
 

 A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM  

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZATA  

A Közép-európai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Tanácsa a külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséről szóló – többször módosított – 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján a külföldi 

tudományos fokozatok honosításának szabályait a következőképpen határozza meg, azzal hogy a jelen 

szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az 

irányadóak:  

1. § A szabályzat hatálya  

A szabályzat hatálya állampolgárságra való tekintet nélkül, azon természetes személyekre terjed ki, akik 

külföldön vagy Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményben tudományos fokozatot 

tanusító okiratot szereztek  

2. § A honosítás általános elvei  

2.1. A honosítási eljárás során az eljáró intézmény a külföldi tudományos fokozat jogi hatályát az eljáró 

intézmény által kiállított tudományos fokozat jogi hatályával a Htv.-ben foglalt módon azonosnak 

nyilvánítja (honosítás).  

2.2. A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett tudományos fokozat honosításával senki sem szerezhet 

több jogot, mint ami a tudományos fokozat alapján abban az államban megilleti, ahol az szerezte.  

2.3. Az tudományos fokozat honosítása nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt 

további követelmények teljesítése alól.  

2.4. Az Egyetemhez benyújtott honosítási ügyekben keletkező viták esetén, a felek a Magyar Ekvivalencia 

Bizottság véleményét tekintik irányadónak.  

2.5. Ha a Htv. másként nem rendelkezik, a honosítás a külföldi oktatási intézmény jogállása, a tudományos 

fokozat jogi hatálya, a tanulmányi idő, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények alapján történik.  

1  A honosítási eljárással kapcsolatos költségeket a kérelmező fizeti, illetve biztosítja az 

elismeréshez, honosításhoz szükséges okiratokat és adatokat.  

2  § A honosítási eljárás általános szabályai  
 

3.1. Tudományos fokozatának honosítását kérheti az Egyetemtől, aki kérelme benyújtásakor 

állampolgárságát, személyes adatait illetve magyarországi lakóhelyét a Htv.-ben meghatározott okiratokkal 

igazolja  

3.2. Az Egyetem a honosítási eljárás során - a Htv. által kötelezően előírt vagy kérhető okiratokon kívül - 

kérheti a hallgatott tárgyak részletes tematikáját, az elvégzett szakmai gyakorlatok programjának hiteles 

összefoglalóját, illetve egyéb – a honosítási eljárás megalapozott lezárásához szükséges - kiegészítő 

információk benyújtását.  

A kiegészítő információk bekéréséről a honosítási eljárás lefolytatásával megbízott személy dönt, a 

honosítási kérelem beadását követő 30 napon belül. Döntéséről tájékoztatja a kérelem benyújtóját, 

akinek legkésőbb 30 napon belül kell visszajuttatnia a kért információkat, vagy ezen határidőn belül 

tájékoztatni a teljesítés várható késedelmességéről.  



3.3. A honosítási eljárás elindítására vonatkozó kérelmeket és a csatolt anyagokat szeptember  

1. és május 31. között lehet benyújtani az Egyetem Rektorhelyettesének Titkárságához.  

1  A tudományos fokozatok honosításával kapcsolatos ügyekben az Egyetem Doktori Tanácsa az 

illetékes.  

2  § A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási kérelmeinek elbírálási rendje  
 

4.1. Az Egyetem hazai doktori (PhD) fokozatként honosítja a külföldön szerzett tudományos fokozatot 

akkor, ha  

a.) azt olyan külföldi intézmény adta ki, amely a külföldi állam joga alapján tudományos fokozat 

kibocsátására jogosult (a jogosultságot a MEIK-től beszerzett igazolás bizonyítja), és  

b.) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek, vagy kiegészítő feltételek 

előírásával megfeleltethetők a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez a jogszabályok, az Egyetem 

Doktori szabályzatában előírtaknak.  

Amennyiben a Doktori Tanács kiegészítő feltételek teljesítését írja elő, a kérelmezőnek 15 napon belül 

nyilatkoznia kell, hogy ezek teljesítését vállalja-e.  

4.2. A honosítási eljárás megindításához a kérelmezőnek mellékelnie kell:  

a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve, kivételesen, az eredeti oklevéllel 

azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolatát (hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek 

minősített másolat, továbbá az Egyetem által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat)  

b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet), amely 

hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 

érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák 

stb.) sikeres teljesítését, c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok angol nyelvű hiteles fordítását 

(amennyiben ez szükséges) és  

d) igazolást arról, hogy a kérelmező az eljárási díjat megfizette.  

Az Egyetem felhívhatja a kérelmezőt az a) és b) pontban meghatározott okiratok eredetijének 

bemutatására. Az Egyetem meghatározhatja, hogy egyes nyelveken az említett okiratok nem hiteles 

fordításban is benyújthatók. Az Egyetem kivételes méltányosságból felmentheti a kérelmezőt a fentiekben 

meghatározott okiratainak benyújtása alól, ha bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem 

róható okból nem állnak rendelkezésére.  

4.3. A honosítási eljárás során a kérelmező felhívható arra, hogy a 4.2. pontban meghatározott okiratok 

mellett a) mutassa be az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott 

tanulmányainak igazolására szolgáló okleveleinek másolatát, illetve  

b) nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az 

intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető, ha a kérelem mellékleteként 

benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához. Amennyiben a kérelmező által 

benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a kérelmező az oklevél elismeréséhez 

vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok, az Egyetem megítélése szerint általa 

nem, vagy nehezen szerezhetők be, az Egyetem az eljárást felfüggesztve megkeresést intézhet az illetékes 

külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz.  



4.4. A honosítási eljárás megindításához az 4.2 illetve 4.3. pontokban felsoroltakon kívül  

mellékelni kell: a.) Az Egyetem Rektorához írt kérelmet, megnevezve azt a tudományterületet, ahol 

tudományos fokozatát honosítani kívánja. b.) A jelen szabályzat I. mellékleteként szereplő kitöltött 

formanyomtatványt. c.) Az oklevél megszerzésének alapjául szolgáló értekezést, (vagy másolatát) és 

annak angol nyelvű tézisszerű összefoglalóját. d.) Szakmai önéletrajzot. e.) Az Egyetem szabályai 

szerint készített publikációs listát  

f.) A megjelölt kutatási témakörben megjelent, illetve elfogadott közlemények listáját és legalább 2 

publikáció különlenyomatát.  

4.5. A honosítási kérelmekhez csatolandó anyagok meglétét az Egyetem Rektorhelyettesének Titkársága 

ellenőrzi. A nem a jogszabályoknak megfelelően benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt a kérelem 

érkezésétől számított 30 napon belül hiánypótlásra felhívással levélben értesíti a még hiányzó 

dokumentumok pótlásáról.  

4.6. Ha a bizonyítási eljárás során megállapítható, hogy a kérelemben foglaltak szerinti honosítás feltételei 

hiányoznak, de más módon történő honosítás lehetséges, akkor az Egyetem a kérelmezőt kérelme 

módosításának lehetőségéről tájékoztatja. Ha a honosítás feltételei hiányoznak, a honosítást indokolt 

határozatban meg kell tagadni. A honosítási eljárás lefolytatását az Egyetem megtagadja, ha az oklevél 

honosításáról az eljárását megelőzően az Egyetem vagy más hatóság jogerős határozatot hozott.  

4.7. A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási kérelmeinek elbírálását az Egyetem Doktori 

Tanácsa végzi.  

4.8. A honosítási kérelem elbírálásáról a formai követelményeknek megfelelő kérelem benyújtásától 

számított 60 napon belül kell dönteni. Az eljárási határidőbe  

a.) nem számít bele az év szorgalmi- és vizsgaidőszakon kívüli része,  

b.) a kiegészítő információk, iratok bekérésének időtartama. Ha jogszabály másként nem rendelkezik 

az eljárási határidőt az Egyetem Rektorhelyettese, az illetékes személy javaslatára egy alkalommal 

legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.  

4.9. A honosítási kérelmet az Egyetem Rektorhelyettesének Titkárságátnál kell benyújtani. A beérkezett 

anyagot a doktori eljárás szabályai szerint, az adott szakterület doktori iskolájának vezetője, felkért 

(megfelelően minősitett) szakértők irásos véleményének figyelembevételével, írásban véleményezi.  

a.) A kérelemről a Doktori Tanács minősített szavazással foglal állást. b.) Az eljárás során 

figyelemmel kell lenni a honosítási kérelem elbírálására szabott 60 napos határidő 

betartására.  

4.10. A Doktori Tanács a külföldi fokozat honosítását kiegészítő feltételhez (doktori szigorlat, doktori 

értekezés újbóli megvédése, a programtanács által meghatározott tudományos folyóiratokban történő 

publikáció(k), stb.) kötheti. Ebben az esetben a kérelmezőnek 15 napon belül nyilatkoznia kell, hogy ezek 

teljesítését vállalja-e.  

4.11. A honosított fokozatnak nincs minősítése.  

4.12. Az Egyetem a honosítás tárgyában határozatot hoz. A határozatot a Doktori Tanács készíti elő és az 

Egyetem Rektora valamint az Egyetem Dotori Tanácsának Elnöke írják alá. A Doktori Tanács a 

tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatában feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím 

használatára.  



 

1  A honosítás tárgyában hozott döntés ellen - a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 

az oktatási miniszterhez lehet fellebbezni.  Az oktatási miniszter határozata ellen államigazgatási szerv 

előtt nincs helye további jogorvoslatnak, a kézbesítéstől számított harminc napon belül azonban a határozat 

felülvizsgálatát lehet kérni a bíróságtól.  

2  § A honosítási eljárással kapcsolatos díjak  
 

A tudományos fokozat honosítására irányuló eljárás eljárási díja a mindenkor kötelező legkisebb munkabér 

egynegyedének háromszorosa.  (2005-ben 42.750 Ft)  

6. § Vegyes rendelkezések  

6.1. Jelen szabályzat az Egyetem Doktori Szabályzatával, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával 

összhangban alkalmazandó.  

6.2. A szabályzat a Szenátus 2005/10/14. ülésén  került jóváhagyásra és az ezt követően indított honosítási 

ügyekben alkalmazható.  

Mellékletek  

1. számú melléklet: Kérelem külföldön szerzett tudományos fokozat doktori (PhD) fokozatként történő 

honosítására  


