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I. Kutatási feladat rövid összefoglalása, a kutatás célkitűzései 

 

A doktori értekezésem témája kettős. Egyrészt vizsgáltam a tudományos 

minősítést, az oktatói-kutatói tudományos utánpótlást, a doktori képzést, az  

oktatói-kutatói életpályát, az új kutatói munkaerő-piaci elvárásokat mind hazai mind 

nemzetközi viszonylatban, másrészt vizsgáltam azt a folyamatot, amelynek 

eredményeként a tudományos minősítés rendszerének a mai formája kialakult.  

Magyarországon jelenleg egyetlen tudományos fokozat szerezhető: a 

PhD/DLA, ezért hangsúlyoznom kell, hogy a tudományos minősítés kérdését tágan 

értelmezve vizsgáltam, beleértve minden olyan témakört (habilitáció, akadémiai 

doktori cím, stb) amelynek során a tudományos közösség értékeli a pályázó 

tudományos tevékenységét.  

Kutatási célom a tudományos minősítés rendszerének (köz)igazgatási 

szempontból történő vizsgálata volt, ugyanis a tudományos minősítés rendszerének 

kérdését jogi- igazgatási aspektusból megközelítő publikációk kevésbé születtek. 

Az értekezésben az alábbi kérdéskörök vizsgálatára került sor. 

Az elméleti megalapozás keretében szükségesnek tartottam a tudományos 

minősítéshez kapcsolódó alapfogalmak vizsgálatát, mint a tudomány, tudós, 

tudósközösség, tudományos gondolkodás, tudományos forradalom. A fejezetnek nem 

volt célja a tudomány fogalmának és az ahhoz kapcsolódó kérdéseknek a teljes körű 

elméleti-filozófiai bemutatása, tehát a kérdésre kizárólag a disszertáció témájához 

szükséges mértékben tértem ki.  

A disszertációban az egyetemi tudományszervezési modellekben vizsgáltam az 

irányítás, a finanszírozás rendszerét, az oktatói-kutatói kar felépítését, valamint a 

tudományos minősítés és utánpótlás rendszerét.   

Álláspontom szerint a jelenlegi hazai tudományos minősítési rendszert 

nagymértékben meghatározták a tudományos minősítés hazai jogtörténeti előzményei, 

ezért az értekezésben a tudományos minősítési rendszer alakulását a századfordulótól a 

rendszerváltásig vizsgáltam. Ennek keretében – a történeti kutatási módszer 

alkalmazásával – megvizsgáltam Magyarországon az egyetemek szerepét a 

tudományos minősítésben és elemeztem a tudományos minősítés szervezetrendszerét, 

a címek, pozíciók és fokozatok történetét, adományozási módját. Célom volt annak a 

feltevésnek a megválaszolása, hogy a századforduló utáni és a rendszerváltás előtti 

időszak alatt a felsőoktatási intézményeket jellemezte-e az a törekvés, hogy 

visszaszerezzék a tudományos minősítés adományozásának a jogát.  

Feltételezésem szerint Magyarországon a rendszerváltás előtti és a 

rendszerváltás utáni komplex tudományos minősítési rendszer nagymértékben 

különbözött, ezért vizsgáltam a hazai tudományos minősítés rendszerének további 

változásait a rendszerváltástól napjainkig.  
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A történeti módszer alkalmazásával megvizsgáltam, hogy miként hatott a 

rendszerváltás és az Európai Unióhoz való csatlakozás a tudományos minősítés 

rendszerére, különös tekintettel a tudományos minősítés, fokozatadás 

szervezetrendszerére és az új típusú doktori képzés bevezetésére. Ebben az időszakban 

a jogrendszer egésze átalakult, így érthető, hogy a tudományos minősítés rendszerében 

is számos változás történt. Abból a feltevésből indultam ki, hogy a rendszerváltással 

bevezetett új típusú tudományos minősítési rendszer összességében pozitív irányúnak 

tekinthető és a felsőoktatási intézményeket érintő változásokból fakadó új szerep 

jelentős mértékben megváltoztatta az oktatói-kutatói életpályát.  

Az értekezésben vizsgáltam a kutatási téma nemzetközi aspektusait. 

Álláspontom szerint ugyanis a tudományos minősítés rendszerének fejlettsége 

meghatározza a felsőoktatási intézmények, a doktori képzés, a tudományos utánpótlás 

sikerességét és versenyképességét. Vizsgálat tárgyává tettem a Bolognai folyamatot, 

mert megítélésem szerint a hazai doktori képzésben a Bolognai folyamat célkitűzései 

és az Európai Unió irányelvei közül még vannak beépítésre váró intézkedések. 

Hangsúlyozni kell, hogy a Bolognai folyamat bár nem európai uniós kezdeményezés, 

de az Európai Unió támogatását élvezi.  

Az utolsó fejezetben tértem ki az oktatói-kutatói tudományos utánpótlás 

biztosítására hivatott doktori képzésben, fokozatszerzésben történt legújabb 

változtatások bemutatására. A doktori képzés 2016. szeptember 1-jétől jelentősen 

átalakul, ugyanis a Kormány elfogadta a „Fokozatváltás a felsőoktatásban 

felsőoktatási fejlesztési koncepció” című felsőoktatási stratégiát, amely 2030-ig rögzíti 

a stratégiai célokat. Kutatási témán szempontjából kiemelendő a doktori képzés 

átalakítására, a fokozatszerzési arány növelésére vonatkozó akció. Az új szabályozás 

megítélésem szerint számos problémát vet fel, másrészt hosszabb ideje fennálló 

problémákra nem ad megoldást.  

Feltevésem szerint sem a magyar felsőoktatási intézmények sem a 

tudománypolitika nem rendelkeznek olyan tudományos életpálya modellel, amelyek 

biztosíthatnák az oktatók-kutatók hosszú távon való megtartását. Célom volt annak a 

megvizsgálása is, hogy a doktori képzést miként kellene átalakítani ahhoz, hogy 

megfeleljen az új kihívásoknak, és megfelelő szakmai és karrierfejlődési lehetőségeket 

kínáljon.  

A tudományos minősítési rendszer komplex hazai és nemzetközi vizsgálata jó 

kiindulási alapot szolgáltathat a tudománypolitikában és a hazai felsőoktatási 

intézményekben végrehajtandó fejlesztések tervezéséhez és kivitelezéséhez, a 

nemzetközi „jó gyakorlatok” átvételéhez, figyelembe véve természetesen a hazai és 

nemzetközi sajátosságokat is. 
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II. A kutatás módszerei, forrásai 

 

A kutatás módszerét tekintve a normatív metódus mellett történeti módszert 

alkalmazva feltérképeztem a tudományos minősítési rendszer történeti előzményeit, 

majd a jogösszehasonlító módszerrel – idegen nyelvű forrásokat is feldolgozva – 

vizsgáltam és elemeztem a tudományos minősítés jelenlegi szabályozási rendszerét 

nemzetközi viszonylatban is. Célom annak a vizsgálata volt, hogy a nemzetközi  

„jó gyakorlatok” beilleszthetőek-e a hazai szabályozásba, és ha igen, akkor hogyan. Az 

értekezés a szakirodalmi források, a külföldi és hazai gyakorlat elemzésével, valamint 

nemzetközi dokumentumok és jogszabályok értékelésével készült. 

 

III. A tudományos kutatás eredményeinek összefoglalása azok hasznosításának 

lehetőségei 

 

A doktori értekezésemben arra a kérdésre próbáltam választ kapni, hogy milyen 

irányba lenne szükséges a hazai minősítési rendszer és a doktori képzés fejlesztése. 

Kutatómunkám során arra törekedtem, hogy kritikai szemléletmóddal vizsgáljam a 

témát, és igyekeztem felhívni a figyelmet a szabályozási problémákra, hiányosságokra, 

illetve azokra lehetőség szerint megoldási javaslatokat is tenni. A jelen összegző 

részben a vizsgált kérdések közül a leglényegesebb megállapításokat, 

következtetéseket és javaslatokat fogalmazom meg.  

Az egyes országok tudományrendszerei a modernizációs törekvések által sok 

tekintetben közelednek egymáshoz. 

Az egyetem és a tudományos minősítés nem különülhet el egymástól. Az 

egyetem a tudomány sajátos intézménye a tudós közösség szellemi közege. Az a 

közösség, amely szűkebb értelemben a tudósokat jelenti, tágabb értelemben azonban a 

doktori képzést megkezdő hallgatót is. 

Az 1950-es évek előtti időszakban a tudományos fokozat adományozása az 

egyetem joga volt, bár az egyetemi autonómia akkoriban korlátozott volt. 

1950-1993-között a Szovjetunió példájára bevezetett tudományos minősítési 

rendszer került kialakításra. Az egyetemek legnagyobb vesztesége a tudományos 

minősítés megítélésére és adományozására való jog elvesztése lett, csak olyan 

egyetemi doktori címet adhattak, amely nem minősült tudományos fokozatnak. 

Megállapítható, hogy összességében sérült az egyetemek tudományos fokozatadási 

joga, valamint az oktatás és a kutatás szerves egysége. 

A rendszerváltás eredményeként 1993-ban keretjelleggel megszületett első 

felsőoktatási törvény a felsőoktatás teljes rendszerét átalakította. 1993-ban a 

tudományos minősítés keretében – angolszász mintára – új típusú PhD képzés és 

habilitáció került bevezetésre az aspiráns képzés helyett. Az akadémiai doktori fokozat 

címmé alakult át.  
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Az értekezésben rámutattam arra egyrészt, hogy a rendszerváltás előtt a magyar 

felsőoktatási intézmények arra törekedtek, hogy visszaszerezzék a tudományos 

minősítés adományozásának a jogát, másrészt arra, hogy Magyarországon a 

rendszerváltás előtti és a rendszerváltás utáni minősítési rendszer nagymértékben 

különbözött. Magyarországon 1993-tól az oktatói-kutatói életpálya állomások komplex 

követelményrendszerhez kötöttek, amelyek a szakmai előmenetelt meghatározzák. 

A rendszerváltással bevezetett új típusú tudományos minősítési rendszer a 

minőségi garanciák biztosításának igényével pozitív irányúnak tekinthető.  

Kutatásaim szempontjából legfontosabb minőségvédelmi funkciót ellátó testület 

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság volt. A rendszerváltás idején történt 

megalakulása óta – bár bírálatok mindig érték – a testület érdemi szerepet játszik a 

doktori képzés és a tudományos minősítés komplex rendszerében. A doktori iskolák 

akkreditációja, értékelése, az egyetemi tanári pályázatok elbírálása során ellátott 

szerepe által a testület a hazai doktori képzés az oktatói-kutatói minősítés meghatározó 

szervezete. A testület jogállása az elmúlt huszonöt évben változott, a feladatkörei 

módosultak és bővültek is. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jövőjét az 

határozza meg, hogy mikor és mennyire lesznek képesek a magyar felsőoktatási 

intézmények arra, hogy saját minőségbiztosítási rendszerük garantálja az oktatási, 

kutatási és intézményszervezési színvonalat. A függetlenség teljeskörű biztosítása 

érdekében egyetértek azzal a javaslattal, mely szerint a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottságnak közvetlenül az Országgyűlés felügyelete alá kellene 

tartoznia. 

A tudományos minősítés során a tudományos teljesítmény mérése 

 – a tudománymetria – sok vitát vált ki. A tudománymetriai mutatók helytelen 

alkalmazása illetve új mutatószámok szakszerűtlen bevezetése több kárt okoz, mint 

amennyi hasznot hoz. Magyarországon is nagy hangsúllyal szerepelnek a 

tudománymetriai mutatók és a vélemények sok tekintetben eltérnek a különféle 

mutatók használhatósága tekintetében.  

A kutatásban rámutattam arra, hogy a tudománymetriai mutatókban nincs tökéletes 

mutató és nincs univerzális megoldás. Amennyiben a minősítéshez, a 

teljesítményértékeléshez különféle indexeket és mutatókat akarunk alkalmazni, úgy 

azokat csakis együttesen lehet alkalmazni, és a különféle korrekciókra és torzításokra 

is figyelemmel kell lenni. 

Kutatásaim bizonyították, hogy a doktori képzés szerkezetében sok a 

hasonlóság a különböző országokban, de intézményenként, tudományáganként, 

doktori iskolánként kisebb-nagyobb különbségek is felfedezhetők. A doktori 

képzésekkel kapcsolatban nemzetközi szinten kritikus pontként kezelik az oktatás és 

képzés túl szűk fókuszát. A doktori fokozat elnyerése gyakorta elhúzódik és nagyfokú 

a lemorzsolódás. A fokozat megszerzése és a stabil foglalkoztatás közötti átmeneti 

időszak túl hosszúra nyúlik.  
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Az Európai Unió 2000 óta deklarált célja egy versenyképes, tudásalapú, 

innovatív európai gazdaság és társadalom feltételeinek megteremtése, amelyhez 

hatékonyan működő európai tudományrendszer és megfelelő számú szakmai tudással 

rendelkező kutatói réteg szükséges. Az Európai Bizottság egyik közleményében is 

kifejti, hogy – a versenyképesség érdekében – a kutatóképzést jobban össze kell 

hangolni a munkaerőpiac igényeivel. A kutatói pályát sokkal vonzóbbá kell tenni 

ahhoz, hogy minél több fiatal válassza ezt a szakmát. Ennek megvalósításához 

szükséges lenne, hogy a kutatói életpályával kapcsolatos európai uniós ajánlásokat a 

tagállamok követendőnek tartsák és a felsőoktatási intézmények karrierfejlesztési 

stratégiát dolgozzanak ki, amellyel javulhatnának a kutatók európai karrier 

lehetőségei.  

A Bolognai folyamat eredményeképpen jelentős rendszer- és intézményi szintű 

felsőoktatási reformok indultak Európa szerte. Az Európai Unió oktatáspolitikája és a 

Bolognai folyamat célkitűzései egy irányba mutatnak. A Bolognai folyamat által 

széleskörű nemzetközi együttműködés alakult ki a felsőoktatás területén és szükséges 

ezt az együttműködést továbbra is erősíteni, de figyelembe kell venni a nemzeti 

intézmények sokféleségét.  

A Bolognai folyamaton belül a doktori képzésre vonatkozó salzburgi elvek 

beépítése szükséges a hazai doktori képzésbe, ugyanis a doktori képzésre vonatkozóan 

a nemzetközi szinten kritikus pontként megfogalmazott megállapítások – sajnos – 

Magyarországra is igazak.   

A felsőoktatási fokozatváltási stratégia hangsúlyozza, hogy Magyarország 

kedvezőtlenül áll a doktori képzés terén. A hazai adatok ugyanis – összehasonlítva a 

fejlett országokkal – alacsonyak és ezen felül még a kelet-közép-európai országokkal 

szemben is lemaradásban vagyunk. Megállapítható, hogy az oktatók száma a 

felsőoktatási intézményekben nem növekedik, inkább csökken és az oktatók életkora 

miatt is fontos gondoskodni az oktatói-kutatói utánpótlásról. A tudománypolitikai 

intézkedésekben erősíteni kell a felsőoktatási intézmények felelősségvállalását, hogy a 

doktori képzések megfelelő szakmai és karrierfejlődési lehetőségeket kínáljanak. A 

hazai doktori képzések az akadémián kívüli munkaerő-piaci elvárásoknak még nem 

felelnek meg teljeskörűen. Álláspontom szerint a tudománypolitika jelenlegi feladata a 

gyorsan változó munkaerő-piaci igényekhez hangolni a kutatóképzést, és a doktori 

fokozatot szerzettek számára még vonzóbbá kell tenni az akadémiai szférán kívüli 

pályát. Mindehhez erősíteni kell a doktori iskolák együttműködését, a nemzetközi 

kapcsolatok kiépítését. 

Finnország gyakorlatát tekintve javaslom, hogy nagyobb hangsúllyal jelenjenek 

meg az egyéni tanulmányi tervek és a szélesebb körű együttműködés a 

vállalkozásokkal.  
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Javaslom, hogy a szervezett oktatás részét alkossák nemzetközi kurzusok is, 

ehhez a dán felsőoktatási rendszer erős nemzetközi irányultságát „jó gyakorlatként” 

javaslom átvenni. 

Az angolszász országok mintájára a doktori képzést specializálni kellene 

munkaerő-piacra és tudományos életre felkészítő képzési típusokra.  

Álláspontom szerint a hazai doktori iskoláknak szélesítenie kell a nemzetközi 

együttműködésben indított közös vagy kettős oklevelekhez vezető képzéseket. 

A hazai doktori képzés reformja a doktori iskolák, a tanárok és oktatók-kutatók 

hozzáértésén és elkötelezettségén is nagymértékben múlik. A doktori képzésben 

résztvevők a jövő egyetemi oktatói vagy innovatív vállalkozások vezetői, akiknek már 

a kutatóképzés elején részt kell, hogy vegyenek az egyetemi kutatásban, oktatásban, 

bekapcsolódva az egyetemi oktatók életébe a jövő tudományos szakembereiként. A 

doktorandusznak a képzés során a témavezető tudományos vezetésével kell szert 

tennie azokra a készségekre, amelyek képessé teszik az önálló kutatásra, és később 

akár mások vezetésére is. A doktorandusz előrehaladása ezért a témavezető felelőssége 

is. A sikeresség érdekében a doktori fokozat megszerzése mind a doktorandusz, mind a 

témavezető, mind a doktori tanács, mind a doktori iskola közös felelőssége kell, hogy 

legyen.  

Németországban majdnem 90%-át a fokozatnak a tradicionális mester-tanítvány 

viszony keretében szerzik meg a hallgatók. Nálunk is intenzívebbé kell tenni a 

doktorandusz és a témavezető együttműködését.  

Több európai országban a kivételesen jó eredménnyel, alapképzési diplomával 

rendelkezők részére specifikus vizsgaeljárást hoztak létre a doktori képzésbe közvetlen 

bejutás feltételeként. Ezt a megoldást a hazai doktori képzésben is alkalmazni lehetne 

kiválóság érdekében. 

A külföldi példákra gondolva – többek között Dánia példáját alapul véve – 

javaslom, hogy legalább félévente értékelésre kerüljön mind a doktorandusz mind a 

témavezető tevékenysége. 

Javaslom átvenni az egyes országok gyakorlatában megjelenő ösztönzési 

módszert, mely alapján a témavezető a sikeres fokozatszerzésért bónuszpontot is kap. 

Ezt az értékelési módot nagyobb hangsúllyal lehetne figyelembe venni a 

minősítéseknél.  

A hazai doktori fokozatszerzést általában egy hosszú ideig tartó, bizonytalan 

posztdoktori periódus követi – ha van posztdoktori periódus – és nem világos, hogy 

egy kezdő fiatal kutató hogyan jut el a posztdoktori időszakból egy határozatlan idejű 

kutatói pozícióig, még azon kutatók esetében sem, akik teljes mértékben elkötelezettek 

a kutatás iránt. 

Álláspontom szerint a jelenlegi helyzetben nem beszélhetünk az oktatói-kutatói 

foglalkoztatottságnál karrier-utakról. A közalkalmazotti rendszerben az oktatói-kutatói 

fizetési fokozathoz kapcsolódó illetmény alsó határként tekintendő, az intézmény 
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többletdíjazást állapíthat meg, azonban források hiányában a felsőoktatásban ezekre a 

lehetőségekre nagyon ritkán kerül sor, így az oktatói-kutatói „bértábla” nem motiválja 

sem a felsőoktatási oktatói-kutatói pályára készülőket, sem pedig a felsőoktatásban 

dolgozó oktatókat-kutatókat. Előrelépésnek tekintendő, hogy a 2008-óta nem 

változtatott oktatói-kutatói bérek 2016. január 1-jétől 15%-kal megnövekedtek és a 

Kormány 2017-ben és 2018-ban is 5-5%-os oktatói-kutatói béremelést tervez. 

Elengedhetetlen a doktori képzésben résztvevőkre, az oktatókra-kutatókra 

vonatkozóan egyfajta tudományos életpálya modell, amely a tudományos karriert 

 – a fokozat megszerzésétől a professzori kinevezésig – tervezhetővé és 

kiszámíthatóvá tenné.  

A doktori fokozatot szerzettek többsége a felsőoktatásban és az akadémiai 

kutatóintézetekben próbál elhelyezkedni. Az elhelyezkedési problémát nehezíti, hogy a 

felsőoktatási rendszerben a tudományos fokozattal betölthető álláshelyek száma 

alacsony (vagy nincs). A doktori képzésben részt vevő hallgató számára nem túl 

motiváló az a helyzet, amikor már a képzés ideje alatt látható számára, hogy nem 

igazán lesz lehetősége „bent” maradni az egyetemen.  

Dániában a fokozatot szerzettek majdnem fele az egyetemeken tudományos 

munkatársként el tud helyezkedni. Azt lehet tehát mondani, hogy az ösztöndíjat 

álláshelyre lehet váltani, ezt a gyakorlatot „jó gyakorlatként” javaslom megvizsgálni. 

A hazai piaci szektor kevésbé keres kifejezetten doktori fokozattal 

rendelkezőket, emiatt nem igazán jelennek meg önálló munkaerő-piaci tényezőként, 

pedig a vállalatok kutatási kapacitását növelheti a doktori fokozatot szerzettek 

alkalmazása, ezért javaslom a nagyobb mértékű együttműködést az ipari szférával.  

Régóta változatlanul problémás pont hazánkban, hogy a doktori képzés ideje 

nem számít bele a nyugdíjjogosultság időtartamába és a társadalombiztosítási ellátás is 

problémás. Olyan karrier utakat kell tehát teremteni az oktatók, pályakezdő kutatók 

számára, melyek elősegítik a mobilitást, és olyan feltételeket kell létrehozni, melyek 

biztosítják a társadalombiztosításhoz való hozzáférést, illetve elősegítik a  

nyugdíj- és kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságát a mobilitásban is. A 

magyar helyzetet tanulmányozva ezzel szemben megállapítható, hogy sajnos a doktori 

képzésre vonatkozó legújabb változások sem terjednek ki a társadalombiztosítási, 

nyugellátási szolgáltatások igénybevételi lehetőségeinek módosítására. Ahhoz, hogy 

ez a probléma rendezhetővé váljon, jogszabály módosítás szükséges. 

Javaslom Norvégia gyakorlatát – mely szerint a doktoranduszok jogosultak 

társadalombiztosítási ellátásra, fizetett betegszabadságra és anyasági ellátásra is – 

illetve Svédország szociális biztonságot nyújtó gyakorlatát átvenni.  

Ha a 2016. évre szóló minimálbért nézzük, megállapítható, hogy a doktori 

képzésben részt vevők ösztöndíja azt az összeget sem éri el, ami – véleményem  

szerint – aggasztó. Az ösztöndíj bizonyos mértékben kompenzálásra fog kerülni  

2016. szeptembertől, de a megemelt ösztöndíj mellett kiszámítható életpálya modell is 
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szükséges, sőt az ösztöndíj további emelése is javasolt, elkerülve az esetleges 

bérfeszültségi problémákat.  

Jó példa lehet Németország, ahol junior professzori címet kaphatnak azok a 

fiatal, magasan kvalifikált kutatók – maximum hat évre –, akik kiemelkedő 

tudományos munkát végeztek, és a PhD-jük is kiválónak bizonyult. Ez esetben rögtön 

a PhD védés után elkezdhetnek oktatni és kutatni is. 

Jó példa Norvégia, ahol alkalmazotti státuszban vannak a hallgatók, az 

ösztöndíj mértéke pedig megfelel az alkalmazotti státuszban lévő fizetésének.  

Javaslom, hogy a jelenlegi változtatásoknak megfelelően az új típusú doktori 

képzés 8. félév végén sikeresen fokozatot szerzők részére kerüljön felajánlásra a 

közalkalmazotti jogviszonyban adjunktusi munkakörben történő alkalmazás 

lehetősége, mint a kiválóság elismerése. 

A nemzetközi irányvonalakat megvizsgálva megállapítható, hogy a hazai 

doktori képzést illetően a Bolognai folyamat és az Európai Unió célkitűzései, 

irányelvei közül még vannak beépítésre váró intézkedések. A nemzetközi  

„jó gyakorlatok” átvétele még sok intézkedést igényel, mind a tudománypolitika, mind 

a felsőoktatási intézmények mind a jogalkotók részéről.  

A vizsgálataimból megállapítható, hogy az új típusú doktori képzés 

bevezetésével kapcsolatban a felsőoktatási törvény szabályozása számos kérdésre nem 

ad választ és a hatályos doktori kormányrendelet egyes rendelkezései nem illeszthetők 

össze az új szabályozási rendszerrel. Csak remélni tudom, hogy a jogalkotónak 

szándékában áll az új szabályozási rendszere vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 

koherensé tenni, a jelenleg nem szabályozott kérdéseket szabályozni és a felmenő 

rendszerben a két típusú doktori képzés közötti átmenetet megteremteni.  

Jobb munkakörülményekre, átlátható és tisztességes felvételi eljárásokra, 

valamint a kiváló oktatói-kutatói teljesítmény jobb elismerésére és jutalmazására van 

szükség ahhoz, hogy Magyarország is képes legyen kinevelni, megtartani és 

idevonzani a magasan képzett oktatókat-kutatókat. A fizetéseket versenyképessé kell 

tenni, a doktoranduszi ösztöndíjakat emelni kell, további predoktori, kutatói, 

posztdoktori ösztöndíjakat szükséges biztosítani. A versenyképesség megteremtéséhez 

sokkal több, magas színvonalú oktatói-kutatói álláshely létrehozására van szükség, ami 

úgy vélem, hogy a következő időszak egyik legnagyobb kihívása és célkitűzése kell, 

hogy legyen.  

Mindehhez szeretnék én is hozzájárulni a kutatási eredményeimmel és 

megoldási javaslataimmal azért, hogy a hazai tudományos minősítési rendszer, a 

doktori képzés egy nyitott, versenyképes és vonzó kutatási rendszerré váljon és 

sikeresen megállja a helyét az európai oktatási és kutatási térségben. 
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I. Brief summary and objectives of scientific research 

 

The topic of my thesis is binary. On the one hand, I have examined the scientific 

qualifications, the future generation of scientific lecturers and researchers, the doctoral 

studies, career of education and research, and the expectations of the new researcher 

labor-market both in national and international levels. On the other hand, I have 

studied the progress during which the process of the current system of scientific 

qualification developed.    

There is only one possible scientific qualification that can be presently acquired in 

Hungary, namely: PhD/DLA, therefore I need to emphasize that I have examined the 

scientific qualification in its broad sense including all issues (habilitation, academic 

doctoral degree, etc.) in which the scientific community evaluates the scientific 

activity of the candidate.  

The objective of my research has been focused on the system of scientific 

qualifications in an administrative examination point of view as there are not many 

publications that would examine issues of the system of scientific qualifications from a 

legal and administrative aspect.  

In the dissertation the following issues have been examined.  

In the frame of the theoretical foundation I found it necessary to define the basic 

terms concerning scientific qualification such as science, scientist, scientific 

community, way of scientific thinking, scientific revolution. The objective of the 

chapter was not the comprehensive theoretical-philosophical introduction of the 

concept of science and relating issues therefore I solely covered as much as the topic 

of the dissertation required.  

In the dissertation I examined university scientific management models, control, 

system of financing, the structure of lecturer-researcher department as well as the 

scientific qualification and system of future generation.  

In my view, the system of the current national scientific qualification is greatly 

determined by its legal historical background therefore, in the dissertation I have 

examined the development the system of scientific qualification went through from the 

turn of the previous century to the change of regime. In this frame – applying the 

historical research method – I have examined the role of Hungarian universities in 

scientific qualification and also analyzed the management system of scientific 

qualification, titles, positions and the history of degrees and the conditions of granting. 

My objective was also to find the answer to the assumption whether the higher 

educational institutes intended to regain the right of granting scientific qualifications 

during the period between the turn of the last century and the change of regime.  

As for my assumption, the system of the complex scientific qualification was 

largely different in Hungary before and after the change of regime, therefore I have 
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examined further changes in the system of national scientific qualification after the 

change of regime until the present day.  

Using the historical method I have examined how the change of regime and the 

European Union accession influenced the system of scientific qualification, 

particularly the scientific qualification, system of granting and the introduction of the 

new type of doctoral studies. In this period the whole legal system changed so it is 

understandable that there were several changes in the system of scientific qualification. 

I started out from the assumption that the introduced new type of system for scientific 

qualification since the change of regime altogether was heading in a positive direction. 

Also the new roles brought on by the changes that affected higher educational 

institutes have significantly changed the lecturer-researcher career.  

In the dissertation I have examined the international aspects of the research 

topic. In my view, the level of development determines the success and 

competitiveness of higher educational institutes, doctoral studies and the future 

scientific generation. I also examined the Bologna process as in my consideration there 

are still measures from the objectives of the Bologna process and the directives of the 

European Union to be implemented. It must also be emphasized that although the 

Bologna process is not initiated by the European Union, it is supported by it.  

In the last chapter I view the most recent changes taking place in the doctoral 

education that is to ensure the future scientific lecturer-researcher generation and 

acquiring the degree. Doctoral studies have significantly changed since 1st September, 

2016 as the Government accepted the higher educational strategy - which lay the 

objectives of the strategy up till 2030 – called “Higher educational development 

concept for the change of gear in higher education”. In the aspect of my research topic 

the changes in doctoral studies as well as the plans for improving the rate of acquiring 

a degree are significant. In my opinion several problems arise in the new regulating 

(e.g.: the issue of complex exam), on the other hand it does not give solutions to 

ongoing problems (e.g.: social benefits)  

I suppose neither Hungarian higher educational institutes nor the science policy 

has such scientific career model that could ensure to keep lecturers and researchers for 

long term. My objective was also to examine how doctoral studies should be changed 

in order to fit the new challenges and offer appropriate professional and career 

improving possibilities.  

The complex national and international examination of the system of scientific 

qualifying could provide a solid foundation to scientific policy also to plan and carry 

out improvements in Hungarian higher educational institutes as well as implement the 

international “good practice” considering of course both national and international 

specific features. 
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II. Method of research, sources 

 

As for the method of research besides the normative method by also involving the 

historical method I mapped the historical background both in national and 

international aspects. Then applying the comparative method and based on certain 

assumptions also relating to sources in foreign languages I examined and analyzed the 

current regulating system of scientific qualifications on international level. My main 

objective was to examine whether the “good practice” used abroad could be 

implemented in the Hungarian regulating system and if it is so then in what way. The 

dissertation was based on scientific literature, the analyzing of national and 

international practice as well as the assessment of international documents and 

legislations.  

 

III. Summary of results of scientific research and the possibility of their 

implementation 

 

In my dissertation I have tried to find the answer to the question of direction 

Hungarian qualifying system and doctoral studies should necessarily be developed. 

During my research I sought to examine the topic with a critical approach and call the 

attention to the regulating problems, deficiencies and also propose possible solutions 

to them. In the present summary I have made the most significant statements, 

conclusions, and suggestions of the examined issues.  

Owing to the pursuit of modernization the systems of science in certain countries 

have come closer in many aspects.  

Universities and scientific qualifying cannot be separated. Universities are specific 

institutions for science, the spiritual environment of the scientific community. A 

community which in a narrower sense means the scientists themselves, in a broader 

mind however, it means the university students starting their doctoral studies.  

In the period before the 1950’s granting scientific degrees was the right of the 

universities although the autonomy of the universities were limited.  

In 1950-1993 following the model of the Soviet Union was a system of scientific 

qualifying implemented. The biggest loss for universities was losing the right of 

deciding and granting scientific qualification, they could only grant a doctoral degree 

that would not qualify as a scientific degree. It could be concluded that the 

universities’ right of granting degrees was damaged in an overall sense as well as the 

integral unit of educating and research.  

In 1993 as a result of the change of regime, as a framework, the first higher 

education act came into effect, which completely changed the system of higher 

education. In 1993, in the framework of scientific qualification – following the  
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Anglo-Saxon model – a new type of PhD study and habilitation were implemented 

instead of the aspirant study. Academic doctoral degree became a title.   

In my dissertation I have pointed out on the one hand, that before the change of 

regime Hungarian higher educational institutes intended to regain the right of granting 

scientific qualifications, on the other hand, that the system of qualifying was 

significantly different in Hungary before and after the change of regime. In Hungary 

from 1993 the different stations of lecturer-researcher career had certain system of 

requirements, which determined professional development. Brought on with the 

change of regime he new type of scientific qualifying system with the need for 

insuring prime guarantee can be considered positive trend.  

In the respect of my research the most important body to perform the function of 

quality control was the Hungarian Accreditation Committee. Since its foundation at 

the change of regime – although it has received much criticism – the Committee has 

been playing an honorable role in the doctoral studies and the complex system of the 

scientific qualification. The accreditation and evaluation of doctoral schools and its 

role in evaluating university teachers’ applications the Committee is a determining 

organization in the doctoral studies and lecturer-researcher’s qualification. The 

Committee’s legal status has changed in the past twenty-five years; its duties have 

been amended and extended. The future of the Hungarian Accreditation Committee 

will be determined by the issues of when and how much the Hungarian higher 

educational institutes will be able to ensure that their own system of quality control 

can guarantee the educational, research and institution organization standards. In order 

to ensure their total autonomy I agree with the proposal according to which the 

Hungarian Accreditation Committee should directly be under the supervision of the 

National Assembly.  

In the course of scientific qualifying the evaluation of scientific performance 

 – scientometric – has provoked many debates. The misuse of scientometric indicators 

as well as introducing inefficient indicators have caused more damage than benefit. 

Scientometric indicators are highly used also in Hungary and opinions differ in many 

respects on the efficiency of the different indicators.  

In my dissertation I pointed out that there is no perfect indicator among the 

scientometric indicators and there is no universal solution. If for the qualifying and 

performance evaluation we would like to use different indexes and indicators then they 

should only be used together with the attention to the different corrections and 

distortions.  

My researches proved that there are many similarities with other countries in 

the system of doctoral studies, but there are differences to a greater or lesser extent at 

some institutions, sciences and doctorate schools. Concerning doctoral studies the 

much too narrow focus of education and training is held as a critical point on an 

international level. Granting a doctoral degree is often delayed and the drop out are 
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high. The transitional period between obtaining a degree and stable employment is 

long. The European Union’s declared objective since 2000 has been to create the 

conditions of a competitive, knowledge based, innovative European economy and 

society for which it is necessary to have an efficiently working European science 

system and appropriate number of research fellows with professional knowledge. It is 

also stated in one of the communications of the European Committee 

 – for the competitiveness – that training of researchers needs to be in accordance with 

the needs of the labour market. The career of researchers needs to be made more 

appealing so more young people would choose this profession. In order to realize this 

it would be necessary for the member states to make propositions in the European 

Union relating to research career exemplary as well as for the higher educational 

institutes to work out a career improving strategy by which researcher’s European 

career  possibilities would also improve.  

As a result of the Bologna process notable system- and institutional level higher 

educational reforms have started all over Europe. European Union educational policy 

and the objectives of Bologna progress point in the same direction. By the Bologna 

process wide range of international cooperation developed in higher education, and 

this cooperation must be further maintained with the attention to the diversity of 

national institutes. Within the Bologna process it is necessary to build in the Salzburg 

principles concerning doctoral studies into the national doctoral studies as the 

internationally highlighted critical points – unfortunately – are also true for Hungary.  

The gear change strategy in higher education emphasizes that Hungary does not 

stand in a favorable position concerning doctoral studies. National data – compared to 

developed countries – are low – furthermore Hungary also lags behind eastern 

European countries. It could be stated that the number of teachers in higher 

educational institutes has not been growing, but decreasing and it is also important to 

ensure the future generation of lecturers-researchers due to the age of the present 

teachers. In the measures taken in science policy responsibilities of higher educational 

institutes need to be strengthened in order for the doctoral studies to offer proper 

professional and career improving opportunities. National doctoral studies are not 

completely satisfactory in the beyond academic labour market requirements. In my 

view, the present duties of science policy are to align the training of researchers with 

demands of the fast-moving labour market, and also to make beyond academic sphere 

career more appealing to the ones possessing a doctoral degree. For all these the 

cooperation of doctorate institutions as well as establishing international relations need 

to be strengthened.   

Considering the Finish practice, I suggest that individual educational plans 

should receive more emphasis as well as wider range of cooperation with companies.  
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I suggest that international courses should also be part of organized education, 

for that the Danish higher education’s powerful international orientation as a 

 “good practice” should be implemented.  

Following the Anglo-Saxon models doctoral studies should be specialized in 

types of courses preparing for labour market and scientific life.  

In my view, Hungarian doctorate schools should broaden courses leading to 

mutual or dual diplomas which have been started in international cooperation.  

The reform of Hungarian doctoral studies in large measure depends on 

doctorate schools, teachers and lecturers-researchers’ professionalism and devotion. 

The ones attending doctoral studies are the future university teachers, or managers of 

innovative companies who from the start of the training are required to take part in 

university researches, teaching joining the life of university teachers as future 

scientific professionals. During the course of their studies PhD students need to 

acquire, with the assistance of their supervisors’ scientific direction, skills that will 

make them do researches independently and later perhaps supervise others. Therefore 

the PhD student’s progress is also the supervisor’s responsibility. For the success, 

acquiring doctoral degree needs to be mutual responsibility of the PhD student, the 

supervisor, the doctoral council and the doctorate school.   

In Germany 90% of all degrees are acquired in the traditional way of master and 

student. In Hungary the cooperation between PhD student and supervisor needs to be 

made more ascensive. As a condition for direct admittance to doctoral studies in many 

European countries with an exceptionally good result they set up a specific exam 

process for students possessing a diploma. This solution could be adopted in the 

national doctoral studies for the benefit of the outstanding.  

Considering international modules – among many the Danish one as a basis – I 

would suggest that PhD student and supervisor’s activity should be evaluated at least 

every six months.  

I suggest adopting the motivation method which is present in some country’s 

practice according to which the supervisor earns bonus points for a successful degree. 

This evaluating method could get more emphasis at the qualification process.  

In Hungary acquiring a degree is usually followed by a long, uncertain 

postdoctoral period – if there is a postdoctoral period – and it is also not certain how a 

young novice researcher, even the most dedicated one, gets to a permanent researcher 

position from a postdoctoral period.  

In my view, in the present conditions we cannot talk about career-ways in the 

lecturer-researcher employment. In the public employment the degree dependant 

lecturer-researcher salaries are low, and even though the institute can grant increased 

salary, due to lack of sources in higher education it is rarely granted. Therefore, the 

lecturer-researcher “wage grid” does not motivate either the ones planning to choose 

higher educational lecturer-researcher career or the ones already working in it. It could 
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be considered a progress that lecturer-researcher salaries that had not been increased 

since 2008 received a 15% increase on 1st January, 2016 and the government is 

planning another 5-5% increase in salary in 2017 and 2018. It is necessary for the 

attending participants of doctoral studies, the lecturers and researchers to have a 

scientific career model, which would make scientific career – from the doctorate to the 

appointed professorial position – predictable.  

Most who have acquired a doctoral degree try to take up a position in higher 

education or academic research institutes. This is however, harder as the vacant 

positions with PhD degree in the system of higher education are low (or there aren’t 

any). For the PhD students it is not a good motivational situation when they can see 

during the course of their studies that they will not have a possibility to stay “inside” 

the university.  

In Denmark almost half of the PhD degree possessors can take up a position as 

research fellows at universities. So we could say that the scholarship can be converted 

to a position, which model – I suggest - to be examined as a “good practice”.  

National market sector is less interested in finding specifically employees with 

doctoral degree therefore; they do not appear as individual labor market factors 

although research capacity of companies could be increased with employing 

candidates with doctoral degree so I suggest a greater extent of cooperation with the 

industrial sector.  

It has also been a problematic factor that in Hungary the period of doctoral 

studies is not pensionable and social insurance benefits are a problem. Career ways 

should be created for lecturers and novice researchers which allow mobility and 

conditions need to be made to provide access to social security as well as mobility of 

pension and supplementary benefits. On the other hand by examining the Hungarian 

situation it could be stated that unfortunately not even the new implemented changes 

concerning doctoral studies give the possibility for changes in availability of social 

security and pension benefits. In order to resolve this problem the amendment of 

legislatives would be necessary.  

I suggest the Norwegian model to be adopted – according to which PhD 

students are entitled to social security, paid sick-leave as well as maternity benefits – 

and also to adopt the Swedish social security practice.  

When we look at the national minimum wage for 2016, it could be stated that 

PhD students’ scholarship does not meet even that amount – which is rather alarming. 

The scholarship in a certain extent will receive compensation in September 2016, but 

besides this increased amount a reliable career model is necessary, in fact further 

increase of the scholarship grant is suggested with this avoiding the possible tension 

around wages cause. 

Germany could be a good model where young, highly qualified researchers, that 

perform outstanding scientific work and whose PhD thesis are excellent, could get 
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junior professor title – for the maximum of six years. In this case they could start 

teaching and research work immediately after their PhD finals.  

I good model is Norway where PhD students are in employment status and the 

amount of the scholarship grant is equivalent with the wage of the status itself.  

I suggest that according to the current changes in the new type of doctoral 

studies at the end of the 8th semester as a public sector employee the position of senior 

lecturer be offered to successful PhD students as acknowledgement of excellence.  

By examining the international trend it can be stated that regarding national 

doctoral studies there are still objectives and directives of the Bologna progress and 

the European Union awaiting to be implemented. Adopting the international 

 “good practice” requires several further measures on the part of science policy, higher 

educational institutes and legislators.  

From my researches it can be concluded that the higher education act does not 

give answers to many questions on the introduction of the new type of doctoral studies 

and some of the directions of the operative doctoral government regulation cannot be 

synchronized with the new regulating system. I can only hope that the legislators 

intend to make the new legal measures regarding the new regulating system coherent, 

regulate the presently unregulated issues and provide transition between the two types 

of doctoral studies in the ascensional system.  

Better working conditions, clear and fair enrollment procedures as well as better 

recognition and rewarding for exceptional teaching and researching performance are 

the key elements for Hungary to be able to educate, keep and attract highly qualified 

teachers and researchers. Wages must be made competitive, scholarship grants 

increased, further pre-doctoral, researcher, postdoctoral scholarships provided. In order 

to make competitiveness much more high-level lecturer-researcher posts need to be 

created which in my opinion, should be one of the most important challenges and 

objectives of the next period.  

I would like to contribute to all these with my research findings and proposed 

solutions so that the national qualifying system, the doctoral studies, shall become an 

open, competitive and appealing research system and successfully stands its ground in 

the European teaching and research area. 
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