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Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Tárgy: tudományági kritérium  
a doktori kormányrendeletben 

 
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

 
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 
kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a doktori iskolák törzstagjainak milyen feltételeknek 
kell megfelelniük. Ezen belül kritériumként fogalmazza meg a tudományági hovatartozást:   

  2. § (3) Törzstag az lehet, aki 
 a) a létesítendő doktori iskola tudományágában tudományos vagy művészeti fokozattal 
rendelkezik.  

Ennek a kritériumnak a szigorú alkalmazásával megszűnik 10 informatikai1, 4 regionális-2,                 
7 környezet3-, 4 anyag-, 4 egészség-, 1 média és kommunikációs-, valamint 6 politikatudományi 
doktori iskola. Nem lehet továbbá doktori iskola a rendészet- és közigazgatás-tudományban, 
mert ezek jelenlegi (vagy potenciális) törzstagjai – kevés kivétellel – nem szerezhettek korábban 
ilyen fiatal tudományágakban doktori fokozatot. Egyúttal százas nagyságrendben záródnak ki 
aktív törzstagok is, esetenként más doktori iskolák megszűnését is okozva.  

A kormányrendelet tervezetének közigazgatási egyeztetése során az Országos Doktori Tanács 
javasolta, hogy a törzstagi kritériumra vonatkozó következő pont, a 2. § (3) b) pont meg-
fogalmazásával azonos módon legyen tudományos fokozatra vonatkozó elvárás is meghatározva:    

 2. § (3) Törzstag az lehet, aki  
 a) a létesítendő doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén tudományos 
vagy művészeti fokozattal rendelkezik;  

Ez a kiterjesztés megengedi, hogy az „adott tudományág” a forrás tudományágakkal együtt 
legyen értelmezhető ( pl. környezettudomány: földtudomány, biológia, kémia, fizika stb.). A 
kiterjesztett értelmezés egyúttal a tudományági doktori tanácsok működése szempontjából is 
kritikus, ahol a tagság feltétele a törzstagi kritériumok teljesítése. Szakmai szempontból ugyanis 
kimondottan kívánatos, hogy ezekben a testületekben a kutatási területet művelő közeli 
tudományágak képviselői is jelen legyenek.     

Tisztelettel kérjük, hogy a fenti kiegészítő érelmezés lehetőségét megvizsgálni szíveskedjenek. 
Az ODT vállalja, hogy a fenntartói levél alapján az intézményi doktori tanácsokat tájékoztatja 
állásfoglalásukról. 
  
Budapest, 2013. január 21. 

      Üdvözlettel: 

        

                              Dr. Mihály György 
              ODT elnök 

                                                 
1 Pl. ELTE Informatikai Doktori Iskolában jelenleg 2 törzstag felel meg a 16-ból, BME-n 5/12, SZTE-n 1/11. 
2 Pl. SZIE regionális Doktori Iskola 10 törzstagja közül egy sem felel meg. 
3 Pl. SZTE környezettudományi Doktori Iskola 19 törzstagja közül 1 felel meg. 
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