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a „régi” doktori képzésben lévők helyzetével kapcsolatban 
 

 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége a „régi” doktori képzésben lévők helyzetének tárgyában 
a következő 
 

elvi á l lásfogla lást  
 

bocsátja ki. 
 

Fokozatszerzési eljárás meg- és újraindításának lehetősége 
 

2016. szeptember 1. napján a doktori képzés szinte teljes mértékben megújult Magyarországon és 
egy „új”, négy éves doktori képzést vezetett be a jogalkotó, a korábbi három éves képzés, majd 
külön két éves fokozatszerzési eljárás helyett. 
 
Jelenleg is számos olyan személy van, aki tanulmányait 2016. szeptember 1. napja előtt, tehát a 
doktori képzés „régi” rendszerében kezdte meg, azonban valamilyen oknál fogva még nem 
indított fokozatszerzési eljárást, vagy ilyen eljárása éppen folyamatban van, esetleg fokozatszerzés 
nélkül lezárult. 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 114. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy  
 
„E törvénynek - az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. 
évi CCVI. törvénnyel megállapított - 16. § (1) bekezdését, 47. § (2) bekezdését, 48. § (2a) 
bekezdését, 53. § (1)-(4a) bekezdését és (5) bekezdés a) és b) pontját, 53/A. § (3) 
bekezdését, 59. § (1) bekezdés j)-l) pontját, 72. § (5) bekezdését, 84/A. § (4) bekezdését, 108. § 1., 
1a. pontját, 114/D. § (1) bekezdés b) pontját először a 2016/2017. tanév első félévében 
doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.” 
 
A fenti norma kiemelt részeiből egyértelműen kitűnik, hogy a jelenleg hatályos Nftv. 
rendelkezéseit először csak a 2016. szeptember 1. napján doktori képzést kezdett 
hallgatókra kell alkalmazni, így azokra, akik a képzésüket ez időpontot megelőzően 
kezdték meg, továbbra is az Nftv. 2016. szeptember 1. napját megelőző hatályállapot 
szerinti szövege alkalmazandó. 
 
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Doktori Kormányrendelet) 26. § (6) bekezdése – az Nftv-hez 
hasonlóan – úgy rendelkezik, hogy 
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„Az a doktorandusz, doktorjelölt, aki a doktorandusz, doktorjelölti jogviszonyát a 
2016/2017-es tanévet megelőzően létesítette 
 
a) az Nftv. és e rendelet 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint szerezhet 
doktori fokozatot, vagy 
 
b) jogosult a 12. § alapján korábbi doktori tanulmányai elismerése mellett 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.” 
 
Ennek alapján tehát a Doktori Kormányrendelet pontosítja, hogy az a doktorandusz, aki 
a „régi” képzésben kezdte meg tanulmányait, a „régi” képzés szerint fejezheti be azt, 
beleértve a doktori fokozat megszerzését, azzal, hogy lehetősége van átvételét kérni az új 
képzésbe, tanulmányai elismerése mellett. 
 
Ennek alapján tehát a Doktoranduszok Országos Szövetségének szakmai álláspontja az, hogy  

a) Az a doktorandusz, aki képzését 2016. szeptember 1. napját megelőzően kezdte 
meg és szerzett abszolutóriumot, az a „régi” képzés szerinti külön fokozatszerzési 
eljárásban doktori szerezhet fokozatot, azzal, hogy kérvényezheti, hogy 
tanulmányai elismerése mellett az „új” képzésben fejezze be a képzését és 
szerezzen doktori fokozatot. 

b) Az a doktorjelölt, aki a „régi” képzési rendszer szerinti fokozatszerzési eljárást 
indított, azonban a fokozatszerzési eljárása két év után eredménytelenül lezárult, 
szintén a „régi” képzés szerint indíthatja újra fokozatszerzési eljárását, azzal, 
hogy kérvényezheti, hogy tanulmányai elismerése mellett az „új” képzésben 
fejezze be a képzését és szerezzen doktori fokozatot. 

c) Az a doktorjelölt, aki a „régi” képzési rendszer szerinti fokozatszerzési eljárást 
indított, azonban a fokozatszerzési eljárásában két elutasító bírálatot kapott, vagy 
sikertelenül zárult a védése, legkorábban két év elteltével indíthat újra a „régi” 
képzési rendszer szerinti fokozatszerzési eljárást, azzal, hogy ekkor kérvényezheti 
azt is, hogy tanulmányai elismerése mellett az „új” képzésben fejezze be a 
képzését és szerezzen doktori fokozatot. 

 
Kelt Budapesten, 2021. június 22. napján 
 

 
dr. Kis Kelemen Bence 
jogi ügyekért felelős alelnök 
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