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Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Ön által feltett „A képzési idő növekedésével arányosan n ő-e a doktori képzés állami
támogatása?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i
választ adom .

A doktori képzés, képzési ideje 6 félévről 8 félévre emelkedik a tanulmányaikat 2016-ban
megkezdő doktoranduszok számára . Az első két évben (képzési és kutatási szakasz) a képzé s
során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre, a negyedik félév végén a
doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell, amelynek célja, hogy
a felsőoktatási intézmény azokat a doktoranduszokat engedje tovább, akik addig i
teljesítményük és előrehaladásuk alapján jó eséllyel fokozatot tudnak szerezni . A második két
évben (kutatási és disszertációs szakasz) kurzusokat már nem kell látogatni, ezen id őszak a
doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról szól, amelyet követ ően egy
éven belül — méltányolható indokkal két éven belül — a disszertációt be kell nyújtani .

Természetesen a megnövekedett idő után az intézménynek a doktoranduszok után nyújtott
képzési támogatás is a megnövekedett képzési időre biztosított . Ez azonban 2016-ban még
nem jelent nominális növekedést, hiszen a további két félévre biztosítandó képzési támogatá s
a 7. és 8 . félévben jelentkezik majd (hiszen az 1-6 félévekre a finanszírozás mérték e
megegyezik a jelenlegi rendszerben biztosított finanszírozás mértékével), azaz legkorábban a
2019/2020-as tanévben .

A doktoranduszok részére kifizetendő ösztöndíj mértéke a jelenleg havi 100 .000 Ft/hó összeg
helyett az új képzési rendszerben az els ő két évben 140 .000Ft/hó, a második két évben
180.000Ft/hó összegben illeti meg a doktoranduszokat. A 2016-os évben azonban ez csupán
az első évfolyamon tanulmányokat folytató doktoranduszok esetén jelent 4 havi, fejenként
havi 40 .000 Ft-os többletet, az intézményi költségvetések tervezése során ezt már figyelembe
vettük, tételesen azonban — ahogy minden más előre tervezett tétel esetén is — a 2016-o s
költségvetési támogatás elszámolásakor fogjuk figyelembe venni, így valamennyi
felsőoktatási intézmény megkapta, illetve megkapja a doktori ösztöndíjak emeléséne k
fedezetét is .



A doktori fokozat megszerzésének további motivációjaként azon hallgatók számára, akik a z
új képzési rendszerben sikeresen megvédik a disszertációjukat, 400 .000 Ft egyösszegű juttatás
kerül kifizetésre, ilyen kiadás azonban legkorábban 2020-ban merül fel, akkorra szerezhetnek
majd fokozatot legkorábban az új képzési struktúrában végz ő doktoranduszok .

Budapest, 2016 . február 24 .
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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity Istvá n
(LMP) országgyű lési képviselő „A képzési idő növekedésével arányosan nő-e a doktori

képzés állami támogatása?” című, K/8820. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat .

Budapest, 2016 . február 24 .

Rétvári Bence
államtitkár
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