
Megjegyzések, kérdések az SZTE-ről 

„a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről…” kormányrendelettel kapcsolatban 

 

 

1.§ (3) Miért kell visszahozni a régi, egy tudományág egy doktori iskola rendet. Egy-egy tu-

dományág ma már elég széles spektrumot ölel át, ez indokolta jó 5 éve a megengedőbb ren-

det. 

 

2.§ (2) Ezen bekezdés követelményt tartalmaz a legalább 3 tudományágban működő (multi-

diszciplináris) doktori iskolák törzstagjai eloszlására. Mi a helyzet azon doktori iskolákkal, 

amelyekben csak két tudományágat foglalnak magukba, és az ún. interdiszciplináris doktori 

iskolákkal.  

A jelenleg hatályos definíciók szerint a multidiszciplinaritás azt jelenti, hogy egy tudományte-

rületen belül több tudományágat ölel föl, míg az interdiszciplinaritás azt, hogy különböző 

tudományterületekhez tartozó tudományágakra terjed működése. Az előbbire példa az elmé-

let- és a klinikai orvostudományok pár, az utóbbira az elméleti orvostudományok és a biológia 

alkotta kettős. 

 

9.§ (1) A doktori tanácsokkal kapcsolatban az NFTV csak azt írja elő, hogy a szavazati tagok-

nak (kivéve a doktorandusz tagokat) tudományos fokozatta kell rendelkezniük. A kormány-

rendelet tervezet ezzel szemben törzstagi megfelelést követel a szavazati jogú tagoktól. Ehhez 

hozzátéve azt az előírást, miszerint a tanács tagjainak 1/3-ada ún. külső (nem egyetemi alkal-

mazott), komoly problémákat vet föl. 

 Nem írja ugyan elő egyetlen jogszabály sem azt, hogy a tanácsban valamennyi akkre-

ditált tudományágnak legyen képviselője, de ezt a korábbi gyakorlatot — a tanács 

kompetenciáinak biztosítása érdekében — fönn kellene tartani.  

 Ez a következőt jelentené: az SZTE-n 19 tudományágban van doktori iskola, ehhez 10 

külső tag kellene akkor, ha a számuknál nem kellene tekintettel lenni a „hivatalból ta-

gokra”, tudományos rektorhelyettes, a tanács elnöke, a tudományterületi doktori taná-

csok elnökei, ami további 7 fő, ami még 3 külső tagot kívánna. Azaz a külső tagok 

száma minimum 13 lenne. Ennyi olyan törzstagi megfelelésű külső tag Szegeden 

nincs, azaz más városokból kell hívni.  

 Ez súlyos határozatképességi kérdéseket vet föl. Megoldás az lehet, ami a jelenlegi 

gyakorlatunk, hogy akkreditált tudományterületenként lenne egy-egy külső tag, ami a 

mi esetünkben 5 fő. 

 Azt is deklarálni lehetne akkor, ha a főhatóság ragaszkodik a 1/3 külső taghoz, hogy 

„a tanács akkor határozatképes, ha belső tagja több, mint fele (kétharmada) jelen van 

és ugyancsak jelen van legalább 2 külső tag. 

 A szigorlati- és a védési bizottságokban elfogadható az 1/3-os arány, de a tanácsokban 

nem. 

12.§ (5) Nagyon örülünk ennek a bekezdésnek, egy akut problémát orvosol. 

 

14.§ (6) Ha csak egy témavezető van, akkor ugye az lehet olyan is, akinek még nincs fokoza-

tot szerzett tanítványa. Ellenkező esetben szinte lehetetlen a témavezetők számának növelése, 

új törzstagok kinevelése. 

 

16.§ (3) Zárt védés esetén szabályozni kell az értekezés nyilvánosságának kérdését is, pl. a 

szabadalmi oltalom bejegyzéséig, stb. 

 

 



21.§ (2)a Indokolt lehet az 5 éves határ csökkentése egyes esetekben. 

 

22.§ (2)a Egy időszakban a professzori kinevezéshez a habilitáció helyettesíthető volt az 

MTA doktora címmel. A habilitációs bizottsági tagságnál is helyettesíthető lehetne e címmel a 

habilitáció megléte. 

22.§ (5)c Nem világos, hogy a habilitációs eljárásban mi a „nyilvános vita”. A habilitációs 

téziseket kell megvédeni? 

 

Szeged, 2012. november 28. 

 

 

Klukovits Lajos 


