
A doktori képzés és habilitációs eljárás - folyamatleírás

véleményez, 

javasol

dönt, végrehajtást 

elrendel

végrehajtásért 

felelős
közreműködik tájékoztatást kap jóváhagyó

egyetértési jogot 

gyakorol
Határidő

1
Felvételi tájékoztató anyagának 

szerkesztése (19.§)

DI-k tájékoztatójának 

bekérése, szerkesztés, 

az elektronikus felület 

feltöltése

Felvételi felhívás 

anyagának 

egyeztetése

Felvételi 

tájékoztató

Tájékoztató 

megjelentetése a 

honlapokon

Felvételi felhívás 

anyagának 

egyeztetése

Felhívás 

elektronikus 

verziója

ÓE és DI-k honlapjai DIT-ek rektor DI vezetők
DI titkárságok, 

Okt.Főig-ság
ET rektor

május, 

december

2 Felvételi eljárások (20.§)

Felvételiztetés 

motivációs 

beszélgetéssel

Pályázati anyagok

DIT határozati 

javaslat 

felvételről

ÓE és DI-k honlapjai DIT-ek EDHT elnök Okt.Főig-ság DI-k ET, EDHT EDHT elnök július, január

3 Hallgatói névsorból törlés kizárás a képzésből DIT javaslat MTTDHT DIT-ek MTTDHT elnök Okt.Főig-ság
DI titkárságok, 

Okt.Főig-ság
ET, EDHT MTTDHT elnök folyamatosan

Abszolutórium kiadása (23.§  b) 

alapján)
képzés lezárása

jelölt kérvénye, 

DIT javaslat

DIT kiállítja az 

abszolutóriumot
doktori.hu DIT-ek DI vezetők DI titkárság Okt.Főig-ság folyamatosan

4 Fokozatszerzési eljárás (22.§) eljárás indítása
Jelentkezés 

fokozatszerzésre

DIT/MTTDHT 

határozat
DIT-ek MTTDHT Okt.Főig-ság DIT titkárságok EDHT MTTDHT elnök folyamatosan

A doktori értekezés bírálati eljárása (30.§)
bírálat

MTTDHT 

határozat

Opponensi 

vélemény
DI titkárság

Felkérést követő 

2 hónapon belül

5 doktori védés (30.§) védési eljárás
MTTDHT 

határozat

jegyzőkönyv a 

védésről
doktori.hu DIT MTTDHT DI vezetők DIT titkárságok MTTDHT/EDHT MTTDHT/EDHT folyamatosan

6. doktorrá avatás (35.§) oklevél kiállítás

jegyzőkönyv a 

védésről

10. melléklet 

szerinti adatlap

doktori oklevél 

(11.a melléklet);

doktori 

anyakönyv

Okt.Főig-ság
aláíróként: rektor 

és EDHT elnök

doktorrá avatás, 

fogadalom tétel 

előkészítése, 

lebonyolítása 

doktori fokozatot 

szerzettek

fogadalom (12. 

melléklet)
RH

7.
nyilvántartási, tájékoztatási, közzétételi 

feladatok (36.§)

sikeres és sikertelen 

védések 

nyilvántartásba vétele

jegyzőkönyv a 

védésről

nyilvántartás a 

sikeres és 

sikertelen 

védésekről

doktori.hu
DI-k, EDHT 

elnöke

oktatási 

főigazgató 

(sikeres 

védésekről)

Oktatási Hivatal 

tájékoztatása
sikeres védések

OH-nak 

megküldött 

értesítés

doktori.hu
oktatási 

főigazgató

Védési 

jegyzőkönyv 

kézbesítésétől 

számított 10 

napon belül 

közzététel sikeres védések

sikeresen 

megvédett 

értekezések 

összesített listája

doktori.hu DI-k

I. DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSI FOLYAMATA

II. KÜLÖNLEGES DOKTORI ELJÁRÁSOK

Szereplők

MegjegyzésSorszám Részfolyamat Tevékenység
Input információk, 

dokumentumok

Output információ, 

dokumentum

Kapcsolódó IT 

rendszer



1. Kitüntetéses doktorrá avatás Kérelmezés
Sikeres doktori 

védés

Kérelem 

kitüntetéses 

doktorrá avatásra 

(igazoló 

okiratokkal)

érintett jelölt EDHT

a doktori védést 

követő 14 

napon bleül

Döntés a kérelem 

támogatásáról

Kérelem 

kitüntetéses 

doktorrá avatásra 

(igazoló 

okiratokkal)

előterjesztés 

rektor felé
DIT-ek EDHT EDHT elnöke rektor

előterjesztés 

továbbítása

előterjesztés és 

igazoló okiratok

javaslat a 

köztársasági 

elnök felé

köztársasági 

elnök
rektor

oktatásért 

felelős 

miniszter

2.
Tiszteletbeli doktori cím 

adományozása (38.§)

az eljárás 

kezdeményezése

kiemelkedő 

tudományos 

tevékenység, a 

cím odaítélési 

feltételeinek való 

megfelelés

Javaslat a cím 

odaítélésére

DI-k, Karok, 

EDHT

DI-titkárságok, 

DH-k, EDHT 

elnök

rektor, RT,  ET Szenátus

tiszteletbeli doktorrá 

avatás előkészítése, 

lebonyolítása

Szenátus által 

jóváhagyott 

javaslat

tiszteletbeli 

doktori oklevél 

(23. sz. melléklet)

RH
aláíróként: rektor 

és EDHT elnök

3.
Külföldön szerzett tudományos fokozat 

honosítása (39.§)
kérelmezés honosítási igény

honosítási 

kérelem (13. 

melléklet és 

igazoló okiratok) 

kérelmező illetékes DI

elbírálás

honosítási 

kérelem (13. 

melléklet és 

igazoló okiratok) 

döntés (kérelem 

jóváhagyása vagy 

elutasítása)

DI, MTTDHT MTTDHT, EDHT

elfogadás esetén 

oklevél kiállítás, 

átadás

Jóváhagyott 

kérelem

Doktori oklevél 

(11.b melléklet);

 Bevezetés a 

doktori 

anyakönyvbe

RH
aláíróként: rektor 

és EDHT elnök

1. Eljárás kezdeményezése Pályázat benyújtása

Pályázathoz 

szükséges 

információk, 

dokumentumok, 

tudományos 

életrajz 

Pályázat pályázó
DI vezetője

MTTDHT elnöke

2. Eljárás lefolytatása Előkészítés
Pályázat 

felülvizsgálata

Döntés az eljárás 

megindíthatóságá

ról

MTTDHT Illetékes DI pályázó

szorgalmi 

időszakban a 

benyújtástól 

számított 30 nap

Elutasító döntés 

esetén az EDHT-hoz 

lehet fellebbezni. 

Formai okokból 

történő elutasítás 

esetén az eljárási díj 

90%- 

visszafizetendő.

III. HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS (40.§ - 51.§)



Habitus Vizsgáló 

Bizottság (HVB) és 

Szakmai Bíráló 

Bizottság (SZBB) 

létrehozása

Engedélyezett 

eljárás

jegyzőkönyv a 

HVB és a SZBB 

megalakulásáról

illetékes DIT MTTDHT
aláíróként: 

MTTDHT elnök
illetékes DI

Opponensi vélemény 

készítés

Tudományos 

munkásság 

írásbeli 

dokumentumai 

(szükség esetén 

Személyes 

meghallgatás)

Opponensi 

vélemény
HVB 2 tagja

MTTDHT 

határozat 

kiadásától 45 

napon belül

Pozitív opponensi 

javaslat esetén eljárás 

megindítása

Pozitív opponensi 

vélemény

Habilitációs 

eljárás 

időpontjának 

kitűzése és 

témaválasztás

SZBB és illetékes 

DI

Tudományos 

kollokvium 

meghirdetése

Habilitációs 

eljárás 

időpontjának 

kitűzése és 

témaválasztás

Hely, időpont, 

téma közzététele

Országos Doktori 

Tanács és a DI 

honlapja

Illetékes DI DIT titkárságok
esedékesség 

előtt 2 héttel

Értékelés
Tudományos 

kollokvium

Jegyzőkönyv a 

titkos szavazásról 

és tájékoztatás

SZBB  résztvevők

Nem megfelelőnek 

minősített pályázó 1 

év elteltével újra 

kísérletet tehet. Ha 

ezzel a lehetőséggel 

nem él, 2 év 

elteltével az EDHT 

elévülés miatt lezárja 

az eljárást.

Megfelelő értékelés 

esetén  tantermi 

habilitációs előadás 

előkészítése

Tantermi előadás 

időpontjának, 

témájának 

meghatározása

Hely, időpont, 

téma közzététele

Országos Doktori 

Tanács és a DI 

honlapja

jelölt illetékes DI
esedékesség 

előtt 2 héttel

Értékelés

Tantermi 

habilitációs 

előadás

Jegyzőkönyv a 

titkos szavazásról 

SZBB, jelenlévő 

habilitált 

doktorok, MTA 

doktorok és 

egyetemi 

tanárok és nem 

habilitáltak

Sikeres eljárás esetén 

habilitált doktori cím 

odaítélése

A tudományos és 

a tantermi 

előadás 

jegyzőkönyvi 

értékelése

Indoklással 

alátámasztott 

javaslat + az 

eljárás teljes 

dokumentációja

doktori.hu EDHT SZBB

Eljárás lezárását 

követő 8 napon 

belül

Habilitációs oklevél 

kiadás

EDHT pozitív 

döntése

Habilitációs 

oklevél (19. és 20. 

melléklet)

RH
rektor, EDHT 

elnök

3. 
nyilvántartási, tájékoztatási, közzétételi 

feladatok 

Oklevél adatainak 

anyakönyvbe 

felvezetése

Habilitációs 

oklevél (19. és 20. 

melléklet)

Egyetemi Doktori 

Anyakönyv és 

jelentés

EDHT elnök
országos doktori 

nyilvántartás

eljárás lezárását 

követő 15 

napon belül


