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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

 

A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 
kormányrendelet meghatározza, hogy a doktori iskolák törzstagjainak, valamint a doktori és 
habilitációs eljárásokat lefolytató testületeknek milyen feltételeknek kell megfelelniük. Az új 
jogszabály átmeneti rendelkezései határidőt kizárólag az eredményes doktori témavezetés, mint  
törzstagsági feltétel tekintetében ad (2013. szeptember 30.). Azonban a hatályon kívül helyezett 
kormányrendelethez képest a doktori iskolák törzstagi testületének összetételére vonatkozó 
előírások is szigorodtak, valamint a doktori és halbilitációs bizottságok kritériumai is 
megváltoztak. A létező testületek összetétele ezért minden érintett felsőoktatási intézményben 
jelentős felülvizsgálat szorul. Minderre azonban az új jogszabály átmeneti rendelkezési nem 
tartalmaznak határidőt, jóllehet nem lehetett jogalkotói szándék, hogy folyó doktori képzések és 
fokozatszerzési eljárások közben egyik napról a másikra működésképtelenné váljanak a doktori 
iskolák. 

Várhatóan hosszabb időt vesz igénybe az alkalmas és a feladatot vállaló kollégák kiválasztása, 
amennyiben az egyes működő doktori iskolák szervezete jelenleg nem felel meg a 
jogszabálynak. A felsőoktatási törvény rendelkezései alapján azonban alkalmazható lehet az 
Nftv. 115. § (4) bekezdése, amely szerint „Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, 
intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket - ha e törvény eltérő rendelkezést nem 
tartalmaz - a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani….” 

Mivel a kormányrendelet a törvény végrehajtásáról szól, azzal ellentétes nem lehet. Nem is 
rendelkezik eltérően a törvényhez képest, hiszen nem adott meg határidőt a doktori iskolák 
szervezetének átalakítására. Mivel a doktori iskolák szervezete az intézményi szervezet része, 
úgy látjuk, hogy az intézményi doktori szabályzatokban alkalmazható a 2015. szeptember 1-jéig 
terjedő határidő az átalakítás határidejeképpen.  

Tisztelettel kérjük, hogy a fenti jogszabály-értelmezésünkkel kapcsolatosan szíveskedjenek 
mielőbb állást foglalni, és azt megerősíteni, különös tekintettel a  készülő intézményi 
szabályzatokra, amelyeket ez a kérdés alapvetően érinthet. Az ODT vállalja, hogy a fenntartói 
levél alapján az intézményi doktori tanácsokat tájékoztatja állásfoglalásukról. 

Szíves intézkedését előre is köszönjük! 

  
Budapest, 2013. január 21. 
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