A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
Egyetemi Doktori Tanácsának Honosítási Szabályzata

A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Egyetemi Doktori
Tanácsa (a továbbiakban: EDT) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló –
többször módosított – 2001. évi C. törvény és az Egyetem Doktori Szabályzata alapján a
külföldön szerzett tudományos fokozatok honosításának szabályait az alábbiak szerint állapítja
meg.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya
1.§
(1) A szabályzat hatálya állampolgárságra való tekintet nélkül azon természetes személyekre
terjed ki, akik külföldön vagy Magyarországon mőködı külföldi felsıoktatási intézményben
tudományos fokozatot tanúsító okiratot szereztek.
A honosítás alapelvei
2.§
(1) A honosítási eljárás során az Egyetem a külföldi tudományos fokozat jogi hatályát az
Egyetem által kiállított tudományos fokozat jogi hatályával azonosnak nyilvánítja (honosítás).
(2) A külföldi felsıoktatási intézményben szerzett tudományos fokozat honosításával senki
sem szerezhet több jogot, mint amennyi a tudományos fokozat alapján abban az államban
megilleti, ahol azt szerezte.
(3) A tudományos fokozat honosítása nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály
által elıírt további követelmények teljesítése alól.
(4) Az Egyetemhez benyújtott honosítási ügyekben keletkezı viták esetén, a felek az Oktatási
Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának (MEIK) véleményét tekintik
irányadónak.
(5) A honosítás a külföldi oktatási intézmény jogállása, a tudományos fokozat jogi hatálya, az
oklevél jogi hatálya, a tanulmányi idı, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények
alapján történik.
(6) A kérelmezınek joga van megjelölni, hogy milyen céllal és milyen hazai tudományos
fokozatot tanúsító oklevéllel egyenértékő oklevélként kéri a honosítást.
(7) A honosítási eljárással kapcsolatos költségeket a kérelmezı fizeti, illetve biztosítja az
elismeréshez, honosításhoz szükséges okiratokat és adatokat.
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Hatáskör
3.§
(1) Az Egyetemen a külföldön szerzett tudományos fokozatok honosítására az EDT jogosult.
(Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Doktori (DLA, PhD) Szabályzata 1.§ (2) )
(2) Az EDT a tudományos fokozatok honosításával kapcsolatos jogköreit átruházhatja a DLA
Doktori Tanácsra (DLA-DT) illetve a PhD Doktori Tanácsra (PhD-DT).
(3) Az EDT az elismeréssel vagy honosítással kapcsolatos szakértıi feladatok ellátására
szakértıi bizottságot vagy szakértıi bizottságokat hozhat létre.

A HONOSÍTÁSI ELJÁRÁS
A honosítási eljárás általános szabályai
4.§
(1) Tudományos fokozatának honosítására az jogosult, aki kérelme benyújtásakor
állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló
hatósági igazolvánnyal, illetve magyarországi lakóhelyét a lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal igazolja.
(2) A tagállam állampolgárának nem minısülı, valamint az azzal azonos megítélés alá nem
esı, magyar állampolgársággal nem rendelkezı személy akkor jogosult tudományos
fokozatának honosíttatására, ha az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésén túlmenıen
keresıtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
(3) Személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolvány a magyar állampolgár, továbbá a
bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági
igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány, valamely más
tagállam állampolgára esetében az adott tagállam belsı joga szerint személyi azonosító
adatokat tartalmazó igazolványnak minısülı okirat, más személy esetében a tartózkodási
engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési
vagy családegyesítési céllal állították ki.
(4) Az EDT a honosítási eljárás során – a kötelezıen elıírt vagy kérhetı okiratokon kívül –
kérheti a hallgatott tárgyak részletes tematikáját, az elvégzett szakmai gyakorlatok
programjának hiteles összefoglalóját, illetve egyéb – a honosítási eljárás megalapozott
lezárásához szükséges - kiegészítı információk benyújtását. A kiegészítı információk
bekérésérıl az eljáró Doktori Tanács dönt, a honosítási kérelem beadását követı 30 napon
belül. Döntésérıl a Doktori Iskola titkársága tájékoztatja a kérelem benyújtóját, akinek
legkésıbb 30 napon belül kell visszajuttatnia a kért információkat, vagy ezen határidın belül
tájékoztatnia kell a Doktori Iskola Titkárságát a teljesítés várható késedelmességérıl.
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A tudományos fokozat honosításának feltételei
5.§
(1) Az EDT doktori fokozatszerzési eljárásban megszerezhetı oklevél által tanúsított
tudományos fokozatként („Doctor of Philosophy”, rövidítve: PhD) vagy mővészeti képzésben
megszerezhetı fokozatként („Doctor of Liberal Arts”, rövidítve: DLA) honosítja a külföldön
szerzett tudományos fokozatot akkor, ha
a) azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján
tudományos fokozat kiállítására jogosult, és
b) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítı
feltételek elıírásával megfeleltethetık a „Doctor of Philosophy” vagy a „Doctor of Liberal
Arts” fokozat megszerzéséhez a jogszabályok és az Egyetem doktori szabályzata által elıírt
követelményeknek.
(2) Ha a kérelmezı képzése és a megfelelı hazai képesítéshez vezetı képzés között alapvetı
különbség van, az EDT a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori
szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.
A honosítási eljárás megindítása
6.§
(1) A honosítási eljárás megindításához a kérelmezınek mellékelnie kell:
a) az eredeti oklevél hiteles másolatát, illetve, kivételesen, az eredeti oklevéllel azonos
okirat (pl. másolat) hiteles másolatát.
b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet), amely hitelt érdemlıen igazolja a tanulmányok idıtartamát, és az oklevél
megszerzése érdekében elıírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvő hiteles fordítását (amennyiben
ez szükséges) és
d) igazolást arról, hogy a kérelmezı az eljárási díjat megfizette.
(2) Az eljáró Doktori Tanács felhívhatja a kérelmezıt a (1) bekezdés a) és b) pontjaiban
meghatározott okiratok eredetijének bemutatására. Az eljáró Doktori Tanács közzéteszi
azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad.
(3) Az eljáró Doktori Tanács kivételes méltányosságból felmentheti a kérelmezıt a (1)
bekezdésben meghatározott okiratainak benyújtása alól, ha a kérelmezı menekült, menedékes
vagy befogadott, és bizonyítja vagy valószínősíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem
állnak rendelkezésére.
(4) Hiteles fordításnak minısül az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Iroda, a magyar
külképviseleti szerv és a magyar közjegyzı hitelesítési záradékával ellátott fordítás.
(5) Hiteles fordításnak tekintendı az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minısül az Európai
Unió küldı államának vagy származási országának joga szerint.
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(6) Hiteles másolatnak minısül a jogszabály által hitelesnek minısített másolat, továbbá az
Egyetem által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.
(7) A honosítási eljárás során a kérelmezı felhívható arra, hogy az (1) bekezdésében
meghatározott okiratok mellett
a) mutassa be az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelızıen folytatott
tanulmányainak igazolására szolgáló okleveleinek másolatát, illetve
b) nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát,
amelybıl az intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhetı,
ha a honosítás iránti kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak
elegendı információt az elbírálásához.
(8) Az eljáró Doktori Tanács elıírhatja, hogy a kérelmezınek a (7) bekezdés szerinti okiratok
hiteles másolatát, illetve hiteles fordítását is be kell nyújtania. Az eljáróDoktori Tanács
közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását , amelyek esetében nem hiteles fordítást is
elfogad.
(9) Amennyiben a kérelmezı által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül
fel, vagy a kérelmezı az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem
rendelkezik, és azok, az eljáró Doktori Tanács megítélése szerint a kérelmezı által nem, vagy
nehezen szerezhetık be, az illetékes Doktori Tanács az eljárást felfüggesztve megkeresést
intézhet az eljáró külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz.
(10) Az eljáró Doktori Tanács kérelem alapján jár el. Ha a bizonyítási eljárás során
megállapítható, hogy a kérelemben foglaltak szerinti honosítás feltételei hiányoznak, de más
módon történı honosítás lehetséges, akkor az eljáró Doktori Tanács a kérelmezıt kérelme
módosításának lehetıségérıl tájékoztatja.
(11) A honosítási eljárás megindításához az (1) illetve (7) bekezdéseiben felsoroltakon kívül
mellékelni kell:
a) az Egyetem Doktori Tanácsához írt kérelmet, amelyben megnevezi azt a tudományterületet, ahol tudományos fokozatát honosítani kívánja, valamint nyilatkozik arról,
hogy a honosítani kívánt fokozatot más magyarországi egyetemen honosításra a
megelızı két évben nem nyújtotta be, illetıleg a fokozatot más magyar egyetem nem
honosította,
b) a jelen szabályzat mellékleteként szereplı kitöltött formanyomtatványt,
c) az oklevél megszerzésének alapjául szolgáló értekezést, (vagy másolatát) és annak
magyar és angol nyelvő tézisszerő összefoglalóját,
d) mővészeti fokozat esetén az oklevél megszerzésének alapjául szolgáló mestermőrıl
(kompozíció/hangverseny) készült DVD vagy video felvételt (kompozíció esetén
kottát is)
d) szakmai önéletrajzot,
e) az Egyetem szabályai szerint készített (tudományos/mővészi) publikációs listát,
f) a megjelölt tudományos/mővészeti kutatási témakörben megjelent, illetve elfogadott
közlemények listáját és legalább 2 tudományos publikáció különlenyomatát illetve
legalább 2 mőalkotás/hangverseny felvételét.
(12) A honosítási eljárás elindítására vonatkozó kérelmeket és a csatolt anyagokat az Egyetem
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Doktori Iskolájának titkárságára kell benyújtani.
(13) A honosítási kérelmekhez csatolandó anyagok meglétét az Egyetem Doktori Iskolájának
Titkársága ellenırzi. A Titkárság 22 munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezıt,
ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelıen nyújtotta be. A hiánypótlásra a kérelmezınek 30 nap áll rendelkezésére, vagy ezen határidın belül tájékoztatnia kell a Doktori Iskola
Titkárságát a hiánypótlás várható késedelmességérıl.
A honosítási kérelmek elbírálása
7.§
(1) A honosítási kérelem elbírálásáról a formai követelményeknek megfelelı kérelem benyújtásától számított 60 napon belül kell dönteni.
Az eljárási határidıbe nem számít bele
a) az év szorgalmi- és vizsgaidıszakon kivüli része,
b) a hiánypótlás idıtartama.
(2) Az eljárási határidıt az EDT elnöke, az eljáró Doktori Tanács javaslatára egy alkalommal
legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
(3) A honosítási kérelem elbírálásánál az Egyetem doktori szabályzatának a doktori fokozatszerzésre vonatkozó elıírásait kell követni. Ennek megfelelıen a kérelem anyagát az eljáró
Doktori Tanács által felkért (megfelelıen minısitett) szakértık (opponensek) irásban
véleményezik.
(4) A kérelemrıl a felkért szakértık véleményének figyelembevételével az eljáró Doktori
Tanács minısített szavazással foglal állást.
(5) Az eljáró Doktori Tanács a külföldi fokozat honosítását kiegészítı feltételhez (doktori
szigorlat, doktori értekezés újbóli megvédése, a eljáró Doktori Tanács által meghatározott
tudományos folyóiratokban történı publikáció(k), hangfelvételek, stb.) kötheti. Ebben az
esetben a kérelmezınek a felhívás kézhez vételétıl számított 15 napon belül nyilatkoznia kell,
hogy a kért feltételek teljesítését vállalja-e.
(6) Ha a honosítás feltételei hiányoznak, a honosítást indokolt határozatban meg kell tagadni.
(7) A honosítási eljárás lefolytatását az EDT megtagadja, ha tudomására jut, hogy az oklevél
honosításáról az EDT eljárását megelızıen más egyetem vagy hatóság már jogerıs határozatot
hozott.
(8) A honosítási kérelem tárgyában az eljáró Doktori Tanács javasolhatja az EDT-nek:
a) a tudományos fokozat honosítását,
b) a honosítás iránti kérelem elutasítását.
(9) A honosítás iránti kérelem tárgyában az EDT határozatot hoz. A határozatra a KET 72. §
(1) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerően alkalmazni.
(10) A honosított fokozatnak nincs minısítése.
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(11) Az EDT a tudományos fokozat honosításáról rendelkezı határozatában feljogosítja a
kérelmezıt a doktori cím használatára.
(12) A honosított oklevelek törzskönyvezése az Egyetem által kibocsátott tudományos
fokozatoknak megfelelıen az Egyetem Rektori Hivatalában történik. Ezért a honosításról szóló
határozatot az EDT megküldi a Rektori Hivatalnak.
(13) A honosítás tárgyában hozott döntés ellen - a határozat kézhezvételétıl számított 15
napon belül az oktatási miniszterhez lehet fellebbezni. Az oktatási miniszter határozata ellen
közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétıl
számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fıvárosi
Bíróságtól.
A honosítási eljárással kapcsolatos díjak
8.§
(1) A tudományos fokozat honosítására irányuló eljárásért a kérelem benyújtásakor eljárási
díjat kell befizetnie az Egyetem számlájára.
(2) Az eljárási díj a kérelem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelezı
legkisebb munkabér egynegyedének háromszorosa.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.§
(1) A jelen szabályzat az Egyetem Doktori Szabályzatával összhangban alkalmazandó.
(2) Az 1-9. §-okban nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általanos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (KET) és a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló, 2001. évi C. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
10.§
(1) A jelen szabályzat függelékei:
a) őrlap a külföldi tudományos fokozat honosítása iránti kérelemhez.
b) azoknak a nyelveknek a felsorolása , amelyek esetében az EDT nem hiteles fordítást is
elfogad
11.§
(1) A jelen szabályzatot az EDT 2009. december 15-i ülésén megvitatta és elfogadta.
(2) A jelen szabályzat megalkotásával a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására
vonatkozó eddigi szabályzati rendelkezések hatályukat vesztik.
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