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Jogszabályi és MTA belső szabályozási háttér
A Doktori Szabályzat 2018-as módosítása fő témakörei
Az MTA doktora cím eljárási menete fő lépései
Összefoglaló szabályzati határidőkkel

1) Jogszabályi és MTA belső szabályzati háttér
• Jogszabályok

• MTA belső szabályzatai

- MTA törvény - 1994. évi XL.

- A Magyar Tudományos
Akadémia Alapszabálya (ASZ)
- Doktori Szabályzat (DSZ) –

törvény a Magyar Tudományos
Akadémiáról

- 4/1995. (I. 20.)
Kormányrendelet a Magyar

Tudományos Akadémia hazai tagjai és
a Magyar Tudományos Akadémia
Doktora címmel rendelkező
személyek tiszteletdíjáról, illetve az
akadémikus elhalálozása esetén
megállapítható hozzátartozói
ellátásokról

hatályos 2018. május 8-tól

- Doktori Tanács Eljárási
Szabályzata és Ügyrendje –
hatályos 2019. január 1-től

- Tudományos osztályok doktori
ügyrendjei – hatályosak 2019.
szeptember 1-től

- Tudományos osztályok
minimumkövetelményei (egyedi
dátumok)

2) A Doktori Szabályzat módosításának
kiemelt témakörei
1) Rövid értekezés támogatásának kritériuma – 50% feletti
2) Az interdiszciplináris pályázatok eljárásrendjének egyszerűsítése - a
pályázónak csak a befogadó osztály minimumkövetelményeit kell
teljesítenie.
3) Az opponensek helyzete - nem született döntés arról, hogy az
opponensek a bírálóbizottság szavazati jogú tagjaivá váljanak-e.
4) A tudományos osztályok minimumkövetelményeiket maguk határozzák
meg és jóváhagyásra a Doktori Tanács elé terjesztik.
5) „A rövid értekezés kivételes forma” – törlése a Doktori Szabályzatból.
6) Több kisebb, de fontos finomítás – ASZ 2017-es módosítását is figyelembe
véve (pl. határozatképességi létszám, doktori mű három formája,
összeférhetetlenség, kérelem tartalma, mellékletei, gépi szavazás – tartózkodás
nem lehetséges)

3) Az MTA doktori eljárás menete
Benyújtás előtt
Pályázóhoz kötődő
Testületekhez kötődő
MTA doktora cím odaítélése

Benyújtás előtt - Tájékozódás, Szabályzatok, Adatlapok - Regisztráció, MTMT ell.
1) Pályázat benyújtása - utána illetékességi nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat
2) Habitusvizsgálat – Bizottság munkája, Osztály munkája, Doktori Tanács munkája
3) Pályázó értesítése – közreműködőkről, nyilatkozat

4) Bírálati szakasz – Bírálók munkája, Doktori Tanács munkája, Védés engedélyezése
5) Védés – Nyilvános vita
6) Cím odaítélése – Osztály munkája, Doktori Tanács munkája
7) Új MTA doktora kiértesítése – tiszteletdíj nyilatkozat bekérése

Benyújtás előtt - Tájékozódás, Szabályzatok
https://mta.hu/doktori-tanacs/a-doktori-tanacs-105293
https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-doktoratudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291 Szabályzatok - Doktori Internetes Rendszer – Szükséges
dokumentumok, adatlapok – MTMT ellenőrzés – Internetes és
papír alapú benyújtás – Eljárási díj
https://mta.hu/doktori-tanacs/az-i-osztaly-doktorikovetelmenyrendszere-105325
Határidő: egyéni + MTMT ellenőrzés: kb. 30 nap

Pályázat benyújtása
•
•
•
•
•
•
•
•

MTMT ellenőrzés – Minimumkövetelmények
Dokumentumok feltöltése, engedélyek (pl. angol nyelvű beadás)
Titkársági ellenőrzés, folyamatos kapcsolattartás
Eljárási díj befizetése
A pályázat benyújtása
Eljárás megindítása
Osztály illetékességi befogadó nyilatkozata
Pályázó összeférhetetlenségi nyilatkozata
Határidő: 30 nap (nem kell kihasználni) + 15 nap + 15 nap

HABITUSVIZSGÁLAT
• Tudományos bizottság/ Doktori Bizottság
• Előterjesztők kijelölése (bizottsági tag, vagy külső szakértő) – általában
2 fő (az MTA doktorai, max. 1 fő PhD, kandidátus)
• Bizottság tárgyalása, döntése (1-5 pont – titkos szavazás, 70 % feletti;
doktori mű formai alkalmassága, rövid értekezés, bírálók, bírálóbizottsági
tagok)
• Osztály tárgyalása, döntése (igen-nem – titkos szavazás, 50 % feletti,
doktori mű formai alkalmassága, rövid értekezés, bírálók, bírálóbizottsági
tagok)
• Eredményről Osztályelnök kiadmányozott levele DT elnökének, a
szükséges mellékletekkel: osztályelőterjesztői vélemény, bizottsági
emlékeztető, előterjesztői vélemények.
• Doktori Tanács tárgyalása, döntése (igen-nem – titkos, 50% feletti,
bírálók, bírálóbizottsági tagok) – eljárásra bocsátás
• Nyilvánossági szakasz kezdete:
- Pályázó neve és tézisei felkerülnek a Folyamatban lévő ügyek közé a
honlapra.
- Doktori Tanács nyilvános határozatai felkerülnek a honlapra.
Határidő: 90 nap (előterjesztők 45 nap) + 30 nap (osztály) + 30 nap (DT)

Pályázó értesítése
• Pályázó értesítése kötelező közreműködőkről
• Összeférhetetlenségi, elfogultsági nyilatkozat

Határidő: haladéktalanul

BÍRÁLATI SZAKASZ
• Bírálók felkérése (3 fő, akadémikusok, az MTA doktorai, max. 1 fő PhD,
kandidátus)
• Bírálat elkészítése (3 hónap, nyári hónapok nem számítanak bele)
• Védés engedélyezése (a Doktori Tanács titkára, min. 2 pozitív bírálat, javasolja a
nyilvános vita kitűzését; negatív bírálat esetén a nyilvános vita megtartásának
feltétele a negatív bírálatot adott személy jelenléte)
• Pályázó válaszai (a bírálatokban feltett kérdésekre)
• Védés szervezése (a Doktori Tanács Titkársága szervezi a védést: közös időpont
az elnöknek, bírálóknak, titkárnak, 8 tagnak és a Jelöltnek. A védés kitűzése és a
védés napja között 30 napnak lennie kell – nyilvánossági kritérium.)
• Nyilvánossági szakasz 2. része:
- Pályázó neve, disszertációja és tézisei, a bírálatok és a bírálatokra adott válaszok,
valamint a védés ideje és helye felkerülnek a Folyamatban lévő ügyek közé a
honlapra.

Határidő: 90 nap (bírálat) + 90 nap (válaszok, ált. 30 nap) + 30 nap (védés, DTT)

NYILVÁNOS VITA
• A védés megtartása. Döntés és szavazás a doktori műről, és
bírálóbizottsági javaslat a cím odaítéléséről – 70 % feletti.

• Jegyzőkönyv megküldése Doktori Tanács Titkárságára.
• Doktori Tanács elnöke megküldi a Jegyzőkönyvet a tudományos
osztályra, kérve az Osztály állásfoglalását.

Határidő: 3 nap (Jegyzőkönyv)

Osztály állásfoglalása,
DOKTORI TANÁCS DÖNTÉSE
• Az Osztály állásfoglalása, hogy felmerült-e eljárási/ügyrendi hiba vagy
tudományetikai vétség, és ha nem, akkor a védés eredményét (a cím
odaítéléséről szóló javaslatot) jóváhagyólag felterjeszti a Doktori Tanács
elé. Osztályelnöki levél érkezik róla.

• A Doktori Tanács döntése a cím odaítéléséről.
• Nyilvánossági szakasz 3. része:
- Pályázó neve, disszertációja és tézisei, a bírálatok és a bírálatokra adott
válaszok, valamint a védés ideje és helye már felkerültek korábban a
Folyamatban lévő ügyek közé a honlapra – ezután a bizottsági jegyzőkönyv
9. pontja és a bírálóbizottság személyi összetétele felkerül a honlapra, és a
címet elnyert pályázó és anyagai átkerülnek a Címet szerzettek közé a
honlapon.
Határidő: 30 nap (köv. osztályülés) + 30 nap (köv. DT ülés)

Új MTA doktora kiértesítése,
tiszteletdíj nyilatkozat bekérése
• A Doktori Tanács elnökének értesítő levele
• Az új MTA doktora tiszteletdíj nyilatkozatának bekérése –
adminisztratív teendők
• A tiszteletdíj folyósításának kezdete

Határidő: haladéktalanul

Összefoglaló szabályzati határidőkkel
Határidő

Folyamat
Tájékozódás, Szabályzatok, Adatlapok
Regisztráció és MTMT ellenőrzés
Pályázat benyújtása
Illetékességi nyilatkozat
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
HABITUSVIZSGÁLAT – Bizottság
Tudományos osztály
Doktori Tanács
Pályázó értesítése
BÍRÁLATI SZAKASZ
Védés engedélyezése, válaszok bekérése

Egyéni időigény
kb. 30 nap – tapasztalati
30 nap – nem kell kihasználni
15 nap
15 nap
90 nap (előterjesztők 45 nap)
30 nap – következő osztályülés
30 nap – következő DT ülés
haladéktalanul
90 nap (nyári hónap nem számít bele)
90 nap, de 30 napon belül be szoktak érkezni

Védés szervezése
5) NYILVÁNOS VITA
6) Osztály állásfoglalása
Doktori Tanács döntése címodaítélésről

kb. 30 nap, de nincsen szabályzati határideje
3 nap - Jegyzőkönyv
30 nap – következő osztályülés
30 nap – következő DT ülés

7) Új MTA doktor kiértesítése, nyilatkozat

haladéktalanul
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Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

