Tájékoztatás
a doktori értekezés benyújtásának határidejét módosító jogszabályi és szabályzati
rendelkezésekről, valamint a méltányossági jogkörben adható határidő-módosításról1
Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében egészségügyi válsághelyzet elrendelésével
járványügyi készültséget vezetett be, ami az ország életének számos területére kihatott, beleértve az új típusú
doktori képzésben a doktori eljárások lefolytatását is. Az ezzel összefüggésben meghozott további,
jogszabályban rögzített döntések részint befolyásolták a (volt) hallgatók kutatási és publikálási lehetőségeit,
de a doktori eljárás lefolytatásának határidejére vonatkozó egyes szabályokat is. Az alábbiakban
összefoglaljuk, hogy a jogszabályokban és a szabályzatokban biztosított méltányosság lehetősége, illetve a
járványügyi készültséggel összefüggő szabályozás hogyan befolyásolja az új típusú képzés doktori eljárásában
a disszertáció benyújtására vonatkozó határidőket.
Általános szabályok
(a jogszabályok és az egyetemi szabályzat vonatkozó rendelkezései a Mellékletben találhatók)
A doktori értekezés benyújtásának határidejéről az általános szabályozás a következő elemeket tartalmazza:
 A doktori képzés hallgatója – azonosan bármely más képzés hallgatójával – több alkalommal, de
egybefüggően mindössze két félévig szüneteltetheti a hallgatói jogviszonyát, méltányossági okból
azonban ez meghosszabbítható. (A kutatási és disszertációs szakaszra ettől eltérő szabály is
vonatkozik.)
 A hallgatói jogviszonya megszűnik, ha a doktorandusz abszolvált, azaz teljesítette a doktori képzés
követelményeit, megszerezte a képzési, a kutatási és az oktatási krediteket, valamint teljesítette a
komplex vizsgát.
 A doktori képzés (komplex vizsgát követő) második szakasza, a négy féléves kutatási és disszertációs
szakasz a doktori eljárásnak a része.
 A hallgató a hallgatói jogviszonyát a fokozatszerzési eljárásban (értsd: a kutatási és disszertációs
szakaszban) összesen legfeljebb két félévet szüneteltetheti, ebben a szakaszban ez az időtartam még
méltányossági okból sem hosszabbítható meg.
 A doktorandusznak a komplex vizsgát követően három tanéven belül kell benyújtania a
disszertációját. (Ez a határidő független attól, hogy a három tanév milyen jogviszonyban telt el, két
tanév hallgatói jogviszonyban, majd az abszolutórium után anélkül, vagy mind a három tanév
hallgatói jogviszonyban.)
 A benyújtási kötelezettség három tanéves időtartama a doktorandusz kérelmére, különös
méltányosságból, a tudományági doktori tanács döntése alapján legfeljebb egy tanévvel
meghosszabbítható. A kérelmet a határidő lejárta előtt kell benyújtani.
Mindezek alapján a disszertációt a komplex vizsga után alapesetben három, de méltányossági döntés alapján
legfeljebb négy tanév után kell benyújtani. Ez utóbbi esetben a méltányossági döntés a hallgatói jogviszony
megszűnése, azaz az abszolutórium megszerzése utáni időtartamra vonatkozóan hozható. A hallgatónak a
komplex vizsga utáni, különféle ütemezési útjai így a következők lehetnek:
1. alapeset: hallgatói jogviszony 2 tanév + abszolutórium után 1 tanév a disszertáció leadásáig;
2. meghosszabbított jogviszony: hallgatói jogviszony 3 tanév (2 aktív + legfeljebb 1 tanév jogviszony
szüneteltetés), ekkor a disszertációt a 3. tanév végén kell benyújtani;
3. méltányossági döntéssel a hallgatói jogviszony megszűnése után
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A tájékoztató a 2021. évi LIII. tv. és a 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján került frissítésre.

3.1. az 1. alapesethez illeszkedően, amely döntés az abszolutórium utáni 1 tanév újabb legfeljebb 1
tanévvel való meghosszabbítását engedélyezi, vagy
3.2. a 2. meghosszabbított jogviszonyhoz illesztve, ami a 3 tanév hallgatói jogviszony után biztosít
további legfeljebb 1 tanévet.
A fenti szabályok a járványügyi helyzettől függetlenül alkalmazhatók az új típusú doktori képzés
doktoranduszai esetében. Ha méltányossági döntés szükséges, a benyújtott kérelmek ügyében minden
esetben egyedi döntés születik, a mérlegeléshez ezért a hallgatónak a határidő előtt megalapozott és
igazolással alátámasztott kérelmet kell benyújtania.
A járványügyi készültséggel összefüggő szabályok
A járványügyi készültséggel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alapján a 2019/2020. tanév tavaszi félévét
a hallgatói jogviszony egybefüggő szünetelésének két féléves korlátja szempontjából nem kell figyelembe
venni. A vészhelyzetre való tekintettel annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e
között teljesítette, az általános szabálytól eltérően a doktori értekezését a komplex vizsgát követő négy
tanéven belül kell benyújtania. A tanév vége a doktori képzésen az őszi szemeszterben január 31., a tavaszi
szemeszterben augusztus 31. Az ilyen hallgató a hallgatói jogviszonyát a fokozatszerzési eljárásban (értsd: a
kutatási és disszertációs szakaszban) összesen legfeljebb négy félévet szüneteltetheti.
E jogszabályi előírásra hivatkozással fogadta el az egyetem az átmeneti sajátos tanulmányi és
vizsgaszabályozásról szóló JOKT tájékoztatóban azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján a fokozatszerzési
és disszertációs szakaszban igénybe vehető, legfeljebb két féléves szünetelés számítása során a 2019/2020as tanév tavaszi félévét figyelmen kívül kell hagyni.
Az érintett doktoranduszok automatikusan részesülnek a határidő-számítás módosítása miatti
kedvezményben, ezt külön kérniük nem kell, ehhez méltányossági engedélyre nincsen szükségük.
2021. november 18.
PPK Tanulmányi Hivatal

Melléklet
A vonatkozó joghelyek
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV törvény
45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván
eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói
jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint
két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet
a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével.
(2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését
a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is […]
feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség
vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.
53. § (2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási
és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.
(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tanéven belül a doktori szabályzatban
meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő
esetekben legfeljebb egy tanévvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A
fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.
59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, […]
d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény
79. § (4) A 2019/2020. tanév tavaszi félévét a 2011. évi CCIV. törvény – hallgatói jogviszony egybefüggő
szüneteltetéséről rendelkező – 45. § (1) bekezdése, továbbá 53. § (4) bekezdése alkalmazása során nem kell
figyelembe venni.
A doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról
szóló 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex
vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést
benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a
határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban
meghatározottak szerint meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony
szünetelése legfeljebb négy félév lehet.
Egyetemi Doktori Szabályzat [2016]
33.§ (2) A kari doktori szabályzatok rendelkeznek arról, milyen feltételekkel engedélyezik a képzési és kutatási
szakaszban a hallgatói jogviszony két félévnél hosszabb egybefüggő szünetelését.
59. § (1) A doktori értekezés benyújtására az Nftv. 53. § (4) bekezdésében előírt határidő különös
méltányosságból való meghosszabbításáról a hallgató vagy a volt hallgató (a továbbiakban együtt:
doktorandusz) írásbeli kérelmére a tudományági doktori tanács dönt.
(2) A kérelmet az értekezés benyújtására előírt határidő lejárta előtt lehet előterjeszteni. A kérelemhez
csatolni kell a különös méltánylás alkalmazását alátámasztó esetleges dokumentumokat, továbbá a
témavezető támogató nyilatkozatát.
Egyetemi Doktori Szabályzat [2016] 6/4. sz. melléklet A Pedagógiai és Pszichológiai Kar kari doktori
szabályzata
15. § (4) A dékán a DIT vezetőségének véleménye alapján a hallgató írásbeli kérelmére a képzési és kutatási
szakaszban engedélyezheti a tanulmányok két félévet meghaladó egybefüggő szüneteltetését,
a) ha a hallgató gyermeket vár, illetőleg három évesnél fiatalabb gyermeket nevel;

b) ha a hallgató balesetet szenvedett vagy tartósan beteg, és tanulmányait időlegesen nem tudja folytatni;
c) ha a magyar állami ösztöndíjas hallgató más munkáltatónál foglalkoztatásra irányuló határozott idejű
jogviszonyt kíván létesíteni;
d) a hallgató külföldi munkavégzésére tekintettel;
e) a hallgató egyéb rendkívüli méltánylást érdemlő személyes körülményére tekintettel.
(5) A tanulmányok egybefüggő szünetelése a (4) bekezdésben foglaltak esetében sem lehet hosszabb, mint
összesen hat félév.
(6) A kutatási és disszertációs szakaszban méltányosságból sem engedélyezhető a doktori képzés összesen
két félévet meghaladó szünetelése.

ELTE JOKT Tájékoztató az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi készültségre tekintettel elrendelt
hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozása kiegészítése a
számonkérésre vonatkozó szabályokkal (2020. október 22.)
A HKR 6. melléklet Doktori Szabályzat (2016) sajátos szabályai járványügyi készültség alatt
1. A 2020. évi LVIII. törvény 79. § (4) bekezdése alapján a 2019/2020. tanév tavaszi félévét az Nftv. 53. § (4)
bekezdése, valamint az EDSZ 33. §-a alkalmazása során nem kell figyelembe venni.
3. A 2020. évi LVIII. törvény 79. § (4) bekezdése alapján a 2019/2020-as tanév tavaszi félévét az Nftv. 53. §
(4) bekezdése, valamint az EDSZ 59. §-a alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

