
 

Észrevételek a doktori kormányrendelet tervezetéhez 

Mihály György, ODT elnök 

 

Az ODT 2012. február 17-i és 2012. június 5-i ülésén hozott határozatokban javaslatokat 

fogalmazott meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára a nemzeti felsőoktatási 

törvény doktori képzést érintő egyes pontjainak pontosítására, illetve a doktori képzést és 

a fokozatszerzést szabályzó kormányrendelet ezekre utaló részeinek megfogalmazására.  

 

Az ODT javaslatok célja a doktori képzés minőségének megtartása, a doktori értekezés 

színvonalának és a doktori fokozat értékének emelése volt. A kormányrendelet 

közigazgatási egyeztetésre bocsátott tervezete ebben a szellemben a pótolta a Nftv.-ben 

hiányolt minőségi garanciákat (pl. bizottságok összetétele) és pontosított fogalmakat (pl. 

„tanóra” értelmezése doktori képzésben). Az EMMI tervezet ODT javaslattól helyenként 

eltérő megfogalmazásainak többségét elfogadásra javaslom, helyenként kisebb 

javításokkal. Három fontos, érdemi mérlegelést igénylő kérdést viszont szeretnék 

kiemelni. 

 

Teljes idejű képzés 

 

ODT által javasolt megfogalmazás: 

11. § (1)  A doktori képzés csak teljes idejű képzésként szervezhető, mely során az 

Nftv 16. § (1) bekezdése által előírt módon hat félév alatt 180 kreditet kell 

szerezni   

 

EMMI tervezet: 

11. § (1)     A doktori képzés során az Nftv. 16. § (1) bekezdése által előírt módon hat 

félév alatt száznyolcvan kreditet kell szerezni. 

 

Az Nftv. az alapképzéshez a 180-240 kredithatárokat, a mesterképzéshez 60-120 

kredithatárokat rendel. Az alacsony alsó határ megengedése lehetővé teszi a részidős 

képzést, amikor is az előírt kreditet a hallgatók a teljes idejű képzésnél elvárt 300 

tanóránál kevesebbel teljesíthetik (Nftv. 17. §). A doktori képzésben pontosan rögzített 

180 kredit azonban feltételezi az egységes 300 tanórát, azaz a teljes idejű képzést.  

 

A doktori képzésben „tanóra” alatt az ODT által javasolt és az EMMI által elfogadott      

–  a kutatási munkára kiterjesztett – tevékenység értendő [lásd: Korm. rend. 11. § (2) ] . 

Ez a kiterjesztett értelmezés (ellenőrzött módon) lehetőséget ad könyvtárhoz, levéltárhoz, 

múzeumhoz vagy terepi munkához kötött kutatása elismerésére is, megoldást kínálva 

olyan területeken végzett kutatások befogadására, amelyek korábban gyakran „levelező” 

képzésként jelentek meg (elsősorban bölcsész- és társadalomtudományi területeken).      

A levelező képzés megszüntetésére tett javaslat a minőséget szolgálja, formálisan teljesen 

független az ösztöndíjas-önköltséges besorolástól. 

 

A társadalmi konzultációra bocsátott Nemzeti K+F+I stratégia részeként jelenik meg  

PhD fokozattal rendelkezők foglakoztatása utáni adókedvezmény biztosítása a 

vállalkozási kutatóhelyen (lásd pl.: http://www.orientpress.hu/106803/RSS). A javaslat 

támogatandó: emeli a PhD fokozat megbecsülését, valamint az ún. akadémiai karrieren 

kívül is motivál a tudományos fokozat megszerzésre. Ugyanakkor előre látható, hogy a 

27%-os foglalkoztatási kedvezmény a versenyszféra egy részét arra motiválja, hogy 

dolgozóit fokozathoz juttassa, lehetőleg kis idő- és energia-ráfordítással. Ennek olyan 

terepet biztosítana a részidős levelező képzés fenntartása, amelynek egy levelező-

önköltséges kombinációban nehezen tudnának ellenállni a forráshiányos felsőoktatási 

intézmények.  
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Az adókedvezmény miatti 27%-os foglakoztatási versenyelőny az egyéni fokozatszerzők 

tömeges megjelenését is kiválthatja („utcáról jött”, kész dolgozattal), és ezt a területet a 

törvény rosszul kezeli. Az Nftv. 53. § (2) - jelenlegi formában hiányos, és nem 

alkalmazható. Az ODT korábban a fenti paragrafus harmadik mondatának módosítását 

javasolta: 

 A fokozatszerzésre egyénileg felkészülő - aki nem vett részt a doktori képzésben - csak 

akkor indíthat fokozatszerzési eljárást, ha mesterfokozatot szerzett, valamint a szigorlat 

és a nyilvános védés kivételével teljesítette a fokozatszerzés 53. § (5) követelményeit. 

Egy ilyen értelmű a korrekció esetleg a kormányrendeletbe foglalható. Mindettől 

függetlenül is megfontolandó a doktori képzésen kívüli fokozatszerzés lehetőségének 

korlátozása kivételes esetekre (pl. külföldről hazatérő kutatók vagy elismert hazai ipari 

szakemberek egyetemi életpálya-lehetőségének biztosítása).   

 

 

Nyilvánosság 
 

Az kormányrendelet egy korábbi változata foglakozott az értekezések nyilvánosságának 

kérdésével: 

 
A doktori értekezés és tézisei nyilvánossága 

xx. § (1) A doktori értekezés és tézisei mindenki számára nyilvános. A doktori értekezés és 

tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű 

nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, 

oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus 

adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi könyvtárában, 

katalogizálva elhelyezi. 

 (2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek 

Tárában, mint hiteles adattárban DOI azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé 

kell tenni. 

 (3) Szabadalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori 

tézisek nyilvánosságra hozatala a doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató 

véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával legfeljebb a szabadalom bejegyzésének 

időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori 

értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni 

  

Amennyiben a fentiekben idemásolt paragrafus valamilyen oknál fogva nem foglalható a 

kormányrendeletbe, megfontolandó, hogy az ODT tagintézményei saját elhatározásból 

vállalják az értekezések nyilvánosságának biztosítását – a jogszabályok betartása mellett.  

 

 

Doktori tanács, habilitációs bizottság   

 

A 9. § (2) e) –ben doktori tanácsnak meg kellene engedni legalább a doktori fokozat 

odaítélésének átruházását a tudomány(művészet)-ági doktori tanácsoknak. Enélkül 

doktori tanács magasan kvalifikált tagjai formális jóváhagyásokkal töltenék idejüket. 

2011-ben a nagy egyetemeken odaítélt fokozatok száma: BME-113, DE-170, ELTE-287, 

PTE-160, SE-107, SzTE-163 (természetesen nem kötelező a jogosultságot átruházni). 

 

A habilitációs bizottság át nem ruházható jogosultságává kellene tenni az egyetemi tanári 

pályázatok szenátus részére történő véleményezését. Ez nem illik a 22. § (4) 

felsorolásába, külön pontként kellene megjeleníteni.  


