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A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

tanácsának ügyrendje 

 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácsa az eljárásrendjére 

és működésére vonatkozóan, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori 

Szabályzatának 8. § (7) bekezdése alapján, az alábbi ügyrendet alkotja meg: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Az ügyrend hatálya 

 

1. § (1) Jelen ügyrend szervi hatálya a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola tanácsára (a továbbiakban: Doktori Tanács) terjed ki. 

 

(2) Jelen ügyrend tárgyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola (a továbbiakban: Doktori Iskola) valamennyi eljárására. 

 

2. Az ügyrend célja 

 

2. § Jelen ügyrend célja a Doktori Iskola feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások részletsza-

bályainak rögzítése, a hatékony, átlátható működés és az ügyek egyenlő elbánásának biztosí-

tása érdekében. 

 

3. Nyilvánosság 

 

3. § Jelen ügyrendet mindenki – különösen a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-

nyi Kar, valamint a Doktori Iskola oktatói és hallgatói – számára megismerhetővé kell tenni.  

 

II. Fejezet 

A Doktori Tanács eljárásrendje 

 

4. § (1) A kérelmeket legkésőbb a következő Doktori Tanács ülését megelőző 8. napon kell 

írásban benyújtani a Doktori Iskolához címezve. A késedelmesen benyújtott kérelmet a Dok-

tori Tanács nem tárgyalja. 

(2) A kérelmeket a Doktori Iskola titkára ellenőrzi. A kérelmek Doktori Tanács elé terjeszté-

séről a Doktori Tanács elnöke dönt. 
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(3) Nem terjeszthető a Doktori Tanács elé olyan kérelem, amely olyan formai hiányosságban 

szenved, ami miatt az ügyben nem hozható döntés.  

(4) Kétség esetén a Doktori Iskola titkára a kérelmezőtől, illetve a Doktori Tanács tagjaitól 

tájékoztatást kérhet. 

(5) A kérelmeket a Doktori Iskola honlapján (a továbbiakban: honlap) közzétett formanyom-

tatványokon lehet előterjeszteni. Amennyiben a kérelem nem felel meg a formai kellékeknek, 

a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül értesíteni kell a kérelmezőt azzal, hogy a még 

nyitva álló határidőn belül kérelmét ismételten előterjesztheti. Ha a kérelmet már nem lehet 

időben előterjeszteni, akkor azt a Doktori Tanács a következő ülésén tárgyalja. 

 

5. § A Doktori Tanács az ülésén meghatározza a következő ülés időpontját, amelyet az ülést 

követő munkanapon közzétesz a honlapon. 

 

6. § A beérkezett kérelmek alapján a Doktori Tanács a szigorlatot, a komplexvizsgát és a mű-

helyvitát legkorábban az ülést követő 15. napra tűzheti ki azzal, hogy nem határozza meg az 

adott eljárási cselekmény időpontját (még annak legkésőbbi napját sem). 

 

7. § A beérkezett kérelmek alapján a Doktori Tanács a nyilvános doktori védést és a habilitá-

ciós előadásokat legkorábban az ülést követő 30. napra tűzheti ki, azzal, hogy nem határozza 

meg az adott eljárási cselekmény időpontját. 

 

8. § Nem vehet részt a döntéshozatalban a Doktori Tanács tagja saját vagy hozzátartozója 

ügyében. Saját ügynek minősül az is, ha a kérelmező témavezetője a Doktori Tanács tagja. 

Ilyenkor a szavazatképességet a fennmaradó tagok száma alapján kell megállapítani. 

 

9. § Szakmai mérlegelést igénylő kérdésekben a Doktori Tanács szavazás útján, egyszerű 

többséggel dönt. 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

10. § (1) Jelen ügyrendet a vonatkozó jogszabályokkal és a Pécsi Tudományegyetem Állam- 

és Jogtudományi Kar Doktori Szabályzatával összhangban kell alkalmazni. 

(2) Jelen ügyrend 2016. november 29. napján lép hatályba. 

 

Kelt: Pécs, 2016. november 29. 

 

 Dr. Visegrády Antal 

 elnök 

 

 

 


