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Az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak állásfoglalása a doktori képzés új 

szabályaival kapcsolatos feladatokról 

 

I.  

 

1. Az állam- és jogtudományi karok doktori iskolái az új rendszerű doktori képzés 2016. 

szeptemberi bevezetéséhez szükségesnek tartják, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvényhez (Nftv.) kapcsolódó, a doktori iskolákról és a doktori képzésről szóló 

végrehajtási kormányrendelet legkésőbb 2016. május közepéig megjelenjen.  

Az új rendszerű doktori képzés megalapozott és felelősségteljes bevezetéséhez legkésőbb a 

2016. évi felvételi vizsgákig el kell fogadni az új egyetemi szabályozásokat (új képzési 

terveket, egyetemi szintű és doktori iskolai szabályzatokat). Ehhez viszont elengedhetetlen a 

végrehajtási szabályok ismerete, mert a Nftv. törvényi szintű rövid szabályozása számos 

kérdésre nem ad választ. A jelenlegi 387/2012. (XII.19.) Korm. rendeletnek a doktori 

képzésre és a fokozatszerzési eljárásra vonatkozó szabályai pedig tételesen ellentétesek az 

Nftv. új szabályaival.  

 

2. A végrehajtási szabályok megalkotása során a következő kérdések végiggondolását és 

megválaszolását tartjuk szükségesnek:  

2.1. Hogyan kell a kreditszámítás szabályait alkalmazni a képzés nélkül komplex vizsgára 

jelentkezőre az első képzési szakaszra visszamenőleg?  

2.2. Hogyan illeszthető be az új rendszerbe, aki kész doktori értekezéssel jelentkezik 

doktori fokozatszerzési eljárásra?  

2.3. Hogyan hangolható össze a komplex vizsga letételére előírt határidő („negyedik félév 

vége”) az ösztöndíjfizetés szabályaival, ami viszont a nyári hónapokra is biztosít ösztöndíjat a 

hallgatóknak? Sikeres vizsga esetén mikortól jár a második szakaszra előírt magasabb összegű 

ösztöndíj a hallgatónak?  

2.4. Sikertelen vizsga esetén milyen javítási lehetősége van a hallgatónak és mikor szűnik 

meg a hallgatói jogviszony?  

(Megjegyezzük, hogy az Országos Doktori Tanács állásfoglalása nem jogszabály, ezért a 

hallgatói jogviszony keletkezésének és megszűnésének kérdéseit, a vizsga rendjét, a 

vizsgabizottság összetételét, a sikertelen vizsga javításának feltételeit, módját és korlátait nem 

rendezheti a jogi szabályozás helyett.) 

2.5. Hogyan viszonyul egymáshoz az abszolutórium kiállításának kötelezettsége és a max. 

8 féléves doktori hallgatói jogviszony előírása? Miért nem folytathatja a doktori tanulmányait 

önköltséges képzésben az az ösztöndíjas, aki az abszolutóriumhoz szükséges krediteket nem 

szerezte meg, vagy az a doktorandusz, aki eleve önköltséges képzésre jár? Ez azért is 

kérdéses, mert maga az Nftv. ad további egy évet a doktori értekezés benyújtására.  

2.6.Milyen jogviszonyban van a felsőoktatási intézménnyel az a volt doktorandusz, akinek 

kiállították a végbizonyítványát és ezért, vagy a 8. félév végén a törvény erejénél fogva 

megszűnt a hallgatói jogviszonya, de a doktori értekezés benyújtására még további egy év áll 

rendelkezésére vagy/és méltányosságból további egy év halasztást kapott az értekezés 

benyújtására az Nftv. 53. § (4) bekezdése értelmében? 
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2.7. Milyen jogviszonyban áll a felsőoktatási intézménnyel a volt doktorandusz az 

értekezés benyújtása és megvédése közötti időszakban, ha a 8. félév végén a törvény erejénél 

fogva megszűnt a hallgatói jogviszonya?  

A két utóbbi kérdés megoldására egyik lehetőségként felvetődik a doktorjelölti jogviszony 

visszaállítása ezekre az időszakokra, ez azonban az Nftv. módosítását is igényelné.  

2.8. Hogyan, milyen feltételekkel indíthat fokozatszerzési eljárást az, aki a doktori 

értekezés benyújtására előírt határidőt elmulasztotta?  

Életszerűtlen, hogy ezek az abszolutóriumot szerzett doktoranduszok a későbbiekben nem 

fejezhetik be az értekezésüket és nem szerezhetnek tudományos fokozatot. Ez különösen az 

önköltséges képzési formákban résztvevők esetében lenne súlyosan méltánytalan. Ráadásul 

esetükben a felsőoktatási intézmény sem szankcionálható az ösztöndíjasoknál előírt 

támogatásmegvonással.  

2.9. Mennyi ideig alkalmazható a 2016/2017. tanév előtt a doktori tanulmányokat 

megkezdőkre a jelenleg még hatályos szabályozás? Ez azért is fontos, mert a jelenlegi 

szabályozás nem ír elő időkorlátot arra, hogy az abszolutórium megszerzése után mennyi 

ideig lehet kezdeményezni a fokozatszerzési eljárást. (Csak arra van rendelkezés, hogy ha a 

fokozatszerzési eljárás a doktori tézisek alapján indul meg, és így keletkezik a doktorjelölti 

jogviszony, akkor a doktori értekezést a jogviszony keletkezésétől számított két éven belül be 

kell nyújtani.) 

 

3. Szükségesnek tartjuk az idegen nyelvi követelmények meghatározása során, hogy a 

végrehajtási rendelet vagy ne szabályozza ezt a kérdést vagy a Nftv. szabályaihoz igazodjon. 

A törvény a fokozatszerzés feltételeként írja elő két idegen nyelvnek a tudományterület 

műveléséhez szükséges ismeretét, amit a doktori szabályzatban meghatározottak szerint kell 

igazolni. Ebben a kérdésben tehát sem a végrehajtási jogszabály, sem pl. az ODT vagy a 

MAB állásfoglalás nem írhat elő a törvénnyel ellentétes vagy azon túlterjeszkedő szabályokat 

a nyelvismeret szintjére vagy az igazolás módjára.  

 

Ezek a kérdések a doktoranduszok jogviszonyának olyan alapvető vonatkozásait érintik, 

melyek garanciális okokból jogi szabályozást igényelnek, és nem elegendő csak az egyetemi 

belső szabályozás, és még kevésbé elfogadható, hogy ODT állásfoglalások helyettesítsék a 

jogszabályokat. Ezért az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak vezetői jelen 

állásfoglalásuknak ezt a részét eljuttatják a felsőoktatásért felelős miniszterhez, és az 

Országos Doktori Tanács elnökéhez. 

 

II. 

 

4. Az állam- és jogtudományi karok doktori iskolái a képzési tervek és a komplex vizsgák 

tartalmi közelítése érdekében az alábbiakban állapodtak meg:  

4.1. A képzési és kutatási szakaszban célszerűnek látják olyan kötelező elméleti tárgyak 

bevezetését, melyek a tudományos munkához, a kutatáshoz, annak módszertanához 

kapcsolódnak, függetlenül attól, hogy a doktorandusz témája melyik jogtudományi ágba 

sorolható (pl. tudományelmélet, kutatásmódszertan stb.). Ezekből a tárgyakból kerülhet ki a 

komplex vizsga egyik elméleti tárgya.  
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4.2. Egyetértenek abban, hogy az ösztöndíjas képzésben résztvevő doktoranduszok csak a 

képzési tervben rögzített szakmai gyakorlat során végezhessenek munkát más 

foglalkoztatónál, továbbá a szakmai gyakorlatot csak olyan jogalkalmazó szerveknél lehessen 

teljesíteni, melyekkel a doktori iskolának erre vonatkozó megállapodása van.  

4.3. A doktori képzés időtartamának megnövekedése miatt kezdeményezik az igazságügyi 

miniszternél, hogy a doktori képzés időtartamából a szakvizsgák megkezdéséhez előírt 

gyakorlati időbe hosszabb időszak számítson be, illetőleg gyakorlati időként vegyék 

figyelembe a képzési terv szerint, jogalkalmazó szervnél teljesített szakmai gyakorlat 

időtartamát is. 

4.4. A komplex vizsga egyik elemeként előírják, hogy a doktoranduszok legalább 2-3 

szerzői ív terjedelmű írásművet (kutatási összefoglaló, kutatási terv, résztanulmány stb.) is 

nyújtsanak be a vizsgára, amit a vizsgabizottság értékel.  

4.5. A szabályzatok, képzési tervek átdolgozása során az eddigi szabályozásból minden 

olyan elemet megtartanak, ami a minőségi képzést és a tudományos értékű színvonalas 

doktori értekezések elkészítését szolgálták (pl. az értekezésekkel szemben támasztott 

követelmények, kutatóhelyi vita, a bíráló bizottságban az intézménytől független külső tagok 

részvétele stb.). 

 

Az állásfoglalás az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak 2016. március 30-án, az 

ELTE Állam- és Jogtudományi Karán megtartott egyeztetése alapján készült.  

 

 

Prof. Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár 

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és 

Jogtudományi Iskola vezetője 

 

 

Prof. Dr. Szabó Béla egyetemi tanár  

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és 

Jogtudományi Iskola Programjának vezetője 

 

 

Prof. Dr. Kukorelli István egyetemi tanár 

ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

 

 

Prof. Dr. Karácsony András egyetemi tanár 

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 

Politikatudományi Doktori Iskola  

 

 

Prof. Dr. Bragyova András egyetemi tanár 

Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola vezetője 

 

 

Prof. Dr. Szabó Mikós  

Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsának 

elnöke 

 

Prof. Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem  

 
Prof. Dr. Dr. h.c. Visegrády Antal  

egyetemi tanár 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola 

 

 

Prof. Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár  

Széchenyi István Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola 

 

 

Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár  

Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola 

 

 

 

 

 

 

 


