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elnöki köszöntő

Tisztelt Doktoranduszok,
Doktorjelöltek, Egyetemi
Polgárok!

Az idei év a Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzata (PTE DOK)
számára a jubileum jegyében telik. Ezzel
kapcsolatban egy infografikával szeretnénk szemléltetni a szervezet elmúlt öt
évének mérföldköveit és eredményeit.

Nagy örömömre szolgál, hogy ismét
köszönthetek minden kedves olvasót a
Pécsi Doktorandusz Magazin aktuális,
immáron 3. számának hasábjain.

A tavaszi félév jelen szakaszában számos
pályázati lehetőség nyílik meg. Nincs ez
másképp a doktoranduszok részére elérhető támogatásokkal sem. Ezek közül a
lapszám kiemelten foglalkozik a doktori
képzést 201 6. szeptember 1 -je előtt
megkezdő doktoranduszok számára létrehozott Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj
201 7. tavaszi kiírásával, illetve az ösztöndíj módosított bemeneti feltételeivel.

Az állandó rovatok mellett igyekszünk
naprakész, minden esetben releváns információkat közölni, ennek apropóján
magazinunk egy új, programajánló fejezettel bővült. Célunk, hogy a tudományterületeknek megfelelően tájékoztatást
adjunk a közelgő nívós, belföldi konferenciákról és szakmai rendezvényekről.

Kellemes időtöltést és jó olvasást kívánok
valamennyi munkatársam nevében!

Az aktuális számban kitérünk egy
sokakat foglalkoztató kérdésre, az állami
ösztöndíjas
doktoranduszok
munkavállalásának szabályaira, reagálva a
felsőoktatási jogalkalmazásban tapasztalt
tévesen „berögzült” gyakorlatra.

Dr. Cseporán Zsolt
elnök

Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

1

hírek
Elhunyt Jevgenyij Jevtusenko költő,
egyetemünk díszdoktora
Különdíjas a forgatható lamellás
radiátor
Útjára indult a PTE jubileumi
mozdony!
Legyél Te is filmszereplő!
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A doktorandusz
munkavállalásról

A Doktoranduszok Országos Szövetségének és a PTE
DOK jogsegélyszolgálatainak archívumából szembetűnik, hogy a doktoranduszokat egyik leginkább foglalkoztató (jogi) kérdés, hogy vállalhatnak-e munkát az
államilag támogatott képzésük mellett, avagy sem – és
ha igen, akkor milyen mértékben. Az alábbiakban erre
a kérdésre szeretnénk megnyugtató választ adni.
TILTOTT-E AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT
DOKTORANDUSZOK MUNKAVÁLLALÁSA?
Röviden: nem. A magyarországi doktori képzőhelyek
többségében élő téves felfogás, hogy az államilag
támogatott képzésben
résztvevő
doktoranduszok
tanulmányaik mellett nem létesíthetnek teljes idejű
(heti 40 óra) munkaviszonyt. A doktori iskolák ezt
változatos formákban támasztják alá: jogszabályi
előírásra hivatkoznak, szokásjoggal érvelnek,
vagy egyszerűen tudományos és „ésszerűségi”
követelmények
miatt
tilalmazzák
a
kérdéses tevékenységet.
A téves gyakorlat eredete egy korábbi,
2001 -es kormányrendeletben keresendő, amely rögzítette, hogy „[t]eljes
munkaidőben végzett munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkező doktorandusz állami ösztöndíjban nem részesülhet.” A norma
célja nyilvánvaló volt: aki teljes
munkaidőben végzett munkából jövedelmet szerez, az állami ösztöndíjban ne részesüljön. A vonatkozó
rendeletet azonban 2007-ben hatályon kívül helyezték és a hatályos felsőoktatási törvény (Nftv.) hasonló
tilalmat nem tartalmaz.
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A DOKTORI FELVÉTELI
A doktori képzésre való felvétel törvényi feltételei mellett
(mesterképzésben megszerzett fokozat és szakképzettség,
valamint legalább egy „C” típusú középfokú államilag
elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga) a felsőoktatási intézmény többletfeltételeket is megállapíthat.
Ez alapján a doktori iskola a felvételi szabályok körében
rögzítheti, hogy nem vehető fel olyan személy államilag
támogatott képzésre, aki az adott időpontban rendelkezik
valamilyen nemű munkajogviszonnyal (így ez lehet teljes-,
vagy részmunkaidő is). Ezzel a doktori iskola célszerűségi
indok mentén jogszerűen korlátozza a leendő doktoranduszok foglalkozás gyakorlásához való jogát.
GARANCIÁLIS SZABÁLY
Az államilag támogatott képzésben résztvevő doktoranduszok munkavállalása csak és kizárólag a doktori felvételi eljárásban korlátozható. Ha a megkötés a doktori
képzés során érvényesül, akkor az a doktorandusz foglalkozás megválasztásához való jogának jogellenesen korlátozását eredményezi.

Összegezve elmondható, hogy jelenleg nincs hatályban
olyan törvényi szabály, amely kizárná az államilag támogatott doktoranduszok bárminemű munkavállalását –
a felvételkori egyedi megkötés lehetőségét kivéve –, így az
erre irányuló intézményi tilalom jogellenesnek minősül.

A doktori képzéssel párhuzamos munkavállalási feltételek,
vagy egyéb kérdések esetén forduljanak bizalommal a
PTE DOK jogsegélyszolgálatához a jogsegely.dok@pte.hu
e-mail címen.
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JUBILEUM
Mivel a PTE DOK idén ünnepeli megalapításának jubileumi, ötödik évfordulóját,
fontosnak tartjuk, hogy valamennyi doktorandusz-társunknak áttekintést adjunk a
szervezet történetéről és az elmúlt öt év
legfontosabb mérföldköveiről.
A PTE doktorandusz közössége 201 2. szeptember 1 -jén alapította meg Magyarország
első, felsőoktatási intézményhez kötött, a
doktoranduszok és doktorjelöltek érdekképviseletét ellátó szervezetét, a pécsi doktorandusz önkormányzatot. Ezt követően
201 2. november 1 5-én fogadta el a PTE
szenátusa a szervezet Alapszabályát, amelylyel a szervezet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal megegyező, de attól önálló
jogi státuszt nyert.
201 3-ban a PTE DOK kompetenciái
tudomány-szervezési feladatok meghatározásával bővültek. E körben kiemelkedő
szakmai eredmény az Interdiszciplináris
Doktorandusz Konferencia (IDK) útnak
indítása, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend, valamint biztosít közös
fórumot a doktori képzésben részt vevő
hazai és külföldi doktoranduszoknak tudományos eredményeik prezentálásához.

201 6-ban a PTE nemzetköziesítési programjával párhuzamosan a PTE DOK a
környező országok egyetemeinek doktoranduszait látta vendégül Pécsett, a
Doctoral Workshop (DW) keretein belül.
Legfőbb célunk volt, hogy jövőbeli határokon átnyúló együttműködések megteremtéséhez biztosítsunk megfelelő alapot a fiatal kutatói szférában.

201 4-ben a szervezet egyedülálló feladatra
vállalkozott a hazai doktorandusz önkormányzatok közül: olyan egységes támogatási rendszert hívott életre, amely a PTE
doktoranduszainak, doktorjelöltjeinek biztosít ösztöndíjat szakmai fejlődésük előmozdítására.

201 7-ben Magyarország első egyeteme, és
Magyarország első doktorandusz önkormányzata együtt jubilál, ugyanis az egyetem fennállásának 650, míg a PTE DOK
megalapításának 5. évfordulóját ünnepeljük.

201 5-től kezdődően a „szigorúan” tudományos közeget oldva, a Doktorandusz Szalon
keretében kínál a szervezet lehetőséget
arra, hogy a PTE doktoranduszai egy-egy
aktuális témát felkaroló beszélgetés során,
kötetlen hangulatú eszmecserét folytathassanak.
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DOKTORANDUSZ
KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ
hallgató támogatásának elve felé tettünk
újabb lépést, becsatornázva a korábbi pályázati időszak tapasztalatait és a doktoranduszok visszajelzéseit
döntéseink
meghozatalába.

A Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj a
doktoranduszok számára pályázható legújabb támogatási eszköz, amely a 201 6201 7. tanév őszi félévétől érhető el. A támogatás életre hívásának célja a „régi”
doktori képzésben részt vevő doktoranduszok fokozatszerzésének elősegítése, a
hallgatók korábbi tanulmányi és tudományos eredményeik elismerésével.

Az ösztöndíj pályázati felhívása 201 7
májusában kerül kiírásra. Az ösztöndíjban
részesülő hallgatók aktuális félévre megítélt támogatása pedig egy összegben,
201 7 júliusában kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
a doktori képzést a PTE-n a 201 6/201 7.
tanév előtt megkezdő államilag támogatott és magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktoranduszok.

AZ ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS
A nyertes pályázókkal
ösztöndíjszerződést köt,
pályázó vállalja

AZ ÖSZTÖNDÍJ FELTÉTELEI:

a PTE DOK
amelyben a

a) a doktori disszertáció nyilvános vitára
történő benyújtását a doktori képzés
megkezdését követő legfeljebb hat éven
belül, és

1 . A pályázó a PTE-vel a 201 6/201 7. tanév
tavaszi félévében aktív doktorandusz jogviszonnyal rendelkezzen.
2. A pályázó a doktori képzés utolsó lezárt
aktív félévében legalább 1 5 kreditet teljesített.

b) az a) pontban rögzített kötelezettség
elmulasztása esetén a részére folyósított
ösztöndíj teljes mértékének egy összegben
történő visszafizetését.

Az ösztöndíj vonatkozásában rögzített
teljesítendő kritériumokat a tekintetben
módosítottuk, hogy a PTE-n folyó nagyszámú doktori képzés tudomány-, és
képzési területi sajátosságainak figyelembevétele alapján a megszerzendő kreditek számát jelentős mértékben csökkentettük. Ezzel a lépéssel a minél több

A
pályázatokat
a
Doktorandusz
Önkormányzat részére postai úton kérjük
feladni, az alábbi címre:
Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat,
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
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pályázatfigyelő
Fontosnak tartjuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem doktoranduszai tisztában legyenek
a részükre kiírt pályázati lehetőségekkel, ezért szerkesztőink minden lapszámban
összegyűjtik a doktoranduszok, doktorjelöltek számára elérhető támogatásokat.
Sikeres pályázást kívánunk!

Sorszám

Pályázat neve

Határidő

1.

Felhívás a JSPS posztdoktori
pályázatán való részvételre

201 7. 05. 1 0.

2.

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

201 7. 05. 1 3.

3.

Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj

201 7. 05. 1 9.

4.

Egységes Pályázati Rendszer

201 7. 05. 1 9.

5.

Új Nemzeti Kiválóság Program

201 7. 06 .07.
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programajánló
Magazinunk szerkesztősége célul tűzte ki,
hogy minden számban a soron következõ
tudományos figyelemre is számot tartó
programokat összegyűj tse és egy csokorban
t á r j a o l v a s ó i n k el é.
Az áprilisi számban a következő
programokat aj ánlj uk:

VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia – hallgatóságként való részvétel
201 7. május 1 9-21 .
Pécs, 48-as tér 1 .

Plenáris előadás:
Dr. Dombi Péter (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai
Intézet)
„Ultrafast photography of the nanoworld with lasers”
Horizontok és Dialógusok III. Neveléstudományi konferencia
201 7. május 1 0-1 2.
Pécs Ifjúság útja 6. B épület.

PTE 650 jubileum a neveléstudományban
201 7. május 1 3.
Pécs Ifjúság útja 6. B épület.

„48th International Symposium on Essential Oils" Nemzetközi konferencia
201 7. szeptember 1 0.
Hotel Palatinus

„Pannonian Symposium on CNS Injury” konferencia

201 7. szeptember 1 0-1 3.
Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 20.)

A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai
201 7. szeptember 23-24.

Thermal Hotel Visegrád**** superior, Visegrád, Lepence-völgy
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Magazine of the Doctoral Student Association
of the University of Pécs

English summary
Bridging the scholarship gap
between doctoral students

Five years for the doctoral
students of Pécs

In the first, January issue of the magazine
you could read about the new doctoral
training in Hungary. Participating in that
new training involves taking a complex
exam at the end of the 4th semester to
advance to the “research and dissertation”
phase. Also, the new training means a
raise in the amount of the monthly
scholarship: It is 1 40. 000 HUF in the first
two years, and 1 8 0. 000 HUF in the second
phase. To support the students of the
“older”
doctoral
tra i n i n g,
a
n ew
scholarship was introduced, the Doctoral
Excellence Scholarship. Those students
can apply for this grant, who started their
PhD studies before the academic year of
2 0 1 6 / 2 0 1 7 , h a d a t l e a s t 1 5 c r ed i t s
registered for the previous semester in
Neptun, and their training is financially
supported by the state.

In the February issue, you could read that
2 01 7 is the 6 5 0th j ubilee of the
University of Pécs, and the 5 th
anniversary of the Doctoral Student
Association of the University of Pécs
(DOK). In this issue, you can learn about
the milestones in the history of DOK.
The DOK was founded on September 1 ,
2 01 2 ,
as
the
first
o r g a n i z a t i on
representing the interests of doctoral
students in Hungary. In 2 01 3 , it organized
the
first
I n t er d i s c i p l i n a r y
D o c to ra l
Conference, which enj oys increasing
popularity, and provides a forum for PhD
students from Hungary and abroad to
present their research proj ects. In 2 01 4,
the DOK proposed a scholarship package
to support the PhD students of Pécs, and
in the following year it established the
Doctoral Salon, a social event during
which students can have an informal
discussion about a certain topic.

On doctoral students' labour
For the student of state-supported PhD
programmes it has always been a concern
whether they can have a full-time j ob in
parallel with their studies. This dilemma
originated from a decree, which stated
that those students who have a full-time
j ob cannot receive a monthly scholarship
from the state. Although this decree was
repealed in 2 007 , the idea is still present
in some doctoral schools. We must admit
that there are cases in which this rule
still holds, because the doctoral school can
specify it as an admission criterion.

Last year we welcomed doctoral students
from foreign countries and held the
Doctoral Workshop. Our guests had a
fruitful
d i s c u s s i on
about
common
research proj ects and possible cooperation
in the future. We are grateful for all our
guests who were present in any of the
organized events, also, we would like to
thank you for every effort and help in
reaching our common goals.
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