
1 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem  

Állam- és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács 

Szabályzata 
 

 

 

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

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

a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) doktori szabályzata (a továbbiakban: PTE 

Doktori Szabályzat) alapján az Egyetem Szenátusa az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: 

Szabályzat) alkotja. 

I. Fejezet 

A Doktori Tanács elnevezése 

 

1. § (1) A Doktori Tanács elnevezése: Állam- és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori 

Tanács. 

(2) A Doktori Tanács angol neve: Doctoral Council of Law and Philosophy.  

(3) Rövidített név: Doktori Tanács 

(4) Székhely: 7622-Pécs, 48-as tér 1. 

 

II. Fejezet 

A Szabályzat hatálya 

 

2. § A Szabályzat hatálya kiterjed az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Filozófia Doktori 

Iskola keretében folyó doktori képzésre. 

III. Fejezet 

A Doktori Tanács feladatai 

 

3. § (1) A Doktori Tanács feladat- és hatáskörében eljárva dönt a Doktori Tanács működésével 

kapcsolatos szervezeti, tudományos és pénzügyi kérdésekben, valamint mindazon ügyekben, 

amelyeket a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok a hatáskörébe utalnak.  

 

(2) A Doktori Tanács a PTE Doktori Szabályzat 13. § (2) bekezdése szerint 

a) kidolgozza a saját működési szabályzatát, és azt elfogadásra az Egyetemi Doktori Tanács (a 

továbbiakban: EDT) elé terjeszti, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását;  

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

c) 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) javaslatot tesz az EDT-nek a doktori iskolák vezetőinek kinevezésére;  

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.  

 

(3) A Doktori Tanács a PTE Doktori Szabályzat 13. § (3) bekezdése szerint az EDT által átruházott 

hatáskörben 
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a) dönt a fokozatszerzési eljárások indításáról, a külföldön folytatott tanulmányi tevékenységhez 

tartozó kreditek elismeréséről, a komplex vizsga követelményeiről, a felmentésekről, a doktori 

szigorlat tárgyairól,  

b) a doktori iskolák javaslatára kijelöli a szigorlati bizottságot, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos 

bírálókat, létrehozza a szigorlati vizsgabizottságot és a komplexvizsga bizottságot,  

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

nyelvként elfogadható nyelvek listáját,  

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

e) véleményezi és az EDT elé terjeszti a doktori iskola létesítésére irányuló kezdeményezést,  

f) javaslatot tesz az EDT-nek az Egyetemen folytatott doktori képzések fejlesztésére, átalakítására, a 

doktori képzésekkel kapcsolatos egyetemi stratégia kialakítására,  

g) elfogadja a működési területéhez tartozó doktori iskola szabályzatát, elfogadja a doktori iskolán 

belül indított programokat,  

h) a Doktori Iskolák Tanácsának javaslatára meghatározza a doktoranduszok felvételének előírásait, 

i) kijelöli a hozzá tartozó Doktori Iskolák felvételi bizottságának a tagjait, 

j) nyilvánosságra hozza a felvételt nyert hallgatók névsorát, 

k) ellenőrzi, hogy a fokozatszerzésre benyújtott anyagok megfelelnek-e a hozzá tartozó doktori iskolák 

által és az Egyetemi Doktori Szabályzatban meghatározott minőségi feltételeknek, 

l) meghatározza a doktori honosítás feltételeit, 

m) dönt a Doktori Tanácshoz tartozó Doktori Iskolák megalakításáról, 

n) dönt arról, hogy a hozzá tartozó Doktori Iskolák közül melyik Doktori Iskolák alakítanak és 

melyikek nem alakítanak Doktori Iskolai Tanácsot. 

 

(4) A Doktori Tanács az Egyetem habilitációs szabályzatában keretei között ellátja a habilitációs 

eljárással kapcsolatos feladatokat, így az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Filozófia 

Doktori Iskola javaslatára: 

a) dönt a habilitációs eljárások indításáról,  

b) kijelöli a habilitációs bizottság elnökét és tagjait,  

c) elfogadja a habilitációs eljárás helyét, időpontját és témaköreit, 

c) a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a habilitációs eljárás eredményéről.   

IV. Fejezet 

A Doktori Tanács szervezete és működése 

1. A Doktori Tanács tagjai 

 

4. § (1) A Doktori Tanács szavazati jogú tagjai: 

a) az elnök,  

b) az alelnök, 

c) az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Filozófia Doktori Iskola vezetője, 

d) négy fő választott belső tag,  

e) két fő választott külső tag,  

f) egy fő doktorandusz képviselő. 

 

(2) A Doktori Tanács elnöke és alelnöke az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácstag 

törzstagjai és a Filozófia Doktori Iskola törzstagjai által megválasztott, az MTA Doktora címmel 

rendelkező személy. A Doktori Tanács elnökét és alelnökét mindig másik Doktori Iskola adja. Ha az 

alelnök személyére a másik Doktori Iskola nem jelöl személyt, úgy az alelnöki pozíció nem kerül 

betöltésre. 
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(3) Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Filozófia Doktori Iskola vezetője hivatalból 

tagjává válik a Doktori Tanácsnak akkor is, ha a vezető személye időközben megváltozik. 

 

(4) A négy fő belső tagból kettő az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácstag törzstagjai által 

megválasztott tanácstag törzstag és kettő a Filozófia Doktori Iskola törzstagjai által megválasztott 

törzstag. 

 

(5) A két fő külső tagból egy-egy fő az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácstag törzstagjai 

és a Filozófia Doktori Iskola törzstagjai által megválasztott, az Egyetemmel foglalkoztatási 

jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező személy, aki megfelel a törzstagsági 

feltételeknek. 

 

(6) A Doktori Tanács egy, szavazati jogú tagját a Doktorandusz Önkormányzat delegálja az érintett 

doktori iskolák aktív doktoranduszai közül. 

 

5. § (1) A Doktori Tanács szavazati jogú tagjainak megbízatása öt évre szól azzal, hogy amennyiben 

a két Doktori Iskola az elnök és alelnök személyére is tett javaslatot, úgy két és fél év után az elnök 

látja el az alelnöki, az alelnök pedig az elnöki feladatokat. 

 

(2) A Doktori Tanács szavazati jogú tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. 

 

(3) A Doktori Tanács szavazati jogú tagjainak a megbízatása megszűnik: 

a) a kinevezés lejártával, 

b) visszavonással, 

c) lemondással, 

d) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, 

e) a Doktori Tanács szavazati jogú tagjának a halálával. 

 

(4) Ha a Doktori Tanács szavazati jogú tagjának megbízatása a megbízatás időtartamának lejárta előtt 

szűnik meg,  

a) a Doktori Iskola új vezetője hivatalból tagjává válik a Doktori Tanácsnak, 

b) az érintett Doktori Iskola a 4. §-ban meghatározott rend szerint új tagot választ illetve a 

Doktorandusz Önkormányzat új tagot delegál a Doktori Tanács megbízatásának lejártáig 

terjedő időre. 

 

2. A Doktori Tanács adminisztrációja 

 

6. § (1)  A Doktori Tanács elnöke jogosult a Doktori Tanács titkárának és adminisztrátorának a 

kinevezésére.  

 

(2) A Doktori Tanács feladatkörébe tartozó adminisztratív feladatokat az Állam- és Jogtudományi Kar 

hivatala végzi. 

 

3. A Doktori Tanács elnöke és alelnöke 

 

7. § (1) A Doktori Tanács elnökének (alelnökének) kinevezését a Rektor az EDT véleményének 

kikérését követően visszavonhatja, amennyiben a Doktori Tanács elnöke (alelnöke) a feladatait nem 

megfelelően látja el, illetve amennyiben a Doktori Tanács vezetésében legalább fél éven át 

akadályoztatva van. A kinevezés visszavonására csak a Doktori Tanács szavazati joggal rendelkező 
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tagjainak kétharmada tehet javaslatot. 

 

(2) A Doktori Tanács elnöke 

a) irányítja a Doktori Tanács tevékenységét, felel a Doktori Tanács által hozott döntések 

végrehajtásáért, 

b) képviseli a Doktori Tanácsot,  

c) javaslatot tesz a Doktori Tanácsnak a Doktori Iskola fejlesztésére, 

d) összehívja és vezeti a Doktori Tanács üléseit, valamint javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

(3) A Doktori Tanács alelnöke akadályoztatása esetén helyettesíti a Doktori Tanács elnökét és 

gyakorolja annak a jelen Szabályzatban meghatározott jogait. 

4. A Doktori Tanács működése 

 

8. § (1) A Doktori Tanács szükség szerint, de félévenként legalább kétszer ülésezik. A Doktori Tanács 

elnöke a Doktori Tanács ülésének meghívóját, a tervezett napirendet és a napirendi pontokhoz 

kapcsolódó írásos előterjesztéseket legalább 5 nappal az ülés tervezett időpontja előtt írásban vagy 

elektronikus úton eljuttatja a Doktori Tanács tagjaihoz. Szükség esetén a Doktori Tanács elnöke vagy 

a Doktori Tanács tagjainak kétharmada a napirend megjelölésével rendkívüli ülés összehívását is 

kezdeményezheti.  

 

(2) A Doktori Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 

fele, köztük az elnök vagy az alelnök jelen van. 

 

(3) Személyi kérdésekben, valamint a jelenlévő tagok egyharmadának indítványára titkos szavazást 

kell tartani. 

 

(5) A Doktori Tanács döntéseit szótöbbséggel hozza. Az eljárás szavazategyenlőség esetén:  

 

a) Nyílt szavazásnál az elnök (az alelnök) szavazata dönt attól függően, hogy melyikük Doktori 

Iskolájának működésével függ össze a kérdés. Ha a kérdés nem érinti kifejezetten egyik Doktori 

Iskolát sem, akkor az elnök (távolléte esetén az alelnök) szavazata dönt.  

b) Titkos szavazásnál a szavazást meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazás során ismét 

szavazategyenlőség áll elő, a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.  

 

(5) Ha a Doktori Tanács a Doktori Iskola javaslatát elutasítja, úgy azt visszaküldi a Doktori Iskolának, 

amely a javaslatot (akár megváltoztatott tartalommal) ismét előterjesztheti a Doktori Tanács felé. 

 

(6) A Doktori Tanács üléséról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a Doktori Tanács titkára a Doktori 

Tanács tagjaihoz az ülést követő 15 napon belül elektronikus formában juttat el. 

 

(7) A doktori tanács ülésén lehetőség szerint meghatározza a következő ülés napját. 

 

(8) A Doktori Tanács ügyrendjét saját maga határozza meg. 

 

9. § A védéshez szükséges első idegen nyelvvizsga nyelveként kizárólag a doktori téma tudományos 

kutatásához szükséges idegen nyelv, vagy ha a téma művelése nem igényel különleges nyelvtudást, az 

angol, a német, a francia, az orosz, a spanyol vagy az olasz nyelv fogadható el 
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V. Fejezet 

Vegyes rendelkezések 

10. § Jelen szabályzat 2020. február 11.. napján, a módosításokkal kiegészített szabályzat 2020. 

november 13.-án lép hatályba.   


