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Tisztelt Elnök Úr! 
 
Az alábbiakban található véleményünk a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 
kormányrendelet tervezetéről (2012. november 23-i változat). Szíves felhasználásra küldöm az ODT 2012. november 
30-i ülésének 1. napirendi pontjához. 
 
Általános észrevételek 
1. A tervezetben nem szerepel a www.doktori.hu adatbázis használata. Ha ez így marad, az intézmények sok 

felesleges papírdokumentációra kényszerülnek, és a MAB papír alapú értékelési munkája is lehetetlenné válik. 
2. Érthetetlen, hogy miért került ki a tervezetből az értekezés (és a tézisek) nyilvánosságra hozatala módjáról, ill. 

kötelezettségéről szóló fejezet. 
3. A tervezet nem mondja ki, hogy doktori képzés csak az intézmény székhelyén vagy telephelyén folytatható. 

Mivel a kihelyezett képzés ellentmond a doktori iskola koncepciójának, ezért ennek lehetőségét a 
kormányrendeletben ki kell zárni. 

4. A tervezet nem szól sem a képzési, sem az eljárási díjakról, pedig a jelen gyakorlat szélsőségei miatt ennek 
szabályozása rendeletileg is indokolt. 

5. Kívánatos, hogy a doktori szigorlaton továbbra is legyenek fő- és melléktárgyak. Inter- vagy multidiszciplináris 
értekezés esetén ez elengedhetetlen, de általában is védene a szakmai beszűküléstől. 

 
Konkrét észrevételek 
1. Miért írja elő a 2. § (2) bekezdés a multidiszciplináris iskolákban a „legalább három” tudományágat? Mi a helyzet 

a sokkal gyakoribb két tudományágas doktori iskolákkal? 
2. A 2. § (3) bekezdésben az alábbi megfogalmazás kockázatos: „Törzstag az lehet, aki a létesítendő doktori iskola 

tudományágában tudományos vagy művészeti fokozattal rendelkezik;” – mert több új tudományágban 
(anyagtudomány, környezettudomány stb.) szinte senkinek sincs egyelőre fokozata, és így nem is lesz. 

3. 2. § (4)-ben a professor emeritus egyetemi tanárként vehető-e figyelembe? 
4. Egymásnak ellentmond a 4. § (2) bekezdés [„A doktori iskola oktatói azok … , akiket … a doktori iskola tanácsa 

alkalmasnak tart …”], valamint a 9.§ (2) bekezdés f) pontja [A doktori tanács … jóváhagyja a doktori 
témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét…”]. Lásd még 10.§ (2) b) pontot is. 

5. A 8. § szerint a DI megszüntetésére a Szenátus jogosult, a doktori tanács vagy a rektor kezdeményezésére. A 
MAB eddig a követelmények súlyos megsértése esetén tehetett ilyen javaslatot. Ezt a lehetőséget indokolt 
fenntartani. 

6. A 9. § (1) szerint „A doktori tanács szavazati jogú tagjai – a doktorandusz képviselők kivételével – kizárólag 
olyan személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek.” Ez a megfogalmazás kizár például 
olyan akadémikusokat, akik műszaki alkotás, ipari teljesítmény alapján lettek MTA tagok, és ezért nincs védett 
doktoranduszuk. Ahhoz azonban nyilván nem férhet kétség, hogy nekik is helyük van a doktori tanácsban 
szavazati jogú tagként. 

http://www.doktori.hu/
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7. Indokolt lenne, ha a doktori felvételi bizottság tagjainak kijelölése maguknak a doktori iskoláknak a joga lenne, 
és nem a doktori tanácsé, ahogy erről most a 9. § (2) f) pont intézkedik. A DI ebben kompetens, a doktori tanácsi 
döntés viszont csak formális lenne. 

8. 11. § (3) Mit akar ez a szerződés jelenteni? 
9. 12. § (3) A szigorlati bizottság vezetőjétől miért kell megkövetelni a habilitációt (docens esetén)? Ezzel 

feleslegesen szűkítjük a szóba jöhető – egyébként kiváló – vezető oktatók körét. 
10. 13. § (6) Semmi nem indokolja az alábbi követelményt: „Két témavezető esetében az egyik témavezető lehet 

olyan, akinek a témavezetésével még nem szerzett doktorjelölt tudományos fokozatot.” Amennyiben az 
intézményi doktori tanács a munkássága alapján valakit témavezetőként jóváhagyott, akkor ő egyedül és 
társként is alkalmas és jogosult a témavezetésre, attól függetlenül, hogy volt-e fokozatot szerzett doktorandusza. 

11. 22. § (2) a) pont: A kinevezett egyetemi tanárokat habilitáltaknak kell tekinteni? Az utóbbi időben érvényes 
jogszabály szerint ugyanis a habilitáció nem volt az egyetemi tanári kinevezés feltétele. Az azt megelőző 1993. 
évi LXXX. törvény pedig azt mondta, hogy „e törvény hatálybalépését megelőzően kinevezett egyetemi 
tanárokat habilitáltnak kell tekinteni, és habilitáló egyetemnek azt az egyetemet kell tekinteni, amelyre őket 
kinevezték.” Ez a megoldás lenne méltányos mostani helyzetben is. 

12. A 23. § (3) szerint „A bírálóbizottság feladatait a habilitációs bizottság közvetlenül is elláthatja.” Ha így lenne, 
akkor a habilitációs eljárásban egy szint kimaradna, és sérülne a törvényességi felügyelet. 

13. A 26. § (3) bekezdés szerint „E rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontjában megfogalmazott feltételt [c) a 
doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorjelölt 
doktori fokozatot szerzett] a már működő doktori iskolák tekintetében 2013. szeptember 30-tól kezdődően kell 
teljesíteni, illetve ezt megelőzően nyilvántartásba vett törzstagok tekintetében 2013. szeptember 30-tól 
kezdődően kell alkalmazni.” Fiatal doktori iskolák esetén e feltétel teljesítése az alapítástól számított 5 év 
elteltével várható el. Erre a kormányrendeletnek ki kell térnie. 

14. A 26. § (5)-ben hivatkozott régi/mai 33-as rendeletben egy szó sincs a habilitációról, indokolatlan azt ott említeni. 
 
 
Budapest, 2012. november 29. 
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