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Észrevételek a doktori képzésről és habilitációról szóló 

kormányrendelet tervezetéhez 

 

 

Észrevételeink a SZE Állam- és Jogtudományi Iskolája Doktori Tanácsa és a SZE Deák Ferenc Állam- és  

Jogtudományi Kar Habilitációs Bizottsága tagjainak véleményét tükrözik. 

 

 

I. Észrevételeink a doktori képzés kapcsán (1-20. szakaszok) 

 

Összességében a doktori képzésről és a habilitációról szóló kormányrendelet tervezete (a 

továbbiakban: tervezet) – meglátásunk szerint – nagymértékben követi a hatályos szabályozást és 

a mintegy fél évtized alatt kialakult gyakorlatot, ezért azt, kisebb módosítások után, 

elfogadhatónak tartjuk. 

A tervezet néhány rendelkezése azonban nem elősegíti, hanem hátráltatja a doktori képzést, 

illetve a habilitációs eljárást. Pozitívumként értékelhető ugyanakkor, hogy a tervezet 

keretszabályokat tartalmaz, és viszonylag nagy autonómiát biztosít az egyetemi doktori és 

habilitációs szabályzatoknak. 

 

1. Általános megjegyzésként fogalmazzuk meg, hogy a tervezetben a doktori iskola tanácsának 

szélesebb hatásköröket kellene biztosítani, amely döntően az egyetemi doktori tanács egyes 

hatásköreinek, feladatainak a doktori iskola tanácsához való delegálását jelentené. Mindenképpen 

tisztázásra, egyértelműsítésre szoruló kérdésnek tarjuk, hogy a tervezet felmenő rendszerben 

kerül-e bevezetésre (a tervezetből ez nem olvasható ki egyértelműen). Az egyetemi doktori tanács 

hatásköreit részletesen szabályozza a tervezet, ezzel kapcsolatban szükségesnek tartjuk a doktori 

iskola tanácsa hatáskörének rögzítését, illetve annak biztosítását a normaszöveg szintjén, hogy az 

eddigi átruházott hatáskörök gyakorlása (pl. fokozatszerzési eljárás megindítása) továbbra is a 

doktori iskola tanácsánál maradjon. 
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A hatáskör megosztása [9-10. §§] az egyetemi doktori tanács és a doktori iskola tanácsa között 

nem életszerű, mert olyan feladatköröket delegál a doktori tanácshoz, amelyek a gyakorlatban 

kizárólag és praktikusan a doktori iskola tanácsa által láthatók el (pl. fokozatszerzési eljárások 

indítása, doktori szigorlat tárgyainak meghatározása, a felvételi eljárás technikai elemei, etc.). 

Jelenlegi egyetemi gyakorlatunk ezt a problémát ún. szubdelegációval oldja meg, a tervezetből 

viszont hiányzik az erről szóló felhatalmazás. A tervezet a döntési hatáskörök tekintetében 

jelentős centralizációt hajt végre az egyetem doktori tanácsa javára, csökkentve a doktori iskolák 

hatásköreit. 

 

A fentiekből következően két megoldás javasolható: 

• az ún. szubdelegáció lehetővé tétele a jogszabályban, a tervezetben; 

• a doktori iskola tanácsa hatáskörének kibővítése a doktori tanács hatáskörének rovására. 

 

2. Tisztázandó kérdésnek tekintjük, hogy 13. § (3) bekezdésében említett B2 komplex 

(középfokú) nyelvvizsga-követelmény csak az első nyelvre vonatkozik-e, avagy mindenféle 

nyelvismeret igazolására.  

 

3. A 13. § (6) bekezdése szerint önálló témavezető csak az lehet, akinek már van végzett 

doktorandusza, így a végzett doktorandusz nélküli témavezető csak társ-témavezető lehet, amely 

szakmailag megalapozatlan, és indokolatlan, felesleges korlátozást jelent. 

 

4. A 15. § (2) bekezdésben jelzett 3 hónapos határidő a bírálatok elkészítésére egy már létező és 

jól működő 2 hónapos gyakorlatot módosítana, amely az eljárások hosszát indokolatlan 

mértékben megnövelné. 

 

5. Tisztázandó a doktori adatbázis létrehozásának alapja. Erről sem e tervezet, sem más hatályos 

jogszabály nem rendelkezik. Mindenképpen szükséges az adatbázis jogalapjának megalkotása, 

amely e tervezet szövegében és keretei között megvalósítható lenne.  

 

6. A kisebb infrastruktúrával, de színvonalasan működő doktori iskolákat segítené egy olyan 

irányú módosítás, amely lehetővé tenné, hogy az egyetem döntsön a szervezett képzés 

iskolarendszerű vagy tutoriális képzési rendszeréről – nevesítve is eme két képzési formát. 
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Célravezető lenne ezt normatív szinten (pl. kormányrendelet szintjén) rögzíteni, azzal, hogy az 

egyetemi autonómia teljeskörű tiszteletben tartásával történne mindez. 

A szervezett képzés fogalma nincs megfelelően definiálva, és első olvasatra valóban úgy tűnik, 

hogy ez az iskolarendszerű képzési formát jelentené, holott a részletszabályok már nem feltétlenül 

ezt mutatják. E körben szükséges említést tenni arról, hogy a több – fontos ágazati – 

jogszabályban a tanóra mellett, zárójelben a ’kontaktóra’ szerepel. Indokolt lenne a kontaktóra 

kifejezést definiálni, illetve a normaszöveg szintjén egyértelművé tenni ennek jelentését, illetve a 

tanórától való megkülönböztetés indokát.  

 

 

II. Észrevételeink a habilitációról szóló szakaszok kapcsán (21-25. 

szakaszok) 

 

A habilitációs eljárás lényegében a jelenlegi országos gyakorlatot (így az egyetemünk által 

alkalmazott procedúrát) ugyancsak követi. A habilitációs eljárás megindításának (és az értékelés 

szempontjainak) feltételei azonban – a habilitáció alapfunkciójának tisztázatlansága miatt –

ellentmondásosak., emellett a habilitáció szabályozásával az egyetemi autonómia csökken, hiszen 

ez a cím az egyetemi előmenetel állomásaként kezelt cím, amely az oktatói képességek megítélését 

szolgálja. Általánosságban elmondható, hogy a kutatói életpályához kötődő PhD-fokozat és a 

tanári életpályához szükséges habilitáció markánsabb szétválasztása lenne indokolt. 

 

1. Különösen a 21. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a jogalkotónak nyelvtanilag és 

logikailag egyértelműen (pl. vagylagosság feltüntetésével) kellene fogalmaznia, kiküszöbölve a 

tervezetben jelenleg bennerejlő pontatlanságokat. A 21. § (2) bekezdése eszerint a 

normavilágosság követelményének nem felel meg, minthogy nem derül ki, hogy a feltételek 

konjunktív vagy vagylagos feltételek lennének.  

A jogszabályi szövegezés alapján nem egyértelmű a tudományos alkotással, oktatási 

tapasztalattal, mérnöki alkotással és művészi alkotással való pályázás különbsége. A tudományos 

művel való pályázás esetében a 21. § (2) bek. c) pontban megfogalmazott követelmény rendkívül 

szigorú, miszerint a szakirodalmi tevékenység csak nemzetközi folyóiratokban történhet, és 

ugyanitt hivatkozásokat is elvár a tervezet. A magyar tudományosság nemzeti érték – az MTA 

alapítása óta, Széchenyi-idézetekből is tudjuk –, továbbá a jogtudományokban és a 

társadalomtudományokban számos olyan tudományos eredmény kerül publikálásra, amelyeknek 
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óriási hazai, viszont csekélyebb nemzetközi jelentősége lehet. A nemzetközi folyóiratok 

kizárólagossága valószínűleg fogalmazási hiba. Nem világos továbbá a 21. § (2) bek. c) pontjában, 

hogy a jogalkotó mit ért a „nemzetközi és hazai tudományos/művészeti rendezvényeken” való 

rendszeres részvétel fogalma alatt. E fogalom – jelentőségénél fogva indokolt – definiálása vagy 

egzakt módon történő megfogalmazása kívánatos lenne. 

A 21. § (2) bek. b) és c) pontja egy steril akadémiai szemléletet jelenít meg: elegendő nyolc 

féléven keresztül ellátott (bármilyen) oktatói gyakorlat, viszont rendkívül magasan meghatározott 

tudományos teljesítmény szükséges („kizárólag rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen 

mértékadónak elismert folyóiratokban megjelent cikkek és … hivatkozások”). Véleményünk szerint az első 

követelmény kevés, a második pedig eltúlzott. 

A habilitáció – azokban az országokban, amelyekben funkcionál – az egyetemi oktatótól 

megkövetelt oktatói, tudományos és egyfajta pedagógiai elemekből álló, komplex 

habitusvizsgálatot jelent. Ezeknek azonos arányt kell képviselnie, a vizsgálatnak pedig ennek 

megfelelően mindhárom elemet egyazon súllyal mérőnek kell lennie. Ez a szempont a tervezetben 

nem érvényesül, hiszen az oktatói kompetenciák vizsgálata elsikkad, a tudományos teljesítmény 

pedig lényegében az MTA doktori követelményekhez közelít(het). Véleményünk szerint a 

jogszabálynak az arányosságot mindhárom elemet illetően biztosítania kell.  

 

2. Egy másodlagos szempont is figyelmet érdemel. Minden egyetem és minden tudományos 

intézmény rendelkezik szakfolyóirattal. Amennyiben a habilitáció során kizárólag a nemzetközi 

megjelenés értékelhető, a hazai szakfolyóiratok funkciójukat veszítik, és súlytalanná válnak. A 

hazai szakfolyóiratokat természetesen minősíteni kell, melynek gyakorlata már kialakulófélben 

van: kompetenciával a Rektori Konferencia illetékes szakbizottsága és az MTA illetékes osztálya 

rendelkezhet. 

 

3. A 22. § (5) bekezdés szerint a habilitációs eljárás négy részből (szakaszból) áll: i) a 

habitusvizsgálatból, ii) a habilitációs tételek értékeléséből, iii) a nyilvános vitából és annak 

értékeléséből, valamint iv) a magyar és idegen nyelvű habilitációs előadás és annak értékeléséből. 

A habitusvizsgálat kiemelését szükséges és helyes lépésnek tekintjük, viszont a szakaszolás 

tervezett módja felveti, hogy a tézisek vizsgálata az eljárás önálló szakaszának tekinthető-e (ekkor 

erre a bíráló bizottság jogosult), vagy már előzőleg, a habitusvizsgálat részét kell képeznie. 

Álláspontunk szerint mindkét szakaszban szükség van a tézisek értékelésére, mindegyiknek 

integráns része. A nyilvános vita habilitációs eljárásban való megjelenítése pedig inkább a doktori 
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eljáráséhoz közelít, amelyet – figyelemmel a habilitációs eljárásban vizsgált más erényekre, 

képességekre – nem tartunk célravezetőnek. A nyilvános vita kétségtelenül része minden 

eljárásnak, viszont különálló eljárási szakaszként nem szükséges nevesíteni. A habilitációról szóló 

szakaszok ellenben hallgatnak a tantermi és tudományos előadások kettőségéről, amelynek 

bizonyos fokú rögzítése kívánatos volna a jogszabályban. 

 

4. Jó megoldásnak tartjuk a habilitációs és doktori szabályzat egységes szerkezetbe foglalását, 

ellenben a habilitációs bizottság egyes feladatainak a doktori tanácshoz való delegálását nem 

tartjuk célravezetőnek (ld. 23. § (2) bekezdés).  

 

5. A 24. § (4) szerint a habilitációs eljárást 1 éven belül be kell fejezni, viszont ennek meghiúsulása 

esetén az esetleges szankciókról a jogszabály hallgat (ipso iure befejeződik az eljárás, pótdíjat kell 

fizetni, etc. – ezek nem derülnek ki a szövegből). Kívánatos volna, hogy a jogalkotó az 1 éven 

belül be nem fejezett eljárás kapcsán nevesítse a jogkövetkezményeket, előírja ilyen esetekben az 

EHB, esetlegesen a KHB feladatait. 

 

6. A 26. § (2) bekezdés szerint – a rendelet 2013. január 1-i hatályba lépése esetén – az érintett 

felsőoktatási intézményeknek 2013. július 31-ig módosítaniuk kell a doktori és habilitációs 

szabályzatukat, amely nem hagy kellő időt a szükséges módosítások átvezetésére, amennyiben az 

új rendelet által megkívánt módosítások hiánytalan átemelése a cél. 

 

Győr, 2012. november 29.  

………………………………………………… 

                                                                   Dr. Verebélyi Imre DSc. s.k. 

                                                                   a Széchenyi István Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője 

 

………………………………………………… 

                                                                    Dr. Szigeti Péter DSc. s.k. 

                                                                      a Széchenyi István Egyetem 

                                                                        Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

                                                                       Habilitációs Bizottságának elnöke 

 


