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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a doktori 

iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 

Kormányrendelet, valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok, Pécsi Tudományegyetem 

szabályzatai, a Magyar Akkreditációs Bizottság (továbbiakban: MAB) és az Országos Doktori Tanács 

(továbbiakban: ODT) határozatai alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) 

Szenátusa az alábbi doktori szabályzatot 1 alkotja.2 

 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

A szabályzat hatálya 

 

1. §3 (1)4 5 A szabályzat hatálya kiterjed a doktori képzést szervező és felügyelő Egyetemi Doktori 

Tanácsra (továbbiakban: EDT), a tudományterületi/tudományági és művészeti területi doktori 

tanácsokra (továbbiakban: doktori tanácsok, rövidítve: DT), a doktori iskolákra a képzésben és a 

doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő oktatókra és kutatókra, a doktori képzés 

adminisztrációját és a tanulmányi ügyek ellátását végző munkavállalókra (továbbiakban: doktori 

adminisztráció), az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, doktori képzésben részt vevő 

hallgatókra (továbbiakban: doktoranduszok), az egyéni felkészülőkre, a doktorjelöltekre, és a 

doktorvárományosokra. 

 

(2)6 A doktori képzéshez kapcsolódó hallgatói juttatásokról és térítésekről, valamint a doktori 

fokozatszerzési eljárás díjairól az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú 

mellékletét képező Térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban TJSZ) rendelkezik.  

 

(3) A doktoranduszok hallgatói jogviszonyával kapcsolatos, valamint a hallgatók jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozó, jelen szabályzatban nem rendezett kérdéseket az Egyetem szervezeti és 

működési szabályzata, valamint annak mellékletei tartalmazzák, így különösen a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ). 

 

(4) A jelen szabályzat keretei között, azt kiegészítő szabályzatokat és eljárási rendeket a doktori 

tanácsok alkotnak. Az egyes doktori iskolák részletes működési rendjét a doktori iskolák működési 

szabályzatai tartalmazzák. 

 

(5) A doktori szabályzatot az Egyetem a honlapján hozzáférhetővé teszi. A doktori iskolák működési 

szabályzatukat saját honlapjukon és az országos doktori adatbázisban (továbbiakban: ODT adatbázis), 

a http://doktori.hu honlapon is közzéteszik.  

 

 
1 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától.  
2 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
3 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
4 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
5 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
6 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 

http://doktori.hu/
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A doktori képzés célja 

 

2. § A doktori képzés az egyetemi oktatási folyamat legfelsőbb szintje. Célja, hogy a jelölt elsajátítsa 

az adott szaktudomány, illetve művészeti terület alkotó művelésének képességeit, magas szintű 

tudományos, illetve művészeti ismeretekkel rendelkezzen, képes legyen a tudományos, illetve 

művészeti módszerek alkotó alkalmazására és erről tudományos közlemények, műalkotások, 

előadások és doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. 

 

 

II. fejezet 

 

A doktori képzés szervezeti keretei 

 

3. § (1) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) 

az EDT joga. 

 

(2)7 Az Egyetem a működési engedéllyel rendelkező, akkreditált doktori iskolákban doktori képzést 

folytat, és ennek keretében, a sikeres fokozatszerzési eljárás alapján, legmagasabb egyetemi 

végzettségként az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott PhD illetőleg DLA fokozatot 

(továbbiakban együtt: doktori fokozat) ítél oda. Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által 

nyilvántartott Doktori Iskolák listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A doktori képzés a tudományterület, illetve művészeti terület sajátosságaihoz és a doktorandusz 

igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási 

tevékenység. 

 

(4) A doktori fokozat meghatározott tudomány- vagy művészeti ág magas színvonalú ismeretét, az e 

területen elért új tudományos és művészeti eredményeket, és az önálló kutatómunkára való 

alkalmasságot tanúsítja. 

 

A doktori iskolák 

 

4. § (1) A doktori képzés oktatási és kutatási keretét az akkreditált doktori iskolák alkotják. 

 

(2) A doktori iskola rendelkezik: 

a) a doktori képzésre és a doktori fokozat odaítélésére vonatkozó javaslattétel együttes jogával, 

b) a doktori képzés jogával, amely felöleli a vizsgáztatásban való részvétel, valamint oktatási 

foglalkozások tartásának jogát, 

c) működését meghatározó saját szabályzat kidolgozásának jogával és kötelezettségével, 

d) az EDT-ba, valamint a doktori tanácsokba való tagdelegálás jogával, 

e) a doktori képzésbe történő felvételi eljárás lebonyolításának jogával, 

f) a felsőbb szabályzatok által a doktori iskola hatáskörébe utalt, a nyelvismeret ellenőrzésének 

szabályozási jogával, 

g) a szakterületéhez tartozó habilitációs eljárások indításának jogával. 

 

 
7 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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(3) A doktori iskola egy vagy több, az adott tudomány, illetve művészeti területhez, ezen belül az adott 

tudomány, illetve művészeti ághoz tartozó kutatási téma anyagát kutathatja és oktathatja. 

 

(4) A doktori iskolák, kutatási területükön belül, témacsoportokat vagy doktori programokat 

(továbbiakban együtt: doktori program) határozhatnak meg. A doktori programokra vonatkozó 

részletes szabályokat a doktori iskola szabályzatában kell rögzíteni. 

 

(5) Az Egyetemen egy tudományágban több doktori iskola akkor jöhet létre, ha a doktori iskolák más 

kutatási területen jönnek létre és önállóan is megfelelnek a doktori iskolák létesítési feltételeinek. 

 

(6)8  

 

A doktori iskola vezetője 

 

5. §9 (1) Doktori iskola vezetője az Egyetemmel teljes idejű munkaviszonyban álló, tudományos 

fokozattal, és (a művészeti doktori iskolák kivételével) MTA doktora címmel rendelkező egyetemi 

tanár lehet.  

 

(2)10 A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül a törzstagok 

többségének véleménye alapján, az EDT választja és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. 

A kinevezés többször is meghosszabbítható.  

 

(3) A doktori iskola vezetője 

a) koordinálja a doktori iskola által folytatott szakmai tevékenységet, 

b) irányítja a doktori iskola tanácsának (DIT) tevékenységét, felel a doktori iskola 

tanácsa által hozott döntések végrehajtásáért, 

c) képviseli a doktori iskolát, 

d) javaslatot tesz a doktori tanácsnak a doktori iskola fejlesztésére. 

 

(4)11 A doktori iskola vezetőjének kinevezése megszűnik: 

a) a kinevezés lejártával, 

b) a hetvenedik életév betöltésével, 

c) visszavonással, 

d) lemondással, 

e) a munkaviszony megszűnésével, 

f) a vezető halálával. 

 

(5) A doktori iskola vezetőjének kinevezését a rektor az EDT véleményének kikérését követően 

visszavonhatja, amennyiben a doktori iskola vezetője a (3) bekezdésben meghatározott feladatait 

nem megfelelően látja el, illetve amennyiben a doktori iskola vezetésében legalább fél éven át 

akadályoztatva van. A kinevezés visszavonására javaslatot tehet a doktori iskola tanácsa, a doktori 

tanács, valamint az EDT. 

 

 
8 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésen elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2022. 

szeptember 22. napjától. 
9 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
10 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
11 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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A doktori iskola tanácsa 

 

6. § (1)12 A doktori iskola, az iskola vezetőjének munkáját segítő testületet, doktori iskola tanácsot 

hozhat létre, amelyet a doktori iskola törzstagjai választanak. A doktori iskola tanácsában részt 

vehetnek a törzstagok, a doktori iskolán belül működő doktori programok vezetői, valamint további, 

tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók, akiket az EDT, illetve a jogosítvány átruházása 

esetén a doktori tanács bíz meg és ment fel. 

 

(2)13 A doktori iskola tanácsának összetételére, tagjainak választására, valamint működésére 

vonatkozó további szabályokat a doktori iskola szabályzata tartalmazza. A doktori iskola tanácsának 

feladatkörét, a szabályzatában rögzített módon átveheti az a doktori tanács, amelyhez a doktori iskola 

tartozik. 

 

A doktori iskola oktatói 

 

7. § (1)14 A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók, 

kutatók, akik képesek oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására. A doktori iskola 

oktatóiról – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a doktori iskola tanácsa többségi döntést hoz. 

 

(2) A doktori iskola oktatói a doktori képzés keretében témákat hirdethetnek meg. 

 

A témavezető 
 

8. § (1)15 16 A doktori téma vezetője az a PhD, illetve DLA fokozattal rendelkező egyetemi oktató, 

illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori iskola tanácsa jóváhagyja, és aki - ennek alapján - 

felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, valamint 

a doktoranduszok, illetve a doktorjelöltek és doktorvárományosok tudományos fokozatszerzésre való 

felkészülését. 

 

(2) A témavezető 

a) meghirdeti a doktori témát, 

b) a doktorandusz leckekönyvében aláírásával vagy a Neptun felsőoktatási tanulmányi 

rendszerben (a továbbiakban: TR) a teljesítés bejegyzésével igazolja a kutatási feladatok 

teljesítését, 

c) a doktori iskola szabályzatában meghatározott időközönként értékeli a doktorandusz 

munkájáról szóló beszámolót, és véleményezi a doktorandusz teljesítményét, 

d)17 segíti a doktoranduszt, illetve a doktorjelöltet a doktori értekezés, valamint a tudományos 

közlemények elkészítésében, 

e) javaslatot tesz a doktorandusz oktatási és kutatási tervére, segíti azok megvalósítását. 

 

(3)18 Témavezetést a fokozatszerzés után, a doktori iskola tanácsa által meghatározott idő elteltével 

vállalhat az az oktató vagy kutató, aki további, most már önálló, dokumentáltan eredményes kutató 

 
12 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
13 A második mondatot beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. 

november 28. napjától. 
14 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
15 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
16 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
17 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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munkával és publikációs tevékenységgel rendelkezik. A témavezető a folyamatos tudományos 

tevékenységét az ODT adatbázisban nyilvántartott adatokkal igazolja. A témavezetőkre vonatkozó 

további szabályokat a doktori iskolák szabályzata tartalmazza. 

 

(4) Egy doktorandusznak, illetve doktorjelöltnek egyidejűleg két témavezetője is lehet, amennyiben 

azt a doktori iskola tanácsa jóváhagyja. A doktori értekezés címlapján a témavezető vagy a 

témavezetők nevét egyértelműen fel kell tüntetni. 

 

(5)19 Egy témavezető egyidejűleg legfeljebb hat doktorandusz témavezetésében vehet részt, beleértve a 

fokozatszerzési eljárás során végbizonyítványt még nem szerzett doktoranduszokat. A doktoranduszok 

létszámának számítása a www.doktori.hu honlapon feltüntetett adatok alapján történik. 

 

Az Egyetemi Doktori Tanács 

 

9. § (1) Az Nftv. 16. § (5) bekezdésében meghatározott doktori tanács feladatait a Szenátus által 

létrehozott Egyetemi Doktori Tanács (EDT) látja el. 

 

(2)20 

(3)21 

 

Az EDT összetétele 

 

10. §22 (1)23 Az EDT-nek, szavazati joggal rendelkező elnöke, társelnöke, belső és külső tagjai vannak. 

 

(1a)24 Az EDT belső tagjai: 

a) elnök, 

b) társelnök, 

c) a doktori iskolák vezetői,  

d) a doktori tanácsok elnökei,  

e) valamint a doktorandusz önkormányzat képviselője. 

 

(1b)25 Az EDT-nek legalább két, szavazati jogú, az Egyetemmel foglalkoztatási viszonyban nem álló 

külső tagja van. E bekezdés alkalmazásában az Egyetem Professor Emeritusa foglalkoztatási 

jogviszonyban álló személynek minősül. 

 

 
18 Az első, második mondatot beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 

2019. november 28. napjától. 
19 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
20 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan 2019. 

november 28. napjától. 
21 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan 2019. 

november 28. napjától. 
22 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
23 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
24 Beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. november 28. 

napjától. 
25 A számozást beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. 

november 28. napjától. 
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(1c)26 Az EDT szavazati jogú tagjai – a doktorandusz képviselő kivételével – kizárólag olyan 

személyek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek. Az EDT személyi összetételét az ODT 

adatbázisban rögzíteni kell. 

 

(2) Az EDT elnökét a rektor előterjesztésére az Egyetemen működő doktori iskolák vezetői közül a 

Szenátus választja meg legfeljebb 5 évre, adott személy újraválasztható. 

 

(2a) Az EDT elnökének kinevezése megszűnik: 

a) a kinevezés lejártával, 

b) a hetvenedik életév betöltésével, 

c) visszavonással, 

d) lemondással, 

e) a munkaviszony megszűnésével, 

f) az elnök halálával. 

 

(3) A külső tagok személyére – a doktori iskolák véleményének kikérését követően – az EDT elnöke 

tesz javaslatot. A külső tagok megbízatása legfeljebb ötéves időtartamra szól, de a megbízatás 

többször is meghosszabbítható. 

 

(4) Az EDT egy, szavazati joggal rendelkező belső tagját a Doktorandusz Önkormányzat delegálja. 

 

(5) Az EDT társelnöke az Egyetem tudományos rektorhelyettese. A társelnök az elnök 

akadályoztatása esetén ellátja az EDT elnökének feladatait. 

 

Az EDT feladat – és hatásköre 

 

11. §27 Az EDT 

a) kidolgozza az egyetemi doktori szabályzatot, szükség esetén kezdeményezi annak 

módosítását; 

b) véleményezi a doktori iskolák létesítési javaslatát; 

c) a szenátus részére rendszeresen értékeli az egyetemen folyó doktori képzést és 

fokozatszerzést; 

d) indokolt esetben kezdeményezi doktori iskolák megszüntetését; 

e) 28 az Nftv. 16. § (5) bekezdése alapján tudományterületi, tudományági, illetve művészeti 

területi doktori tanácsot hoz létre, az összetételre és a személyi feltételre vonatkozó, a jelen 

szabályzat 13. §-ban megfogalmazott előírások figyelembe vételével;  

f) dönt a doktori tanácsok elnökeinek és tagjainak megbízásáról és felmentéséről; 

g) elfogadja a doktori iskolák szabályzatát, és a doktori iskolán belül megalakítandó doktori 

programokat, mely jogosítványokat átruházhatja a doktori tanácsokra; 

h) a doktori szabályzatban meghatározottak szerint a doktori iskolák javaslatára kijelöli a 

doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottságok tagjait és a hivatalos bírálókat, 

létrehozza a komplexvizsga bizottságot, a szigorlati bizottságot, a szigorlati 

vizsgabizottságot, továbbá jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak 

személyét, mely jogosítványokat átruházhatja a doktori tanácsokra; 

 
26 Beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. november 28. 

napjától. 
27 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
28 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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i) dönt az államilag támogatott doktori képzésben meghatározott doktorandusz-keretszám 

doktori iskolák közti elosztásáról, mely jogosítványát átruházhatja a doktori tanácsokra; 

j) 29 dönt a komplex vizsga követelményeiről, a doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és 

visszavonásáról, amely jogosítványokat – a doktori fokozat odaítélése, honosítása és 

visszavonása kivételével – átruházhatja a doktori tanácsokra; 

k) meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen 

nyelvként elfogadható nyelvek listáját, mely jogosítványát átruházhatja a doktori tanácsokra; 

l) 30 dönt a zárt védés iránti kérelemről, amely jogosítványát átruházhatja a doktori tanácsokra; 

m) 31véleményezi a szenátus részére a rektornak, illetve a dékánoknak a tiszteletbeli doktori, 

illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztéseit 

n) 32 

o) megválasztja az Egyetem doktori iskoláinak vezetőit, megbízza, illetve felmenti a doktori 

iskola tanácsának tagjait, amely jogosítványát átruházhatja a doktori tanácsokra; 

p) javaslatot tesz a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök, közöttük 

különösen az állami ösztöndíjas doktoranduszok, Kormányrendeletben meghatározott 

képzési normatívájának biztosítására 

q) 33az Egyetem minőségbiztosítási elveinek megfelelően évente ellenőrzi a doktori iskolák 

működését, figyelemmel kíséri a személyi összetétel biztosítását, indokolt esetben 

kezdeményezi doktori iskola megszüntetését, valamint véleményezi a rektornak a doktori 

iskola megszüntetésére tett javaslatát; 

r) abban az esetben, ha a Szenátus egy doktori iskola megszüntetéséről határoz, a doktori tanács 

javaslatára dönt, az érintett doktori iskola képzésében résztvevő doktoranduszok, 

doktorjelöltek és témavezetőik, kutatási területüknek megfelelő, működési engedéllyel 

rendelkező és akkreditált doktori iskolákba történő áthelyezéséről. 

 

Az EDT működése 

 

12. § (1) Az EDT működésére, valamint a tagok jogaira, kötelezettségeire vonatkozó részletes 

szabályokat az EDT ügyrendje tartalmazza, melyet az elnök előterjesztése alapján, egyszerű 

többséggel az EDT fogad el. 

 

(2)34 

 

(3)35 A doktori iskolák vezetőit, akadályoztatásuk esetén, az EDT ülésein, szavazati joggal a doktori 

iskola, doktori iskola vezetője által kijelölt törzstagja helyettesítheti. A tudományterületi doktori 

tanács elnöke az EDT ülésén szavazati joggal nem helyettesíthető.  

 

(4)36  

 

 
29 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
30 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
31 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
32 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan 2019. 

november 28. napjától. 
33 Beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. november 28. 

napjától. 
34 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan 2019. 

november 28. napjától. 
35 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
36 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2022. 

szeptember 22. napjától. 
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(5) Az EDT elnökének munkáját az EDT titkára segíti, akit az EDT elnöke kér fel. Az EDT 

titkárának feladatait az EDT ügyrendje határozza meg.  

 

(6) Az EDT határozatait az EDT titkára által készített jegyzőkönyvek tartalmazzák, amelyeket az 

Egyetem iratkezelési szabályzatában meghatározott módon kell kezelni és megőrizni. 

 

(7) Az EDT adminisztrációs feladatait a Rektori Kabinet látja el. 

 

(8) Az EDT ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. 

 

(9) Az EDT határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi 

ügyekben az EDT titkos szavazást tart. 

 

(10)37 Indokolt esetben, az EDT elektronikus szavazás útján is meghozhatja határozatát. Érvényesen 

szavazni kizárólag az EDT tagja által előzetesen megadott e-mail címről lehet. Elektronikus szavazás 

esetén érvényes a szavazás, amennyiben az EDT tagjainak több mint fele küldte el szavazatát. 

Eredményes a szavazás, amennyiben az elküldött érvényes szavazatok több mint fele azonos tartalmú. 

 

Tudomány- és művészeti területi doktori tanácsok 

 

13. §38 (1)39 Az Egyetemen tudományterületi, tudományági és művészeti területi doktori tanácsok 

működnek. Az Egyetemen működő doktori tanácsok listáját, a doktori tanácsokhoz tartozó doktori 

iskolák feltüntetésével, az EDT vonatkozó határozata alapján, az EDT elnökének előterjesztésére a 

Szenátus hagyja jóvá és azokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A doktori tanács működése során 

a) kidolgozza a saját működési szabályzatát, és azt elfogadásra az EDT elé terjeszti, szükség 

esetén kezdeményezi annak módosítását; 

b) véleményezi a doktori iskolák létesítési javaslatát, és azt az EDT elé terjeszti; 

c) a doktori tanács a javasolt személyi összetételét az EDT elé terjeszti; 

d) véleményezi a hozzá előterjesztett tiszteletbeli doktori, illetve tiszteletbeli doktori és 

professzori cím adományozására tett javaslatokat, és azt az EDT elé terjeszti; 

e) 40; 

f) javaslatot tesz a doktori iskolák működési feltételeit szolgáló pénzeszközök felhasználására; 

g) az Egyetem habilitációs szabályzatában meghatározott módon részt vesz a habilitációs 

eljárásokban, és ennek keretében kidolgozhatja a habilitációs eljárásokra vonatkozó saját 

szabályzatát, 

h) dönt a fokozatszerzési eljárások indításáról, a doktori szigorlat tárgyairól, 

i) meghozza a felvételi határozatokat, 

j) meghatározza a doktoranduszok felvételének követelményeit, a jelentkezések benyújtásával, 

a felvételi eljárással kapcsolatos részletes szabályokat, amely jogosítványokat átruházhatja a 

doktori iskolákra, 

k) javaslatot tesz az EDT-nek az Egyetemen folytatott doktori képzések fejlesztésére, 

átalakítására, a doktori képzésekkel kapcsolatos egyetemi stratégia kialakítására, 

l) ellátja a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat. 

 
37 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
38 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
39 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
40 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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(3)41 A doktori tanács az EDT által átruházott hatáskörben 

a) dönt komplex vizsga követelményeiről,  

b) a doktori iskolák javaslatára kijelöli, a doktori felvételi bizottság tagjait, a szigorlati 

bizottságot, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozza a szigorlati 

vizsgabizottságot, és a komplexvizsga bizottságot, 

c) jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét,  

d) meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen 

nyelvként elfogadható nyelvek listáját, 

e) 42 dönt a doktori értekezés benyújtója által, zárt védés iránt beadott kérelemről, 

f)  

g)  

h) elfogadja a működési területéhez tartozó doktori iskola szabályzatát, elfogadja a doktori 

iskolán belül indított programokat. 

i)  

 

(4) A doktori tanács tagjainak megválasztásához az adott területhez tartozó doktori iskolák tesznek 

előterjesztést az EDT-nek a szabályzatukban meghatározottak szerint. 

 

(5)43 A DT szavazati jogú tagjai: 

a) az elnök, 

b) legalább két fő belső tag, figyelemmel arra, hogy a DT tagja a doktori tanácshoz tartozó 

valamennyi doktori iskola vezetője, valamint azonos arányban nyerjenek tagságot a doktori 

tanácshoz tartozó doktori iskolák valamennyi akkreditált tudományágának, valamint művészeti 

ágának képviselői, 

c) legalább két fő külső tag,  

d) egy fő doktorandusz képviselő.  

 

(5a)44 A doktori tanács elnöke lehet az az MTA Doktora címmel, művészeti területen tevékenykedő 

személy esetén, DLA fokozattal rendelkező személy, akit az EDT alkalmasnak talál a Doktori Tanács 

vezetésére. A doktori tanács belső tagjai a doktori tanácshoz tartozó doktori iskolák vezetői. 

Amennyiben csak egy doktori iskola kapcsolódik a doktori tanácshoz, az egyik doktoriiskola-vezető 

tagot az EDT meghatározza. Doktori iskola vezetője nem lehet a DT elnöke. 

 

(5b)45 A doktori tanácsnak legalább két, szavazati jogú külső tagja van, akiknek személyére a doktori 

iskolák tesznek javaslatot. Külső tag az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, 

tudományos vagy művészeti fokozattal rendelkező személy lehet, aki megfelel a törzstagsági 

feltételeknek. Jelen szabályzat alkalmazásában a Professor Emeritus az Egyetemmel foglalkoztatási 

jogviszonyban álló személynek minősül. 

 

 
41 Az a) és h) pont módosítását a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. 

napjától. 
42 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
43 Beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. november 28. 

napjától. 
44 Beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. november 28. 

napjától. 
45 A számozást beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. 

november 28. napjától. 
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(6)46 A doktori tanács egy, szavazati jogú tagját a Doktorandusz Önkormányzat delegálja az érintett 

doktori iskolák aktív jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai közül. 

 

(7)47 A doktori tanács a működésére vonatkozó szabályokat az alakuló ülésen elfogadott és az EDT 

által jóváhagyott szabályzat tartalmazza. A doktori tanács, a működésének biztosításához saját 

ügyrendet készíthet. A doktori tanács elnöke jogosult a DT titkárának felkérésére.  

 

(8)48 A doktori tanács feladatkörébe tartozó adminisztratív feladatokat a doktori tanácsok mellett 

működő doktori adminisztráció végzi. A doktori adminisztráció kezeli a doktori iskolákba felvett 

doktoranduszok hallgató jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartási és egyéb ügyeket. 

 

(9)49 A doktori tanács működéssel kapcsolatos tevékenysége tekintetében az EDT-re vonatkozó 

előírásokat kell alkalmazni. A doktori tanács a személyi összetételét az ODT adatbázisban rögzíti. 

 

Jogorvoslat 

 

14. § 50 A doktorandusz az Nftv. 57. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Egyetem döntése 

vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen – a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet az Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú 

mellékletét képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ) 12. §-ában foglaltak 

szerint. 

 

 

III. fejezet 

 

A doktori iskola létesítésének eljárási rendje 

 

15. § (1) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható. A doktori iskola létesítéséről 

az Egyetem Szenátusa dönt a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. 

 

(2) Doktori képzés indításáról a Szenátus az Nftv. valamint az egyéb, mindenkor hatályos 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével dönt. 

 

(3)51 52A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a MAB által meghatározott 

tudományterületet, azon belül a tudományágat, illetve művészeti területet, azon belül művészeti ágat, 

amelyben a doktori képzést folytatni kívánják. 

 

 
46 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
47 A harmadik mondatot beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 

2019. november 28. napjától. 
48 A második mondatot beépítette a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2020. 

június 18. napjától. 
49 A második mondatot beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. 

november 28. napjától. 
50 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
51 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
52 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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16. § (1) Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A törzstagok több mint 

felének egyetemi tanári címmel kell rendelkeznie. Egy személy egyidejűleg csak egy doktori 

iskolában lehet törzstag. 

 

(2) A több tudományágban működő doktori iskolában legalább kilenc törzstagnak, 

tudományáganként legalább három törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár és kutatási 

tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. A neveléstudományi területen működő doktori 

iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris területről is lehet törzstag. 

 

(3) Törzstag az lehet, aki 

a) tudományos fokozattal rendelkezik,  

b) a doktori iskola tudományágában, illetve annak kutatási területén folyamatos, magas szintű 

tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység – ide nem értve a 

művészeti tevékenységet – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 

törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai 

adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) alapján vizsgálandó,  

c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg is 

ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi fórumok pozitív visszhangja is 

igazolja, 

d) a doktoranduszok, illetve a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, 

hogy témavezetésével legalább egy doktorandusz vagy doktorjelölt doktori fokozatot 

szerzett, és 

e) 53az Egyetemen teljes munkaidőben munkaviszonyban foglalkoztatott oktató vagy 

tudományos kutató, aki az Nftv. 26. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmény 

működési feltételei meglétének mérlegeléséhez az Egyetemet jelölte meg. 

 

(4) Ha a (3) bekezdés a) - d) pontjaiban foglalt feltételeket teljesíti, a doktori iskola létesítéséhez az 

EDT jóváhagyásával törzstag lehet a Professor Emeritus/Emerita (továbbiakban együtt: Professor 

Emeritus) is, amennyiben az Egyetemen emeritált. A doktori iskolában törzstagként a Professor 

Emeritusok közül egy tag vehető figyelembe, a több tudományágban működő doktori iskolák esetén 

tudományáganként egy tag vehető figyelembe. 

 

(5)54 A (3) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet továbbá a 

kutatóintézetben teljes munkaidőben munkaviszonyban foglalkoztatott – Magyar Tudományos 

Akadémia doktora címmel rendelkező – tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, 

amennyiben az Egyetem a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött. Közülük legfeljebb 

két tag vehető figyelembe a törzstagok tekintetében, a több tudományágban működő doktori iskolák 

esetén tudományáganként törzstagként egy tag vehető figyelembe. 

 

(6)55  A (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet továbbá az a 

személy is, aki a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) akadémikusa vagy az MMA 

nem akadémikus köztestületi tagja, ha 

a) megfelel a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 8/A. § (1) bekezdés 

a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek, és 

b) az Egyetemmel vagy az Egyetemmel megállapodást kötő kutatóintézettel teljes munkaidőben 

munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll. 

 

 
53 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
54 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
55 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
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17. § A törzstagnak 

a) legalább egy képzési ciklusban (4 éven keresztül) és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési 

eljárás időtartamára (további 1 éven keresztül) meg kell felelnie a 16. § (3) bekezdésben 

foglaltaknak, valamint 

b) vállalnia kell, hogy témavezetői tevékenységet is folytat a doktori iskolában. 

 

18. § (1) A törzstagok készítik elő a doktori iskola létesítésének dokumentumait, amelyek 

tartalmazzák: 

a) a doktori iskola tudományterületi, tudományági (művészeti ági) besorolását, 

b) azokat a mesterképzési szakokat, amelyekre alapozva az Egyetem eleget tesz az Nftv. 16. § 

(2) bekezdésében foglalt feltételeknek, 

c) a doktori iskola kutatási területének megnevezését, 

d) a doktori fokozatszerzési eljárás eredményeként kiadható doktori fokozat elnevezését, 

e) a doktori iskola vezetésére jelölt személynek, a doktori iskola törzstagjainak, a doktori 

iskola első négy évre javasolt témavezetőinek, a doktori iskola további oktatóinak, 

meghívott hazai és külföldi oktatóknak (művészeti doktori iskola esetén művészeknek), 

kutatóknak a nevét, tudományos vagy művészeti önéletrajzát, az előző öt év legfontosabb 

tudományos (művészeti doktori iskola esetén tudományos vagy művészeti) eredményeinek, 

alkotásainak dokumentációját, 

f) a doktori iskola Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjének megfelelő képzési tervét, 

g) a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait, amelyek a működésben várhatóan figyelembe 

vehetők, 

h) a doktori iskola minőségbiztosítási tervét, 

i) a doktori iskola működési szabályzatát. 

 

(2) A dokumentációhoz mellékelni kell az érintettek nyilatkozatát arról, hogy vállalják a felkérést és 

megfelelnek a jelen szabályzatban rájuk vonatkozóan előírt feltételeknek. 

 

(3) A doktori iskola létesítési dokumentációjának részét képezik az Egyetem által megkötött, a 

doktori iskola tevékenységével kapcsolatos együttműködési megállapodások, különös tekintettel a 

16. § (5) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás. 

 

(4) A doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet a doktori iskola vezetőjének javasolt személy – a 

doktori tanács egyetértése esetén – a rektoron keresztül, az EDT jóváhagyását követően terjeszti a 

Szenátus elé. 

 

19. § (1) Az Egyetem rektora – a Szenátus doktori iskola létesítésére vonatkozó döntése után kéri az 

OH-tól a doktori iskola nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell:  

a) a doktori iskola létesítésének dokumentumait, 

b) az EDT véleményét, 

c) az Egyetem doktori iskola létesítésében érintett kutatási területének fejlesztési koncepcióját, 

d) az Egyetem doktori szabályzatát, 

e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola honlapján a doktori képzésről évente 

rendszeres és nyilvános tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente a honlapon és 

az Egyetemen szokásos módon is közzéteszi. 

f) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola adatait folyamatosan frissíti, hogy 

azok a doktori iskola állapotát naprakészen tükrözzék. 
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(2)56 Az OH a doktori iskola létesítésével kapcsolatos eljárásában beszerzi a MAB szakvéleményét. 

A MAB a doktori iskola létesítése során kialakított szakértői véleményének megalapozása érdekében 

vizsgálja különösen a doktori iskolák törzstagjainak tudományos tevékenységét, a 16. § (5) 

bekezdésében és a 18. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodások érvényesülését, valamint a 

szakmai bírálati szempontrendszerben foglalt egyéb elvárások teljesítését. A szakértői vélemény 

elkészítésének határidejét a MAB határozza. A doktori iskola új tudományágának nyilvántartásba 

vételére a MAB több tudományágban működő doktori iskolák létrehozására vonatkozó előírásai az 

irányadók. 

 

(2a)57 Amennyiben akkreditációs szakértői vélemény beszerzése kötelező, a vonatkozó jogszabályok 

alapján lehetőség van a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett az Egyetem által 

javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality 

Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő és az Európai Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for Higher Education) 

bejegyzett szervezet (ENQA-EQAR akkreditációs szervezet) felkérésére az akkreditáció 

lefolytatására. Ebben az esetben az OH a MAB szakvéleménye helyett a felkért szervezet szakértői 

véleményét szerzi be. 

 

(3) A doktori iskola nyilvántartott adataiban történt változásokat harminc napon belül be kell 

jelenteni az OH-nál.  

 

(4) A doktori iskola megszüntetéséről, a doktori tanács, az EDT vagy a rektor kezdeményezésére a 

Szenátus dönt. A doktori tanács vagy a rektor kezdeményezése esetén a Szenátus döntése előtt 

beszerzi az EDT véleményét. A rektor a Szenátus döntése szerint kezdeményezi az OH-nál a doktori 

iskola nyilvántartott adatainak módosítását. A doktori iskolát az OH bizonyítási eljárás lefolytatása 

nélkül törli a nyilvántartásból. 

 

Minőségbiztosítás 

 

20. §58 (1) Az EDT kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és 

módszerét, amelynek alapján a doktori tanácsok közreműködésével folyamatosan figyelemmel kíséri a 

doktori iskolák működését. Az EDT az Egyetemen folytatott doktori képzés minőségbiztosítási 

rendszerének kidolgozásához és a folyamatos minőségellenőrzéshez felhasználja a doktoranduszok és 

a közelmúltban fokozatot szerzettek véleményét, szükség esetén külső szakértőt kér fel. 

 

(1a) A doktori iskola tanácsa kidolgozza a doktori iskola minőségbiztosítási tervét, amelyet a doktori 

tanács hagy jóvá. 

 

(1b) A Doktori Iroda a doktori képzések adatbázisai alapján nyomon követi a doktori iskolák oktatói, 

témavezetői, törzstagsági megfelelőségét és az ezzel kapcsolatos megállapításokat szükség esetén 

megosztja az érintett doktori iskolával. Emellett folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatói létszám 

alakulását, tekintettel a lemorzsolódásra, amely adatokat rendszeres időközönként a doktori iskolák 

számára elérhetővé teszi. 

 

 
56 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
57 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
58 A 20. § átfogó módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
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(2) A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási elveinek és módszereinek összhangban kell 

állniuk az Egyetem minőségbiztosítási politikájával, valamint a MAB akkreditációs minőségbiztosítási 

elveivel.  

 

IV. fejezet 

A doktori képzés 

 

21. § (1) A doktori képzés és a fokozatszerzés 

a) 59 nyelve magyar, de az Egyetem idegen nyelven is meghirdethet és folytathat az OH-nál 

regisztrált doktori képzést, és a fokozatszerzési eljárást, 

b) 60 lehetséges szervezett teljes idejű, vagy részidős, az OH-nál regisztrált levelező 

munkarendű képzésben való részvétellel, illetve egyéni felkészülés alapján, 

c) lehetséges a szervezett doktori képzés keretében ösztöndíjjal támogatott, valamint 

önköltséges formában. 

 

(2)61 A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében a 

szervezett doktori képzés képzési ideje hat félév, amely alatt összesen 180 kredit megszerzése 

kötelező. Esetükben a doktori képzés egységes, 36 hónapos képzési időből áll, amely felosztható 

beszámoltatási szakaszokra. A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő 

doktoranduszok esetében a szervezett doktori képzés képzési ideje nyolc félév, amely során a képzési 

és kutatási szakaszban és a kutatási és disszertációs szakaszban is egyaránt 120 kredit, összesen 240 

kredit megszerzése kötelező. 

 

(3)62 63 A szervezett doktori képzésre, illetve egyéni felkészülőként felvételt nyert személy 

(továbbiakban: doktorandusz) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a 

beiratkozással jön létre. A doktorandusz köteles a felvételi határozatot követő félév első hónapjának 

utolsó napjáig beiratkozási kötelezettségének eleget tenni. A beiratkozott doktoranduszról a doktori 

adminisztráció törzslapot állít ki, és gondoskodik a doktorandusz adatainak a TR-ben történő 

rögzítéséről.  

 

(4) A doktorandusznak a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a doktori képzéssel és 

fokozatszerzéssel kapcsolatos egyetemi szabályzatot és a doktori iskola ajánlott tantervét 

áttanulmányozta, s azok alapján jogait és kötelezettségeit megismerte. A doktorandusz a 

beiratkozáskor diákigazolványt igényelhet. A doktorandusz az ODT adatbázisban is rögzíti, majd 

folyamatosan kezeli a rá vonatkozó adatokat.  

 

(5)64 65 A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, a doktorandusz 

azonban köteles minden félév elején bejelentkezni a TR-ben, vagy a tanulmányai folytatásáról 

nyilatkozni a doktori adminisztrációnál, amely a doktorandusz adott félévre vonatkozó hallgatói 

státuszát rögzíti a TR-ben.  

 

 
59 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
60 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
61 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
62 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
63 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
64 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
65 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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(6)66 Ha a doktorandusz úgy nyilatkozik, hogy a következő félévben hallgatói kötelezettségének nem 

kíván eleget tenni, illetve, ha a doktorandusz a következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a 

hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet 

hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint 

több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. A doktori képzés alatt a 

hallgatói jogviszony szüneteltetésének összesített időtartama nem haladhatja meg a tanulmányait a 

2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktorandusz esetén a hat félévet, a tanulmányait a 

2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő doktorandusz esetében, a nyolc félévet. A 

fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet. A hallgatói 

jogviszonyt szüneteltetni csak teljes szemeszterre lehet. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami 

ösztöndíj nem folyósítható. 

 

(7)67 68A doktori tanács a doktorandusz kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését 

az (6) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is, feltéve, hogy a 

doktorandusz a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség 

vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a 

doktoranduszt fegyelmi büntetésként meghatározott időre eltiltják a tanulmányok folytatásától. 

Szünetel a hallgatói jogviszony továbbá az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés 

időtartamára, amely időszakban a doktorandusz mentesül a TVSZ-ben meghatározott kötelezettségek 

alól. Az erre vonatkozó hivatalos igazolást a doktorandusz köteles a tényleges szolgálatteljesítés 

megkezdését megelőzően a doktori adminisztrációhoz benyújtani. Az e bekezdésben meghatározott 

esetekben nem kell alkalmazni a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. 

 

(8) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően szervezett doktori képzés keretében 

megkezdő doktoranduszok esetében a doktori képzés képzési és kutatási, valamint kutatási és 

disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és 

kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként a 

doktoranduszoknak komplex vizsgát kell teljesíteniük, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási 

előmenetelt. 

 

22. §69 (1) A tanulmányait a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktorandusz hallgatói 

jogviszonya megszűnik a hatodik aktív félév utolsó napján, mely tavaszi félév esetén adott év 

augusztus 31. napja. Az abszolutórium kiadásával a doktorandusz megkezdheti a doktorjelölti 

jogviszonyt. A hallgatói jogviszony megszűnését követően doktorjelölti jogviszony a későbbiekben is 

létesíthető a DT-hoz beadott kérelemmel. 

 

(2)70 71A tanulmányait a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő doktorandusz hallgatói 

jogviszonya megszűnik annak a félévnek az utolsó napján, amelyben a végbizonyítványt 

(abszolutóriumot) megszerezte, illetve a nyolcadik aktív félévének végén. A doktori képzés nyolcadik 

aktív félévének utolsó napja őszi félév esetén a félévkezdést követő év január 31-e, tavaszi félév 

esetén a jogszabályban rögzítettek szerinti hónap utolsó napja. Az abszolutórium megszerzésének 

félévét követő egy éves időszakban a doktorandusz doktorvárományosnak minősül. A 

doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a jelen szabályzatban meghatározottak 

szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A benyújtott doktori értekezéssel a doktorandusz jogot 

szerez a fokozatszerzés lezárását jelentő bírálati eljárás és a nyilvános vita lefolytatására. A doktori 

 
66 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
67 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
68 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
69 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
70 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
71 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 



19 

 

értekezés benyújtására rendelkezésre álló határidő, különös méltánylást érdemlő esetekben (pl. szülés, 

baleset, betegség vagy más váratlan esemény), a doktori iskolához beadott méltányossági kérelem 

alapján egy évvel meghosszabbítható. A méltányossági kérelem tárgyában a doktori tanács dönt. 

 

(3)72 A doktori tanács határozatával megszűnik a doktorandusz hallgatói jogviszonya  

a)   

b) amennyiben a doktorandusz – a jelen szabályzat 21. § (7) bekezdésében foglaltakat kivéve – 

egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, 

c) amennyiben a doktorandusz a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg 

tanulmányait, 

d) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a doktorandusz bejelentkezett. 

 A hallgatói jogviszony megszüntetésének egyéb eseteit és feltételeit az TVSZ szabályozza. 

 

(4) Ha a tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezt követően megkezdő doktorandusz a komplex 

vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának napján hallgatói jogviszonya megszűnik. 

  

(5) A TJSZ 6. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt szabályt a doktori képzés esetében úgy kell 

értelmezni, hogy a kilépett doktorandusz képzési idejéből hátralévő időtartam alatt teljes féléveket, 

nem pedig hónapokat kell érteni. 

 

23. § (1) Az Egyetem az érintett doktori tanács javaslatára írásos megállapodást köthet társadalmi, 

egyházi és gazdálkodó szervezetekkel, továbbá alapítványokkal, közalapítványokkal, köztestületekkel 

és magánszemélyekkel doktori ösztöndíj(ak) létesítéséről.   

 

(2) A megállapodást az ösztöndíjat létesítő arra jogosult megbízottja, az Egyetem nevében a rektor 

köti. A megállapodásban az Egyetem csak a képzésre és nem a fokozatszerzésre vállal kötelezettséget. 

 

(3) Megállapodás köthető nyílt (megpályázható) vagy zárt (doktori iskolának vagy személynek 

felajánlott) ösztöndíjról is. Utóbbi esetekben a megállapodáshoz az érintett doktori iskola vezetőjének 

szakmai ellenjegyzése is szükséges. 

 

(4)73 A megállapodásban rögzíteni kell az ösztöndíj havi összegét (az éves növekmény mértékét), 

továbbá azt, hogy az ösztöndíjat a megbízó milyen ütemezésben utalja át az Egyetemnek, valamint azt 

is, hogy az ösztöndíj forrása a megítélt támogatás teljes időtartamára rendelkezésre áll. Az ösztöndíj 

kifizetéséről az Egyetem gondoskodik. A megállapodáson alapuló ösztöndíjat elnyert doktorandusz 

önköltséges finanszírozási formában kerül felvételre és folytatja tanulmányait. 

 

(5)74 A megállapodás tartalmazhat rendelkezést a kutatás támogatásáról és a doktorandusz 

költségtérítési, önköltségi díjának átvállalásáról is. 

 

(6) Az ösztöndíj elnyeréséhez a pályázónak (jelöltnek) az Egyetemen hatályos, a doktori képzésbe 

történő felvétel szabályainak meg kell felelnie. 

 

24. § A TJSZ 26/A. §-ában hivatkozott ösztöndíjak pályáztatásának részletes szabályait a doktori 

iskolák szabályzatai határozzák meg. 

 

 
72 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
73 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
74 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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A szervezett doktori képzés 

 

25. § (1)75 A doktori képzés segíti a doktoranduszt a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudás 

és az önálló kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek érdekében a doktorandusz tudományos 

képzésben vesz részt, továbbá egyéni kutatómunkát végez. A doktori képzésben részt vevő 

doktorandusz oktatói feladatokat is vállalhat, mely azonban nem képezi a tanulmányi kötelezettség 

részét.  

 

(2)76 A doktorandusz által ellátott oktatási tevékenységért tanulmányi pont (kredit) adható. E 

tevékenységből a képzés teljesítéséhez szükséges tanulmányi pontok (kreditek) legfeljebb egynegyede 

szerezhető meg. Az oktatási feladatot és annak kreditértékét a leckekönyvben vagy a TR-ben 

szerepeltetni kell. A feladat teljesítését az adott oktatási modulért felelős szervezeti egység vezetője 

igazolja. 

 

(3)77 A doktori képzés részét nem képző (kredittel nem elismert) oktatási és kutatási tevékenységért a 

doktorandusz díjazásban részesülhet doktoranduszszerződés alapján. Az ily módon végzett munka 

ideje – egy tanulmányi félév átlagában – nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát. 

A doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára 

történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A munkavégzés a TJSZ 40. § (2) 

bekezdésében szabályozott doktoranduszszerződés alapján folyik. A doktorandusz által végzett 

oktatási tevékenység elszámolásának további kérdéseit rektori-kancellári együttes utasítás rendezi. 

 

(4) A doktorandusz a doktori iskola ajánlott tanterve alapján folytatja tanulmányait. A képzés során a 

doktorandusz elvégzi a tanterv szerinti, az értekezés elkészítéséhez szükséges kutatásokat, leteszi a 

tantervben előírt vizsgákat, továbbá oktatási és egyéb kutatási feladatokat is elláthat. 

 

(5)78 A doktorandusz félévenként a leckekönyvbe való beírással vagy a TR-ben felveszi a tanterv 

szerinti tárgyakat. A tárgyak között kötelező, kötelezően, illetve szabadon választható tárgyak is 

lehetnek. A felvett tárgyak tanulmányi követelményeit a doktorandusz köteles a félév során teljesíteni. 

A félév során a tanulmányi követelmények teljesítésének javítására egy alkalommal kell lehetőséget 

biztosítani.  

 

(6) A vizsgák letételét és a kutatói követelmények teljesítését a leckekönyvben, és/vagy a TR-ben 

igazoltatni kell.  

 

(7) A doktorandusz a hallgatói jogviszonyának fennállása mellett külföldi részképzésben is részt vehet. 

A külföldi tanulmányút során szerzett ismeretek elfogadását az illetékes DT-tól kell kérelmeznie a 

doktorandusznak, azzal, hogy a doktori tanács a döntése előtt kikéri a témavezető javaslatát.   

 

(8)79 A doktorandusz, amennyiben a tanulmányi kötelezettségeinek igazoltan eleget tett, 

végbizonyítvány (abszolutórium) kiállítását kérheti a doktori adminisztrációtól. 

 

(9)80 81A levelező képzésben résztvevők ösztöndíjat nem kapnak, utánuk a doktori iskolák állami 

támogatásban nem részesülnek, és a doktori iskola tanácsa által, a felvételi követelményekben 

meghatározott önköltséget fizetnek. 

 
75 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
76 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
77 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
78 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
79 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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(10)82 A doktori képzés során felvett tárgyak tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése elektronikus 

módon történő oktatási módszerekkel is lehetséges az Egyetem vonatkozó szabályozóinak 

megfelelően. 

 

Az egyéni felkészülés 

 

26. § (1)83 Az egyéni felkészülés célja, hogy a hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben 

szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel (vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű 

végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel), jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal, 

valamint dokumentált tudományos vagy művészeti teljesítménnyel rendelkező szakemberek számára 

lehetővé tegye egy adott tudományágban a doktori fokozat megszerzését. A felvétel feltételeit a 

doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni. A fokozatszerzési eljárás a komplex vizsga 

teljesítésével kezdődik. 

 

(2)84  

 

(3)85 86 87Egyéni felkészülőnek jelentkezni kell a doktori iskolába, amelyet követően, a doktori iskola 

javaslatára, a doktori tanács kijelöli a komplex vizsga bizottságát és tárgyait. A komplex vizsga 

teljesítésével az egyéni felkészülő, a doktori tanács határozatával felvételt nyer, és önköltséges 

hallgatói jogviszonyba kerül, elkezdődik a doktori fokozatszerzési eljárása. A komplex vizsga sikeres 

teljesítése esetén a doktori iskola tanácsa elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül 

meghatározott minimum krediteket. Kérelemre, az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák 

alapján a doktori iskola tanácsa további krediteket is elismerhet. 

 

(4) Az egyéni felkészülőknek a fokozatszerzés minden további követelményét teljesíteniük kell. 

 

(5) Az egyéni felkészülő mellé a doktori tanács – a szakmailag illetékes doktori iskola témavezetői 

közül - témavezetőt kér fel, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését.  

  

(6)88 

  

(7)89 Az egyéni felkészülés alapján hallgatói jogviszonyba került doktorandusz, amennyiben a 

tanulmányi kötelezettségeinek igazoltan eleget tett, végbizonyítvány kiállítását kérheti a doktori 

adminisztrációtól. 

 

 
80 Beépítette a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2019. november 28. 

napjától. 
81 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
82 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
83 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
84 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan 2019. 

november 28. napjától. 
85 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
86 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
87 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
88 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan 2019. 

november 28. napjától. 
89 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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A felvételi eljárás 

 

27. § (1)90 91Szervezett doktori képzésre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik 

hazai vagy külföldi mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkeznek vagy azt a 

felvétel évében, a beiratkozás előtt megszerzik és legalább egy, államilag elismert középfokú „C” 

típusú – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával 

rendelkeznek. Az egyéb nyelvismereti követelményekről az egyes doktori iskolák rendelkeznek. A 

felvételi követelményekkel, a jelentkezések benyújtásával, a felvételi eljárással kapcsolatos részletes 

szabályokat a 13. § (2) j) pont alapján a doktori iskola vagy a doktori tanács határozza meg. 

Jelentkezni a doktori iskola témavezetői által meghirdetett témakiírásokra lehet, amelyeket, és a 

doktori képzésekre történő jelentkezések további feltételeit a doktori iskolák saját honlapjukon, illetve 

a www.doktori.hu honlapon mindenki számára hozzáférhetővé teszik. 

 

(1a)92 Doktori képzésre jelentkezni kizárólag online a doktori képzési jelentkezési felületen kitöltött 

online jelentkezési lappal, a kötelezően előírt mellékletek feltöltésével lehet. A jelentkezés akkor válik 

véglegessé, amikor az online jelentkezési lap beküldését követően a jelentkező a visszaigazoló 

adatlapot kinyomtatta és aláírva a doktori iskolának leadta.  

 

(2)93 94 95 A felvételi döntéseket a doktori tanácsok, az Egyetemen, minden érdeklődő számára 

hozzáférhető módon nyilvánosságra hozzák. A pályázóknak a DT a doktori adminisztráción keresztül 

küldi ki a döntésről szóló értesítést, elutasítás esetén azt indokolni kell és a jelentkezőt tájékoztatni kell 

a jogorvoslat lehetőségéről. Felvétel esetén az értesítésben közölni kell a beiratkozás időpontját, a 

beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, a tanév kezdetét. Utalni kell a képzéssel kapcsolatos 

költségekre, azok viselésére. A felvételről szóló döntés tartalmazza a doktori iskola és a fokozatszerzés 

tudományágának a megnevezését. 

 

(3) A doktori képzésre történő jelentkezés esetén az eljárási díj mértéke jelentkezésenként 9000 forint. 

A jelentkezési kérelem benyújtásakor a befizetést igazoló dokumentum mellékelésével igazolni kell, 

hogy az eljárási díjat a jelentkező a doktori iskola részére befizette. 

 

(4)96 Egyéni felkészülés alapján doktori fokozatszerzésre jelentkezhetnek azok, akik az (1) bekezdés 

szerinti feltételeknek eleget tesznek, valamint jelentkezésüket a doktori tanács a 26. § (1) 

bekezdésében leírtak alapján engedélyezte. 

 

(5)97 Az a doktorandusz, illetve doktorjelölt, aki a doktorandusz jogviszonyát, illetve a doktorjelölti 

jogviszonyát a 2016/2017-es tanévet megelőzően létesítette jogosult doktori képzésre felvételét kérni 

azzal, hogy az Nftv. 47. § (2) bekezdése szerinti nyolc féléves támogatási időt – a doktori képzésben 

már igénybe vett támogatási idejére is tekintettel – nem lépheti túl. Ugyanabban a tudományágban 

csak abban az esetben lehet ösztöndíjas doktori képzésre jelentkezni, ha a korábbi képzés során 

végbizonyítványát nem szerezte meg. 

 

 
90 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
91 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
92 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
93 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
94 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
95 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
96 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
97 A második mondatot beépítette a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2020. 

június 18. napjától. 

http://www.doktori.hu/
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(6)98 A doktori képzésbe olyan módon is bekapcsolódhat a hallgató, hogy mesterképzési szakon 

folytatott tanulmányai utolsó tanévének tanulmányaival párhuzamosan doktori képzés részét képező 

felkészülésben is részt vesz, feltéve, hogy a hallgató a mesterszakos oklevele megszerzését követően 

teljesíti a felvétel követelményeit is. A felvételi döntéssel egyidejűleg a mesterképzésben felvett 

kreditek elismerésre kerülnek a DT döntése alapján. 

 

(7)99 A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, 

hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben 

a komplex vizsga teljesítésével jön létre. A doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói 

jogviszonyt létesíthet az is, aki az általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a 

hallgatói jogviszonyával párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga 

során a DT döntése alapján a mesterképzésben vagy az osztatlan képzés utolsó négy félévében felvett 

kreditek elismerésre kerültek. 

 

A doktoranduszok és a doktorjelöltek nyilvántartása 
 

28. §100 (1) A doktoranduszok, valamint a doktorjelöltek törzslapját a doktori adminisztráció vezeti. A 

doktori adminisztráció a törzslapok alapján a TR-en keresztül adatot szolgáltat a felsőoktatási 

információs rendszernek.  

 

(2) A doktori adminisztráció nyilvántartást vezet: 

a) a jogszabályban meghatározott adatok tekintetében a doktoranduszokról, valamint a 

doktorjelöltekről, 

b) a doktori iskolák által az adott félévben meghirdetett tantárgyakról és tanegységekről, 

c) a tanulmányi kötelezettségek és a kutatómunka teljesítéséről, 

d) a tanulmányok szüneteltetéséről, 

e) az abszolutóriumot szerzett doktoranduszokról, 

f) a fokozatszerzési eljárásokról. 

 

29. §101 A Rektori Kabinet 

a) összesített nyilvántartást vezet a doktori képzésbe felvettekről, illetve az abban résztvevőkről, 

b) gondoskodik a felettes szervek által kívánt adatszolgáltatásról, 

c) gondoskodik a doktori fokozatot szerzettek előírás szerinti nyilvántartásáról, 

d) előírt módon tartja a kapcsolatot az felsőoktatásért felelős minisztériummal, a fenntartóval, 

valamint a MAB-bal, 

e) anyakönyvet vezet a fokozatot szerzettekről, az oklevelek kiadásáról, 

f) 

 

 

 
98 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
99 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
100 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
101 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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V. fejezet 

A doktori fokozatszerzési eljárás és a doktori fokozat 

A doktori fokozat megszerzésének feltételei 

 

30. § (1) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében a 

doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet 

megszerezni.  

 

(2) 102A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében 

doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel és annak elfogadásával indul meg. 

Nem utasítható el annak a jelentkezése, aki az Egyetemen sikeresen befejezte a doktori képzést, azaz 

számára az abszolutórium ki lett állítva. A fokozatszerzési eljárás indításáról a DT dönt. A doktori 

fokozatszerzési eljárásban részt vevő személy a doktorjelölt. A doktori adminisztráció a 

doktorjelöltről törzslapot állít ki. 

 

(3)103 A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében a 

doktori fokozat megszerzésének feltételei: 

a) jelen szabályzatban, valamint a doktori iskolák által meghatározott kötelezettségek 

teljesítése, 

b) a doktori szigorlat eredményes letétele, 

c) két idegen nyelv – a tudományterület műveléséhez szükséges – ismerete, valamint a 

nyelvismeret megfelelő igazolása, amely siket doktorjelölt esetében a nem magyar jelnyelv 

ismeretének az igazolásával is történhet; 

d) önálló tudományos munkásság, bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, 

művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti 

alkotótevékenység eredményeinek a művészeti ág sajátosságainak megfelelő bemutatása és 

rögzítése az Adatbázisban, 

e) tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása, értekezés, alkotás bemutatása, az 

eredmények nyilvános vitában történő sikeres megvédése, 

f)104 a doktori adminisztráció által kiadott abszolutórium, amely igazolja az előírt 180 

kreditpont megszerzését. 

 

(4) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében a 

doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, továbbá akkor is, ha a 

doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be doktori 

értekezését. A doktorjelölt jogaira és kötelezettségeire – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 

egyebekben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 

(5)105 A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően felvétel nyert doktoranduszok esetében 

a fokozatszerzési eljárás a komplex vizsga letételét követően kezdődik. 

 

(6) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően jogviszonyt létesítő doktoranduszok 

esetében a doktori fokozat megszerzésének feltételei: 

a)106 107 a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése, a doktori képzésben 

előírt kreditek megszerzése; az egyéni felkészülés alapján, komplex vizsgával jogviszonyt 

 
102 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
103 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
104 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
105 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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létesítő doktoranduszok esetében az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák 

alapján a doktori iskola tanácsa további krediteket is elismerhet; 

b) a tudományterület műveléséhez szükséges két idegen nyelv ismeretének a doktori 

szabályzatokban meghatározottak szerinti igazolása, amely siketek esetében a nem magyar 

jelnyelv ismeretének az igazolásával is történhet;  

c) 108az önálló tudományos munkásság, bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más 

módon, művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti 

alkotótevékenység eredményeinek bemutatása; 

d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; 

értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában. 

e) A doktori értekezés benyújtásakor a tudományos munkásságot, illetve művészeti 

alkotótevékenységet igazoló művek rögzítése az Adatbázisban. 

 

A doktori szigorlat 

 

31. § (1) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében a 

doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori 

eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű 

számonkérési formája. 

 

(2)109 A doktori szigorlatot – legkésőbb a fokozatszerzésre irányuló kérelem benyújtásától számított 

két éven belül a doktorjelölti jogviszony időtartama alatt – nyilvánosan, szigorlati vizsgabizottság 

előtt kell letenni. A szigorlati vizsgabizottság legalább három tagból áll, amelyet a doktori iskola 

tanácsának javaslatára a DT hoz létre. A szigorlati vizsgabizottság tagjainak tudományos fokozattal 

kell rendelkezniük. A szigorlati vizsgabizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy a tagok 

legalább egyharmada az Egyetemmel nem áll foglalkoztatási viszonyban. Jelen rendelkezés 

alkalmazásában a Professor Emeritus az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek 

minősül. A szigorlati vizsgabizottság elnöke csak egyetemi tanár, Professor Emeritus vagy habilitált 

egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár lehet. A doktorandusz témavezetője nem lehet tagja a 

szigorlati vizsgabizottságnak. Nem lehet a szigorlati vizsgabizottság tagja az érintett közeli 

hozzátartozója, továbbá az, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. Egy személy egy 

fokozatszerzési eljárásban csak egy minőségben vehet részt. 

 

(3) A szigorlati vizsgabizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 1-5 közötti pontozással dönt a szigorlat 

elfogadásáról, amihez a bizottság jelenlévő tagjai által adható pontszámok legalább 60 %-a szükséges. 

Az eredményes szigorlat minősítése: summa cum laude (85 % felett), cum laude (71-85 %), rite (60-

70 %). A szigorlat 60 % alatti értékelése esetén a szigorlat eredménytelen. 

 

(4) A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. A doktori szigorlatról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

(5) A doktori védésre az eredményes doktori szigorlat után kerülhet sor. 

 

(6) Eredménytelen szigorlat ugyanabban az eljárásban egy félév elteltével egyszer ismételhető. 

 

 
106 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
107 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
108 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
109 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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A komplex vizsga 

 

32. § (1) A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő doktoranduszokra az 

alábbi szabályok vonatkoznak. 

 

(2) A komplex vizsgát – az Nftv. 72. § (5) bekezdésének megfelelően – az Országos Doktori Tanács 

által meghatározott elvek mentén szükséges megszervezni. A komplex vizsga követelményeit a 

doktori iskola működési szabályzatában meghatározott módon közzé kell tenni. 

 

(3)110 A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bizottság legalább három tagból 

áll. A bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az 

Egyetemmel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, 

Professor Emeritus vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktató, kutató 

lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem 

lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője. Nem lehet a komplex vizsgabizottság tagja az 

érintett közeli hozzátartozója, továbbá az, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. Egy 

személy egy fokozatszerzési eljárásban csak egy minőségben vehet részt.  

 

(4) A komplex vizsga két részből áll: 

a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág 

szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad 

számot és 

b) a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból. 

 

(5) A komplex vizsga egyes részei külön-külön napokon is lefolytathatók, sorrendjük tetszőleges, 

legkésőbbi lezárási időpontjának az adott oktatási félév lezárásával egybe kell esnie. 

 

(6) A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban 

ismételheti meg. 

 

(7) A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész 

napján kell kihirdetni. 

 

(8) A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet. 

 

(9)111 A komplex vizsga részben vagy teljes egészében elektronikus formában is lefolytatható a DT 

döntése alapján. A részben vagy teljes egészében infokommunikációs eszközökkel lefolytatott 

eseménynek minden tekintetben meg kell felelnie a részvételre vonatkozó, kötelezően előírt létszámra, 

valamint a jegyzőkönyv elkészítésre vonatkozó előírásoknak. Az elektronikus (online) felületen 

biztosítani kell a titkos szavazást, arra alkalmas szoftver-környezettel.  

 

A doktori értekezés 

 

33. § (1) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása 

folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek 

alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, 

 
110 A módosítást elfogadta és a hetedik mondatot beépítette a Szenátus a 2019. november 28-ai ülésén. Hatályos: 

2019. november 28. napjától. 
111 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
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tudományos előadások, művészeti alkotások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot 

tegyen. A doktori témát a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá. A doktori téma kiírója az a tudományos 

fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori iskola tanácsa 

jóváhagyta. 

 

(2) A doktori értekezés (továbbiakban: értekezés) a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, 

szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka magyarul vagy a 

szakma által indokolt idegen nyelven, amellyel bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért 

tudományos feladat önálló megoldására képes. 

 

(3) A doktori értekezés címlapján fel kell tüntetni a szerzőt, a doktori iskolát, a témavezetőt vagy a 

témavezetőket, a készítés helyét és idejét. Az értekezéshez tartalomjegyzék, magyar nyelvű 

összefoglaló és irodalomjegyzék tartozik. Ez utóbbiban szerepeltetni kell a jelölt, értekezésben 

felhasznált tudományos közleményeit is. Az értekezéshez függelék (pl. fénykép-, 

dokumentumgyűjtemény stb.) tartozhat. Amennyiben idegen nyelvű összefoglaló készül, annak 

nyelvét a doktori iskola határozza meg. Az értekezés benyújtásakor a doktorandusz, illetve a 

doktorjelölt nyilatkozik a bemutatott munka eredetiségéről (3. sz. melléklet). 

 

(4)112 113A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében az 

értekezést a fokozatszerzésre irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a kérelem elfogadását 

követő két éven belül a szakmailag illetékes doktori iskola adminisztrációját kezelő doktori 

adminisztrációnál kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a 

doktorjelöltnek nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve 

fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését két éven belül nem utasították el, illetve két éven belül nem 

volt sikertelenül zárult doktori védése, vagy 5 éven belül nem vonták vissza doktori fokozatát. Ezen 

további feltételeknek való megfelelésről, továbbá arról, hogy a disszertáció önálló munka, az irodalmi 

hivatkozások egyértelműek és teljesek a doktorjelölt írásban nyilatkozik a doktori értekezés 

benyújtásakor és a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor. 

 

(4a)114 115A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő doktoranduszok 

esetében a doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül doktori értekezést kell a 

doktori iskola adminisztrációját kezelő doktori adminisztrációnál benyújtania. Ez a határidő különös 

méltánylást érdemlő esetekben (pl.: szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok), önhibáján kívül 

nem tud eleget tenni – legfeljebb egy évvel, jelen szabályzat 22. § (2) bekezdésében meghatározottak 

szerint meghosszabbítható. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése. 

A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktori értekezés benyújtójának nincs 

folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve két éven belül nem 

volt sikertelenül zárult doktori védése. Az ezen, további feltételeknek való megfelelésről a doktori 

értekezés benyújtója írásban nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor. 

 

(4b)116 A komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítő hallgatónak a (4a) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a jelen 

szabályzatban meghatározottak szerint doktori értekezést benyújtania. Ez a határidő különös 

méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel doktori iskolához benyújtott méltányossági 

 
112 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
113 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
114 A számozást beépítette és a módosítást elfogadta a Szenátus a 2019. november 28-ai ülésén. Hatályos: 2019. 

november 28. napjától. 
115 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
116 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
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kérelem alapján meghosszabbítható. Ezen doktoranduszok fokozatszerzési eljárásában a hallgatói 

jogviszony szüneteltetése legfeljebb négy félév lehet. A doktori értekezés benyújtásának feltételei 

egyebekben megegyeznek a (4a) bekezdésben, továbbá jelen szabályzatban meghatározottakkal. 

  

(5) Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit. A doktori értekezés tézisfüzete az önálló 

tudományos munkásság, illetve az önálló művészeti alkotótevékenység eredményeit összefoglalóan 

mutatja be. Az eredményeket egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új 

megállapításokat tételesen, a pályázó szakmai publikációira, illetve művészeti alkotásaira építve.  

 

(6) Az értekezés és a tézisek formai követelményeit és terjedelmét a doktori iskola határozza meg. 

 

(7) Az értekezés benyújtásakor a doktori iskola tanácsa javaslatot tesz a bírálóbizottságra és a két 

hivatalos bírálóra, ezt a javaslatot a doktori tanács jóváhagyja vagy módosítja. Az egyik bíráló nem 

állhat foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel. A kijelölt és felkért hivatalos bírálók 

a feladatot 15 napon belül indoklás nélkül visszautasíthatják. Egy személy egy fokozatszerzési 

eljárásban csak egy minőségben vehet részt. 

 

(8) A doktori értekezés esetleges előzetes vitájáról a munka végső formába öntése előtt a doktori 

iskolák szabályzata rendelkezik. Az előzetes vitát a doktori iskola tanácsa szervezi meg.  

 

(9) Az értekezést és a téziseket a doktori iskola szabályzatában meghatározott formában, 

példányszámban és nyelven elektronikusan és nyomtatott formában kell benyújtani. 

 

A bírálati eljárás és a nyilvános vita 

 

34. §117 Az értekezést bírálóbizottság előtt nyilvános vitában kell megvédeni. A vitát legalább egy 

héttel annak időpontja előtt az illetékes kar hirdetőtábláján, honlapján, az ODT honlapján, és a vita 

helyszínén meg kell hirdetni. A doktori iskola tanácsa dönthet a sajtóban történő meghirdetésről is.  

 

35. § (1)118 A doktori értekezés nyilvános vitájának lebonyolítására, valamint az értekezés 

elfogadásáról való döntéshozatalra és a nyilvános védés értékelésére, a doktori iskola javaslata alapján 

a DT bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság elnökből, a két bírálóból és további kettő tagból áll. 

A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor 

Emeritus vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A 

bizottság minden tagja tudományos fokozattal rendelkezik, akiknek legalább egyharmada, illetve 

legalább az egyik bíráló külső szakember, nem áll az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban. Nem lehet a bizottság tagja a doktori értekezés benyújtójának témavezetője. A 

bírálóbizottság összetételével szemben 8 napon belül a jelölt – kizárólag összeférhetetlenség vagy 

elfogultság esetén – a doktori tanácsnál írásban kifogást emelhet. 

  

(2)119 A két bíráló a doktori tanács felkérésére az értekezés benyújtásától számított, a szorgalmi 

időszakra eső 2 hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről és nyilatkozik, hogy javasolja-e 

annak nyilvános védésre kitűzését. Az értekezés csak két támogató javaslat esetén bocsátható 

nyilvános vitára. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a doktori tanács harmadik bírálót kér fel. 

Ebben az esetben a bíráló bizottság tagjainak száma hatra emelkedik. Két elutasító bírálat esetén 

 
117 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
118 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
119 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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ugyanazon doktori témában új doktori értekezés benyújtása leghamarabb két év elteltével, legfeljebb 

egy alkalommal kezdeményezhető. 

   

(3) A bírálatban részletezni kell az értekezés tartalmi és formai erényeit, hibáit, külön kitérve arra, 

hogy a tézisekben ismertetett, a doktori értekezés benyújtója által elért új, saját tudományos 

eredmények elfogadhatók-e. A bírálóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy javasolják-e az értekezés 

elfogadását és a doktori fokozat megítélését a doktori értekezés benyújtójának. A bírálatban kérdéseket 

lehet intézni a doktori értekezés benyújtójához. 

  

(4) Az aláírt bírálatokat a doktori tanács számára elektronikusan vagy nyomtatott formában a 

szakmailag illetékes doktori iskola tanácsának kell megküldeni. A bírálatra a doktori értekezés 

benyújtója írásban köteles válaszolni. A választ a szakmailag illetékes doktori iskola tanácsához kell 

eljuttatnia. 

   

(5)120 Az értekezést a két támogató bírálat beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső két 

hónapon belül kell nyilvános vitára bocsátani. A doktori értekezés benyújtója a bírálatokat előzetesen 

írásban kézhez kapja, az azokban feltett kérdésekre, legalább 10 nappal a nyilvános vita előtt, írásban 

válaszol. A doktori adminisztráció gondoskodik arról, hogy az értekezésbe, a bírálatokba és a 

válaszokba a bírálóbizottság tagjai betekintést nyerhessenek. A bírálatokban feltett kérdésekre a 

doktori értekezés benyújtója a védés során – a nyilvános vitában – szóban válaszol. 

  

36. § (1) A vitát a bírálóbizottság elnöke vezeti. 

 

(2) A nyilvános vita kezdetén az elnök megállapítja a határozatképességet, amelyhez a bírálóbizottság 

legalább négy tagjának, köztük legalább egy külső szakembernek a jelenléte szükséges. A vita akkor 

folytatható le, ha legalább az egyik bíráló jelen van és a másik bíráló írásban nyilatkozott, hogy a 

kérdéseire adott válaszokat elfogadja. 

  

(3) A nyilvános vita keretében a doktori értekezés benyújtója szabad előadásban ismerteti 

értekezésének téziseit, illetve művészeti alkotásait, majd a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a 

bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire, észrevételeire válaszol. A doktori értekezés benyújtója 

kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával zárt védés 

tartható, ha a doktori értekezés szabadalmi eljárással érintett vagy nemzetbiztonsági okból minősített 

adatot tartalmaz. 

 

(4)121 A vita elnök általi lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 1-5 közötti 

pontozással dönt az értekezés elfogadásáról, amihez a bizottság jelenlévő tagjai által adható 

pontszámok legalább 60 %-a szükséges. Az eredményesen megvédett értekezés minősítése: summa 

cum laude (85 % felett), cum laude (71-85 %), rite (60-70 %). Az értekezés 60 % alatti értékelése 

esetén az értekezés megvédése eredménytelen. Az elnök a vita eredményét a szavazás után 

nyilvánosan kihirdeti és indokolja. 

 

(5)122 A védésről és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A doktori szigorlat, komplex 

vizsga és védés eredményéről az Egyetem – kérelemre – igazolást ad, jelezve abban, hogy az igazolás 

nem jelenti a doktori fokozat odaítélését.  

 

 
120 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
121 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
122 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
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(5a)123 A doktori védés részben vagy teljes egészében elektronikus formában is lefolytatható a DT 

döntése alapján, az előterjesztésben a bizottsági névsor mellett a védés javasolt módját is fel kell 

tüntetni. A részben vagy teljes egészében infokommunikációs eszközökkel lefolytatott eseménynek 

minden tekintetben meg kell felelnie a részvételre vonatkozó, kötelezően előírt létszámra, valamint a 

jegyzőkönyv elkészítésre vonatkozó előírásoknak. Az elektronikus (online) felületen biztosítani kell a 

titkos szavazást, arra alkalmas szoftver-környezettel. 

 

(6) Sikertelen védés esetén ugyanazon doktori témában új doktori értekezés benyújtása leghamarabb 

két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. 

 

(7)124 A doktori fokozat a jelen szabályzat 42/A §-ban rögzített eljárásban hozott EDT határozata 

alapján vonható vissza, amennyiben megállapításra kerül, hogy a doktori fokozat odaítélésének 

feltételei nem teljesültek. 

 

A doktori értekezés nyilvánossága 
 

37. § (1)125 A doktori értekezés és annak tézisei mindenki számára nyilvánosak. A doktori értekezés 

és annak tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való, teljes terjedelmű nyilvánosságra 

hozataláról a doktori iskolák az Egyetemi Könyvtár és Tudásközponttal (továbbiakban: Könyvtár) 

együttműködésben gondoskodnak, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és 

egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a (2), (3), (4) és (5) bekezdésekben meghatározott 

módon elhelyezik. 

 

(2) A doktori értekezés és a tézisek nyilvántartása, teljes szövegű tárolása, elektronikus formában 

külön adatbázisban, a Könyvtár által üzemeltetett Pécsi Egyetemi Archívum (továbbiakban: PEA) 

doktori repozitóriumában történik. A doktori repozitórium feltöltéséről a védési eljárást megelőzően a 

doktori iskolák gondoskodnak. Az adatokat, valamint a doktori értekezés és annak tézisei teljes 

szövegét az Könyvtár – adatgondozást követően – elhelyezi a PEA „Védés előtt álló disszertációk” 

gyűjteményében. 

 

(3)126 A doktori iskolák szabályzatában meghatározott módon, a repozitóriumban történő elhelyezés 

mellett, a disszertációt a nyilvános védés nyelvén, annak téziseit magyar és angol, esetleg más, az 

adott tudományág sajátosságainak megfelelő nyelven az Egyetem honlapján, illetve a www.doktori.hu 

honlapon megadott cím megadásával mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. 

 

(4) A védési folyamat lezárulta után az Könyvtár – az EDT hivatalos értesítése alapján – elhelyezi a 

disszertációt és téziseit a PEA megfelelő doktori iskolai gyűjteményében és a disszertációt DOI-

azonosítóval látja el, amely a repozitóriumra mutató linken keresztül mindenki számára 

hozzáférhetővé válik. 

 

(5) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori 

tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató 

véleménye alapján és a DT jóváhagyásával legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének 

időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és 

doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.  

 
123 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 22-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
124 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
125 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
126 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 

http://www.doktori.hu/
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Az önálló tudományos munkásság 

 

38. § (1) A doktorandusz a doktori témájában végzett kutatásainak eredményeiről tudományos 

közleményekben, illetve (dokumentált) művészeti alkotótevékenységével számol be. A doktori iskola 

működési szabályzata tartalmazza, hogy a doktori értekezés benyújtójának az értekezés beadásakor 

milyen – megjelent vagy közlésre elfogadott – tudományos közleményekkel, illetve művészeti 

alkotótevékenységéről milyen dokumentációval kell rendelkeznie. A doktori képzés minőségének 

fenntartása érdekében legalább egy az adott területen Q1 – Q4 besorolású, vagy az MTA illetékes 

osztályának besorolása szerint minősített folyóiratban megjelent publikáció, valamint legalább egy 

idegen nyelvű publikáció a követelmény. Amely feltételek egy megfelelő besorolású folyóiratban 

megjelent idegen nyelvű publikációval egyben teljesíthetők.  

 

(1a)127 A 2022. szeptember 22. napjától hallgatói jogviszonyt létesítők esetében a doktori képzés 

minőségének fenntartása érdekében, az (1) bekezdéstől eltérően legalább két, az adott területen a 

Scimago szerinti Q1 – Q4 besorolású, vagy az MTA illetékes osztályának A-D besorolása szerint 

minősített folyóiratban megjelent publikáció, vagy önálló, elbírált monográfia vagy elbírált 

tanulmánykötet fejezeteként megjelent publikáció a követelmény. A doktori iskola szabályzatában 

rögzítve előbbieknél szigorúbb feltételeket támaszthat. 

 

(2) A közleményeknek társszerzői is lehetnek, közöttük a doktorandusz témavezetője is. Ha a 

közleményben két doktorandusz is szerző, úgy a témavezetőnek kell nyilatkoznia, hogy az 

értekezésben felhasznált eredmények mennyiben tükrözik az adott jelölt hozzájárulását. 

 

(3) A doktorandusz önálló tudományos munkásságának elismerése során figyelembe kell venni a 

doktori témájához kötődő találmány létrehozásában általa végzett, legalább 15%-os arányú 

(dokumentált) feltalálói tevékenységet, amennyiben azt az Egyetem Innovációs Bizottsága befogadta. 

Egyéb típusú, valamint az Egyetemtől függetlenül létrehozott szellemi alkotások elfogadhatóságáról az 

Egyetem Innovációs Bizottsága állásfoglalását szükséges kikérni. A feltalálói tevékenység 

elismerésének szabályait a doktori iskola működési szabályzata tartalmazza. 

 

Az idegen nyelvek ismerete 

 

39. § (1) A fokozatszerzéshez szükséges első idegen nyelv kizárólag a DT által meghatározott idegen 

nyelvek egyike lehet. A nyelvismeret igazolásához legalább B2 szintű komplex államilag elismert 

nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű okirat szükséges. 

 

(2)128 129A doktori iskola működési szabályzata tartalmazza, a doktori fokozatszerzéshez előírt és a 

hatáskörébe utalt nyelvismereti követelményeket, a követelmények teljesítéséhez elfogadott nyelvek 

listáját, valamint a magyar és külföldi doktoranduszok esetében előírt nyelvismeret igazolásának 

módját azzal, hogy a doktori fokozatszerzéshez szükséges második idegen nyelv ismeretének 

igazolása történhet államilag akkreditált nyelvvizsgaközpont, illetve a PTE Idegen Nyelvi Központja 

vagy az ÁOK Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet által kiállított nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal.  

 
127 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 22.i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
128 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
129 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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A doktori fokozat, a doktori fokozat minősítése, 

a doktori oklevél tartalma, a doktoravatás 

 

40. § (1) A fokozatszerzési eljárás akkor sikeres, ha a jelölt a DT által, az adott doktori iskola 

tekintetében elfogadott publikációs- és vizsgakövetelményeket maradéktalanul teljesítette, a doktori 

értekezését sikeresen megvédte, és a nyelvi követelmények teljesítését igazolja. 

 

(2) A doktori fokozat odaítélésére a sikeres fokozatszerzési eljárás után, a doktori iskola 

előterjesztésére a DT tesz javaslatot. A doktori iskola előterjesztése alapján a fokozatot az EDT titkos 

szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű többségének támogató szavazata mellett ítéli oda. A doktori 

fokozatról az EDT oklevelet állít ki, melyet az EDT elnöke és az Egyetem rektora ír alá. 

 

(3)130 Az EDT döntése ellen a döntés címzettje a TVSZ 12. §-ában foglaltak szerint jogorvoslattal 

élhet.  

 

(4) A doktori fokozat minősítését a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő 

doktoranduszok esetén a szigorlat százalékos eredményének 30 %-os, a nyilvános vita százalékos 

eredményének 70 %-os figyelembevételével kell kiszámítani. A számítás módja: 

%=(3*szigorlat+7*védés)/10, aminek alapján a fokozat minősítése: summa cum laude (85 % felett), 

cum laude (71-85 %), rite (70 %-60 %). A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően 

megkezdő doktoranduszok esetében a fokozat minősítése a nyilvános vita minősítésével azonos. 

 

41. § (1)131 A doktori oklevél tartalmazza a Pécsi Tudományegyetem nevét, pecsétjét, az oklevél 

birtokosának azonosításra alkalmas nevét, születésének helyét és idejét, a doktori fokozat minősítését, 

tudományterületét és tudományágát, illetve művészeti ágát, az odaítélés helyét, évét, hónapját és 

napját. Az oklevél mintalapot jelen szabályzat 4. sz. és 5. sz. mellékletei tartalmazzák.  

 

(2) Az oklevelet az Egyetem magyar és angol nyelven állítja ki. A kiállításhoz szükséges adatok 

beszerzését az EDT ügyrendje tartalmazza. 

 

42. § (1)132 A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem ünnepélyes nyilvános szenátusi ülés keretében 

avatja doktorrá, amelyen az új doktorok az okleveleket aláírásukkal igazoltan átveszik. A doktorrá 

avatás keretében a jelöltek fogadalmat tesznek. A doktori avatást a fokozatot odaítélő döntést követő 

fél éven belüli időpontra a Rektori Kabinet szervezi meg. A rektor különös méltánylást érdemlő okból 

engedélyezheti az avatás más formában történő megszervezését. 

 

(2)133 134 135A doktori fokozatot szerzettek a doktorrá avatás után használhatják a dr. (PhD/DLA) 

címüket. Az Egyetem a doktorandusz kérelmére a doktorrá avatás előtt az EDT döntéséről igazolást ad 

ki, melyet rektor ír alá. 

 

 

 
130 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
131 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
132 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
133 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
134 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
135 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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A doktori fokozat visszavonása136 

 

42/A. § (1) A doktori fokozatot – az Nftv. 52/A §-ban foglalt rendelkezésekre is tekintettel – az EDT 

határozatával visszavonja, amennyiben megállapításra kerül, hogy a doktori fokozat odaítélésének 

feltételei nem teljesültek, így különösen ha bizonyítást nyert, hogy az odaítélt doktori címet vagy azzal 

egyenértékű tudományos fokozatot annak jogosultja úgy szerezte meg, hogy részben vagy egészben 

sajátjaként mutatta be más szellemi alkotását, vagy művében hamis, esetleg hamisított adatokat 

használt, és a doktori ügyben eljáró testületet vagy személyt megtévesztette, vagy tévedésben tartotta. 

A doktori cím visszavonása iránti eljárás akkor folytatható le, ha a cím jogosultja az eljárás 

kezdeményezésekor még él.   

 

(2) A doktori fokozat visszavonására irányuló eljárást az EDT elnökénél az kezdeményezheti, aki az 

(1) bekezdésben foglaltakat igazolja, vagy megalapozottan valószínűsíti. 

 

(3) A doktori fokozat visszavonásáról az EDT dönt, az EDT elnökének előterjesztése alapján. A 

fokozat visszavonása ügyében az EDT elnöke köteles a doktori fokozat tudományága szerint illetékes 

doktori tanács határozatba foglalt véleményét kérni arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltétel 

megállapítható-e. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárásban szakértő(k) bízható(k) meg. 

 

(4) A doktori fokozat visszavonása iránti eljárásban a doktori fokozat tudományága szerint illetékes 

doktori tanács elnöke által felkért, az elnök részvételével működő bizottság meghallgatja az érdekeltet. 

A bizottságban a Doktorandusz Önkormányzat képviseletét biztosítani kell. Ha az érdekelt ismételt 

szabályos értesítés ellenére sem jelenik meg, vagy kéri meghallgatásának mellőzését, az EDT a 

meghallgatás hiányában is jogosult érdemi döntéshozatalra. 

(5) A fokozat visszavonásáról szóló döntés ellen az érintett a közléstől, ennek hiányában a tudomásra 

jutásától számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be. Fellebbezés esetén a rektor 5 fős eseti 

bizottságot jelöl ki, melynek tagjai doktori iskola törzstagok, és legalább 50%-uk 

nincs foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel. A fellebbezésről az eseti bizottság 

véleménye figyelembe vételével a Másodfokú Tanulmányi Bizottság dönt.  

42/B. § (1) A doktori fokozat visszavonásáról az EDT értesíti a Könyvtárat. A Könyvtár törli a 

nyilvántartásaiból a visszavont doktori fokozat alapjául szolgáló értekezés és tézisek doktori 

értekezéskénti, illetőleg doktori téziskénti minősítését, továbbá intézkedik a megfelelő adatbázisokban 

e minősítések törléséről. 

 

(2) Ha az a személy, akitől a doktori fokozatot megvonták, kérelmezi az értekezés és a tézisek 

visszaszolgáltatását és az ezekre vonatkozó könyvtári nyilvántartási adatok teljes törlését, az értekezést 

számára ki kell adni, az adatokat törölni kell, és a PEA-ban az értekezés és a tézisek szövegéhez való 

hozzáférését le kell tiltani. 

 

VI. fejezet 

Kitüntetéses doktorrá avatás 

 

43. § (1) 137Az Egyetem – a Szenátus javaslatára, az felsőoktatásért felelős miniszter előterjesztésére, a 

köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” 

kitüntetéssel avatja doktorrá azt, aki  

 
136 Beépítette a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2022. szeptember 22. 

napjától. 
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a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. §-a, illetve a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 29. §-a alapján végzett tanulmányai során a 9. évfolyamtól 

kezdődően az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeiről kapott bizonyítványában, 

továbbá az érettségi bizonyítványában minden jegye jeles (5), szorgalmának értékelése pedig 

példás (5), 

b) az osztott képzésben alap- és mesterszakon vagy az osztatlan képzésben végzett tanulmányai 

során letett valamennyi kötelező vizsgája jeles (5) vagy az Egyetem által alkalmazott 

értékelési rendszerben jeles (5) eredménynek felel meg, valamint 

c) a doktori tanulmányai során letett kötelező vizsgáinak eredménye jeles (5), továbbá – feltéve, 

hogy doktori szigorlatot teljesíteni volt köteles – doktori szigorlatának minősítése summa 

cum laude, a doktori védésen nyújtott teljesítményét pedig a meghatározott értékelési 

rendszerben a legmagasabbra értékelték. 

 

(2) Amennyiben a jelölt tanulmányait részben külföldön végezte, az (1) bekezdésben foglalt 

követelményeket - a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését, illetve a doktori 

oklevél honosítását követően - a külföldi oktatási intézmény értékelési rendszerének megfelelően 

kell figyelembe venni. 

 

(3) Főiskolai, illetve egyetemi szintű képzés után megszerzett végzettségi szint esetében az (1) 

bekezdés b) pontjában foglaltakat a főiskolai, illetve egyetemi szintű képzés eredményeire is 

érteni kell. 

 

(4) A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt a DT-hoz benyújtott írásbeli kérelemben 

kezdeményezi. A DT a kérelmet – javaslatával – az EDT elnökéhez továbbítja. A kérelem 

támogatásáról a Szenátus dönt. 

 

(5)138 A Szenátus támogató javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter előterjesztéséhez a 

rektor megküldi a miniszternek azon okiratok hiteles másolatát, amelyek tanúsítják, hogy a jelölt 

megfelel az (1) bekezdésben rögzített feltételeknek. 

 

VII. fejezet 

A tudomány(ok) kandidátusa fokozat elismerése 

 

44. § A tudomány(ok) kandidátusa részére – ha a kandidátusi oklevélben megjelölt tudományszakon 

az Egyetem akkreditálva van – írásbeli kérésre, a költségek megtérítésével, az Egyetem – külön 

vizsgálati eljárás nélkül – doktori oklevelet állít ki. Az így kiállított oklevélnek nincs minősítése. 

 

VIII. fejezet 

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása 

 

45. § (1)139 A honosítási eljárást az Egyetem a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései alapján folytatja le, azaz a külföldi oklevél jogi hatályát az 

általa kiállított oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja (honosítja). A külföldi oklevelek által 

tanúsított tudományos fokozat honosítása azon felsőoktatási intézmény feladata, amely a külföldi 

oklevélnek megfelelő tudományágban vagy művészeti ágban doktori fokozat odaítélésére jogosult. Az 

 
137 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
138 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
139 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
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Egyetem a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a 

doktori cím használatára. 

 

(2)140 141 Az EDT az érintett tudományterületi, illetve tudományági doktori iskola és doktori tanács 

javaslatára doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha azt 

olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján tudományos fokozat 

kiállítására jogosult, és a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek, vagy 

kiegészítő feltételek előírásával, és azok teljesítésével megfeleltethetők a doktori fokozat 

megszerzéséhez előírt követelményeknek. A honosított fokozatnak nincs minősítése. 

 

(3)142 143 A személyi adatait hatósági igazolvánnyal igazoló kérelmező megjelölheti, mely oklevéllel 

egyenértékű oklevélként kéri a honosítást. A tagállam állampolgárának nem minősülő, magyar 

állampolgársággal nem rendelkező személy akkor jogosult oklevele honosíttatására, ha 

keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. A honosítás a külföldi oktatási intézmény jogállása, az oklevél jogi hatálya, a 

tanulmányi idő, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények alapján történik. Ha a kérelmező 

képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az EDT a 

külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés 

megvédése stb.) kötheti. A részletes szabályokat az EDT ügyrendje, és a doktori tanácsok szabályzatai 

tartalmazzák. 

 

IX. fejezet 

Tiszteletbeli doktorrá (Doctor Honoris Causa), valamint a tiszteletbeli doktorrá és professzorrá 

(Doctor et Professor Honoris Causa) avatás 

 

46. § (1)144 Az Egyetem jelen szabályzatában foglalt követelményeknek megfelelően az arra érdemes 

bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (Doctor Honoris Causa), vagy tiszteletbeli doktorrá 

és professzorrá (Doctor et Professor Honoris Causa) avathatja. 

 

(2) A karok a kari tanács támogatásával évente, karonként egy személy Doctor Honoris Causa 

(tiszteletbeli doktor) avatásra tehetnek előterjesztést, ha a címmel kitüntetendő hazai vagy külföldi 

személy 

a) több évtizeden keresztül kiemelkedően művelte tudományterületét és nemzetközi 

szaktekintély, 

b) szoros kapcsolatot tart fenn az Egyetemmel, vagy az Egyetemnek, illetve a magyar 

tudománynak komoly szolgálatokat tett, és 

c) Doctor Honoris Causa címmel való kitüntetése az Egyetem megbecsültségét emeli. 

 

(3) A karok a kari tanács támogatásával évente, karonként egy személy Doctor et Professor Honoris 

Causa (tiszteletbeli doktor és professzor) avatásra tehetnek előterjesztést, ha a címmel kitüntetendő 

hazai vagy külföldi személy 

a) több évtizeden keresztül kiemelkedően művelte tudományterületét és nemzetközi 

szaktekintély, 

 
140 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
141 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
142 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
143 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
144 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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b) az Egyetemen folytatott oktatási, kutatási tevékenysége révén szoros kapcsolatot tart fenn az 

Egyetemmel vagy az Egyetemnek oktatási feladatainak ellátása, az oktatás színvonalának 

emelése terén komoly szolgálatot tett, 

c) Doctor et Professor Honoris Causa címmel való kitüntetése az Egyetem megbecsültségét 

emeli. 

 

(4) Az előterjesztésekről az EDT támogató véleménye alapján a Szenátus dönt, figyelemmel a karok 

közötti arányokra. 

 

(5) A tiszteletbeli doktorrá, valamint a tiszteletbeli doktorrá és professzorrá avatásra a hagyományok 

szerint ünnepélyes szenátusi ülésen évente két alkalommal (március 15-ei megemlékezés, valamint 

novemberben a Magyar Tudomány Napja keretében) kerül sor. 

 

(6) Az avatás során a tiszteletbeli doktor latin nyelvű, kézzel írott oklevelet és professzori talárt kap. 

Az oklevél és a professzori talár költségei az előterjesztő szervezeti egység keretét terhelik. 

 

X. fejezet 

Predoktori állások 

 

47. § (1) Az Egyetem – a doktori iskolákkal egyetértésben – azon doktoranduszok számára, akik a 

szervezett képzés keretében abszolutóriumot szereztek, évente meghatározott számú predoktori állást 

hirdethet meg a doktori képzésből befolyó bevételei terhére, összhangban a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyra vonatkozó hatályos egyetemi szabályokkal. A predoktori alkalmazás célja, hogy 

elősegítse a doktorandusz számára az értekezés elkészítését a szervezett képzés befejezését követő egy 

éven belül. 

 

(2) A predoktori állások betöltésére legfeljebb 12 hónapra szóló határozott idejű megbízási szerződés 

keretében kerül sor, az állás betöltője hallgatói jogviszonyba nem kerül. A nettó megbízási díj 

megegyezik a kutatási és disszertációs szakaszra megállapított mindenkori doktori ösztöndíj 

összegével.  

 

(3) A predoktori állás betöltője a megbízási szerződés hatálya alatt egyéb, főállásból származó 

jövedelemmel nem rendelkezhet. 

 

(4) A predoktori állások betöltésének egyéb feltételeit és a pályázati feltételeket a kari eljárási rend 

határozza meg. 

 

XII. fejezet 

Záró, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 

 

48. § (1) A szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg 

hatályát veszti a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2007. június 21-ei ülésén elfogadott, és többször 

módosított, illetve kiegészített doktori szabályzat.  

 

(2) A szabályzat hatályba lépését követően legkésőbb 2019. december 31-ig létre kell hozni a doktori 

tanácsokat, amihez az Egyetem érintett szabályzataiban a szükséges módosításokat el kell végezni.  
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(3) A doktori iskolák az akkreditációs eljáráshoz, de legkésőbb 2019. december 31-ig kötelesek 

elkészíteni a saját szabályzatukat. A doktori tanácsok legkésőbb 2019. december 31-ig kötelesek 

elkészíteni a saját szabályzatukat. 

 

(4) A kari doktori tanácsok a DT-k megalakulásig, de legkésőbb 2019. december 31-ig folytatják 

tevékenységüket és ellátják a DT-k 13. §-ban meghatározott feladatait. 

 

(5) 145A doktori iskolák és a DT-k felülvizsgálják, és szükség esetén kiegészítik, illetve módosítják a 

doktori képzéssel kapcsolatos szabályzataikat. 

(6)146 A 38. § (1) bekezdésében meghatározott publikációs tevékenység érvényesítése jelen szabályzat 

hatályba lépését, 2019. március 21-ét követően felvételre kerülő doktoranduszok esetében kötelező. 

 

(7) A jelen szabályzat elfogadásakor működő Egyetemi Doktori Bizottság a jelen szabályzat hatályba 

lépését követően, mint Egyetemi Doktori Tanács működik tovább, azzal a megkötéssel, hogy a DT-k 

elnökeivel értelemszerűen a DT-k megalakulását követően egészül ki az EDT. 

 

49. §147  

 

50. §148 A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a 

2019/2020. tanév tavaszi félévét nem kell figyelembe venni 

a) a jelen szabályzat 21. § (6) bekezdésében a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetéséről 

rendelkező korlátozó szabályok alkalmazása során, és 

b) a jelen szabályzat 22. § (2) bekezdésében a doktori értekezés benyújtási határidejére (komplex 

vizsgát követő három éven belüli benyújtására) vonatkozó szabály alkalmazása során. 

 

51. §149 150 151(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

 

(5)152  

 

(6)  

 

 

 

 

 
145 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
146 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
147 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2022. 

szeptember 22. napjától. 
148 Beépítette a Szenátus 2020. április 29-én lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában elfogadott módosítás. 

Hatályos: 2020. április 29. napjától. 
149 Beépítette a Szenátus 2020. április 29-én lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában elfogadott módosítás. 

Hatályos: 2020. április 29. napjától. 
150 A 6/2020-as számú rektori utasítás alapján 2020. szeptember 1. napján hatályát veszti. 
151 Az 51. §-t hatályon kívül helyezte a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 

2022. szeptember 22. napjától. 
152 A módosítást a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
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        Dr. Miseta Attila s. k. 

                     rektor 

 

Záradék: Jelen szabályzatot a Szenátus 2019. március 21-ei ülésén 33/2019. (03. 21.) számú 

határozatával fogadta el. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén 205/2019. (11. 28.) számú 

határozatával fogadta el. A módosítások 2019. november 28. napján lépnek hatályba. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 60/2020. (04.29.) számú elektronikus úton hozott 

határozatával fogadta el. A módosítás az elfogadás napján lép hatályba, a szabályzat 51. §-a a 

veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 144/2020. (06.18.) számú határozatával fogadta el. A 

módosítások 2020. június 18. napján lépnek hatályba. A Szabályzat 51. §-a a 6/2020-as számú rektori 

utasítás alapján 2020. szeptember 1. napján hatályát veszti. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 131/2022. (09.21.) számú határozatával fogadta el. A 

módosítások 2022. szeptember 22. napján lépnek hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 
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1. sz. melléklet 

A Pécsi Tudományegyetem Oktatási Hivatal által nyilvántartott doktori iskolái153 

1. Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola 

 

2. Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola 

 

3. Breuer Marcell Doktori Iskola 

 

4. Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 

 

5. Egészségtudományi Doktori Iskola 

 

6. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 

 

7. Filozófia Doktori Iskola 

 

8. Fizika Doktori Iskola 

 

9. Földtudományok Doktori Iskola 

 

10. Gazdálkodástani Doktori Iskola 

 

11. Gyógyszertudományok Doktori Iskola154 

 

12. Interdiszciplináris Doktori Iskola 

 

13. Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola 

 

14. Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola155 

 

15. Kémia Doktori Iskola 

 

16. Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola 

 

17. Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

 

18. Nyelvtudományi Doktori Iskola156 

 

19. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

20. Művészeti Doktori Iskola157 

 

21. Pszichológia Doktori Iskola 

 

22. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 

 
153 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
154 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
155 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
156 Az Oktatási Hivatal FNYF/256-1/2021. ügyszámú határozata alapján a meghirdetés utolsó tanéve: 2017/2018. 

II. 
157 A Doktori Iskola nevének módosítását a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. június 

18. napjától. 
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2. sz. melléklet 

 

A Pécsi Tudományegyetem doktori tanácsai és a doktori tanácsokhoz tartozó doktori iskolák158 

 

Egyetemi Doktori Tanács 

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Tanács159 

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 

Interdiszciplináris Doktori Iskola 

Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola160 

Nyelvtudományi Doktori Iskola161 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola 

Pszichológiai Doktori Iskola 

Egészségtudományi Doktori Tanács 

Egészségtudományi Doktori Iskola 

Gazdaságtudományi Doktori Tanács 

Gazdálkodástani Doktori Iskola 

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 

Művészeti és Műszaki Doktori Tanács162 

Breuer Marcell Doktori Iskola 

Művészeti Doktori Iskola 

Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Doktori Tanács 

Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 

Gyógyszertudományok Doktori Iskola163 

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola 

Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola 

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

Állam- és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Filozófia Doktori Iskola 

Természettudományi Doktori Tanács 

Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola 

Fizika Doktori Iskola 

Földtudományok Doktori Iskola 

Kémia Doktori Iskola 

 

 
158 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
159 A Doktori Tanács nevének módosítását a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2020. 

június 18. napjától. 
160 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
161 Az Oktatási Hivatal FNYF/256-1/2021. ügyszámú határozata alapján a meghirdetés utolsó tanéve: 2017/2018. 

II. 
162 A Doktori Tanács és a Művészeti Doktori Iskola nevének módosítását a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén 

fogadta el. Hatályos: 2020. június 18. napjától. 
163 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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3. sz. melléklet 

Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről164 

 

Alulírott  

 

név:  

 

születési név:  

 

anyja neve:  

 

születési hely, idő: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

című doktori értekezésemet a mai napon benyújtom a(z) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Doktori Iskolához fokozatszerzés céljából 

 

 

Témavezető(k) neve(i):.........................................................................................................................  

 

Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet 

- korábban más doktori iskolába (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be,  

- fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el,  

- az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelenül zárult doktori védésem,  

- öt éven belül doktori fokozatom visszavonására nem került sor, 

- értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását sajátomként nem mutattam be, az irodalmi 

hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy hamisított adatokat 

nem használtam. 

 

Dátum:………………………………….. 

 

…………………………………. 

doktorjelölt/doktorandusz aláírása 

 

 

A doktori adminisztráció igazolása165 

 

A fent megadott címmel készült doktori dolgozatot átvettem 

 

Pécs, ……… év ………………hónap  ……… nap. 

 

…………………………………. 

aláírás 

 
164 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
165 A módosítást a Szenátus 2022. szeptember 21-i ülésén fogadta el. Hatályos: 2022. szeptember 22. napjától. 
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  4. sz. melléklet166 

 

DOKTORI (PhD) OKLEVÉL 

 

Mi, a Pécsi Tudományegyetem Rektora és Egyetemi Doktori Tanácsa köszöntjük az olvasót. 

Elődeink dicséretre méltó rendelkezése, hogy azok, akik tisztes tanulmányokra adták magukat, 

tudományosságuk jogosan megillető tanúbizonyságát törvényszabta módon megszerezzék. Mivel tehát 

 

Név 

 

aki ………………….. helységben, …………év ………………… hó ………. napján született, 

a különböző jogszabályokban előírt tanulmányait követőleg tudományos felkészültségét 

egyetemünk szabályszerűleg felállított bizottságai előtt szigorú vizsgák keretében bebizonyította, 

és értekezését a ……………………..tudományok területén a(z) ……………ban/ben 

nyilvánosan megvédte, ezért őt az alant írt napon, hónapban és évben 

……………………………. eredménnyel 

doktorrá (Doctor of Philosophy) 

 

avattuk, nyilvánítottuk és kihirdettük, felruházván őt mindama előjogokkal, melyek az egyetemi 

doktorokat a jogszabályok és a szokások alapján megilletik. Mindezek hiteléül gondoskodtunk arról, 

hogy részére ez, az egyetem nagyobb pecsétjével és a szokásos aláírásokkal ellátott oklevél kiadassék. 

 

Kelt Pécsett, a .…..  év ………………. havának  …………. napján. 

 

 

 

 

az Egyetemi Doktori Tanács elnöke    a Pécsi Tudományegyetem rektora 

 

 

(iktatószám helye) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166 A módosítást a Szenátus 2019. november 28-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2019. november 28. napjától. 
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5. sz. melléklet 

 

DOKTORI (DLA) OKLEVÉL 

 
Mi, a Pécsi Tudományegyetem Rektora és Egyetemi Doktori Tanácsa köszöntjük az olvasót. 

Elődeink dicséretre méltó rendelkezése, hogy azok, akik tisztes tanulmányokra adták magukat, 

tudományosságuk jogosan megillető tanúbizonyságát törvényszabta módon megszerezzék. Mivel tehát 

 

 

Név 

 

 

aki ………………….. helységben, …………év ………………… hó ………. napján született, 

a különböző jogszabályokban előírt tanulmányait követőleg tudományos és művészeti felkészültségét 

egyetemünk szabályszerűleg felállított bizottságai előtt szigorú vizsgák keretében bebizonyította, 

értekezését ………………….. művészeti ágban 

nyilvánosan megvédte, ezért őt az alant írt napon, hónapban és évben 

……………………………. eredménnyel 

doktorrá (Doctor of Liberal Arts) 

 

avattuk, nyilvánítottuk és kihirdettük, felruházván őt mindama előjogokkal, melyek az egyetemi 

doktorokat a jogszabályok és a szokások alapján megilletik. Mindezek hiteléül gondoskodtunk arról, 

hogy részére ez, az egyetem nagyobb pecsétjével és a szokásos aláírásokkal ellátott oklevél kiadassék. 

 

Kelt Pécsett, a ……….. év ……………havának  ……….. napján. 

 

 

 

 

 

 

az Egyetemi Doktori Tanács elnöke     a Pécsi Tudományegyetem rektora 

 

 

(iktatószám helye) 
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6. sz. melléklet167 

 

A doktori avatás fogadalomtételének szövege 

 

 

 

Én, ........(saját név).........., fogadom, hogy a Pécsi Tudományegyetem doktoraihoz méltó magatartást 

tanúsítok. Az Alma Mater és tanáraim iránti illő tisztelettel a legjobb tudásom szerint munkálkodom. 

Ebben az ünnepi órában fogadom, hogy a tudomány szolgálatára szentelem magamat. A tudományos 

etika tiszteletben tartásával szolgálom a tudományos haladást, mindenkor arra törekszem, hogy 

tudásomat embertársaim javára, népem és hazám dicsőségére előbbre vigyem. 

 

 

I, ……(your own name)……., pledge myself to behave in a manner worthy of the doctors of the 

University of Pécs. I will do my best to enhance the university’s reputation. I will serve the 

advancement of science, universal human culture and respecting scientific ethics. 

  

 
167 A mellékletet beépítette a Szenátus 2020. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2020. június 18. 

napjától. 


