Az 

Egyetem szabályait és szokásait megtartom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy 

tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem, a tudományban képzett, 

művelt emberré válja, ezzel választott hivatásomra felkészüljek.  

 

 

Győr, ………………… 

 

 

 

………………………… 

aláírás 
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TVSZ 3. számú melléklet 

 

Tájékoztató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában 

fizetendő díjakról 

  

 

1. § A felvételi eljárás és a fokozatszerzési eljárás díjai, a költségtérítés 

 

 Nyújtható 

kedvezmény 

Teljes díj  

(HUF) 

Szervezett képzés felvételi eljárási díja - 9.000 

költségtérítés/félév 50% 95.000 

egyéni felkészülési program részvételi díja 2 

félévre, félévente 
- 95.000 

szigorlat díja 50% 25.000 

disszertáció védési díja 50% 75.000 

külföldi tudományos fokozat honosítási díja - 
mindenkori 

minimálbér 

 

 

2. § Nem magyar anyanyelvűek részére nyújtott költségtérítéses képzés esetén fizetendő 

díjak 

 

Felvételi díj 100 USD 

Költségtérítés 

egyéni képzés esetén 1000 USD/félév 

szervezett képzés esetén 3500 USD/félév 

 

 

3. § A szervezett képzés díjai 

 

Költségtérítés késedelmes befizetése a hallgató hibájából 4000 Ft/hó 

A számla alapjául szolgáló adatok módosítása a hallgató hibájából 5000 Ft 

Visszapassziválás a 60. nap után 

az aktuális féléves 

költségtérítés 50 

%-a 

Határidők mulasztása esetén kiírható pótdíj 2000 Ft 

Áthallgatás 2000 Ft/kredit 

Áthallgatás vizsgadíja 3000 Ft/tantárgy 

Párhuzamos képzés (államilag finanszírozott hallgató esetén) 500 Ft/kredit 

A szervezett képzés 6. aktív féléve utáni, ill. az egyéni képzési tervben 

meghatározott képzési időn túli beiratkozás tárgyfelvétel céljából 

Féléves 

költségtérítési díj 

1/3-a 
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Kivonat az Egyetemi Doktori Szabályzatból 

 

 

11.§ Költségtérítés, kedvezmény, mentesség 

 

(1) Az állami ösztöndíjban nem részesülő hallgatók költségtérítést fizetnek.  

(2) Mentesül a költségtérítés fizetése alól a költségtérítés fizetésre kötelezett hallgató, 

amennyiben az adott félév első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási 

segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül a segély 

vagy a támogatás folyósításának időtartama alatt.  

(3) Az egyetemen teljes munkaidőben, első főállásban foglalkoztatott oktatók jogosultak a 

költségtérítés legfeljebb 50 százalékos mérséklésre, amennyiben az egyetem nem vállalja át a 

költségtérítés befizetését.  

(4) Az egyetemen legalább heti négy órában oktató doktoranduszok kérelmet nyújthatnak be 

az illetékes doktori iskolához a költségtérítés mérsékléséről. A kedvezmény mértéke ebben az 

esetben is legfeljebb 50 százalék lehet.  

(5) Minden más méltányosság alapján kért kedvezményt az adott doktori iskola vezetőjéhez 

címzett, igazoló dokumentumokkal ellátott levélben kell kérvényezni. 

 

 

12.§ Díjak, térítések 

 

(1) A megállapított költségtérítést az adott félévre egy összegben kell megfizetni (a fizetési 

határidők: október 15. és március 15.). Késedelmes befizetéskor a mindenkori különeljárási 

díjat is meg kell fizetni. A kollégiumi térítési díj fizetése a nappali tagozatos egyetemi és 

főiskolai hallgatókra vonatkozó rendelkezések szerint történik és be nem tartása esetén 

hasonló jogkövetkezményekkel jár.  

(2) A doktori eljáráshoz kapcsolódó eljárási díjak mértékét és felosztását az egyes doktori 

iskolák saját szabályzataikban határozzák meg.  

(3) A doktorandusz a költségtérítés és egyéb díjak átutalással történő befizetését a Hallgatói 

Információs Rendszeren (NEPTUN) keresztül köteles igazolni, amit az illetékes doktori iskola 

ellenőriz.  

(4) A doktoranduszi normatíva, a beszedett díjak, térítések, továbbá a doktori iskola által 

elnyert pályázati források és egyéb bevételek doktori iskolánként elkülönített témaszámon 

kerülnek nyilvántartásba. A doktori iskolák gyakorolják az Egyetem önálló szervezeti 

egységeit megillető gazdálkodási jogokat és kötelezettségeket.  

(5) A doktori iskola tanácsa a (4) bekezdés szerint a doktori iskolát megillető doktoranduszi 

normatívát, díjakat és térítéseket a doktori képzéssel összefüggésben használhatja fel, 

különösen a doktoranduszok képzésének, tudományos munkáik kiadásának költségeire, 

tudományos rendezvények szervezésére, hazai és külföldi tudományos kapcsolatok 

kiépítésére és fejlesztésére. 
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TVSZ 4. számú melléklet 

 

A témavezető feladatai 

 

A doktorandusz szakdolgozati témájához szakmai segítség nyújtása, mely a következőkre 

terjed ki: 

 

1. témához kapcsolódó szakirodalmak kijelölése, azok ellenőrzése, a feldolgozás 

módszertanának meghatározása. 

 

2. A témakör kutatási tervének összeállíttatása, ahhoz kutatási ötletek, tanácsok és 

információk biztosítása. 

 

3. A kutatási elképzelések megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, egyben a 

kutatási program folyamatos értékelése. 

 

4. A disszertáció egyes fejezeteinek átolvasása, szakmai észrevételek megtétele a 

disszertáció összeállításával kapcsolatban. 

 

5. Ajánlások és tanácsok témakörhöz kapcsolódó szakmai konferenciákon, 

szakfolyóiratokban, szakmai szervezetekben való megjelentetésre, illetve részvételre. 

 

6. A doktorandusz évente önértékelést készít, amelyben leírja az adott oktatási évben 

végzett tevékenységét (kutatásban való előrehaladását, konferenciákon, tanácskozáson való 

jelenlétét, publikációs aktivitását, kutatásban való részvételét, oktatási tevékenységét). A 

témavezető röviden értékeli (10-15 sor terjedelemben) a doktorandusz éves tevékenységét, 

és azt az önértékeléssel együtt megküldi a Doktori Iskola vezetőjének. 

 

7. A témavezető részt vesz a doktori értekezés munkahelyi vitáján, javaslatot tehet a 

Doktori Iskola vezetője felé a külső és belső előopponensek kiválasztására.  

 

8. A témavezető a munkahelyi vitán elhangzottak átvezetését figyelemmel kíséri, és ezzel 

elősegíti a disszertáció nyilvános vitára történő benyújtását. 

 

A témavezető javaslatot tehet a nyilvános vitán kijelölendő opponensek, illetve bizottsági 

tagok személyére. 

 

A témavezető a Doktori Iskola finanszírozási lehetőségeinek függvényében évente díjazásban 

részesülhet. 
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 9. Melléklet 

A doktori iskola C-SWOT analízise 
 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának  

C-SWOT analízise (2015) 

 

C-SWOT 

 

A MAB iránymutatása szerint a C-SWOT analízis az adott intézmény működésének külső korlátait, 

adottságait (Constraints), erősségeit (Strengths), gyenge, fejlesztendő pontjait (Weaknesses), 

fejlesztési lehetőségeit (Opportunities) és a működését veszélyeztető elemeket (Threats) tartalmazza. 

 

Kateg

óriák 

C  

(Constraints) – 

külső korlátok, 

tényezők, 

adottságok 

S  

(Strengths) – 

erősségek  

W  

(Weaknesses) – 

gyengeségek 

O  

(Opportunities) 

– lehetőségek 

 

T  

(Threats) –   

várható veszélyek 

Szervez

et 

 

állandóan változó 

jogszabályi környezet 

(kiszámíthatóság 

hiánya); 

 

 

szervezeti rendszere 

megfelelő, a szervezeti 

kompetenciák, 

felelősségek világosak, 

a szabályzatok, 

tantervek rendszeresen 

felülvizsgáltak, 

transzparens módon 

 

 

kisebb hallgatói 

létszámmal bíró 

intézmény, amely 

lehetővé teszi az 

oktatók részéről a 

nagyobb odafigyelést, 

szélesebb konzultációs 

tevékenységet a 

hallgatókkal 

(tutoriálisabb képzés 

terve) 

többi egyetemi 

doktori iskolával 

minimális a kutatási 

kapcsolat 

 

 

többi egyetemi 

karral való 

szorosabb 

együttműködés 

 

 

a gazdasági válság 

kitolódásának a 

felsőoktatásra gyakorolt 

közvetlen és közvetett 

hatása; 

 

 

csökkenő hallgatói létszám 

– demográfiai kihívások, 

korosodó társadalom; 

 

 

Keresle

t-

kínálat 

 

a 

társadalomtudományi 

karok oktatói- és 

kutatói utánpótlásának 

piaci 

versenyképessége 

csökken; 

 

 

az állam- és 

jogtudományi 

képzések iránti 

érdeklődés 

csökkenése, az 

államilag 

finanszírozott 

graduális helyek 

számának drasztikus 

csökkenése, 

egyre nagyobb számban 

jelentkeznek a 

klasszikus jogászi 

hivatásrendek 

képviselői képzésünkre 

 

 

a min. 10 fős 

évfolyamokat stabilan 

tudjuk indítani 

 

 

a létszámhoz igazodik a 

képzési paletta, 

tutoriálisabb 

témavezető-hallgató 

kapcsolatot tesz 

lehetővé 

 

a PR-tevékenység 

nem feltétlenül a mai 

kor követelményeihez 

igazodott 

 

 

kereslet-kínálati 

igényekre fókuszáló 

találkozók, fórumok 

rendszeres 

szervezése 

tehetséges hallgatók 

külföldre „vándorlása” (itt 

is kezdik meg 

posztgraduális 

tanulmányaikat); 

 

 

más, hasonló profilú 

intézmények, egyetemek 

elszívó hatása; 

 

 

vidéki 

egyetemi/kari/doktori 

iskolai létből fakadó negatív 

(lényegében alaptalan) 

felhangok 
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visszaszorulása, 

amely a 

posztgraduális 

képzéseket is 

negatívan érinti 

 

 

 

egyéni jelentkezők, 

érdeklődők szintjén már 

elindult a külföldi 

érdeklődés is doktori 

képzésünk iránt  

 

K+F+I 

 

a pályázati források 

terén túlzottan is 

bonyolult az 

adminisztráció, a 

bürokrácia; 

 

 

kutatások 

finanszírozása, 

fókuszálása (pályázati 

kiírások száma) nem 

kedvez a 

társadalomtudományo

knak; 

 

 

az oktatói-kutatói 

életpálya által 

megkívánt 

képességek, 

munkamódszer (ti. a 

megfontolt, 

szakirodalmi 

tájékozottságon 

alapuló lassabb 

folyamat) a 21. 

századi 

munkaerőpiacon 

egyre kevésbé vonzó; 

 

 

innováció mint 

követelmény a 

társadalomtudományo

k területén kevéssé 

jelentős  

az egyetem, a kar és a 

doktori iskola 

vezetősége elkötelezett 

a tudományos kutatások 

fokozása iránt; 

 

 

egyetemi és kari 

tudományos kötetek, 

folyóiratok, a Doktori 

Iskola rendszeres 

kiadványai (pl. 

doktorandusz-

konferenciák anyagai); 

 

 

sikeres TÁMOP-

pályázatok (2 éven belül 

2 TÁMOP-pályázat) 

 

könyvtár- és 

internetes 

repozitóriumok 

állománya, száma 

kevés 

 

 

a pályázási kedvet, 

hajlandóságot kevéssé 

támogató, honoráló 

rendszer 

pályázási 

hajlandóság 

növelése 

 

 

a kutatás-alapú, 

pályázati források 

révén megvalósuló 

finanszírozás 

növelése 

 

 

könyvtárfejlesztés, 

internetes 

repozitóriumokhoz, 

adatbázisokhoz való 

hozzáférés növelése 

túlzott pályázati 

adminisztráció elriasztja a 

pályázni hajlandókat 

 

 

fejlesztés és innováció a 

társadalomtudományi 

területen kevéssé 

hangsúlyos 

Humán 

erőforr

ások 

 

az egyetemi tanári 

réteg továbbra is 

jelentős részben 

budapesti kötődésű – 

hiányuk nehezen 

pótolható 

 

 

jogszabályi környezet 

által hozott 

változások, amelyek 

az oktatói állomány 

összetételét negatívan 

befolyásolják:  

- felső 

életkori 

korhatár 

kötelező 

erejű 

bevezetése; 

kiemelkedő tudósok, 

kutatók (akadémikus, 

több akadémiai doktor) 

a törzstagok, oktatók 

között; 

 

 

az országos trendeknél 

kedvezőbb 

abszolutórium-, illetve 

fokozatszerzési mutatók 

 

 

nyugodt oktatói-kutatói 

légkör  

 

 

tapasztalt oktatók, 

kutatók, témavezetők, 

professzorok 

utánpótlása terén 

tapasztalt nehézségek; 

 

 

az egyetemi tanári 

szinten kevés győri 

kötődésű oktató 

 

tanszéki 

demonstrátorok 

győri törzstagi 

gárda megerősítése, 

a törzstagsági 

feltételek elérésére 

való ösztönzés 

 

 

habilitációra 

ösztönzés – helyi 

kötődésű egyetemi 

tanárokhoz vezető 

út 

 

 

hallgatói létszám 

további növelése 

 

 

elvándorlás a gyakorlatba,  

komoly veszély a fiatal, 

tehetséges oktatók 

versenyszférába, 

államigazgatásba való 

elvándorlása; 
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- nyugdíjaské

nt nem 

végezhető 

oktatási 

tevékenység

; 

- közel egy 

évtizede 

változatlan 

bértábla; 

Gazdál

kodás 

 

állandóan változó, 

nem kiszámítható 

szabályozás (gondos 

és megfontolt, 

takarékos gazdálkodás 

nem feltétlenül 

fizetődik ki) 

stabil és megbízható 

költségvetési helyzet, 

felelős, transzparens 

gazdálkodás; 

 

 

évesnél gyakoribb (pl. 

szemeszterekhez 

igazodó) költségvetési 

tervek készítése 

hiányzik 

kari és egyéni 

kutatói pályázatok 

növelése, ebből 

befolyó összegek 

elnyerése érdekében 

a finanszírozás 

bizonytalanságai, 

alulfinanszírozott 

felsőoktatás; 

 

Infrastr

uktúra 

 

eszközpark, 

infrastruktúra 

fejlesztése döntően 

pályázati forrásokból 

finanszírozható 

karbantartott, megfelelő 

minőségű 

infrastruktúra, stabil és 

korszerű eszközpark 

 

a mai technikai 

eszközök gyors 

fejlődése, 

tökéletesedése miatt 

gyakoribbá válnak a 

cserék, javítások, ezek 

finanszírozása 

megoldandó 

internetes 

repozitórimuk (pl. 

szakfolyóirat-

adatbázisok) és 

kutatást segítő 

szoftverek 

beszerzése, 

fejlesztése 

 

elöregedő géppark, oktatást 

segítő eszközök 

amortizációja hosszútávon 

csökkenti az oktatás 

színvonalát 

Kapcsol

atok és 

kommu

nikáció 

 

komoly 

versenyhelyzet van a 

kapcsolatépítésben a 

többi hasonló profilú 

doktori képzési 

hellyel,  

 

 

közösségi tereken, 

internetes felületeken 

való megjelenés 

munkaigényes, nagy 

idő- és 

költségráfordítást 

igényel 

intenzív kapcsolatot 

ápol a doktori iskola a 

klasszikus jogászi 

hivatásrendek 

(bíróságok, 

ügyészségek, 

közigazgatás, 

közjegyzők, 

ügyvédség), szervezeti 

formáival a szűkebb 

(város és a megye) és a 

tágabb régióban 

(elsősorban Észak-

Dunántúl, részben pedig 

Budapest) és a 

regionális gazdasággal,  

 

 

maga a régió és Győr 

városa az ország 

legdinamikusabban 

fejlődő térsége 

(Budapest-Bécs-

Pozsony háromszög 

közepén fekszik); 

 

 

széleskörű, fejlődő 

nemzetközi 

kapcsolatrendszer, élő 

kapcsolat és 

együttműködés (ld. 

nemzetközi nyári és téli 

egyetemek); 

kevéssé informatív 

honlap 

 

 

mérsékelt megjelenés 

a közösségi, 

elsősorban internetes 

felületeken 

 

 

nemzetközi 

kapcsolatok jelentős 

fejlesztése – erre 

kari és doktori 

iskolai stratégia 

kidolgozása 

 

 

doktori fokozatot 

szerzett egykori 

hallgatók által kínált 

lehetőség 

kiaknázása (alumni-

rendszer); 

 

 

PR- és 

reklámtevékenység 

hatékonysága 

erőteljesen 

fokozandó 

 

 

honlap és közösségi 

oldalakon való 

megjelenés javítása 

 

 

személyes 

megjelenés a 

fókuszcsoportoknál, 

fókusz-

intézményekben 

meglévő kapcsolatok 

fenntartása, folyamatos 

gondozása szükséges 

(enélkül csak szimbolikus 

marad, így egy idő után 

elfelejtődik, megszűnik) 

 

 

versenytársak jelentős és 

fokozódó nemzetközi 

tevékenysége 
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10. Melléklet 

A doktori iskola működését érintő intézményközi megállapodások 
 

 

Ld. csatolmányok! 
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11. Melléklet 

A doktori iskola törzstagjainak nyilatkozatai 
 

 

Írásban csatolva! 

 

 


