JEGYZŐKÖNYV
(KIVONAT)
készült 2019. július 22.
az Egyetemi Doktori Tanács ülésén
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusi terem)
Tárgy: A 2019. szeptember 1-től magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre felvehető intézményi
doktorandusz létszámkeret /380 fő, ebből 206 fő bölcsészettudományok, ill. társadalomtudományok („A”
csoport) és 174 fő műszaki tudományok, ill. természettudományok tudományterületekre („B” csoport)/
tudományterületek/karok közötti elosztása, ill. átcsoportosítása
Határozat:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019-ben magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre 380 fő
felvételére szerzett jogosultságot. Az Egyetemi Doktori Tanács jelen lévő tagjai e létszámkeret elosztására
összehívott ad hoc ülésen egyhangú nyílt szavazás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
Bölcsészettudományok/BTK:
Bölcsészettudományok/PPK:
Társadalomtudományok/ÁJK:
Társadalomtudományok/TÁTK:
Összesen:

140
59
18
15
232

fő
fő
fő
fő
fő

Műszaki tudományok/IK:
Természettudományok/TTK:
Összesen:

17
131
148

fő
fő
fő

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 14747-4/2019/FOKT ikt. számú értesítése értelmében, továbbá a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
szerint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban:
Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás jogával nem
rendelkező külhoni magyar személyek is a magyar állampolgárokhoz és a szabad mozgás jogával rendelkező
EGT tagállamok állampolgáraihoz hasonlóan vehetnek részt a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar
állami ösztöndíjjal támogatott felsőoktatási képzéseiben, így a doktori képzésben is. Ez alapján minden, a
Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó – horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai –
határon túli magyar személy azonos feltétellel vehet részt a doktori felvételi eljárásban. Amennyiben a doktori
felvételi eljárás során valamely, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló jelentkező eléri az intézményi
rangsorolás alapján a magyar állami ösztöndíjas ponthatárt, akkor őt az adott doktori iskola részére
meghatározott, a 2019. szeptember 1-től felvehető első éves magyar állami ösztöndíjas keretszám terhére –
minden külön eljárás nélkül – fel kell venni.
A fentieken túl a 2019. évi doktori felvételi eljárásban a magyar állami ösztöndíjjal támogatott
(országosan) felvehető 2000 fős létszámkeret terhére a határon túli magyar nemzetiségű személyek részére
elkülönítésre került egy 30 fős, külön pályázat útján feltöltendő keret is. E keret terhére – külön pályázat útján,
ill. alapján – azok a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó külhoni magyar személyek kerülhetnek felvételre
magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre, akik szülőföldjükön (a szomszédos államok
valamelyikében) végezték el mester szintű tanulmányaikat és a 2019. évi doktori felvételi eljárásban csak az
önköltséges képzéshez szükséges ponthatárt érik el. E 30 fős elkülönített pályázati keret terhére a külhoni
magyar jelentkezők így további, kedvező megkülönböztetésben részesülnek. Az erre vonatkozó pályázatot az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az ELTE hirdeti meg, a nyertesekről az emberi erőforrások minisztere
dönt. Azok a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó külhoni magyarok, akik nem nyertek közvetlenül felvételt
az állami ösztöndíjas képzésben való részvételre, és e pályázaton sem nyerték el a jogosultságot az állami
ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben való részvételre, csak önköltséges formában kezdhetik meg doktori
tanulmányaikat a 2019. évben, amennyiben elérték a felvételi eljárásban az önköltséges képzés ponthatárát.
A felvételi eljárás befejezését követő két munkanapon belül az illetékes tudományági doktori tanácsok
elnökei a felvételi eredményeket – tájékoztatásul – excel táblázatban juttatják el az Oktatási Igazgatósághoz. A
táblázatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia doktori iskolánként (azon belül doktori programonként):
- a felvételi eljárásra jelentkező összes személy neve, állampolgársága, a felvételi eljárás eredménye
(felvételt nyert/nem nyert felvételt),

-

az összes jelentkező közül a felvételt nyert személyek esetében az képzési forma /szervezett/egyéni,
magyar/idegen (angol) nyelvű, nappali/levelező munkarendű doktori képzés/ és finanszírozási
forma /állami ösztöndíjjal támogatott/önköltséges (azon belül SH-ösztöndíjjal támogatott)/, amelyre
a jelentkező felvételt nyert.
Budapest, 2019. július 22.
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