
 

1 
 

OM azonosító: FI 44189 

 

DI beszámoló 2020. május 

 

A kari TDHT megvizsgálja a doktori képzésre való jelentkezés helyzetét és a felvételi vizsgák 

tapasztalatait. A testület áttekinti a felvételi követelményeket. 

Felvételi követelmények, melyeket a TDHT határozza meg:  

2016-tól 2019-től 

(3) A felvételi eljárásban a bizottság a következő 

öt kategóriában ad pontokat:  

 szakmai intelligencia max. 15 pont 

 oklevél (5 évnél nem régebbi) max. 20 pont  

 korábbi tudományos munka max. 20 pont 

(OTDK dolgozat, helyezés, publikáció)  

 nyelvismeret max. 25 pont nyelvtudás - 

értékelése nyelvvizsgánkként:  

 - államilag elismert középfokú „C” típusú: 15 

pont  

 - államilag elismert felsőfokú „C” típusú: 20 

pont - közepes minősítésű szakfordítói oklevél: 

20 pont  

 - jeles vagy jó minősítésű szakfordítói oklevél: 

25 pont  

 - továbbá a felvételi beszélgetést saját kérésre 

idegen nyelven jól abszolválók 5 pont   

 - a kutatási terv színvonala és kapcsolódása 

a KRE AJK kutatási és oktatási terveihez 

max. 20 pont 

(2) A felvételi eljárásban a bizottság a következő 

öt kategóriában ad pontokat:  

 szakmai intelligencia max. 15 pont  

 oklevél (5 évnél nem régebbi) max. 20 pont  

 korábbi tudományos munka (OTDK 

dolgozat, helyezés, publikáció) max. 20 pont 

 nyelvismeret max. 25 pont nyelvtudás - 

értékelése nyelvvizsgánkként:  

- államilag elismert középfokú  (B2 szintű) 

komplex („C”) típusú nyelvvizsga   15 pont  

- államilag elismert felsőfokú  (C1 szintű) 

komplex („C”) típusú nyelvvizsga   20 pont  

- továbbá a felvételi beszélgetést saját kérésre  

idegen nyelven jól abszolválók 5 pont   

 a kutatási terv színvonala és kapcsolódása a 

KRE AJK  kutatási és oktatási terveihez         

max. 20 pont 

 

(4) Öt évnél régebben kiállított egyetemi oklevél 

esetén az oklevél nem pontozható, ekkor a 

szakmai intelligencia és az addigi tudományos 

munka maximális pontszáma 10-10 ponttal nő. 

(3) Öt évnél régebben kiállított egyetemi 

végzettségi szintet vagy mesterfokozatot 

igazoló oklevél esetén az oklevél nem 

pontozható, ekkor a szakmai intelligencia és az 

addigi tudományos munka maximális 

pontszáma 10-10 ponttal nő. 
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(5) A felvételhez legalább 60 pont szükséges, de 

a felvételi minimum ponthatárt a TDHT 

határozza meg. 

(4) A felvételhez legalább 60 pont szükséges, de 

a felvételi minimum ponthatárt a TDHT 

határozza meg. 

 

Felvételi vizsga tapasztalatok 2018, elnök Dr. Domokos Andrea:  

Az eddigi felvételiken nagyon szórt a felvételizők felkészültsége, műveltsége, tudományra való 

alkalmassága. 

Egészen más az a felvételiző például, aki éppen doktorált valamelyik jogi karon, OTDK 

versenyeken nyert, megjelent publikációja. És megint más az, aki már 20 éve a gyakorlatban 

dolgozik minden tudományos előzmény nélkül, láthatóan csak a gyakorlatot ismerve, a 

tudományos munkáról pedig semmilyen képpel nem rendelkezik. 

Az én egyik legkreatívabb, OTDK második helyezést elérő, a témája iránt kimagaslóan 

érdeklődő doktoranduszom, Vécsey Richárd azért hagyta abba a Phd képzést, mert a vállalkozói 

területen nagy jövedelemhez jut. 

A ponthatáron azért nem szigorítanék, mert akkor még kevesebb fő jelentkezik. 

 

Felvételi vizsga tapasztalatok 2019, elnök Dr. Jakab Éva:  

A felvételi vizsga össz-pontszáma két forrásból tevődik össze: egyrészt a jelentkezők 

okiratokkal, bizonyítványokkal írásban igazolt teljesítménye a megelőző években, másrészt a 

felvételi bizottság előtt szóban előadott bemutatkozás, kutatási elképzelés. Fontosnak tartom, 

hogy az írásban bekért dokumentumok mellett a bizottság szóban is meghallgassa a 

jelentkezőket. Eddigi tapasztalataim szerint a szóbeli nem pusztán formaság, hanem a bizottság 

számos esetben konstruktív javaslatokkal él, és a disputa következtében nem ritkán változik a 

jelentkező témaválasztása vagy témavezetője is. A felvételi bizottság mindig tapasztalt, a DI 

munkáját jól ismerő, a képzésben régóta részt vevő oktatókból áll. Tényleg gyakran előfordul, 

hogy a bizottság jó tanácsokkal látja el a jelentkezőt, amelyek többnyire nyitott fülekre találnak. 

A felvételi feltételrendszerét illetően évről évre felmerül a középfokú nyelvvizsga problémája. 

Kétségtelen, hogy a levelező képzésre jelentkező, már esetleg évtizedek óta jogászi munkát 

végző érettebb jelentkezőknél a nyelvvizsga még nem volt a diploma feltétele, ezért hiányzik 

is. Sajnos azonban ebben a tekintetben nem engedhetünk a jogszabályi követelményből, 
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ragaszkodnunk kell a középfokú állami nyelvvizsgához (ill. csak a jogszabály által megengedett 

egyenértékű teljesítmény fogadhatjuk el). 

A felvételi jelentkezéseket illetően már az elmúlt években is igyekeztünk verbuváló 

tevékenységet végezni, de sajnos a jelentkezések számát nem sikerült lényegesen növelni. 

Javasolnám a Stipendium Hungaricum programra tekintettel az angol nyelvű képzés 

összerakását, hogy több doktoranduszt tudjunk behozni a Károli Állam-és Jogtudományi 

Doktori Iskolába. 

 

Felvételi adatok 

2018 2019 

Normál Pót Normál Pót 

Ösztöndíjas 
Nappali 

Önköltséges 
Levelező 

Ösztöndíjas 
Nappali 

Önköltséges 
Levelező 

Ösztöndíjas 
Nappali 

Önköltséges 
Levelező 

Ösztöndíjas 
Nappali 

Önköltséges 
Levelező 

3 10 2 
3 ebből 1 

egyéni 3 
6 ebből 2 

egyéni 1 
6 ebből 1 

egyéni 

18 fő 16 fő 
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61%

28%

0%

11%

Felvételi pontok megoszlása 2018-ban

60 -69 pont

70 - 79 pont

80 - 89 pont

90 - 100 pont

46%

33%

13%

8%

Felvételi pontok megoszlása 2019 -ben

60 -69 pont

70 - 79 pont

80 - 89 pont

90 - 100 pont


