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2019. évi TDT határozatok 
 
 
 
1/2019. (08.23.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) g) pontja alapján, egyhangúlag, 12 igen szavazattal – A 
Rendészettudományi Doktori Iskola vezetőjének előterjesztésére – elutasította Dr. Bogottyán 
Róbert  (kutatási téma címe: A kompetenciafejlesztés és felsőoktatás-pedagógiai innovációk a 
hazai és nemzetközi rendészeti oktatási intézményekben; képzési forma: levelező), doktori 
képzésre pályázó felvételét. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 27 §. (1) 
bekezdése alapján a Doktori Iskola vezetője a felvételizőt 2019. augusztus 21-én felvételire 
meghallgatásra hívta be, amelyen a felvételiző nem jelent meg, ezért nem felelt meg a felvétellel 
szemben támasztott követelményeknek.  
 
 
2/2019. (08.23.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) g) pontja alapján, egyhangúlag, 12 igen szavazattal – A 
Rendészettudományi Doktori Iskola vezetőjének előterjesztésére – elutasította Vargáné Bari 
Hajnalka  (kutatási téma címe: Speciális prevenció a bűnözést újratermelő folyamatok tükrében; 
képzési forma: levelező; témavezető: Dr. Gaál Gyula r. ezredes), doktori képzésre pályázó 
felvételét. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 27 §. (1) bekezdése alapján a 
Doktori Iskola vezetője a felvételizőt 2019. augusztus 21-én felvételire meghallgatásra hívta 
be, a felvételi beszélgetés Skype-on került lefolytatásra, amelynek során a jelentkező kevés 
szakmai ismeretről adott számot. A jelölt általánosságokkal operált, kevéssé innovatív és 
láthatóan kevéssé jártas a nemzetközi és a hazai szakirodalomban. A benyújtott írásbeli doktori 
kutatási program és a szóbeli kiegészítése sem adott megnyugtató választ arra, hogy milyen 
kutatási témával kíván foglalkozni a pályázó. A habitusvizsgálat nem igazolta a jelölt megfelelő 
szakirodalmi és tudományos felkészültségét a doktori program elkezdésére, ezért nem felelt 
meg a felvétellel szemben támasztott követelményeknek. 
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3/2019. (08.23.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) g) pontja alapján, egyhangúlag, 12 igen szavazattal – elfogadta 
a Rendészettudományi Doktori Iskola 2019/20-as tanév doktori képzésére vonatkozó felvételi 
javaslatát. A jelentkezett 8 főből 6 hallgatót talált a képzésre alkalmasnak, a következő 
megoszlásban: 2 fő teljes idejű nappali ösztöndíjas, 4 fő levelező önköltséges az alábbiak 
szerint: 
 
Ssz. Név Képzési 

forma 
A kidolgozni 

tervezett téma címe 
Témavezető Felvételi 

javaslat 
1.  

Herman 
Szilvia 

 
nappali 

ösztöndíjas 

(Marginalizált) 
kisközösségek és az 
igazságszolgáltatási 
rendszer rendészeti 

gyakorlatának 
érzékelése 

 
Dr. Pap 

András László 

 
Igen 

2.  
Pálvölgyi 

Dániel 

 
nappali 

ösztöndíjas 

A kompetencia-
fejlesztés és felső-
oktatás-pedagógiai 

innovációk a hazai és 
nemzetközi 

rendészeti oktatási 
intézmények-ben 

 
Dr. Hegedűs 

Judit 

 
Igen 

3.  
Dr. Torma 

Albert 

 
levelező 

önköltséges 

A női agresszivitás 
szerepe a nők által 

elkövetett erőszakos 
cselekményekben 

 
Dr. Tamási 

Erzsébet 

 
Igen 

4.  
Németh 
Gábor 

 
levelező 

önköltséges 

A Közel-Kelet, 
Észak-Afrika 

konfliktusainak 
hatása az Európába 
irányuló migrációra 

az Európát érintő 
terrorizmusra, az EU 
Közös Biztonság és 
Védelem  Politika 
szerepvállalása a 

térségben 

 
Dr. Sallai 
János r. 
ezredes 

 
Igen 

5.  
Dr. Sófi 
Gyula 

 
levelező 

önköltséges 

Fiatal (gyermek)korú 
bűnelkövetők 

mentális 
egészségének 

összefüggése a 
büntetőjogi belátás 

képességével 

 
Dr. Blaskó 
Béla ny. r. 

vőrgy. 

 
Igen 

6.  
Mátés 
Gábor 

 
levelező 

önköltséges 

Egy országosan 
egységes és hatékony 

intézkedés-taktikai 
képzési terv 
kialakítása 

 
Dr. Molnár 

Katalin 

 
Igen 
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4/2019. (08.29.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) g) pontja alapján, egyhangúlag, 14 igen szavazattal – A 
Rendészettudományi Doktori Iskola vezetőjének előterjesztésére – támogatta az alábbi doktori 
képzésre pályázó pótfelvételi eljárásának megindítását: 
 
Ssz. Név Képzési 

forma 
A kidolgozni tervezett téma címe Témavezető 

 
1. 

Dr. 
Bogotyán 

Róbert 

Levelező A kompetenciafejlesztés és 
felsőoktatás-pedagógiai innovációk a 

hazai és nemzetközi rendészeti oktatási 
intézményekben 

Dr. 
Czenczer 

Orsolya bv. 
őrnagy 

 
Indoklás 

 
Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 27 §. (1) bekezdése alapján a Doktori Iskola 
vezetője a felvételizőt 2019. augusztus 21-én felvételire meghallgatásra hívta be, amelyen a 
felvételiző nem jelent meg, ezért nem felelt meg a felvétellel szemben támasztott 
követelményeknek. A fenti indokokra tekintettel a Tudományági Doktori Tanács az 1/2019. 
(08.23.) számú határozatában elutasította a pályázó felvételét. 
A pályázó 2019. augusztus 28-án az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 29. § (3) 
bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyben előadta, hogy a 
felvételi eljáráson tőle kívülálló okok miatt – szolgálati feladatainak teljesítése okán – nem 
tudott megjelenni. A Doktori Iskola vezetőjéhez benyújtott kérelemben kérte, hogy a kitűzött 
felvételi eljáráson részt vehessen. A Tudományági Doktori Tanács a szolgálati érdeket 
megalapozottnak ítélte, ezért engedélyezte a pályázónak a felvételi eljáráson való részvételét.  
 
 
5/2019. (08.29.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) c) pontja alapján, a 2019. augusztus 29-én megtartott ülésén 
titkos szavazás keretében 8 igen és 6 nem szavazattal – a Rendészettudományi Doktori Iskola 
vezetőjének előterjesztésére – jóváhagyta dr. Szikinger István felvételét a Rendészettudományi 
Doktori Iskola oktatói állományába. 
Az oktató tantárgya: Rendészet a biztonságvédelem rendszerében. 
 
6/2019. (08.29.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) c) pontja alapján, a 2019. augusztus 29-én megtartott ülésén 
titkos szavazás keretében 13 igen és 1 nem szavazattal – a Rendészettudományi Doktori Iskola 
vezetőjének előterjesztésére – jóváhagyta dr. Auer Ádám felvételét a Rendészettudományi 
Doktori Iskola oktatói állományába. 
Az oktató tantárgya: Kutatás- és projektmenedzsment. 
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7/2019. (08.29.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) c) pontja alapján, a 2019. augusztus 29-én megtartott ülésén 
titkos szavazás keretében egyhangúlag 14 igen szavazattal – a Rendészettudományi Doktori 
Iskola vezetőjének előterjesztésére – jóváhagyta dr. Héra Gábor oktató tantárgyhirdetését a 
Rendészettudományi Doktori Iskolában. 
Az oktató tantárgyai: Módszertan I.; Módszertan II.; Módszertan III.; Módszertan IV. 
 
8/2019. (08.29.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) c) pontja alapján, a 2019. augusztus 29-én megtartott ülésén 
titkos szavazás keretében egyhangúlag 14 igen szavazattal – a Rendészettudományi Doktori 
Iskola vezetőjének előterjesztésére – jóváhagyta dr. Tamási Erzsébet felvételét a 
Rendészettudományi Doktori Iskola oktatói állományába. 
Az oktató tantárgyai: Tudományos, szakmai dolgozatok, tanulmányok készítésének technikája; 
Nemek, szexualitás és devianciák. 
 
 
9/2019. (09.04.) TDT határozat: A Tudományági Doktori Tanács az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Szabályzat 12. § (8) g) pontja alapján, egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta 
a Rendészettudományi Doktori Iskola 2019/20-as tanév doktori képzésére vonatkozó felvételi 
javaslatát. A pótfelvételi eljárásra jelentkezett 1 fő alábbi hallgatót a Tudományági Doktori 
Tanács a képzésre alkalmasnak találta:  
 
Ssz. Név Képzési 

forma 
A kidolgozni 

tervezett téma címe 
Témavezető Felvételi 

javaslat 
 
 

1. Dr. 
Bogotyán 

Róbert 
bv. ezredes 

levelező 
önköltséges 

A reintegrációs 
őrizet jelene és 
jövője az eddigi 

tapasztalatok és a 
jogszabályi 

változások tükrében 

Dr. Czenczer 
Orsolya 

bv. őrnagy 

Igen 

 
 
 


