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Javaslat az Alkalmazott tudományok doktori fokozatának kialakítására  

A Magyar Rektori Konferencia álláspontja 

2016. április „   „ 

 

Jogszabályi háttér 

A Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv) 9. § ad definíciót az egyetemre és az alkalmazott 

tudományok egyetemére. 

„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik 

a) legalább nyolc alapképzési és hat mesterképzési szakon jogosult képzésre, valamint 

doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, 

b) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott 

oktatóinak, kutatóinak legalább hatvan százaléka tudományos fokozattal rendelkezik, 

c) képzéseit képes idegen nyelven folytatni az általa indított szakok egy részén, valamint 

d) tudományos diákkört működtet. 

(3a) Az alkalmazott tudományok egyeteme az a felsőoktatási intézmény, amelyik 

a) legalább négy alapképzési szakon és két mesterképzési szakon jogosult képzésre, 

b) - ha a működési engedélye a 108. § 1a. pontjában meghatározott képzési területre, 

szakra kiterjed - legalább két szakon duális képzést folytat, 

c) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott 

oktatóinak, kutatóinak legalább negyvenöt százaléka tudományos fokozattal rendelkezik, 

d) képzéseit képes idegen nyelven folytatni az általa indított szakok egy részén, valamint 

e) tudományos diákkört működtet.” 

 

Helyzetkép 

Az alkalmazott tudományok egyeteme számára nem kötelező a doktori képzésben való 

részvétel. Indokolt megvizsgálni, milyen feltételekkel célszerű erre lehetőséget nyújtani. Új 

tudományos fokozat (szint) bevezetése nem javasolt, de új elnevezés lehetősége 

megfontolandó. Új tudományos fokozat bevezetése nehezítené a tudományos minősítések 

rendszerének áttekinthetőségét mind a szakma mind a társadalom számára. Ugyanakkor 

felvetjük, hogy a neveléstudomány területén a követelmények megtartása mellett a doktori 

fokozattal járó cím „PhD” illetve „DLA” helyett más legyen, pl. Ed D (Doctor of Education).  

Az új elnevezés bevezetése széles körű konzultációt igényel, mert lényegében minden 

tudományterületet érint. Például a matematika oktatásában új tudományos eredmények 
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vizsgálata és értékelése a természettudomány és a neveléstudomány szakértőinek 

közreműködését is igényli. 

 

Indoklás 

 

 Jelenleg Magyarországon több mint 170 doktori iskola működik, ezek számának 

növelése a képzések minőségét veszélyeztetné (inkább a csökkentés lenne indokolt). A 

bekapcsolódásra jó lehetőség lenne, és a képzés minőségét sem veszélyeztetné, ha a meglevő 

doktori iskolákban lehetnének törzstagok az alkalmazott tudományok egyeteme minősített, a 

doktori képzést segíteni tudó oktatói. Jelenleg ezt a doktori kormányrendelet nem teszi lehetővé. 

387/2012 (XII. 19.) korm. r. 2. § (3) e) pontja a törzstagokra előírja: 

 

„az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy 

közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 26. § (3) bekezdése 

alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.” 

Az (5) pont lehetővé teszi kutatóintézetben dolgozók számára a törzstagságot: 

„A (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet továbbá 

kutatóintézetben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatott - Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező - tudományos 

tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsőoktatási intézmény a kutatóintézettel 

erre vonatkozó megállapodást kötött. Közülük legfeljebb két tag vehető figyelembe a 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott 

törzstagok tekintetében tudományáganként egy tag vehető figyelembe.” 

 

Javaslatok 

 

Javasoljuk a doktori kormányrendeletet úgy módosítani, hogy egy doktori iskolában 

ne csak kutatóintézetek, hanem más felsőoktatási intézmény oktatói is lehessenek 

törzstagok. 

Vannak olyan speciális tudományágak, amelyeknek nincs a doktori iskola létesítéséhez 

szükséges hét szakértője egyetlen egyetemen sem. Az ilyen szűk tudományterületen levő 

doktori képzés folyhatna önálló doktori iskolában, megengedve más felsőoktatási intézmények 

oktatóinak bekapcsolódását. Nem lenne szükség arra, hogy nehezen indokolható több 

tudományágas doktori iskola jöjjön létre. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk a doktori 

kormányrendelet több tudományágas doktori iskolákra vonatkozó rendelkezéseit módosítani. 

Jelenleg a három tudományágas doktori iskola kevesebb törzstaggal működtethető, mint a két 

tudományágas. Ez nyilvánvaló ellentmondás. 

 

A doktori kormányrendelet 2. § (5) pontjának módosításával javasoljuk megteremteni a 

lehetőséget arra, hogy törzstagok lehessenek más egyetemek megfelelő tudományos 

minősítéssel rendelkező oktatói is. A doktori iskoláért felelős felsőoktatási intézet ne csak 

kutatóintézettel, hanem másik felsőoktatási intézettel is köthessen együttműködési szerződést. 

Ebben lehet részletezni az együttműködő felek jogait és kötelességeit. Lényeges elem, hogy az 

együttműködés felsőoktatási intézetekre, és nem magánszemélyekre (akik törzstagok) 

vonatkozik. A pontos szövegezésre a MAB, az ODT, az MRK és az EMMI szakértőit indokolt 

felkérni. 
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Tudományos fokozattal rendelkező, de nem akadémiai karriert választott szakértők 

számára legyen lehetőség a doktori képzésben való részvételre. A doktori iskolákért felelős 

felsőoktatási intézetek adhassanak „alkalmazott tudományok professzora” címet. Ennek 

feltétele a tudományos minősítés és a doktori képzés támogatása. Elsősorban a tudományos 

eredmények alkalmazásba vitelére tudják a hallgatókat nevelni. A képzésben társ-

témavezetőként való közreműködésük az akadémiai és a vállalati szféra közti kapcsolattartást 

is segítené. 

 

A doktori fokozat nélkül tanulmányait befejező hallgató számára javasoljuk a kutató-

fejlesztő „szakértő” szakképzettség egyszerűsített megszerzését felajánlani. („szakértő” lehet: 

szakmérnök, szakközgazdász, stb.) Az adott szakirányú továbbképzésnek léteznie kell. A 

fokozatot nem szerzett hallgató nagy valószínűséggel a továbbképzés tantárgyainak kreditjét 

a doktori képzésben teljesített tantárgyak alapján kreditátvitellel el tudja fogadtatni. Fontos, 

hogy a szakképzettség megszerzéséhez a hallgatónak további teljesítményt kelljen felmutatni. 

Javasolt egy 20-30 kredites diplomaterv készítést írni elő. Ezt a doktori képzésben végzett 

kutatások alapján nem lesz nehéz elkészíteni. Példa a kutató-fejlesztő szakirányú 

továbbképzés, pl. http://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/szakiranyu/ 

http://www.vik.bme.hu/hallgatoknak/szakiranyu/

