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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 

Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának 

 

Ügyrendje 
 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Bölcsészettudományi 

Karának (a továbbiakban: Kar) Bölcsészettudományi Doktori Tanács (a továbbiakban: BDT) 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), az Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: ELTE SzMSz), annak I. kötete a 

Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: ELTE SzMR), annak 3/b. melléklete a Kar 

Szervezeti és Működési Rendje (a továbbiakban: KSzMR), az ELTE SzMSz II. kötete a 

Hallgatói követelményrendszer (a továbbiakban: ELTE HKR), annak 6. számú melléklete 

(Doktori Szabályzat, továbbiakban: EDSz) és annak 6/2. számú melléklete (A 

Bölcsészettudományi Kar Doktori Szabályzata, továbbiakban: KDSz) valamint az ELTE 

SzMSz III. kötete a Foglalkoztatási Követelményrendszer (a továbbiakban: FKR) alapján a 

BDT ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) a következőkben állapítja meg: 

 

1. § A BDT jogállása, hatásköre 
 

KSzMR 25. § (3) bekezdés: A Kar jogszabály, illetve egyetemi szabályzat által létrehozott állandó 

bizottságai: 

a) Bölcsészettudományi Doktori Tanács 

aa) Összetételét az ELTE Doktori Szabályzat (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének 

(Hallgatói Követelményrendszer) 6. számú melléklete) 6/2. számú mellékletének 2. és 4. §-a rögzítik. 

ab) Feladat- és hatáskörét az ELTE Doktori Szabályzat (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. 

kötetének (Hallgatói Követelményrendszer) 6. számú melléklete) 6/2. számú mellékletének 5. §-a rögzíti. 

ac) Bölcsészettudományi Doktori Tanács titkára a Doktori és Tudományszervezési Iroda vezetője. 

 

(1) A BDT ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, 

amelyeket számára az egyetemi vagy kari szabályzatok megállapítanak. Feladatai különösen: 

a) javaslatot tesz az EDT-nek 

aa) a doktori fokozat odaítélésére, minősítésére, visszavonására, 

ab) a kitüntetéses doktorrá avatásra, 

ac) külföldi tudományos fokozat honosítására 

b) véleményezi az új doktori iskola létesítésére benyújtott pályázatokat és az EDT elé 

terjeszti, 

c) javaslatot tesz az EDT-nek a doktori iskolák vezetőjének személyére, 

d) véleményezi és elfogadja a doktori iskolák törzstagjainak nyilatkozatait, 

e) dönt 

ea) a doktori eljárás megindításáról, 

eb) a komplex vizsga bizottságának összetételéről, módosításáról és – a 

képzési tervek keretei között – a komplex vizsga témaköreiről, 

ec) a doktori értekezés hivatalos bírálóinak személyéről, a bírálóbizottság 

összetételéről és annak esetleges módosításáról, 

f) javaslatot tesz a kari doktori szabályzat szövegére, módosítására, 

g) jóváhagyja a doktori iskolák témakiíróinak, témavezetőinek, oktatóinak személyét, 

h) javaslatot tesz az EDT-nek 

ha) doktori oktatási programok létrehozására, felfüggesztésére, 

megszüntetésére, 

hb) a doktori oktatási programok képzési tervére, 
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i) dönt a doktori oktatási programok vezetőjének személyéről, 

j) a doktori képzésre való felvétellel kapcsolatban 

ja) dönt a doktori iskolákban folytatható idegen nyelvű képzési programokról, 

jb) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel általános feltételeit, 

jc) évenként megállapítja a doktori iskolákba felvehető magyar állami 

ösztöndíjas hallgatók létszámát, 

jd) elfogadja a felvételi bizottságok tagjait, 

je) dönt a doktori képzésre történő felvételről, 

k) ellenőrzi a doktori képzés működését, 

l) dönt a külföldi részképzés munkaprogramjának elfogadásáról és a részképzés 

eredményeinek beszámításáról, 

m) véleményt nyilvánít a kettős témavezetéssel doktori tanulmányokat folytató, 

valamint fokozatot szerző hallgatói szerződésekről, 

n) egyéni kérelem alapján dönt a hallgatói tanulmányi kérelmekről és a doktori eljárást 

érintő kérelmekről, 

o) véleményt nyilvánít a doktori iskolák működési szabályzatáról, 

p) véleményt nyilvánít a doktori képzési előirányzat felhasználásáról, 

q) megbízza és felmenti a doktori iskolák tanácsának tagjait, és jóváhagyásra az EDT 

elé terjeszti, 

r) véleményt nyilvánít a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának 

elveiről és módszereiről, 

s) dönt a BDT munkáját segítő bizottságok, ad hoc bizottságok elnökének és tagjainak 

személyéről, 

t) dönt a felszabadult ösztöndíjas helyek betöltéséről, amennyiben azokat az érintett 

doktori iskolák nem tudják betölteni. 

 

2. § A BDT tagjai 

 

(1) A BDT szavazati jogú tagjai: 

a) a BDT elnöke, aki egyben a Kar doktori iskoláinak képviseletét ellátja az EDT-ben, 

b) a tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese, amennyiben megfelel a 

(4) pontban foglaltaknak. Ellenkező esetben tanácskozási joggal vesz részt a BDT 

munkájában, 

c) az akkreditált doktori iskolák vezetői, 

d) a dékán javaslata alapján két, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem 

álló, tudományos fokozattal rendelkező tag, 

e) az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában meghatározottak 

szerint delegált, a karon akkreditált doktori iskolák valamelyikének beiratkozott 

doktorandusza. 

 

(2) A BDT elnökét a dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja meg. 

 

(3) A doktori iskolákat képviselő tagok helyettesítésére a doktori iskolai tanácsok tesznek 

javaslatot működési szabályzatuk alapján. A szavazati jogú póttagokat a Kari Tanács választja 

meg és a dékán bízza meg. Az így megválasztott póttagok a helyettesítés során szavazati 

joggal rendelkeznek. 

 

(4) A BDT szavazati joggal rendelkező tagjai– a doktorandusz önkormányzat által delegált 

tag kivételével – az MTA rendes és levelező tagjai, doktorai és/vagy egyetemi tanárok 
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lehetnek, akik megfelelnek a törzstagság feltételeinek. 

 

(5) A BDT elnöke az állandó meghívottakon (szavazati jogú tagokon) kívül a napirend 

függvényében szakértőként más személyeket is meghívhat (tanácskozási joggal), a BDT 

munkáját elősegítendő. 

 

(6) A BDT titkára a Doktori és Tudományszervezési Iroda vezetője. 

 

(7) A BDT tagjainak megbízatása három évre szól, illeszkedve a Bölcsészettudományi Kar 

Kari Tanácsának megbízatási idejéhez. 

 

(8) A BDT tagjainak megbízatása megszűnik: 

a) a megbízatás lejártával, 

b) lemondással, 

c) az EDSZ 5. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott okokból, visszahívással, 

d) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, 

e) a tag halálával. 

 

(9) A visszahívásról a dékán javaslatára a Kari Tanács dönt. 

 

(10) A jelölésre jogosult a BDT tagjai megbízatásának lejárta előtt 30 nappal – a (2) bekezdés 

b)–e) pontja esetén a megszűnést követő 30 napon belül – javaslatot tesz a tanács elnökének 

és tagjainak személyére. 

 

(11) A BDT kari oktatói tagja az FKR közalkalmazottak felelősségi rendszerét szabályozó 

VIII. fejezetének ilyen értelmű rendelkezése esetén is visszahívható. 

 

(12) Ha a BDT doktorandusz tagja nem, vagy nem megfelelő módon vesz részt a BDT 

munkájában, akkor a BDT legalább 3 tagjának kezdeményezésére, a Kar vezetője 

visszahívhatja. 

 

(13) A doktorandusz tag a HKR fegyelmi és kártérítési eljárás szabályairól szóló XI. 

fejezetének ilyen értelmű rendelkezése alapján is visszahívható. 

 

 

3. § A BDT működése 

 

(1) A BDT az Ügyrendjét maga alkotja meg és azt a dékánnak az elfogadásától számított 8 

munkanapon belül be kell nyújtani jóváhagyásra. 

 

(2) A BDT a vonatkozó jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok alapján hozza meg 

döntéseit. 

 

 

4. § A BDT üléseinek előkészítése; 

a BDT határozatainak szövege és azok közzététele 

 

(1) A BDT-hez érkező felterjesztések kérelmek, beadványok kezelését a Doktori és 

Tudományszervezési Iroda koordinálja, illetve készíti elő döntéshozatalra.  
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(2) A BDT munkája során keletkező, illetve ahhoz beérkező ügyiratok iktatásáról a Doktori és 

Tudományszervezési Iroda gondoskodik. 

 

(3) A BDT üléseit a BDT elnöke a Doktori és Tudományszervezési Irodával együttműködve 

készíti elő. A BDT elnöke az ügyiratokat az esetleges előzményekkel és a kapcsolódó 

iratokkal együtt terjeszti a BDT elé. 

 

(4) A BDT a hatáskörébe tartozó ügyekben (ld. 1.§ (1) bekezdés) dönt, véleményt nyilvánít, 

illetve javaslatot tesz.    

 

(5) A BDT üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülésen hozott 

határozatokat és az elhangzottak lényegi összefoglalását. A jegyzőkönyvet a BDT titkára 

készíti el és az elnök hagyja jóvá. 

 

 

5. § A BDT ülései 

 

(1) A BDT üléseit tanévenként legalább négy alkalommal, valamint szükség szerint tartja. 

 

(2) A BDT üléseit az elnök hívja össze; az ülésein szavazati joggal a tagok vagy az őket 

helyettesítő póttagok vesznek részt. 

 

(3) A BDT ülésének idejéről és helyéről a tagokat 

a) rendes ülés esetén legalább hét nappal, 

b) rendkívüli ülés esetén legalább három nappal az ülés kezdete előtt értesíteni kell. 

Az értesítés történhet írásos meghívó, e-mail vagy telefon útján. A BDT tagjai − szükség 

esetén − az ügyiratokba legkésőbb az ülést megelőző munkanapon betekinthetnek. 

 

(4) A BDT üléseit a BDT elnöke vezeti. Az elnök gondoskodik a tanácskozás rendjéről. A 

BDT elnökét akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a BDT aktuális ülésén jelenlevők 

egyszerű többségével választott levezető elnök helyettesíti. 

 

(5) A BDT határozatképes, ha az ülésen jelen van az elnök és a szavazati jogú tagok több mint 

fele. 

 

(6) A BDT döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel (a jelenlevők eggyel több mint fele) 

hozza. Személyi ügyekben a BDT titkos szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata a döntő. 

 

(7) A BDT döntéshozatala előtt szakértőket hallgathat meg, akik véleményüket szóban vagy 

írásban fejtik ki. A szakértőket a BDT tanácskozási joggal ruházhatja fel. 

 

(8) Különösen indokolt esetekben a BDT elnöke levélszavazást rendelhet el, illetve ha a 

személyes jelenléttel járó ülésezés nem valósítható meg, valós idejű hang- és képi adatátvitelt 

lehetővé tevő, az ülésen résztvevők azonosítását és közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes 

kommunikációt biztosító online alkalmazás igénybevételével ülésezik. 

 

(9) A BDT üléseiről szerkesztett jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a BDT elnöke és a 

BDT titkára (mint jegyzőkönyvvezető) aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell az eljáró szerv (személy) megnevezését, a jegyzőkönyv készítésének helyét és idejét, az 
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ülésen részt vevő bizottsági tagok nevét (a jegyzőkönyv mellékleteként jelenléti ív készül), az 

ülés napirendjét, a megtárgyalt napirendi pontok összegzését, a meghozott döntéseket és a 

szavazati arányokat. 

 

 

6. § Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

(1) A jelen Ügyrend elfogadásához, módosításához vagy megszüntetéséhez a BDT tagjai több 

mint felének szavazata szükséges. 

 

(2) A jelen Ügyrend 2021. április 8-án lép hatályba. 

 

 

Javasolja és ellenjegyezte: 

 

         

Dr. Sonkoly Gábor  

a Bölcsészettudományi Doktori 

Tanács elnöke 

  

 

 

Az Ügyrendet elfogadta és jóváhagyta:     

         

Dr. Bartus Dávid 

dékán 
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