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A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)
művészeti (Doctor of Liberal Arts, DLA) é s tudományos (Doctor of
Philosophy, PhD) fokozat adományozására és az e fokozatok
megszerzésére felkészítő PhD- és DLA-képzésre (a továbbiakban:
doktori képzés) jogosult . Az Egyetem azokban a művészeti és
tudományágakban jogosult doktori képzés indítására , amelyekben
arra való alkalmasságát a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság szakértői véleményében elismerte, s amelyre az Egyetem
működési engedélye kiterjed.
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az Egyetem által odaítélt művészeti (DLA) és tudományos (PhD)
fokozat (a továbbiakban:
doktori fokozat) meghatározott
művészeti, illetve tudományág magas színvonalú ismeretét, új
eredményekkel gazdagító művelését és mindezzel az önálló
művészeti alkotó, ill etve kutatómunkára való alkalmasságot
tanúsítja.
(2) A Doktori Szabályzat (továbbiakban: DSZ, vagy Szabályzat) hatálya
a
doktori
képzésben
részt
vevő,
illetve
közreműködő
doktoranduszokra, oktatókra és a doktori iskolára, valamint az
eljárásokban nevesített egyéb szervekre és személyekre terjed ki.
(3) A doktori eljárásban hozott határozatok ellen kizárólag
jogszabálysértés, illetőleg az Egyetem Doktori Szabályzatának (a
továbbiakban: Szabályzat) megsértése miatt lehet fellebbezni. A
fellebbezést a rektorhoz kell benyújtani. A fellebbezést a Hallgatói
Jogorvoslati
Bizottság
az
Egyetem
Hallgatói
Jogorvoslati
Szabályzatának rendelkezései szerint bírálja el.
Az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanács, a Doktori Iskola
Tanácsa és a Doktori Iskola
2. §
(1) A doktori képzés szervezése , felügyelete és a doktori fokozat
odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) az Egyetem Habilitációs
és Doktori Tanácsának (a továbbiakban: EHDT) joga.
(2) Az EHDT tagjait - a rektor javaslatára - a Szenátus választja, és a
rektor bízza meg.
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(3) Az EHDT elnökét egyetemi tanár törzstag ok közül - a törzstagok
többségének javaslatára - az EHDT titkos szavazással választja és a
rektor nevezi ki.
(4) Az EHDT titkárát a Doktori Tanács választja .
(5) Az EHDT tagjainak – a doktorandusz képviselők kivételével - doktori
fokozattal, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) rendelkezései alapján azzal
egyenértékű jogszabály alapján adományozott díjjal és legalább
alapképzésben szerzett oklevéllel kell rendelkezniük . E szabályzat
vonatkozásában egyenértékű művészeti díjnak a Kossuth -díj, a
Széchenyi-díj, a Ferenczy Noémi -díj, a Munkácsy Mihály -díj, a
Balázs Béla-díj, a Balogh Rudolf-díj és az Ybl Miklós-díj minősül.
(6) Az EHDT tagjainak létszáma nem lehet alacsonyabb 7 f őnél. Az EHDT
tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok egyharmada,
vagy legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban az Egyetemmel . E bekezdés alkalmazásában az
Egyetem Professor Emeritusa a felsőoktatási intézménnyel
jogviszonyban álló személynek minősül.
(7) Az EHDT tagjainak kiválasztása során törekedni kell mindazon
művészeti és tudományos ágak arányos képviseletére, amelyben az
Egyetem doktori fokozat odaítélésére jogosult.
(8) Az EHDT szavazati jogú tagjai – a doktorandusz képviselők
kivételével – kizárólag olyan sz emélyek lehetnek, akik a törzstagság
követelményeinek megfelelnek.
(9) Az EHDT egy tagját a doktori képzésben résztvevő hallgatók
(doktorandusz) választják, aki teljes jogú tagként vesz részt a
testület ülésein.
(10) Az EHDT tagjainak megbízatása három évre szól és többször is
meghosszabbítható .
(11) Az EHDT feladat - és hatásköre:
a)
b)

megalkotja az Egyetem doktori szabályzatát, amelyet a
Szenátus hagy jóvá;
véleményezi a doktori iskola létesítési javaslatát;
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c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

a Szenátus ré szére rendszeresen ér tékeli az Egyetemen
folyó doktori képzést és fokozatszerzést, különös
tekintettel az Nftv. 84/A § (4) bekezdésére;
indokolt
esetben
kezdeményezi
doktori
iskola
megszüntetését;
dönt a doktori képzés tantervéről, tantárgyi programjairól;
dönt a doktori képzésbe való felvételről, és a külföldi
részképzések programjának elfogadásáról;
dönt az egyéni felkészülő kreditelismerési kérelméről, a
komplex vizsga követelményeiről, az Nftv. 16. § (4)
bekezdésében
meghatározott
doktori
fokozat
odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról;
kijelöli
a
doktori
felvételi
bizottság
tagjait,
a
bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozza a
komplexvizsga-bizottságot, továbbá jóváhagyja a doktori
témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét;
meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi
követelményei körében az első idegen nyelvként (első
nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listáját (6. sz. melléklet );
a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a zárt védés iránti
kérelemről;
a doktori képzés tekintetében a Szenátus számára javaslatot
tesz az Nftv. 78. § értelmében történő székhelyen kívüli
képzésről szóló együttműködési megállapodásra. A közös
doktori képzés feltételeit az EHDT előzetes véleménye
alapján a Szenátus hagyja jóvá ;
véleményezi a szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli
doktori illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím
adományozására tett előterjesztéseit, valamint a doktori
iskola megszüntetésére tett javaslatát;
megválasztja az Egyetem doktori iskolájának vezetőjét ,
megbízza, illetve felmenti a do ktori iskola tanácsán ak
tagjait.

(12) Az EHDT üléseit az elnök hívja össze szükség szerint, de tanulmányi
félévenként legalább két alkalommal. Az ülést a testület tagjai
legalább 1/3-ának az elnökhöz intézett írásbeli kérésére, az annak
átvételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. Az ülés akkor
határozatképes, ha azon a tanács szavazati jogú tagjainak többsége
jelen van. Egyszerű többséget igénylő, sürgős döntés esetén
elektronikus levélben szavazás is elrendelhető. A titkos szavazást
igénylő ügyek elektronikus úto n nem intézhetők.
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(13) Az EHDT határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(14) Az EHDT a jelen szabályzat 2. § (11) bekezdés g), h) és m)
pontjaiban meghatározott esetekben titkos szavazással dönt.
(15) Az EHDT üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza
a résztvevők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és a hozott
határozatokat. Bármely jelenlévő kérheti az általa elmondottak
jegyzőkönyvbe vételét. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írják
alá.
3. §
(1) A Doktori Iskola vezetőjének munkáját segít ő testületként
létrehozható a Doktori Iskola Tanácsa, amelyet a doktori iskola
törzstagjai választanak, tagjait pedig az EHDT bízza meg és menti
fel.
(2) A Doktori Iskola Tanácsa
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jóváhagyja a doktori témakiírók, témavezetők és a doktori
iskola oktatóinak személyét;
javaslatot tesz a meghirdetésre javasolt doktori témákra;
jóváhagyja a doktori téma kiírója témahirdetését;
jóváhagyja a doktorandusz doktori témáját;
végzi a képzés közbeni teljesítményértékelést ;
elbírálja a képzés szüneteltetésére és átvételre vonatkozó
kérelmeket;
félévenkénti kibővített ülésein megvalósítja a témavezetői
értekezletet;
elbírálja a doktorandusz fakultatív kredit elismerésére
vonatkozó kérelmét .
4. §

(1) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola (a továbbiakban:
Doktori Iskola) az Egyetem különböző szervezeti egységeit átfogó
olyan oktatási szervezet, amelyben a tudományos fokozat
megszerzésére felkészítő képzés folyik. A Doktori Iskolát megilletik
mindazok a jogosultságok, amelyek az Egyetem szabályzatai alapján
az Egyetem oktatási szervezeti egységeit megilletik. Dokto ri képzés
kizárólag doktori iskola keretében folytatható.
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(2) A Doktori Iskola alapításáról a Szenátus dönt. Az Egyetem a Doktori
Iskola létesítése előtt beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság (továbbiakban: MAB) szakértői véleményét . A rektor a
Doktori Iskola szabályzatát a MAB -nak megküldi.
(3) Jelen
szabályzat
5.
számú
melléklete
tartalmazza
azo n
tudományterületet és azon belüli tudományágakat, amelyekben az
Egyetem doktori képzést folytat, valamint az ezek alapját jelentő
Egyetem által indítandó mesterképzések felsorolását.
(4) A Doktori Iskola megszüntetéséről - az EHDT vagy a rektor
kezdeményezésére - a Szenátus dönt. A rektor kezdeményezése
esetén a Szenátus – döntése előtt – beszerzi az EHDT véleményét.
A rektor a Szenátus döntése szerint kezdeményezi az Oktatási
Hivatalnál a Doktori I skola nyilvántartott adatainak módosítását.
(5) A Doktori Iskola törzstagja az lehet, aki
a)
b)

c)

d)

e)

tudományos fokozattal rendelkezik - figyelembe véve az
Nftv. 101. § (9) bekezdésében meghatározottakat is ;
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 Művek Tára (a továbbiakban: MTMT)
bibliográfiai adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) alapján
vizsgálandó;
művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai
országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek ,
továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok
pozitív visszhangja igazolja ,
a
doktoranduszok
vezetésére
való
alkalmasságát
bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy
doktorandusz doktori fokozatot szerzett , és
az Egyetemen, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy
tudományos kutató, aki az Nftv. 26. § (3) bekezdése alapján,
a felsőoktatási intézmény működési feltételei meglétének
mérlegeléséhez az Egyetemet jelölte meg.

(6) A törzstagok az EHDT ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek,
figyelemmel kísérik a Doktori Iskola tevékenységét és – elsősorban
a szakterületükhöz kapcsolódóan – részt vesznek Doktori Iskola
minőségbiztosítási, illetve minőségfejlesztési tevékenységében .
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Egyhangú döntésükkel kezde ményezhetik új doktori
alapítását, illetve a Doktori Iskola megszüntetését.

iskola

(7) Ha az (5) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt szakmai feltételeket
teljesíti, az EHDT jóváhagyásával törzstag lehet az a személy is,
akinek az Egyetem Professor Emerita/Emeritus címet adományozott.
Tudományáganként egy Professor Emeritus vehető figyelembe
törzstagként.
(8) Az (5) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülése
mellett
törzstag
lehet
továbbá
kutatóintézetben,
teljes
munkaidőben,
munkaviszonyban
vagy
közalkalmazotti
jogviszonyban
foglalkoztatott
tudományos
tanácsadó
vagy
kutatóprofesszor (DSc/MTA doktora), amennyiben az Egyetem, a
kutatóintézettel
erre
vonatkozó
megállapodást
kötött.
Tudományáganként egy külső, kutatóintézeti kutató (DSc/MTA
doktora) vehető figyelembe törzstagként.
(9) A törzstagn ak legalább egy képzési ciklusban és a ciklushoz tartozó
fokozatszerzési eljárás időtartamára meg kell felelnie a z (5)
bekezdésben foglaltakna k, valamint vállalnia kell, hogy témavezetői
tevékenységet is folytat a doktori iskolában.
(10)A Doktori Iskola törzstagjainak száma nem lehet kevesebb 7 (hét)
főnél. A törzstagok többsége egyetemi tanár. A Doktor Iskola
törzstagjai között folyamatosan biztos ítani kell az egyetemi tanárok
többségét. Egy személy egyidejűleg csak egy doktori iskolában
lehet törzstag.
(11)A törzstagok készítik elő a Doktori Iskola létesítésének
dokumentumait a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről
és a habilitációról szó ló 387/2012. (XII.19.) számú Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak
szerint.
(12)A Doktori Iskola vezetőjét a Doktori Iskola egyetemi tanár
törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára – az EHDT
választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra . A
kinevezés többször is meghosszabbítható.
(13)A Doktori Iskola vezetője olyan törzstag egyetemi tanár lehet, aki
doktori fokozattal, vagy ezzel egyenértékű művészeti díjjal
rendelkezik.
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(14)A Doktori Iskola vezetőjének jogköre:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

a doktori képzéssel kapcsolatos oktatás - és kutatásszervezés irányítása;
a doktori képzésben résztvevő oktatókkal szemben a
munkairányítási jogkör gyakorlása;
a Doktori Iskola oktatóinak, témavezetőinek felkérése;
az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló
oktatókkal, témavezetőkkel, bírálókkal és bizottsági
tagokkal a szerződések megkötése;
döntés a doktoranduszok – az EHDT hatáskörébe nem
tartozó – tanulmányi és vizsgaügyeiben;
döntés a Doktori Iskola rendelkezésére álló költségvetési
keretek felhasználásáról.

(15)A Doktori Iskola működését annak működési szabályzata határozza
meg, amelyet a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára, a Doktori
Iskola Tanácsa véleményének meghallgatását követően, az EHDT
hagy jóvá.
(16)A Doktori Iskola honlapot működtet,
honlapjáról elérhetővé kell tenni.

amelyet

az

Egyetem

(17)A Doktori Iskola honlapján hozzáférhet ővé kell tenni mindazokat a
doktori képzéssel összefüggő szabályzatokat és egyéb adatokat,
amelyeket jogszabály vagy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság állásfoglalásában közzétenni rendel .
A doktori képzés
5. §
(1) A képzést, a többi oktatási szervezeti egy séggel együttműködve, a
doktori iskola szervezi. A képzés felvételi eljárást követő tanulmányi
és vizsgaügyeit a Tanulmányi Információs és Oktatási Központ
intézi.
(2) Doktori képzésben legalább 240 – azaz kettőszáznegyven - kreditet
kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik
– nyolc félév.
(3) A doktorandusz a nyolc szemeszterre terjedő képzés eredményes
lezárása után, a doktori iskola Tanulmányi és Vizsgarendjében
foglalt feltételek teljesítése esetén, abszolutóriumot szerez. A
tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének rendjére a
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Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgarendjének, valamint a jelen
szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében Egyetem
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni,
azzal, hogy a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben döntési
jogkörrel a Doktori Iskola vezetője rendelkezik.
(4) A doktori képzés magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy
önköltséges formában, a tudományterület sajátosságaihoz és a
doktorandusz igényeihez ig azodó felkészítés keretében folyó
képzési, kutatási és beszámolási tevékenység , amely képzési és
kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori
képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási
szakaszának lezárásak ént és a kutatási és disszertációs szakasz
megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely
méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmen etelt. A doktori
képzéshez kapcsolódóan megállapodás köthető az Egyetem, a
doktorandusz és a témavezető között.
(5) A doktori képzés keretében a doktorandusz
a)
b)
c)

szervezett művészeti, ill etve tudományos képzésben vesz
részt,
egyéni alkotó-, tervező tevékenységet folytat, ill etve
tudományos kutatómunkát végez,
tudását és szakmai fejlődését segítő oktatási és
oktatásszervezési feladatokat láthat el az Nftv. szerinti
hallgatói munkaszerződés alapján .

(6) A (5) bekezdés a) pontja szerinti képzés tartalmi követelményeit a
Magyar Képesítési Keretrendszer 8. szintjének megfelelő képzési
tervét (továbbiakban: képzési terv) és az egyes tantárgyak
programjai tartalmazzák.
(7) Doktori képzésben tanórának számít a z Egyetemen, vagy a vele
együttműködési megállapodást kötött felsőoktatási intézményben
folytatott kutatási/ alkotási tevékenységre fordított i dő is. Olyan
tudományterületeken, ahol a kutatás/alkotás és a felkészülés
könyvtárhoz, levéltárhoz, múzeumhoz, terepmunkához, vagy külső
adatgyűjtéshez kötött, a tevékenységet pontosan leíró - a
témavezető és a doktori iskola vezetője által aláírt - engedély
alapján végzett munkával, a teljesítés témavezetői igazolásával
lehet a fentitől eltérő módon kutatási/alkotási munkaidőt
teljesíteni.
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(8) A (6) bekezdés szerinti képzési tervre és tantárgyi programokra a
Doktori Iskola Tanácsa tesz javaslatot.
(9) A doktoranduszok (5) bekezdés
közvetlenül a témavezető irányítja .

b)

pontja

szerinti

munkáját

(10) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti egyéni alkotó- és tervező
munka és tudományos kutatómunka keretében a doktorandusz – a
témavezető irányításával – önálló vagy csoportos alkotó, illetve
kísérleti és kutatási feladatot végez. Célkitűzéseit egyéni
munkaprogram rögzíti, eredményeit a doktorandusz félévenként
írásban összefogla lja (progress review), és ezt a témavezetőnek
átadja, a beszámolót a témavezetői értekezlet értékeli .
(11) A (5) bekezdés c) pontjának megfelelően, a kutatási és
disszertációs szakaszban a doktorandusz az Egyetemen folyó
alapképzés keretében – egyetértése esetén – a tanszékvezető által
a témavezetővel egyetértésben kijelölt oktatási és oktatásszervezési
feladatokat láthat el a doktori képzés keretében . E feladatok ellátása
tekintetében az Nftv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(12)

Doktori képzés az Egyetemen idegen nyelven is szervezhető.
Felvétel a doktori képzésre
6. §

(1) A doktori képzésre való jelentkezés és felvétel általános feltételei:
a)
b)

c)
d)
e)

mesterképzésben
szerzett
végzettséget
és
szakképzettséget tanúsító, vagy azzal egyenértékű oklevél,
a választott téma kutatásához szükséges legalább egy
idegen nyelvből „C” típusú középfokú államilag elismert –
középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal
egyenértékű nyelvv izsgával, oklevéllel vagy bizonyítvánnyal
rendelkezik,
a szakmai terület átfogó ismerete,
művészeti, tervezői illetve tudományos/szakmai eredmény,
kutatói terv.

(2) A művészeti fokozat (DLA) megszerzésére irányuló képzés esetében
az (1) bekezdés a) pontja szerinti oklevél az Egyetem
művészeti/tervezői
képzési
területeinek
megfelelő
mesterképzésben szerzett oklevél. Indokolt esetben a felvételi
bizottság más mesterfokozatban szerzett oklevelet is elfogadhat.
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(3) A tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzés
esetében: az (1) bekezdés a) pontja szerinti oklevél a képzéssel
érintkező társadalom - és humán tudományok területén, vagy
művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos
területeken mesterfokozatban szerzett oklevél. Indokolt esetben a
felvételi bizottság más mesterfokozatban szerzett oklevelet is
elfogadhat.
(4) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy
kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető
irányításával – elsajátítsa a tudományos, tervezői illetve alkotói
módszerek
alkalmazását,
értékelhető
tudományos ,
illetve
művészeti/tervezői eredményhez jusson, és erről tudományos ,
illetve művészeti közlemények, illetve dokumentált művészeti
alkotótevékenységével , majd doktori értekezés formájában számol
be. A doktori iskola működési szabályzata tartalmazza, hogy a
doktori értekezés benyújtóján ak az értekezés beadásakor mil yen –
megjelent vagy közlésre elfogadott – tudományos közleményekkel,
illetve művészeti alkotótevékenységéről milyen dokumentációval
kell rendelkeznie.
(5) Az általános felvételi követelményeket a Doktori Iskola vezetőjének
javaslatára, az EHDT egészítheti ki.
(6) Külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó
jogszabályoknak
megfelelően
kell
elismerni.
A
külföldi
bizonyítványok
elismerésével
és
honosításával
kapcsolatos
szakértői feladatok ellátására az EHDT szakértői bizottságot hozhat
létre.
(7) Felvételre jelentkezni a Doktori Iskola titkárságán, az ott
beszerezhető jelentk ezési lap és a felvételi eljárási díj befizetését
igazoló szelvény benyújtásával lehet.
(8) A felvételre jelentkezőkkel az EHDT által felkért legalább 3 tagú
felvételi bizotts ág felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a
jelentkező átfogó szakmai ismereteiről, mester, illetve doktori
munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tevékenységéről ,
kutatói
attitűdjéről.
A
bizottság
értékeli
a
jelentkezők
teljesítményét és motivációját, ennek alapján rangsorolja őket és
javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A bizottság munkájához
a doktori iskola vezetője útmutatót adhat ki.
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(9) Az EHDT külön-külön dönt a magyar állami ösztöndíjjal támogatott
(a továbbiakban együtt: magyar állami ösztöndíj) és az önköltséges
képzésre való felvételről. A döntés ellen jogszabálysértés, vagy a
belső szabályzatok rendelkezéseinek megsértése esetén lehet
fellebbezni. A fellebbezést a Hallgatói Jogorvoslat i Bizottság az
Egyetem Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat ának rendelkezései
szerint bírálja el.
(10) A felvételről szóló értesítésnek azt is tartalmaznia kell, hogy a
jelentkezőt
magyar
állami
ösztöndíjjal
támogatott ,
vagy
önköltséges képzésre vették fel, valamint ismertetnie kell a z
önköltség mértékét, továbbá az esetleges kedvezményeket.
A képzési és a kutatási szakasz és a komplex vizsga
7. §
(1) A doktorandusz felkészülését a témavezet ő irányítja. A témavezető
tudományos, illetve művészeti fokozattal, vagy azzal jelen
szabályzat 2. § ( 5) szerint egyenértékű művészeti díjjal rendelkező,
aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek
témahirdetését az EHDT jóváhagyta, és aki – ennek alapján –
felelősen irányítja és segíti a té mán dolgozó doktorandusz(ok)
tanulmányait, kutatási munkáját és felkészülését a fokozatszerzésre.
Egy témavezetőnek egy időben hatnál több doktorandusza nem
lehet.
(2) A doktorandusznak indokolt esetben, az EHDT hozzájárulása alapján
a témavezetője mellett legfeljebb egy társ-témavezetője lehet. A
társ-témavezető az (1) bekezdés feltételeinek megfelelő oktató
vagy kutató. A doktori képzésben részt vevő esetében a társ témavezető kijelölésére, illetve a témavezető váltására legkésőbb
és indokolt esetben az 5. szemeszter megkezdéséig kerülhet sor az
EHDT-hez benyújtott kérelem alapján. Az 5. szemeszter megkezdése
után, legkésőbb a 8. szemeszter végéig csak különösen indokolt
esetben fogadható el kérelem e tárgyban.
(3) A komplex vizsga követelményeit - a doktori iskola működési
szabályzatában meghatározott módon – a doktori program
meghirdetésekor a doktori iskola közzéteszi.
(4) A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A
bizottság legalább három tagból ál l. A bizottsági tagok legalább
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egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az
Egyetemmel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi
docens, habilitált főiskolai tanár, professor emeritus vagy az
Magyar Tudományos Akadémia doktor a címmel rendelkező oktató
vagy kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos
fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja a
vizsgázó doktorandusz témavezetője.
(5) A komplex vizsga két részből áll:
a)

b)

az elméleti részből, amely során a doktorandusz a
vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való
tájékozottságról,
aktuális
elméleti
és
módszertani
ismereteiről ad számot és
a
tudományos
vagy
alkotói
(művészeti/tervezői)
előrehaladásról való beszámolásból.

(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. A
komplexvizsga értékelése kétfokozat ú, megfelelt vagy nem
megfelelt minősítés lehet.
(8) A doktori szigorlati jegyzőkönyv,
jegyzőkönyv tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

illetve

a

komplexvizsga -

az Egyetem nevét, azonosító számát;
a doktorandusz hallgató nevét, hallgatói azonosító számát,
korábbi végzettségi szintjét és szakképzettségét;
a témavezető nevét és oktatói azonosító számát;
a
megszerzendő
fokozat
tudományterületét
és
tudományágát;
a szigorlaton, illetve a komplex vizsgán elhangzott
kérdéseket és a válaszok minősítését;
a szigorlat illetv e a komplex vizsga minősítését;
a szigorlati bizottság, illetve a komplexvizsga -bizottság
elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosító számát és
aláírását.
Kutatási és disszertációs szakasz
8. §
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(1) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a kutatási és
disszertációs szakaszban a hallgató a kutatási és disszertációs
szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat
megszerzése.
(2) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő hár om éven belül a
doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekez ést
kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a z
Nftv. 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy
évvel meghosszabbítható. A kutatási és diss zertációs szakaszban
eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév
lehet.
(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre
egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a
doktori képzés képzési és kutatási szakaszának követelményeit. A
hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével
jön létre.

(4) Egyéni felkészülők esetén:
a) a doktori fokozatsz erzési eljárás kérelem alapján, a komplex
vizsga teljesítésével kezdődik;
b) a doktori iskola működési szabályzata határozza meg a komplex
vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, i lletve a felvételnek
a feltételeit;

c)
d)

e)

(5)

a felvétellel az Egyetem elismeri a komplex vizsgára
bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket,
azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett
ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el
lehet ismerni;
a felvételt követő komplex vizsga a kutatási és
disszertációs szakasz első félévéhez tartozik.

Az egyéni felkészül ő munkáját a doktori kutatói és disszertációs
szakasz alatt témavezető irányítja. A témavezetőre a 7. § (1)
bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

(6) Az egyéni felkészülőnek jelentkezéskor kérelmében meg kell jelölni
a művészeti ágat, ill etve a tudományágat, amelyben a pályázó a
doktori fokozatot elnyerni kívánja . A kérelem mellékletei t a doktori
iskola működési szabályzata tartalmazza.
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(7) Az egyéni felkészülő jelentkezését az EHDT elutasítja, ha a
kérelmező addigi önálló művészeti, ill etve tudományos munkássága
nem éri el az EHDT által szükségesnek ítélt színvonalat.
(8) Az elutasító döntést írásban, indok olással együtt kell közölni a
jelölttel. Elutasítás esetén új kérelmet legalább 2 év eltelte után
lehet benyújtani.
A doktori fokozat köve telményei
Alapvető követelmények
9. §
(1) A doktori fokozat megszerzésére az EHDT és az Egyetem által
szervezett doktori képzés keretében lehet felkészülni.
A doktori fokozat megszerzésének feltételei:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

mesterképzésben
szerzett
végzettséget
és
szakképzettséget tanúsító, vagy azzal egyenértékű oklevél ;
a komplex vizsga eredményes letétele és a z abszolutórium
megszerzése;
önálló alkotói, illetve tudományos munkásság – cikkekkel,
tanulmányokkal, fotókkal, filmmel vagy más módon történő
– bemutatása, dokumentálása ;
első idegen nyelvként a jelen szabályzat által a doktori
képzésre jelentkezés követelményeként meghatározott
középfokú nyelvvizsga (6. sz. melléklet ), továbbá második
nyelvként legalább alapfokú „ B1” típusú (komplex)
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.
Saját anyanyelvből tett nyelvvizsga nem fogadható el.
tudományos
(PhD)
fokozat
esetén
a
fokozat
követelményeihez
mért
tudományos
feladat
önálló
megoldása, doktori értekezés (a továbbiakban: “értekezés”)
bemutatása,
a
tézisekben
összefoglalt
eredmények
nyilvános vitában történő megvédése;
művészeti (DLA -) fokozat esetén mestermű és értekezés
készítése és nyilvános vitában történő megvédése.

(2) Doktori fokozat a mesterfokozatban szerzett oklevélnek megfelelő
tudományágban szerezhető. Ettől kérelemre abban az esetben lehet
eltérni,
ha
a
kérelmező
művészeti /tervezői,
illetve
tudományos/szakmai tevékenysége ezt indokolja.

17

(3) A doktori eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre – az EHDT
hozzájárulásával - más nyelven folytatható le. Az idegen nyelvű
eljárásra vonatkozó kérelem magyar, vagy a kérelmezett nyelven
nyújtható be.
(4) A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium
megszerzése.
(5) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a
doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést
kell benyújtania. Ez a határid ő különös méltányolást érdemlő, az
Nftv. 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy
évvel
a
doktori
szabályzatban
meghatározottak
szerint
meghosszabbítható.
(6) A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktori
értekezés
ben yújtójának
nincs
folyamatban
ugyanezen
tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve két éven
belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése. A további
feltételeknek való megfelelésről a doktori értekezés benyújtója
írásban nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor (8. sz.
melléklet). Nyilatkozik továbbá arról, hogy a mestermű és/vagy
értekezés megfelel a meghatározott eredetiség követelményeknek
(9. sz. melléklet).
A mestermű és az azt kísérő értekezés
10. §
(1) A mestermű önálló és eredeti
mesterségbeli tudást bizonyít.

alkotás,

amely

magas

fokú

(2) A mesterművet kísérő értekezés – képanyag nélkül számított –
terjedelme legalább 100.000, legfeljebb 300.000 karakter. Az
értekezés a mestermű és a létrehozását eredményező kutatá si és
alkotási folyamat, s az ennek során alkalmazott módszerek és
kísérletek bemutatását tartalmazza.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti a mesterművel és értekezéssel
szemben támasztott követelményekről az EHDT elnöke útmutatót
ad ki.
(4) Szabadalmi, oltalm i eljárással érintett doktori értekezés esetén a
doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala a
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doktori értekezés benyújtója kérelmére, a bírálóbizottság támogató
véleménye alapján és az EHDT jóváhagyásával, legfeljebb a
szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható.
Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori
értekezést és doktori téziseit a minős ítés időtartamának letelte után
kell nyilvánosságra hozni.
(5) A mesterművet és az (1) bekezdés szerinti értekezést a komplex
vizsgát követő legfeljebb három éven belül kell benyújtani.
Az önálló értekezés
11. §
(1) A
PHD
fokozat
elnyeréséhez
magas
színvonalú,
önálló
kutatómunkára épülő értekezés benyújtása és nyilvános megvédése
szükséges.
(2) Az értekezésben a jelöltnek szakmai célkitűzéseit, új tudományos
eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit kell
bemutatnia. Az értekezés összefoglaló jellegű munka, magyarul,
vagy idegen nyelven is írható. Az értekezéssel szemben támasztott
követelményekről az EHDT elnöke útmutatót adhat ki.
(3) Az önálló értekezést a komplex vizsgát követő legfeljebb három
éven belül kell benyújtani.
(4) Az önálló értekezés benyújtásakor a doktorandusz írásban
nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben
nem nyújtotta be, és azt nem utasították el.
(5) Az értekezést két bekötött és további két munka példányban
nyomtatott formában , valamint egy példányban elektronikus
adathordozón is be kell nyújtani. Az eljárás lezárása után ebből egy egy példányt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem könyvtára és a
Doktori Iskola őriz.
(6) PHD fokozat elnyeréséhez az értekezésen túl a jelölt szakmai
életrajzát és az előír t, az MTMT alapján készített publikációs
jegyzéket is be kell mutatni.
A bírálóbizottság és az opponensek
12. §
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(1) Az EHDT a doktori eljárás lefolytatására és az EHDT döntésének
előkészítésére
elnökből,
és
további
kettő
tagból
álló
bírálóbizottságot kér fel. A bizottság elnöke a z Egyetem szakmailag
illetékes egyetemi tanára , Professzor Emeritusa vagy habilitált
egyetemi docens lehet . A további bírálóbizottsági tagok és az
opponensek közül egy-egy az Egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban, ill etve munkaviszonyban nem álló kiemelkedő
művész vagy tudományos tekintély. A bírálóbizottság tagjainak
kiválasztásánál megfelelően alkalmazni kell a Korm. rendelet 12./A
§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
(2) A bírálóbizottságba az EHDT tagjai is felkérhetők. Ez esetben
azonban ők nem vehetnek részt a Tanácsnak az eljárás további
részében hozandó döntéseiben. Az EHDT döntéshozó létszáma
azonban így sem lehet kevesebb 5-nél.

A doktori védés
13. §
(1) A mesterművet, ill etve a doktori értekezést a bírálóbizottság előtt,
nyilvános vitában kell megvédeni.
(2) A doktori védésre a sikeres komplex vizsga és az abszolutórium
megszerzése után kerülhet sor.
(3) Az opponensek, az EHDT felkérésére, a mestermű és /vagy értekezés
benyújtásától számított - szorgalmi időszakra eső - két hónapon
belül, írásos bírálatot készít a mesterműről és/vagy az értekezésről
és nyilatkozik, hogy javasolja -e annak kitűzését nyilvános védésre.
Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, az EHDT egy további,
harmadik bírálót is felkér. Ha az opponensek vagy mások a doktori
eljárás bármely szakaszában plágium gyanúját jelzik, és a plágium
vélelme igazolódik, akkor a Dokto ri Iskola kezdeményezi a jelölt
kizárását a doktori fokozatszerzésből. Akit plágium miatt zártak ki
a fokozatszerzés i eljárásból, az a z Egyetem doktori eljárás
megindítását többé nem kezdeményezheti.
(4) A mesterművet és/vagy értekezést a két támogató javaslat
beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon belül
nyilvános vitára kell bocsátani. A doktori értekezés benyújtója a
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bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra a nyilvános vita elő tt
írásban, a nyilvános vita során szóban válaszol. A nyilvános vita
időpontját és helyét 15 nappal az esedékesség előtt nyilvánosan
meg kell hirdetni, a téziseket a Doktori Iskola honlapján meg kell
jelentetni.
(5) A doktori értekezés mindenki számára nyilv ános. A doktori
értekezés és annak tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában
való nyilvántartásáról, teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról
a Doktori Iskola titkára gondoskodik.
(6) A doktori értekezés címét és tézisei nyilvántartását elektronik us
formában az doktori iskola honlapján külön adatbázisban - a
doktori tézisek és értekezések adatbázisában - magyar és angol
nyelven mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
(7) A doktori értekezés egy nyomtatott példányát a z Egyetem központi
könyvtárában, katalogizálva kell elhelyezni.
(8) A nyilvánosságra hozatal méltányolható okból, a jelölt kérésére, az
EHDT elnökének döntése alapján zárt védés tartható , illetve
legfeljebb két évig késleltethető.
(9) A jelölt a nyilvános vita keretében bemutatja mesterművét, illetve
ismerteti értekezésének téziseit, majd a z opponensek, a
bírálóbizottság tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire
válaszol. A vitát a bírálóbizottság elnöke vezeti. A vita
megkezdésekor az opponensek véleményét ismertetni kell.
(10) A bírálóbizottság a nyilvános vita során arról is meggyőződik,
hogy a dolgozat eredményei hitelesek és azok a jelölt saját
eredményei.
(11) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással (0 1-2-3-4-5) pontozással határoz a mestermű, illetve az értekezés
elfogadásáról, amihez az elérhető pontszám legalább 60% -a
szükséges. A bizottság a két opponens véleményének ismeretében
hozza meg döntését , titkos szavazással. A két opponens nem tagja
a bizottságnak. Az elnök ezután az eredményt nyilvánosan kihirdeti
és indokolja.
(12) A védésről és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv -vezető és a bírálóbizottság elnöke
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írja alá. A jegyzőkönyvet ezt követően a doktori iskola titkárságán
kell elhelyezni. A j egyzőkönyv nyilvános.
(13) A komplex vizsga és doktori védés eredményéről a z Egyetem - a
jelölt kérelmére - igazolást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem
jelenti a doktori fokozat odaítélését.
(14) A doktori fokozat odaítéléséről, a doktori bírálóbizottság
jelentése, illetve a kapott pontszámok alapján a z EHDT dönt a
fokozat odaítéléséről.
(15) A doktori fokozat minősítését a 13. § (11) bekezdés szerint, a
doktori védés pontjait figyelembe véve kell megállapítani. A fokozat
minősítése 60-75%-ig, 9-11 pont között "rite", 73%-99%-ig, 12-14
pont között "cum laude" és 100%, 15 pont esetén "summa cum
laude".
(16) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén ugyanazon
doktori témában új doktori értekezés benyújtása leghamarabb két
év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.
(17) Az Egyetem az EHDT által odaítélt fokozatról a doktori
anyakönyvben rögzített határozat alapján a tudományterületet,
azon belül a művészeti vagy tudományágat is megjelölő oklevelet
állít ki és erről tájékoztatja az Oktatási Hivatalt.
(18)
A doktori eljárásban opponensként vagy bírálóbizottsági
tagként nem vehet részt az a sze mély, aki az érintett személy közeli
hozzátartozója, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem
várható el.
A doktori oklevél és a doktorrá avatás
14. §
(1) A doktori eljárás sikeres befejezése után az Egyetem a doktori
anyakönyvben rögzített határozat alapján doktori fokozatot
tanúsító oklevelet ad ki. Ennek tartalmaznia kell a művészeti, ill etve
tudományág megjelölését, amelyben a pályázó doktori fokozatot
elnyerte. Az oklevél mintáját az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A kiadott oklevelekről a Doktori Iskola titkára doktori anyakönyvet
vezet.
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(2) Az Egyetem a magyar és angol nyelven kiállított doktori oklevelet
doktorrá avató Szenátusi ülés keretében adja át.
(3) Az EHDT által odaítélt doktori fokozatról az Egyetem értesíti az
Oktatási Hivatalt.
(4) A tudományos (PhD) fokozattal rendelkező személyek nevük mellett
feltüntethetik a „PhD”, vagy a „Dr.” rövidítést, a művészeti (DLA)
fokozattal rendelkezők pedig a „DLA”, vagy a „Dr.” rövidítést.
A kitüntetéses doktorrá avatás
15. §
(1) Az Egyetem - a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásá val
"Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae" kitüntetéssel
avatja doktorrá azt, aki középiskolai, egyetemi és doktori
tanulmányait a Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése által megszabott
feltételek szerint kiváló eredménnyel végezte.
(2) A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt az EHDT elnökéhez
benyújtott írásbeli kérelemben kezdeményezhe ti. A kérelem
támogatásáról az EHDT dönt.
A tiszteletbeli doktorrá avatás
16. §
(1) Az Egyetem rektora tiszteletbeli doktorrá ( Doctor Honoris Causa),
illetve tiszteletbeli doktorrá és professzorrá ( Doctor et Professor
Honoris Causa) avathatja azt, aki a doktori szabályzatában foglaltak
alapján
arra
érdemessé
vált
abban
a
művészeti
vagy
tudományágban, amelyben a z Egyetem doktori fokozat odaítélésére
jogosult. A kitüntető címet elismert művészeti , tervezői vagy
tudományos munkássággal és az Egyetem érdekében kifejtett
tevékenységgel lehet kiérdemelni.
(2) A kitüntetést az oktatási szervezeti egységek vezetői a rektornál
kezdeményezhetik.
Odaítéléséről
az
EHDT
véleményének
kikérésével a Szenátus dönt.
A doktori fokozat honosítása
17. §
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(1) Az EHDT doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett
művészeti/tervezői vagy tudományos fokozatot, ha a fokozat
megszerzésének követelményei megfelelnek, vagy kiegészítő
feltételek előírásával megfeleltethetők a fokozatszerzés jelen
Szabályzatban foglalt követelményeinek.
(2) A honosítás előfeltéte le az, hogy az Egyetem (szakértői bizottság
javaslata alapján) elismerje, hogy a külföldi fokozatot olyan
intézmény adta, amely fokozat odaítélésére jogosult.
(3) A honosítás iránti kérelmet az EHDT elnökéhez címezve, az E gyetem
kancellárjához kell benyúj tani. A kérelemhez csatolni kell az eredeti
oklevél hiteles másolatát, annak magyar nyelvű hiteles fordítását és
az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt. Hiteles fordításnak
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar
külképviseleti szerv és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával
ellátott fordítás minősül.
(4) Az EHDT elnöke felhívhatja a kérelmezőt az eredeti oklevél
bemutatására.
(5) Az Egyetem a honosított fokozatokról nyilvántartást vezet, és a
honosítást bejelenti a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottságának.
A doktori fokozat visszavonás a
18. §
(1) Az Egyetem a doktori eljárásban elfogadja és alkalmazza az MTA
Tudományetikai kódexének plágiumra vonatkozó elveit és
ajánlásait. Az Alaptörvény X. cikk (2) bekezdésének szellemében a
meghozott érdemi döntések sem bíróság, sem közigazgatási szerv
előtt nem tehetők vitássá.
(2) A doktori fokozat visszavonható, ha azt annak jogosultja úgy
szerezte meg, hogy részben vagy egészben sajátjaként mutatta be
más szellemi alkotását, vagy értekezésében hamis, esetleg
hamisított adatokat használt, és ezzel 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.
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(3) A (2) bekezdésben foglalt cselekmények nem évülnek
felelősségre vonás csak a cím jogosultját érintheti.

el,

a

(4) A doktori fokozat visszavonása iránti eljárást az kezdeményezheti a
fokozatot kibocsátó EHDT elnökénél, aki a (2) bekezdésben
foglaltakat igazolja, vagy megalapozottan valószínűsíti és doktori
vagy egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a vitatott
disszertáció témájához kapcsolódó tudományterületen.
(5) A doktori fokozat visszavonásáról az EHDT dönt. A fokozat
visszavonása ügyében az előterjesztő az E HDT elnöke, aki köteles a
doktori fokozat tudományága szerint illetékes EHDT véleményét
kérni arról, hogy a (2) bekezdésben foglaltak ténylegesen
megállapíthatók-e a fokozat birtokosáról. A doktori fokozat
visszavonása iránti eljárásban szakértő(k) bízható(k) meg, és meg
kell hallgatni az érdekeltet is. Ha az érdekelt ismételt szabályos
értesítés ellenére sem jelenik meg, vagy kéri meghallgatásának
mellőzését, az E HDT a meghallgatás mellőzésével is j ogosult érdemi
döntéshozatalra. Ha az eredeti szerző kezdeményezésére indított
eljárásban a szerzői jogok megsértését jogerős bírói ítélet az eljárás
megindítása előtt már megállapította, az E HDT-nak ebben a
kérdésben már nem kell vizsgálatot lefolytatnia, a jogerős ítélet
elegendő a fokozat visszavonásához.
(6) A fokozat visszavonásáról szóló döntés elleni fellebbezés esetén a z
EHDT eseti bizottságot jelöl ki, melynek tagjai doktori iskola
törzstagok, és legalább 50% -uk nincs foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban a fokozatot visszavonó felsőoktatási intézménnyel. A
fellebbezésről az eseti bizottság véleményezése alapján a
felsőoktatási intézmény szenátusa dönt.
(7) A jogerős visszavonó határozatot az Egyetem nyilvánosságra hozza.
(8) Doktori fokozat visszavonása esetén az érintett 5 évig nem
jelentkezhet újabb fokozatszerzési eljárásra.

A doktoranduszok részére nyújtható támogatások és az
általuk fizetendő díjak
19. §
(1) Állami doktori ösztöndíjat kaphatnak az magyar állami ösztöndíjas
nappali tagozatos szervezett doktori képzésben résztvevő magyar
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állampolgárságú hallgatók és a jogszabály vagy nemzetközi
megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal
azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatók, a doktori képzési és
kutatási, illetve kutatási és disszertációs időszakára. A doktori
ösztöndíj mértékét kormányrendelet állapítja meg.
(2) A doktori képzés tanulmányi és vizsgakövetelményeit az Nftv. 47. §
által meghatározott feltételeknek megfelelően kell teljesíteni. Ha az
államilag finanszírozott képzésben résztvev ő doktorandusz e
feltételeket nem teljesíti, akkor az e képzésben való részvételének
jogát, a Doktori Iskola tanácsának javaslatára, a z EHDT
megszüntetheti. Ebben az esetben a doktorandusz tanulmányait
önköltséges formában folytathatja. Az ily módon keletkezett
betöltetlen államilag finanszírozott helyek betöltésére a hatályos
felsőoktatási jogszabályok és az Egyetem Térítési és Juttatási
Szabályzat rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Attól a doktorandusztól, akinek hallgatói jogviszonya neki felróható
okból szünetel, ill etve szűnt meg, a doktori iskola tanácsának
javaslatára, a magyar állami ösztöndíjas képzésben való részvételi
jogát az EHDT megszüntetheti. Ebben az esetben a doktorandusz
tanulmányait új hallgatói jogviszony keretében , önköltséges
formában folytathatja.
(4) A doktorandusz minden olyan eljárási cselekménye, amelyet nem az
Egyetem programvezetője, mestertanára vagy testülete ír
kötelezően elő a számára, saját felelőssége és költségtérítése
mellett történik.
(5) Az
államilag
nem
finanszírozott
képzésben
résztvevő
doktoranduszok önköltséget fizetnek. Az önköltség mérték e a
Térítési és Juttatási Szabályzat rendelkezései szerint kerül
megállapításra és a Költségtérítések rendjében közzétételre .
(6) A nappali tagozatos magyar állami ösztöndíjban részesülő
doktorandusz jogo sult kollégiumi férőhely igénybevételére,
amennyiben Budapesten állandó bejelentett lakással nem
rendelkezik. Az igénybe vehető férőhelyek számát, a Hallgatói
Önkormányzat egyetértésével, a kollégiumi bizottság állapítja meg.
(7) A kollégiumi térítési díj összegét a Térítési és Juttatási Szabályzat
tartalmazza.
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(8) A doktori fokozatszerzés eljárási díjait a Szenátus állapítja meg. Az
eljárás díját úgy kell megállapítani, hogy az fedezze az eljárás
összes költségeit.
(9) A téves díjmegállapítás miatt, a doktorandusz a közléstől számított
15 munkanapon belül fellebbezéssel élhet az EHDT elnökéhez. A
fellebbezést a kézhezvételtől számított 8 napon belül el kell bírálni.
A határozattal szemben, az annak kézhezvételétől számít ott 15
munkanapon belül a doktorandusz jogorvoslati kérelmet nyújthat
be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz .
(10)Az a doktorandusz, aki önköltség fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, annak a következő tanulmányi félévben a hallgatói
jogviszonya szünetel. Indokolt és méltánylást érdemlő esetben az
Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata alapján a doktorandusz
fizetési haladékot vagy részletfizetést kérhet. A kérelmet a z
Egyetem kancellárja bírálja el.
Minőségbiztosítás
20. §
(1)

Az EHDT kialakítja a doktori képzés
minőségbiztosításának elveit és módszereit.

és

fokozatszerzés

(2) Az EHDT folyamatosan figyelemmel kíséri a Doktori Iskola és
programjai működését. Munkájához felhasználja a törzstagok,
doktoranduszok
és
a
közelmúltban
fokozatot
szerzettek
véleményét, szükség esetén küls ő szakértőt kér fel.
(3) Az EHDT szükség esetén javasolja a doktori oktatási program,
Doktori Iskola felfüggesztését.
(4) Az EHDT a minőségbiztosítási szabályzat alapján elkészül ő éves
jelentés részeként értékelést készít a doktori iskol a működésének
minőségéről.
Külföldi egyetemmel való közös doktori képzés (co -tutelle),
külföldi részképzés
21. §
(1) Külföldi egyetemmel való együttm űködésben közös doktori képzés
és fokozat kibocsátása csak az Nftv. 78. §-a szerint, a rektor által
aláírt, egyedi, egyetemközi megállapodások alapján folyhat.
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(2)

A szerződés megkötését a doktorandusz és a témavezetője
kezdeményezi a z EHDT-nál, amely véleményezi a szerz ődés
tervezetét, és javaslatot tesz a rektornak a szerz ődés megkötésére.

(3)

A szerződést csak akkor lehet megkötni, ha az annak alapján
megszerzett doktori fokozat eleget tesz a jelen szabályzatban és a
doktori
iskola
működési
szabályzatában
meghatározott
követelményeknek.

(4)

A szerződésnek rendelkeznie kell a tanulmányok folytatásának
rendjéről, a két felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi
időről és annak ütemezésr ől, a beiratkozás, a finanszírozás
szabályairól, a tanulmányok megszakításának lehet őségéről, a
doktori eljárás különleges szabályairól, a doktori értekezés és a
tézisek nyelvéről, a doktori fokozatot tanúsító oklevél kiállításának
szabályairól.
22. §

(1) A doktorandusz hallgató külföldi részképzésben is részt vehet. A
részképzésben
olyan,
a
témavezet ő
által
jóváhagyott
munkaprogram alapján vehet részt , amely biztosítja az adott
tanulmányi időszak érvényességét az Egyetem doktori képzési
programjában. A külföldi részképzés id őtartama a doktori képzés
időtartamába beszámít, a hallgatói jogviszony nem szünetel.
(2) A
külföldi
részképzéssel
kapcsolatos
részletes
szabályok
megállapítását a doktori iskola működési szabályzata tartalmazza.
Jogszabályi háttér
23. §
(1) Jelen doktori szabályzat rendelkezéseit mindenkor a hatályos
jogszabályok, és a Magyar Fels őoktatási Akkreditációs Bizottság
mérlegelési követelményeinek megfelelően, különösen
a)
b)
c)
d)

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény;
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény;
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a
habilitációról szóló 387/2012.(XII. 19.) Korm. rendelet;
az
idegennyelv -tudást
igazoló
államilag
elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, ide gennyelv-
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e)

f)
g)

h)

i)
j)

tudást igazoló nyelvvizsga -bizonyítványok Magyarországon
történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet;
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015.
(IV.9.) Korm. ren delet;
a felsőoktatási felvételi eljárás ról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet;
a MAB 2013/6/III/2. sz. határozata – útmutató doktori iskola
létesítési beadványához és működő doktori iskola
adatainak frissítéséhez;
a 2016/2/VI. sz. “A MAB akkredit ációs elvárásai, szakmai
bírálati
szempontja
(ABSz)
doktori
iskolák
véleményezésében”című MAB határozata (2016.02.26);
az MTA Tudományetikai Kódexe;
az ODT 262/2012. (VII.5.) határozata

az irányadóak, és velük összhangban ér telmezendőek.
(2)
Jelen Doktori Szabályzat alapján kell elkészíteni doktori iskola
működési szabályzatát, valamint tanulmányi és vizsgaszabályzatát.
Átmeneti és záró rendelkezések
24. §
(1) Külföldi állampolgárok – a jelen § (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel
szerezhetnek doktori fokozatot. Az eljárás nyelve a magyar, de a z
EHDT külön kérésre biztosíthatja világnyelven az idegen nyelvű
konzultációkat és vizsgáztatást. A konzu ltációk és vizsgáztatás
többletköltsége a kérelmez őt terheli.
(2) A külföldi állampolgárok – ide nem értve az Európai Unió
tagállamainak állampolgárait – részére megállapított eljárási díj
eltérhet a magyar állampolgárok részére megállapított eljárási
díjaktól.
(3) A befolyó eljárási díjakat elkülönítetten kell kezelni. Ebből kell
fedezni – a mindenkori jogszabályoknak megfelelően – az eljárás
lebonyolításával kapcsolatos költségeket és díjakat, az esetleges
maradványt a doktori képzés támogatására kell f ordítani.
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(4) A doktori szabályzat ot az Egyetem és a Doktori Iskola honlapján
hozzáférhetővé kell tenni.
(5) A doktoranduszoknak a doktori képzés , illetve a doktori eljárás
során kezelt adatait kizárólag az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Nftv.
valamint az Egyetem hatályos Adatvédelmi Szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően lehet kezelni.
(6) Az a doktorandusz, doktorjelölt, aki a doktorandusz, doktorjelölti
jogviszonyát a 2016/2017-es tanévet megelőzően létesítette
a) az Nftv. és a Korm. rendelet 2016. augusztus 31 -én hatályos
rendelkezései szerint szerezhet doktori fokozatot, vagy
b) jogosult a Korm. rendelet 12. § alapján korábbi doktori
tanulmányai elismerése mellett f elvételét 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.
(7) Jelen szabályzat módosítását a Moholy -Nagy Művészeti Egyetem
Habilitációs és Doktori Tanácsa elektronikus szavazás keretében
előzetesen jóváhagyta, majd a módosított szabályzatot , új egységes
szerkezetben a Szenátus ***/2017. (***) határozatával elfogadta.
(8) A szabályzat módosítása a szenátus elfogadását követő napon lép
hatályba, rendelkezéseit a 2017/2018. tanév első félévében doktori
képzésben
hallgatói
jogviszonyt
létesítő
hallgatókra
kell
alkalmazni.

……………………………………
Fülöp József
rektor

……..………………………….
Nagy Zsombo r
kancellár
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Mellékletek jegyzéke:
1.sz. melléklet: A tudományos (PhD) fokozat oklevél mintája
2.sz. melléklet: A művészeti (DLA) fokozat oklevél mintája
3.sz. melléklet: A tiszteletbeli doktor (PhD h.c.) oklevelének
mintája
4.sz

melléklet: A tiszteletbeli doktor (DLA h.c.) oklevelének

mintája
5.sz. melléklet: A doktori fogadalom szövege
6.sz. melléklet: Doktori képzés tudományterülete, tudományága
és az ezek alapját képző mesterképzési szakok
7.sz. melléklet: Első idegen nyelvként elfogadható nyelvek listája
8.sz. melléklet:

Nyilatkozat

doktori

fokozatszerzési

eljárás

indításakor
9.sz. melléklet: Eredetiségi nyilatkozat
10.sz.

melléklet: Nyilatkozat mester mű állapotáról

31

1. sz. melléklet
A tudományos (PhD) fokozat oklevél mintája
Intézményi azonosító:
Oklevél sorszám:

PhD
DOKTORI OKLEVÉL

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora az Egyetem Habilitációs és
Doktori

Tanácsának

ajánlására

………………………………

(név,

szakképesítése),
született: ………………(hely, idő) a jogszabályi és egyetemi szabályozással
összhangban, a bíráló bizottság által …………. minősítéssel értékelt,
doktori

értekezése

tudomány)

alapján,

területén

a

művészettudomány

bizonyított

felkészültségére

(designkultúraés

jártasságára

tekintettel a Doktor (Philosophie Doctor / Doctor of Philosophy ) cím,
illetve a PhD vagy Dr. rövidítés használatára jogosítja fel.

egyetemi tanár
rektor

egyetemi tanár
a Habilitációs és Doktori Tanács elnöke

Kelt (hely, dátum)
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Intézményi azonosító:
Oklevél sorszám:

PHD IN ARTS (DESIGN THEORY)
DOCTORAL DIPLOMA
At the proposal of the University Doctoral Council the rector of
Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest in line with the
statutory and university regulations, based on his doctoral thesis
awarded with …….……………. distinction by the assessment committee,
having regard to his preparedness and proficiency demo nstrated in the
field of of design theory

entitles …………………….. (name, profession) /

born in ………….. on ………………. to use the title Doctor of Philosophy in
Arts and the abbreviation Ph.D or Dr.

(Kelt)

professor
rector

professor
Head of the Doctoral Council
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2. sz. melléklet
A művészeti (DLA) fokozat oklevél mintája

Intézményi azonosító:
Oklevél sorszám:

DLA
MŰVÉSZETI DOKTORI OKLEVÉL

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora az Egyetem Habilitációs és
Doktori

Tanácsának

ajánlására

…………..…………………….

(név,

szakképesítése), született ………………. (hely, idő) a jogszabályi és
egyetemi

szabályozással

……………….

minősítéssel

mestermunkája

alapján,

összhangban,
értékelt,
az

a

doktori

…………………..

bíráló

bizottság

értekezése
területén

által

valamint
bizonyított

felkészültségére és jártasságára tekintettel a Művészeti Doktor (Doctor
of Liberal Arts) cím, illetve a DLA vagy Dr. rövidítés használatára
jogosítja fel.

egyetemi tanár
rektor

egyetemi tanár
a Habilitációs és Doktori Tanács eln öke

Kelt (hely, dátum)
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Intézményi azonosító:
Oklevél sorszám:

DLA
DOCTOR OF LIBERAL ARTS DEGREE

At the proposal of the University Doctoral Council the rector of
Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest in line with the
statutory and university regulations, based on his doctoral thesis and
masterwork awarded with ……………. …..distinction by the assessment
committee,

having

regard

to

his

preparedness

and

pr oficiency

demonstrated in the field of of ……………………, entitles ………………… (name,
profession), born in ………….. on ………………. to use the title Doctor of
Liberal Arts and the abbreviation DLA or dr.

(Kelt)

professor
rector

professor
Head of the Doctoral Council

37

3. sz. melléklet
A tiszteletbeli doktor (PhD h.c.) oklevelének mintája

Mi, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Rektora és az Egyetem
Habilitációs és Doktori Tanácsa köszöntjük az olvasót. Ezennel
hitelt érdemlően tudatjuk, hogy .................................................
úrhölgyet/urat, aki .................. városban / községben, 19... -ik
évben .................. hónap ....... napján született a .........*.......
fejlesztésében
tevékenységének

kifejtett,

nemzetközileg

elismeréseképpen

is

tiszteletbeli

kimagasló
doktorrá

nyilvánítjuk és a " PhD honoris causa" cím, valamint a Dr. h.c.
rövidítés használatára feljogosítjuk.
Ennek hiteléül ezt az oklevelet Egyetemünk pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Budapesten, a 20 .… évben, hónap napján.

egyetemi tanár
rektor

egyetemi tanár
a Habilitációs és Doktori Tanács elnöke

* a tudományág megnevezése
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4. sz. melléklet
A tiszteletbeli doktor (DLA h.c.) oklevelének mintája

Mi, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Rektora és az Egyetem
Habilitációs és Doktori Tanácsa köszöntjük az olvasót. Ezennel
hitelt érdemlően tudatjuk, hogy ............................................... ..
úrhölgyet/urat, aki .................. városban / községben, 19... -ik
évben .................. hónap ....... napján született a .........*.......
fejlesztésében
tevékenységének

kifejtett,

nemzetközileg

elismeréseképpen

is

tiszteletbeli

kimagasló
doktorr á

nyilvánítjuk és a "DLA honoris causa" cím, valamint a Dr. h.c.
rövidítés használatára feljogosítjuk.
Ennek hiteléül ezt az oklevelet Egyetemünk pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Budapesten, a 20.… évb en,

hónap

napján.

egyetemi tanár
rektor

egyetemi tanár
a Habilitációs és Doktori Tanács elnöke

* a művészeti ág megnevezése
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5. sz. melléklet
A doktori fogadalom szövege

Én,

.........................................................

fogadom,

hogy

Magyarországhoz és annak alkotmányos rendjéhez mindenkor hű
leszek.*
Az

egyetem

doktoraihoz

Művészetem/szaktudományom

méltó

magatartást

fejlesztésén

a

tanúsítok.
jövőben

is

munkálkodom, tudásomat hazám és az egyetemes emberi kultúra
szolgálatába

állítom.

Mindezzel

arra

is

törekszem,

hogy

megbecsülést szerezzek a Moholy -Nagy Művészeti Egyetemnek,
amely engem doktorrá avatott.

* külföldiek számára kimarad
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6. sz. melléklet

Doktori képzés tudományterülete, tudományágai és az ezek
alapját jelentő mesterképzési szakok

Jelen melléklet tartalmazza azokat a tudomány - és művészeti
ágakat, amelyben az egyetem doktori képzést folytat, valamint az
egyetem mesterképzéseit.

Tudományterület:
Művészetek

Művészeti ágak:
Építőművészet, Iparművészet, Multimédia-művészet,
Művészettudomány

Mesterképzések:
Animáció, Design elmélet, Design- és művészetmenedzsment,
Design- és vizuálisművészet -tanár, Divat- és textiltervezés,
Építőművész, Fémművesség, Formatervező művész, Fotográfia,
Kerámiatervezés, Média design, Tervezőgrafika
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7. sz. melléklet

Első idegen nyelvként elfogadható nyelvek listája

A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az
első idegen nyelvként elfogadható nyelvek listája:
− angol,
− német,
− francia,
− olasz,
− spanyol,
− portugál,
− orosz
Nem magyar anyanyelvű hallgatók esetében a mellékletben felsorolt
nyelveken túl, a magyar nyelv is elismertethető.
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8. sz. melléklet

Nyilatkozat a doktori értekezés benyújtásakor

Alulírott …………………….. (szül. hely, idő: ……………………. , anyja neve:
…………………………, szem. ig. szám: ……………………..), a Moholy -Nagy
Művészeti Egyetem Doktori Iskola doktorandusza kijelentem,

(1)

nincs

folyamatban

ugyanezen

művészeti

ágban

/

tudományágban doktori fokozatszerzési eljárásom,
(2)

hogy a jelen nyilatkozat keletk ezését megelőző két éven
belül sikertelenül zárult doktori védésem ,

(3)

nem állok doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás
alatt

(4)

öt éven belül nem vontak vissza tőlem korábban odaítélt
doktori fokozatot;

Kelt (hely, dátum)

Aláírás
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9. sz. melléklet
Eredetiségi nyilatkozat

EREDETISÉGI NYILATKOZAT

Alulírott …………………….. (szül. hely, idő: ……………………. , anyja neve:
…………………………,
Művészeti

szem.

Egyetem

ig.

szám:

Doktori

……………………..),

Iskola

a

………………………

Moholy -Nagy
doktorandusza

kijelentem, hogy a ……………………………………….. című doktori értekezésem
saját művem, abban a megadott forrásokat használtam fel. Minden
olyan

részt,

átfogalmazva

amelyet
más

szó

szerint

forrásból

vagy

átvettem,

azonos

tartalommal,

egyértelműen,

a

de

forrás

megadásával megjelöltem. Kijelentem továbbá, hogy a disszertációt
saját szellemi alkotásomként, kizárólag a fenti egyetemhez nyújtom be
doktori védésre.

Kelt: hely, dátum

Aláírás
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9. sz. melléklet
Nyilatkozat mesterműről

MESTERMŰ ÁLLAPOTÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Alulírott …………………….. (szül. hely, idő: ……………………., anyja neve:
…………………………,
Művészeti
kijelentem,

szem.

Egyetem
hogy

a

ig.

szám:

Doktori

……………………..),

Iskola

Moholy -Nagy

a

Moholy -Nagy

……………………… doktorandusza
Művészeti

Egyetem

doktori

szabályzatának 11. § (1) bek.-e által előírt mesterművem megítélésre
kész állapotban van.

Kelt (hely, dátum)

Aláírás
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