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Doktori szabályzat 

15. számú melléklet 

A doktori fokozat visszavonásának szabályozása 
 

(1) Az egyetem a doktori eljárásban elfogadja és alkalmazza az MTA Tudományetikai 

kódexének plágiumra vonatkozó elveit és ajánlásait. Az Alaptörvény X.(2) szellemében a 

meghozott érdemi döntések sem bíróság, sem közigazgatási szerv előtt nem tehetők vitássá.  

(2) A doktori fokozat visszavonható, ha azt annak jogosultja úgy szerezte meg, hogy részben 

vagy egészben sajátjaként mutatta be más szellemi alkotását, vagy értekezésében hamis, 

esetleg hamisított adatokat használt, és ezzel a doktori ügyben eljáró testületet vagy 

személyt megtévesztette vagy tévedésben tartotta. A doktori cím visszavonása iránti eljárás 

akkor folytatható le, ha a cím jogosultja az eljárás kezdeményezésekor még él.  

(3) A (2) bekezdésben foglalt cselekmények nem évülnek el, a felelősségre vonás csak a cím 

jogosultját érintheti. 

(4) A doktori fokozat visszavonása iránti eljárást az kezdeményezheti a fokozatot kibocsátó 

Doktori Tanács (DT) elnökénél, aki a (2) bekezdésben foglaltakat igazolja, vagy 

megalapozottan valószínűsíti, doktori vagy egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik 

a vitatott értekezés témájához kapcsolódó tudományterületen. 

(5) A doktori fokozat visszavonásáról a DT dönt. A fokozat visszavonása ügyében az 

előterjesztő a DT elnöke, aki köteles a doktori fokozat tudományága szerint illetékes doktori 

tanács véleményét kérni arról, hogy a (2) bekezdésben foglaltak ténylegesen 

megállapíthatók-e a fokozat birtokosáról. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárásban 

szakértő(k) bízható(k) meg, és meg kell hallgatni az érdekeltet is. Ha az érdekelt ismételt 

szabályos értesítés ellenére sem jelenik meg, vagy kéri meghallgatásának mellőzését, a DT a 

meghallgatás mellőzésével is jogosult érdemi döntéshozatalra. Ha az eredeti szerző 

kezdeményezésére indított eljárásban a szerzői jogok megsértését jogerős bírói ítélet az 

eljárás megindítása előtt már megállapította, a DT-nek ebben a kérdésben már nem kell 

vizsgálatot lefolytatnia, a jogerős ítélet elegendő a fokozat visszavonásához.  

(6) A fokozat visszavonásáról szóló döntés elleni fellebbezés esetén a DT eseti bizottságot jelöl 

ki, melynek tagjai doktori iskola törzstagok, és legalább 50%-uk nincs foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyban a fokozatot visszavonó felsőoktatási intézménnyel. A fellebbezésről 

az eseti bizottság véleményezése alapján a felsőoktatási intézmény szenátusa dönt. 

(7) A jogerős visszavonó határozatot az egyetem nyilvánosságra hozza.  

(8) Doktori fokozat visszavonása esetén az érintett 5 évig nem jelentkezhet újabb 

fokozatszerzési eljárásra.  
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