
A doktori képzéssel kapcsolatos elképzelések a 
Fokozatváltás a felsőoktatásban  

A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztési irányvonalai 
című stratégiai munkaanyagban1 

 
 
5. oldal 
Szükség van többek között a doktori képzés kapacitásának növelésére és ezzel párhuzamosan a 
végzési arány emelésére egyaránt. 
 
 
11. oldal  
Kiemelendő, hogy az országok innovációs kapacitásának mérésére szolgáló indikátorok tekintetében 
Magyarország igen kedvezőtlenül áll a doktori képzés terén: a 25-34 éves korosztályban ezer lakosra 
vetítve évente 0,8 a kiadott PhD fokozatok száma, miközben az EU átlag 1,69. A magyar adat 
nemcsak az olyan fejlett országokkal összehasonlítva alacsony, mint Németország (2,65), Svédország 
(2,9) vagy Svájc (3,68), hanem még olyan régiós országokkal szemben is lemaradásban vagyunk, mint 
Románia (1,4), Csehország (1,3), illetve Szlovákia (3,1) - amelyek egyébként közvetlen 
versenytársaink a nemzetközi fejlesztőközpontokért folyó versenyben. A problémát tovább árnyalja, 
hogy a doktori programokra való jelentkezések terén (évente és ezer lakosra vetítve) az uniós 2,9 áll 
szemben a magyar 1,6-tal. Mindezen adatokat figyelembe véve szükséges a doktori képzés 
kapacitásának részben már megvalósult bővítésén túl, ezzel párhuzamosan a végzési arány emelése. 
Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy a doktori képzésben is feltétlenül növelni szükséges a 
gazdasági partnerek részvételét és a gazdálkodó szervezetek által megfogalmazott témák részarányát.  
 
 
23. oldal  
A szakmai utánpótlás biztosítása érdekében minden intézményben speciális támogatás biztosítása 
szükséges a doktorjelöltek és posztdoktorok 1-2 éves, a Munka törvénykönyve szerinti megbízására, 
„továbbfoglalkoztatására”, mely finanszírozási szükséglet rendeleti szabályozást és megújult 
finanszírozási módot feltételez. 
 
 
24. oldal 
Célkitűzés: a doktori képzés rendszere és az ösztönzés módja átalakításra kerül  
 
Indoklás: a doktori képzésben résztvevők száma jelentősen bővült az utóbbi években, de további 
intézkedések szükségesek a tudományos utánpótlás számosságának és minőségének megerősítése 
érdekében. 
 
A doktori képzés tagállami kompetencia, ugyanakkor a 2003-as Berlini Kommüniké „cselekvési 
területté” nyilvánította a doktori képzések területét, és egyben kiemelte az Európai Felsőoktatási 
Térség és az Európai Kutatási Térség közötti szinergia fontosságát.  
A Berlini Kommüniké kiadását követően a doktori képzésekkel kapcsolatos alapelvek ún. salzburgi 
„tíz alapelvben” kristályosodtak ki. Ennek a felsőoktatási stratégia beavatkozása szempontjából két 
legfontosabb elve:  

- A doktori képzések alapvető eleme továbbra is az eredeti kutatásokon keresztül elért újszerű 
tudományos eredmények létrehozása, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a doktori 
képzéseknek egyre nagyobb mértékben meg kell felelniük az akadémiai szférán kívüli 
munkaerőpiaci elvárásoknak is.  

                                                 
1 Az Országos Doktori Tanács 2014. november 14-i ülésére készült kivonat, a teljes dokumentum elérhető: 
http://www.kormany.hu/download/0/25/20000/Fels%C5%91oktat%C3%A1si%20strat%C3%A9gia_2014_10_21.pdf  



- A doktori hallgatók életpályájuk elején lévő kutatók: már karrierjüknek ebben a korai 
fázisában is azonos jogokkal rendelkező szakemberként kell rájuk tekinteni, akik jelentős 
mértékben hozzájárulnak az új tudományos eredmények létrehozásához.  

 
A doktori képzés átalakításában és fejlesztésében a kutatás- és gyakorlatközpontúság megerősítése a 
legnagyobb kihívás.  
 
Akciók:  

- Differenciált összegű ösztöndíjrendszer kidolgozása a doktori képzésben résztvevő hallgatók 
számának növelése érdekében, az ezzel összefüggő rendeleti szabályozás megalkotása.  

- A doktori képzés számos intézményben kontaktóra-központú tartalma helyett a kutatási, 
tutoriális jelleg megerősítése, ami törvényi szabályozást és intézményi lépéseket feltételez.  

- A doktori ösztöndíjas formában végző doktoranduszok számára magasabb teljesítmény 
előírása, ezáltal a fokozatot szerzett végzettek arányának növelése. Ehhez törvénymódosítás 
szükséges.  

- A szakmai tapasztalatszerzés érdekében támogatott az alapképzés, a mesterképzés, illetve a 
doktori fokozatszerzés eltérő intézményekben történő elvégzése.  

- A szakmai utánpótlás biztosításánál ismertetekkel összhangban a doktoranduszokra, 
doktorjelöltekre és a posztdoktorokra vonatkozóan biztosítani kell a doktorjelöltek és 
posztdoktorok 1-2 éves, a Munka törvénykönyve szerinti megbízási lehetőségét, „tovább-
foglalkoztatását” valamint a Befektetés a Jövőbe Stratégia célkitűzésével összhangban az 
oktatói-kutatói utánpótlás növelését célzó közvetlen célcsoport támogatásokat a releváns 
ESZA forrásokból (EFOP, VEKOP).  

 
 
27. oldal 
A felsőoktatás nem biztosítja kellő mértékben a megfelelő kutatói utánpótlást, jelentős részben a 
doktori képzés hiányosságai miatt (a jelenlegi PhD rendszer bevezetése óta az iskolarendszerű 
képzésből a hallgatóknak csak 22%-a szerzett tudományos fokozatot).  
Túl sok az önálló doktori iskola, ugyanakkor tevékenységük nem a K+F+I számára fontos területekre 
fókuszált (műszaki, természettudományi területeken alacsony számú doktori program és 
doktorandusz). 
Az intézmények K+F+I tevékenysége számos esetben rossz hatásfokú forrásfelhasználással párosul, 
alacsony a doktori programok, intézmények közötti szakmai együttműködés szintje.  
 
 
30. oldal 
Célkitűzés: a K+F+I humánerőforrás oldalának hosszú távú biztosítása. 
Indoklás: a K+F+I emberi erőforrás oldalának biztosítása két feladatot jelent: a kutatók számának 
növelését és a megfelelő tudományos képesítés szintjének erősítését. Mindkét feladat a felsőoktatás 
kiemelt feladatai közé tartozik, részben a saját K+F+I kapacitás, részben a vállalati és kutatóintézeti 
kapacitások biztosítása miatt. A jelenleg működtetett doktori képzési rendszer sem kibocsátási 
mennyiségben, sem a struktúráját tekintve nem felel meg az európai átlagnak és a releváns országok 
szintjének sem (Németország, Ausztria, Hollandia). 
Akciók: 

- A doktori képzés rendszerének átalakítása (a) a tudományos teljesítmény növelése, (b) a 
képzési rendszer kétlépcsőssé tétele (a kiválók támogatása a második lépcsőben), (c) a tutori 
rendszer előtérbe helyezése az iskolarendszerű képzéssel szemben. Ez törvénymódosítást 
feltételez. 

- A kutatóhely érdekeltségén és az ott folyó, de személyekhez (doktoranduszokhoz, fiatal 
kutatókhoz) kapcsoltan finanszírozott, mérhető teljesítményen alapuló felfedező kutatási 
projektek rendszerének megteremtése. Ennek keretében a legkiválóbb, elsősorban MTMI 
területen alapkutatási tevékenységet végző fiatal tehetségek a felsőoktatás jelenlegi állami 
finanszírozásához képest mintegy 10% többletforrással való támogatása.  



- Ösztönző rendszer kialakítása a vállalati szakemberek doktori képzésbe, valamint 
felsőoktatási, illetve kutatóintézeti kutatásba való ideiglenes - de akár huzamosabb ideig is 
tartó – bekapcsolására, amely intézményi szintű intézkedéseket tesz szükségessé.  

 
 KIINDULÁSI ÉRTÉK CÉLÉRTÉK 
Doktori fokozatot szerzettek 
aránya [a teljes beiskolázott 
létszám a releváns évben] 

22% (2013) 30% (2020) 

 
 
51. oldal 
A módszertani megújulás alapfeltétele a minőségi oktatói utánpótlás korábban már érintett biztosítása, 
mely csak a doktori képzés újraértelmezésén, a mester-tanítvány viszonyrendszer helyreállításán 
keresztül lehetséges. 
 
 
56. oldal 
Rugalmasabbá kell tenni a foglalkoztatás rendjét, felül kell vizsgálni a nem oktatók, kutatók, tanárok 
közalkalmazotti státuszát, továbbra is mozgásteret és anyagi forrásokat kell biztosítani a bérkiegészítés 
és jutalmazás területén, felül kell vizsgálni a kinevezések fel-tételrendszerét, továbbá lehetővé kell 
tenni a doktori fokozat nélkül, ámde kiváló szak-mai tapasztalattal rendelkező személyek oktatásba-
kutatásba való bekapcsolódásának lehetőségét (ipari PhD).  
 


