
 
 

2013. évi ODT elnökségi beszámoló 
 

Az Országos Doktori Tanács 2013. évi tanácsülésein az alábbi témakörökkel foglalkozott:  
- doktori iskolák testületeinek átalakítása a doktori kormányrendelettel összhangban, 
- ajánlások az intézményi doktori és habilitációs szabályzatok átalakításához, 
- doktori iskolák MAB felülvizsgálata, ODT adatbázis feltöltése, 
- végzett hallgatók monitoringja, 
- doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítása, 
- állami ösztöndíjjal támogatott doktori helyek elosztása. 

A testület munkájában ebben az évben is központi szerepet játszott a jogszabályi környezet 
változásainak követése és az ezzel kapcsolatos ajánlások megfogalmazása a felsőoktatási 
intézmények doktori iskolái részére. Az ajánlások közül kiemelendő a doktori fokozat 
visszavonásának szabályzására vonatkozó javaslat,1 valamint a minőségbiztosítási javaslat.2

A magyarországi doktori képzésről és a fokozatszerzésekről részletes adatokkal alátámasztott 
áttekintést adott az MTA, a MAB és az ODT által szervezett, az MTA székházában 2013. 
június 3-án tartott konfencia.
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Az ODT képviselete a MAB plénumában lehetőséget biztosított az egyetemi doktori tanács 
elnökök véleményének tolmácsolására, és a doktori iskolák MAB felülvizsgálatával 
kapcsolatos kérdések egyeztetésére. A két testület együttműködésének fontos eleme, hogy az 
ODT adatbázisa biztosítja azt az adatszolgáltatási felületet, ami alapján a doktori iskolák 
szerkezete és működése nyomon követhető. Ebben az évben kiemelt feladat volt a 

 

www.doktori.hu programjainak olyan módon történő átalakítása, hogy a doktori iskolák 
elektronikus adatszolgáltatása összhangban legyen az új dokori kormányrendelettel4 és a 
MAB júniusi határozatával.5

Az ODT gazdálkodásáról a részletes beszámoló a költségvetési év lezárása után készül el.    
A kiadások döntő részét továbbra is az adatbázis működtetése jelenti, aminek költségei a 
szoftverfejlesztések megnövekedett igénye, valamint a szerver cseréje miatt ebben az évben a 
szokásosnál magasabbak voltak. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az 
ODT elnökség kigészítő támogatást igényelt az EMMI-től és a következő évre halasztotta a 
monitoring programozási feladatok megrendelését. 

 A fejlesztések révén az adatbázis a doktori iskola testületeket is 
tartalmazza. A testületi összetétel programozott ellenőrzése segíti a felsőoktatási 
intézmények doktori tanácsainak és habilitációs bizottságainak elnökeit abban, hogy az 
eljárási jogköröket olyan tudományági testületeknek adják át, melyek eleget tesznek a 
törvényi előírásoknak.   

Budapest, 2013. december 8.  
 
 

Dr. Mihály György 
      ODT elnök 

                                                 
1http://www.doktori.hu/cikk_file/2_melleklet_ODT-javaslat_doktori_fokozat_visszavonasa.doc 
2 http://www.doktori.hu/cikk_file/minosegbiztositas_doktori_kepzesben_fokozatszerzesben_2013.doc 
3 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=236  
4 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=228  
5 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=231  
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