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A Doktoranduszok Országos Szövetsége 1 javaslatai a Nemzeti 
fels őoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2 tervezett 

módosításához 
 

38. § 
 
A módosítás jelent ősen átalakítja az egyetem, mint 
fels őoktatási intézménytípus jelenleg ismert kritériumai t. A 
hatályos jogszabály az egyetemek m űködésének egyik fontos 
feltételeként említi, hogy az ilyen típusú fels őoktatási 
intézmény „tudományos diákköröket m űködtet”. 3 A DOSZ 
álláspontja szerint a Magyarország kutatói utánpótl ását jelent ő 
doktoranduszok jelent ős hányada az intézményi tudományos 
diákkörök hallgatói közül kerül ki. Ez a hagyományo s 
tehetséggondozási forma, amely a fels őoktatásra korábban 
évszázadokon át jellemz ő mester-tanítványi viszony graduális 
letéteményese, feltétlen támogatást és védelmet érd emel. 
Minderre tekintettel javasoljuk, hogy az Nftv. el őterjesztett 
új 9. § (3) bekezdése 4 az alábbi d) ponttal, az Nftv. új 9. § 
(3a) bekezdése pedig az alábbi e) ponttal egészüljö n ki: 
„tudományos diákköröket m űködtet”. Kérjük továbbá, hogy az 
Nftv. új 9. § (4) bekezdés szövege az alábbiak szer int 
módosuljon: „A f őiskola munkaviszony, illetve közalkalmazotti 
jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, ku tatóinak 
legalább harmada tudományos fokozattal rendelkezik.  A f őiskola 
tudományos diákköröket m űködtet.” 
Kérjük továbbá az Nftv. módosításra vonatkozó javas lat 
el őterjeszt őit, hogy tisztázzák az Nftv. új 9. § (3a) 
bekezdésében bemutatott alkalmazott tudományok egye teme 
státuszú fels őoktatási intézmények doktorképzési jogosultságát. 
A hatályos Nftv. ugyanis az egyetemi min ősítés kritériumai 
között egyértelm űen rögzíti a doktorképzési képességet. 5 A 

                                                           

1 A továbbiakban: DOSZ. 
2 A továbbiakban: Nftv. A törvény hatályos állapotár a történ ő utaláskor a 
jogszabálynak a Nemzeti Jogszabálytárban 2015. ápri lis 18-án elérhet ő 
szövegét értjük. 
3 Nftv. 9. § (3) d). 
4 Az Nftv. új szakaszai alatt az Emberi Er őforrások Minisztériuma 
Fels őoktatásért Felel ős Államtitkársága által 2015. április 17-én kiküldö tt 
Nftv-módosítás javasolt szövegrészeit értjük. 
5 Nftv. 9. § (3) a). 
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jelenleg f őiskolai formában m űköd ő intézményben doktori 
tanulmányokat folytató kollégáink érdekvédelmére te kintettel 
kérjük továbbá az el őterjeszt ő állásfoglalását azt illet ően, 
hogy van-e lehet ősége a fent említett alkalmazott tudományok 
egyeteme formában m űköd ő fels őoktatási intézményeknek 
doktorképzés folytatására. 
 

39. § 
 
A DOSZ kategorikusan elutasítja mind a doktorandusz  
önkormányzatok, mind a hallgatói önkormányzatok sze nátusi 
szavazati jogának korlátozását. Úgy véljük, hogy a hatályos 
Nftv. el őírásai 6 messzemen őkig alkalmasak az intézménnyel 
jogviszonyban álló személyek véleményének és akarat ának 
kifejezésére, amelynek korlátozása súlyos demokrati kus 
deficitet okoz és ellentétes Magyarország Alaptörvé nye XV. 
cikkének el őírásaival. Az európai kultúrkör szerves részét 
képez ő universitas eszméje a fels őoktatási intézmények 
polgárainak jogegyenl őségére épül, amelynek a tervezet szerinti 
korlátozása, különösen a fels őoktatási intézmény képzési és 
kutatási feladatainak meghatározása és azok végreha jtásának 
ellen őrzése 7 körében az érdekképviseleti jogok súlyos és 
aránytalan csorbítását jelenti. 
A DOSZ ugyanakkor üdvözli és el őremutatónak tartja a szenátusi 
elektronikus szavazás eljárási rendjének törvényi s zint ű 
meghatározására irányuló szándékot. 8 
 

42. § 
 
A DOSZ a konzisztórium megalapításával összefüggésb en, látva a 
javaslat el őterjeszt őjének egyértelm ű szándékát, 
elengedhetetlenül szükségesnek tartja a kérdéskör s zéleskör ű 
társadalmi vitáját. 
A konzisztóriumi tagok felsorolását 9 okvetlen ki kell 
egészíteni az intézményi hallgatói önkormányzat eln ökével, aki 
– a rektorhoz és a kancellárhoz hasonlóan – hivatal ból tagja 

                                                           

6 Nftv. 12. § (7) b) és c). 
7 Nftv. 12. § (3) a). 
8 Nftv. új 12. § (7) k). 
9 Nftv. új 13/B. § (3). 



 

 

 

 

 

1062 Budapest, Bajza u. 32 

Tel : 1-222-1819 

dosz@dosz.hu 

www.dosz.hu 

 - 5 - 

kell legyen a testületnek. Egy fels őoktatási intézmény életében 
nélkülözhetetlenek a hallgatók – ezt a tényt a java slat 
készít ői is elismerik akkor, amikor a konzisztórium létszá mát 
is az adott intézményben tanuló hallgatók száma ala pján, sávos 
rendszerben határozzák meg. 10 Minderre tekintettel, meglátásunk 
szerint az intézményi hallgatói önkormányzat elnöke  nélkül a 
fels őoktatási intézmény tekintetében felel ős döntés nem 
hozható. Meg kell említenünk továbbá azt a tényt is , miszerint 
a korábban hasonló funkcióval m űköd ő intézményi gazdasági 
tanácsok munkájában is teljes érték űen vett részt a hallgatói 
önkormányzat, így a konzisztórium testületébe is 
szükségszer űnek és indokoltnak látjuk a hallgatói önkormányzat 
elnökének hivatalból történ ő megjelenését. 
A DOSZ ugyanakkor a leghatározottabban elutasítja a  javaslat 
azon passzusát 11, amely egyetértési jogot ad a konzisztóriumnak 
a szenátus rektori pályázati felhívás tartalmával k apcsolatos 
javaslattételi joga, rektori pályázatok elbírálásáv al 
kapcsolatos joga, a rektorjelölt megválasztásának j oga, továbbá 
a rektor vezet ői tevékenységének értékélésére való joga 
kapcsán. 12 Szervezetünk meggy őződése szerint a kancellár 
intézményének bevezetésével a rektor feladatköre so kkal 
akadémikusabbá vált a korábbinál, vagyis a rektorvá lasztás 
korlátozása voltaképpen Magyarország Alaptörvénye X . cikkének 
burkolt korlátozása. 
 

45. § 
 
A DOSZ kifejezetten egyetért azzal, hogy a doktorké pzés idejét 
illet ően az el őterjeszt ő az id őtartam kiterjesztése mellett 
foglalt állást. Szervezetünk ugyanakkor javasolja, hogy – 
különös tekintettel az önköltséges képzésben tanuló  hallgatók 
érdekeire – az új el őírás legyen megenged őbb, és a nyolc 
féléves id őtartamot maximális id őként tüntesse fel az új 
jogszabályszöveg. Véleményünk szerint biztosítani s zükséges 
annak lehet őségét, hogy a doktori képzésben a képzési és 
kimeneti követelményrendszert gyorsabban teljesíten i tudó 
kollégák az el őírt képzési id őnél rövidebb id ő alatt 

                                                           

10 Nftv. új 13/B. § (2) a) és b). 
11 Nftv. új 13/C. §. 
12 Nftv. 12. § (3) d). 
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befejezhessék tanulmányaikat és fokozatot szerezhes senek. 
Mindezek érdekében javasoljuk, hogy az el őterjesztés 59. §-ban 
alkalmazott megfogalmazás analógiájára az el őterjesztésbe 
foglalt új Nftv-szövegrész 13 utolsó mondata a következ ő legyen: 
„A képzési id ő legfeljebb nyolc félév.” 
Kérjük továbbá, hogy a Nftv. módosítása egyértelm űen rögzítse, 
hogy a nyolc félév id őtartam – mindenekel őtt finanszírozási 
szempontból – 48 hónapnyi id őtartamot jelent. 
 

46. § 
 
A DOSZ nem támogatja az Nftv. jelen szakaszban megf ogalmazott 
módosítását. Úgy gondoljuk, hogy a hallgatói érdeke k védelme a 
különleges képzési formákban, így a duális képzések  esetében is 
kiemelt jelent őséggel bír, amelyet az eredeti, jelenleg 
hatályos rendelkezés 14 kell ő mértékben kifejez. 
 

48. § 
 
A DOSZ el őremutatónak tartja, hogy ilyen részletezve kerül 
szabályozásra az egyes oktatói munkakörökben oktatá ssal 
kötelez ően töltend ő id őmennyiség kérdése. Szervezetünk korábbi 
javaslataiban is kardinális kérdésként merült fel a  
doktoranduszok oktatási leterhelésének kérdése. Egy etértve a 
Fels őoktatásért Felel ős Államtitkárság véleményével, a DOSZ is 
úgy véli, hogy bizonyos mennyiség ű oktatási tevékenység a 
tapasztalatszerzés miatt kifejezetten hasznos a 
doktoranduszoknak, azonban ennek a feladatkörnek a túlzott 
ellátása a kutatási tevékenység kárára mehet, és vé gső soron a 
fokozatszerzés csúszását okozhatja. 
Minderre tekintettel javasoljuk, hogy az el őterjeszt ő 
szabályozza a doktoranduszok oktatási tevékenységét  is! 

 
54. § 

 
A DOSZ kategorikusan elutasítja és törölni kéri az Nftv. ezen 
szakasszal érintett, tervezett módosításából 15 az alábbi, 

                                                           

13 Nftv. új 16. § (1). 
14 Nftv. 17. § (2). 
15 Nftv. új 39. § (3). 
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utolsó mondatot: „A 16. §-ban meghatározott magyar állami 
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vev ő hallgató 
(doktorandusz) az 53. § (1a) és (1b) bekezdésben me ghatározott 
kötelezettség teljesítésére köteles.” 
Szervezetünk a doktori ösztöndíj visszafizetésével kapcsolatos 
el őterjeszt ői törekvést abszurdnak, szakmailag 
megalapozatlannak és – jelen szövegezés szerinti ve rziójában – 
a doktori képzés min őségét súlyosan veszélyeztet őnek ítéli meg. 
A doktorképzés jellegét tekintve egyáltalán nem has onlítható 
össze a graduális képzésekkel. Míg az alap- és mest erszakok, 
továbbá a szakirányú továbbképzések célja, hogy az ott tanuló 
hallgatók valamilyen ismeretanyagot egyre nagyobb m élységben, 
egyre kiterjedtebb komplexitásban sajátítsanak el, addig a 
doktorképzés célja, hogy felkészítse a doktorandusz okat az 
önálló kutatói életpályára. A doktori fokozatszerzé si 
eljárásban azonban, miként az az el őterjeszt ők számára is 
minden bizonnyal ismeretes, nemcsak a kutatási komp etenciák 
elsajátításáról kell a doktorjelölteknek számot adn iuk, hanem 
be kell mutatniuk saját, új tudományos eredményüket  is, amelyet 
kutatásaik során értek el. 
A tudományos kutatások id őtartama pedig, különösen a kormányzat 
által kiemelt figyelemmel kísért kísérletez ő tudományok (így 
különösen: orvos- és egészségtudományok, m űszaki tudományok, 
természettudományok, agrártudományok) körében gyako rta nehezen 
megállapítható. Egyes tudományterületeken, tudomány ágakban 
ráadásul a kutatások elvégzéséhez szükséges forráso k hiánya 
hosszas késedelmet okozhat a fokozatszerzési eljárá s lezárulta 
szempontjából, de ugyanilyen fennakadásokat okozhat , ha egy 
kísérletsorozat végén kiderül az eredeti felvetés t éves volta. 
Az utóbbi évek világos tendenciája hazánkban, hogy a doktori 
fokozatszerzéseket egyre szigorúbb tudományos és pu blikációs 
követelmények teljesítéséhez kötötték a doktori isk olák. Ez a 
folyamat, a DOSZ meglátása szerint hasznos a doktor anduszok és 
doktorjelöltek szempontjából, hiszen a szigorúbb fe ltételek 
mellett megszerzett tudományos fokozatok értéke meg haladja a 
könnyedén odaítélt címekét és fokozatokét. Csakhogy  egy-egy 
rangos nemzetközi publikáció megjelenését nem ritká n hosszas 
várakozás el őzi meg – különösen az impaktfaktoros lapok 
esetében – még akkor is, ha a szerkeszt őség már értesítette a 
szerz őt a cikk befogadásáról. 
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Leszögezzük, hogy a doktori képzés ilyenfajta átala kítása a 
képzésre jelentkez ők számában jelent ős csökkenést fog 
eredményezni, mely ellentétes a kormányzat, az EU 2 020—as 
vállalások, a DOSz és a magyar fels őoktatás érdekeivel. 
A Központi Statisztikai Hivatal által 2011. március ában közölt 
„A doktori fokozattal rendelkez ők életpályája” c. jelentésben, 
melyben valamennyi tudományterület nagy mintán tört énő 
lekérdezése jelenik meg, a következ ő olvasható: „A fokozattal 
rendelkez ők jellemz ő életkora 39 év volt, és átlagosan 7 és fél 
év tanulás és kutatás kellett  a doktori fokozat 
megszerzéséhez.” 16 Statisztikailag is alátámasztott tehát a 
fokozatszerzés átlagos ideje, mely a képzés sajátos ságaira 
jellemz ő nemcsak idehaza, de külföldön is. Véleményünk szer int 
ezen id őt nem lehet törvényi er ővel, mesterségesen 
lerövidíttetni, mert ez beláthatatlan következménye kkel járna 
és a tudományos eredmények erodálásához, a kutatási  problémák 
csupán részbeni feltárásához, valamint a képzés irá nt 
érdekl ődök jelent ős csökkenéséhez vezetne. 
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra a tényre is, mis zerint a 
hatályos Nftv. rendelkezései szerint a graduális ké pzésben 
azoknak a hallgatóknak, akikkel hallgatói ösztöndíj szerz ődést 
kötöttek, visszafizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik, 
ha a képzési id ő másfélszeresén belül nem szerezték meg a 
fels őfokú végzettséget. A javasolt négy éves doktori kép zés 
esetében ez 6 évet jelentene. 
A doktorképzés min őségének további kívánatos emelését úgy lehet 
elérni, ha a PhD- és DLA-képzések rendszerébe a mai nál nagyobb 
mértékben tudják a doktori iskolák bevonzani az egy es 
évfolyamokon végzett kiemelked ő tehetség ű hallgatókat.  Ehhez 
pedig olyan versenyképes ösztöndíjakat kell ajánlan i a végz ős 
mesterszakosoknak, amelyek képesek a versenyszféra ajánlataival 
szemben is helytállni. A mai ösztöndíj összege erre  sajnos nem 
alkalmas, csak a kutatások iránt leginkább elhivato tt 
doktoranduszok maradnak meg végig a PhD- vagy DLA-f okozatokhoz 
vezet ő pályán. 
A doktoranduszok ösztöndíjuk fejében – a kutatás me llett – 
számtalan feladatot ellátnak: oktatnak, részt veszn ek az 

                                                           

16 KSH [2011]: A doktori fokozattal rendelkez ők életpályája. KSH 
Statisztikai tükör, V. évf. 19. szám. 2011. márc. 2 9. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/dokteletp alya.pdf 
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adminisztrációs munkában, a tehetséggondozás rendsz erében. Egy 
doktorandusz minden szempontból képes és alkalmas e gy 
tanársegéd feladatkörének ellátására – oktatói stát uszra 
történ ő kinevezésüknek legtöbbször a fér őhely- vagy forráshiány 
az akadálya. Amiként abszurd és példátlan lenne egy  oktató 
bérének visszakövetelése, ha az nem szerez tudomány os fokozatot 
(illetve magasabb szinteken nem habilitál, nem szer ez MTA 
doktori címet vagy nem választják meg akadémiai tag nak), 
ugyanilyen abszurd a doktorandusz ösztöndíjának 
visszakövetelése is. 
A DOSZ álláspontja szerint a fokozatszerzések arány ának 
javulását és a fokozatszerzési id ő rövidülését büntetés helyett 
az ösztönzés eszköztárával lehet elérni. Minderre t ekintettel 
ajánljuk az el őterjeszt ő szíves figyelmébe a kiegészít ő 
javaslataink között is említett Nemzeti Kiválóság P rogram várt 
és indokolt folytatására tett indítványunkat, amely  kiáll a 
Magyary Kuratórium elnöke, Dr. T őkéczki László által készített 
szakért ői anyag mellett. 
Mindezekre az érvekre tekintettel a DOSZ minden oly an Nftv-
módosítási javaslatot elutasít, amely visszafizeten dővé tenné a 
doktori ösztöndíjakat sikertelen képzés esetén. 
 

62. § 
 

A DOSZ kifejezetten támogatja az el őterjeszt ő szándékát, amely 
az idegen nyelven fölvehet ő kreditek biztosításának 
kötelezettségét írja el ő. 17 Szervezetünk meggy őződése szerint 
ez az el őírás alkalmas a magyarországi fels őoktatási képzések 
min őségének növelésére, és kiemelten alkalmasak a gradu ális 
hallgatók doktori képzésre történ ő el őkészítésére is. 
 

 
65. § 

 
A DOSZ nem fogadja el a doktorképzések rendjének je len 
el őterjesztés hivatkozott szabályhelyénél leírt módosí tását. 
Kérjük, hogy a 65. § (1) bekezdésében leírt új szöv egrész 18 
utolsó két, alább kifejtett mondata kerüljön ki az 
                                                           

17 Nftv. új 49. § (2a). 
18 Nftv. új 53. § (1). 
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el őterjesztésb ől: „A doktori képzés során, a negyedik félév 
végén, a képzés folytatásának a feltételeként részb eszámolási 
kötelezettséget kell teljesíteni, amely méri, érték eli a 
tanulmányi, kutatási el őmenetelt. A részbeszámolási 
kötelezettség teljesítésével doktorjelölti jogviszo ny is 
létrejön.” 
Szervezetünk megítélése szerint a doktori képzés so rán 
szervezend ő számonkérések rendjének szabályozása mindenképpen 
doktori iskolai kompetenciát igényel. Az egyes tudo mányágak 
között olyan komoly eltérések vannak, amelyek nem t eszik 
lehet ővé egy központi, uniformizált el őírás bevezetését. Az 
egyes tudományágakban kutatásokat végz ő doktoranduszok 
el őrehaladása között nagyon komoly különbségek lehetne k – ezek 
a különbségek azonban semmilyen értékkülönbséget ne m fejeznek 
ki. 
Megítélésünk és érdekképviseleti munkánk során össz egy űjtött 
tapasztalataink szerint a doktori iskolák bels ő számonkérései 
már ma is m űködnek, azok központi, törvényi szint ű 
meghatározása súlyosan és indokolatlanul sérti a do ktori 
iskolák és a fels őoktatási intézmények autonómiáját. 
Ugyanígy elutasítjuk a 65. § (2) bekezdése szerint a 
beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos javítási l ehet őség 
hiányát. A graduális képzésben nincsen olyan vizsga , amelynek 
sikertelensége esetén a hallgató egyb ől visszafizetési 
kötelezettséggel találná szemben magát – a doktori képzésbe 
bevezetni tervezett, általunk elutasított visszafiz etési 
kötelezettség azonban már a doktorandusz els ő botlását büntetni 
rendeli. A javaslat által a doktorképzés rendszerér e er őltetni 
próbált beszámolás kötelezettsége nem állítható pár huzamba a 
jelenlegi doktori szigorlat intézményével sem, hisz en annak 
sikertelensége esetén a doktorjelöltet – szakmai hí rnevének 
súlyos sérülésén túlmen ően – anyagi kár nem éri. 
A DOSZ már az el őzetes egyeztetések során jelezte, hogy a 
visszafizetés kötelezettségének kategorikus elutasí tása mellett 
áll ki, azonban véleményt nyilvánít az elutasított 
szövegjavaslatról is. Ennek keretében ismételten ny omatékosan 
kifejezzük, hogy a visszafizetési kötelezettség aló li 
mentesítés jelenleg javasolt felsorolása 19 súlyos 

                                                           

19 Nftv. új 53. § (1b). 
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hiányosságoktól terhes. A DOSZ határozottan ragaszk odik hozzá, 
hogy – amennyiben kifejezett elutasításunk dacára a  
visszafizetési kötelezettség bevezetésre kerül - mi nden olyan 
doktorandusz mentesüljön a visszafizetés kötelezett sége alól, 
aki ösztöndíjas ideje alatt oktatási, oktatásszerve zési, 
adminisztrációs feladatokat lát el a fels őoktatási 
intézményben, továbbá akit témavezet ője által igazolt módon 
kutatási nehézségek (így különösen eszköz- és anyag beszerzési 
anomáliák, pénzügyi forráshiány) hátráltatnak, hisz en ezek a 
tevékenységek és körülmények mind a fokozatszerzési  id ő 
kitolódását eredményezik. 
 

66. § 
 
A DOSZ javasolja, hogy az Nftv. módosítására irányu ló 
javaslatból itt is kerüljön kivezetésre a részbeszá molási 
kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos el őírás. 20 
 

67. § és 68. § 
 
Az Nftv. módosítását tartalmazó el őterjesztés jelen pontban 
tárgyalt két szakaszával összefüggésben a DOSZ mind enben 
támogatja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konfe renciája 
kiérlelt és megalapozott véleményét. 
 

79. § 
 
A DOSZ – a korábban már kifejtettekkel összhangban – 
nyomatékosan kéri a 79. § (2) bekezdéssel bevezetni  tervezett 
Nftv. értelmez ő rendelkezés 21 törlését. 
 

82. § 
 
A DOSZ határozottan kéri az el őterjeszt őt, hogy a doktori 
ösztöndíjak mértékét az el őterjesztésben 22 a jelenlegi összeg 
másfélszeresére, vagyis 1800000 Ft/f ő/év összegre emelni 
javasolja. Ugyanitt javasoljuk, hogy kerüljön rögzí tésre a 

                                                           

20 Nftv. új 59. § (1) j). 
21 Nftv. új 108. § 29a. 
22 Nftv. új 114/D. § (1) b). 
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doktori ösztöndíjak infláció- vagy diplomás minimál bér-követ ő 
éves revíziójának kötelezettsége. 
Szervezetünk korábban eljuttatta állásfoglalása rés zeként 
hatástanulmányát az el őterjeszt őnek, amely egyértelm űen 
bizonyította, hogy a doktoranduszok megélhetéséhez minimálisan 
a mai ösztöndíj mértékének másfélszeresére van szük ség. 
Megítélésünk szerint a doktorképzésben tapasztalt m agas 
lemorzsolódási arány és a fokozatszerzések elhúzódá sának egyik 
legfontosabb oka éppen a doktoranduszok megélhetési  
problémájában határozható meg. 
Az ösztöndíjak mai, tragikusan alacsony mértéke mia tt sajnos 
sok tehetséges PhD- és DLA-hallgató kollégánk kénys zerül 
másodállást is vállalni, amely csak ritkán szolgálj a szakmai 
épülésüket, kutatásaik elmélyülését. Az ösztöndíj m értékének 
emelése nélkül különösen elfogadhatatlan bármilyen anyagi 
jelleg ű retorzió kilátásba helyezése a doktoranduszokkal, 
doktorjelöltekkel szemben. 
 

83. § 
 
A DOSZ elutasítja a 83. § (9) bekezdésével javasolt  Nftv-
módosítás 23 minden olyan el őírását, amely a doktori ösztöndíjak 
visszafizetésével kapcsolatos kötelezettséggel kapc solatos. 
Támogatja ugyanakkor a módosítás 2016. szeptemberi tervezett 
bevezetési id őpontját, hiszen az addig hátralév ő b ő egy év 
elegend ő felkészülési id őt ad a fels őoktatási szféra számára. 
A 83. § (12) bekezdéssel szabályozni tervezett új N ftv-
részlettel 24 összefüggésben a DOSZ messzemen őkig támogatja a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája kié rlelt és 
szakmailag megalapozott véleményét. 
 

85. § 
 
A DOSZ életszer űtlennek tartja, és ezért nem támogatja a 85. § 
7. pontjában leírt Nftv-módosítási javaslatot. 25 A 
doktorjelölti jogviszony szünetelésének, passziválá sának 
lehet őségét kizárni teljes mértékben abszurd egy olyan em beri 

                                                           

23 Nftv. új 116. § (9). 
24 Nftv. új 116. § (12). 
25 Nftv. 45. § (1) bekezdés módosítása. 
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életszakaszban, amikor a családalapítás is napirend re kerülhet, 
illetve egy olyan kutatói pályaszakasz esetében is,  ahol 
el őfordulhat, hogy a doktorjelölt hosszabb-rövidebb id eig 
külföldön folytatja tanulmányait, kutatásait – nem ritkán 
azért, mert Magyarországon az egyes különleges eszk özöket vagy 
felkészültséget igényl ő kutatások végzéséhez nem állnak 
rendelkezésre megfelel ő tárgyi, személyi vagy anyagi 
feltételek. 
A 85. § 8. pontjában pedig a módosított szövegrészt  az alábbira 
javasoljuk cserélni: „hallgató (1) és (2) bekezdésb en 
meghatározott támogatási idejét”. 
A 85. § 11. pontjának cseréjével a DOSZ teljes mért ékben 
egyetért, azt szakmailag megalapozottnak tartja. 
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A Doktoranduszok Országos Szövetsége javaslatai a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjr a 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér ől szóló 
1997. évi LXXX. törvény módosítására 26 

 
6. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyu gdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér ől szóló 
1997. évi LXXX. törvény módosításáról 

 
Új 88. § 

 
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdí jra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér ől szóló 
1997. évi LXXX. törvény 34. § (5) bekezdés a) pontj a helyébe a 
következ ő rendelkezés lép: 
„fels őoktatási intézményben nappali rendszer ű oktatás keretében 
folytatott tanulmányoknak ( ide nem értve a doktorandusz-
képzést ) a Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehet ő idejét” 
 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége javaslatai a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. év i LXXXI. 

törvény módosítására 
 

7. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 199 7. évi 
LXXXI. törvény módosításáról 

 
Új 89. § 

 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 41. § (1) bekezdése a következ ő c) ponttal egészül ki: 
„ c) a nappali tagozaton folytatott doktori képzés id ejét (36 
hónap), abban az esetben, ha a képzés során, vagy u tán a 
doktori (PhD vagy DLA) fokozat megszerzésre került. ” 

                                                           

26 A folytatólagos szakaszszámozás illeszkedik a törv énymódosításra irányuló 
el őterjesztés számozásához. 


