
 

 

A honosítási eljárás alapfeltétele: 

2001. évi C. törvény 6. § alapján 

 

„(2)  Bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására az jogosult, aki kérelme 

benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására 

szolgáló hatósági igazolvánnyal igazolja. 

 

(3)  A tagállam (EU) állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem 

eső, magyar állampolgársággal nem rendelkező személy akkor jogosult bizonyítványa vagy 

oklevele elismertetésére vagy honosíttatására – ide nem értve a továbbtanulási céllal történő 

elismerést – ha a (2) bekezdésben foglaltak teljesítésén túlmenően keresőtevékenység folytatása 

vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik.” 

 

A honosítási eljárás dokumentumai: 

 

a,  az eredeti bizonyítvány vagy oklevél (kivételes esetben másodlat) másolata; 

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

hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, az előírt tanulmányi követelmények 

sikeres teljesítését; 

c, az a, és b, pontban megjelölt okiratok hitelesített fordítása (fordítóiroda által); 

d, a doktori értekezés spirálozva (2 példány) és annak magyar nyelvű tézisfüzete (5 példány) 

 A tézisfüzet tartalmi és formai összeállításának követelményei a következők: 

   

   I. A tézisfüzet részei: 

   a, Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása 

   b, Az alkalmazott módszerek vázolása 

   c, Az eredmények tézisszerű felsorolása 

    d, A szerzőnek az értekezés tárgyából megjelent vagy igazoltan kiadásra elfogadott 

publikációi lapszám feltüntetésével. 

II. A tézisfüzet formátuma A5. A szöveg legyen lényegretörő, tömör, kb. 20000-

25000 leütés (kb. 14-16 oldal) terjedelmű 

III. A tézisfüzet címlapjához: http://btkphd.unideb.hu/letoltesek/fokozatdok.html  

 

e, doktori értekezés és annak magyar és angol nyelvű tézisfüzete elektronikus formában (CD-n) 

f, az értekezés rövid, angol nyelvű összefoglalójának 1 példánya (1-2 oldal) 

g, alapdiploma másolata (külföldi diplománál fordítása is, és a honosítás igazolása, amennyiben az 

megtörtént) 

h, szakmai önéletrajz, a tudományos tevékenység adataival 

i, az eljárási díj (45.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum másolata 
 számlaszám: 11738008-21489815-00000000  



(IBAN:HU03-1173 8008 2148 9815 0000 0000, BIC/Swift kód: OTPVHUHB) 

számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem 

közlemény rovatba: az igénylő neve, 247, 1H4FPHDF, BB00 

Átutalásnál az erről szóló igazolást kell mellékelni, csekkes befizetésnél pedig a csekk másolatát. 

 

j, az MTMT-be feltöltött aktuális publikációs lista 

k, nyelvtudást igazoló dokumentumok:  

Az egyik (a) nyelvből legalább állami középfokú ’C’ típusú vagy azzal egyenértékű 

honosított nyelvvizsga, vagy nyelvszakos vagy szakfordítói oklevél. 

A másik (b) nyelvből: 

- leckekönyvben igazolt nyelvtanulás jeles vagy jó eredménnyel 

- vagy alapfokú ’C’ típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy magasabb fokú 'A' , 'B' vagy 

'C' típusú államilag elismert nyelvvizsga. 

  

 Külföldön kiadott diploma felsőfokú, ’C’ típusú, államilag elismert nyelvvizsgával 

egyenértékű. 

 

l, magyar vagy Európai Uniós tagállam állampolgárságot igazoló dokumentummal rendelkezik 

(személyi igazolvány, útlevél), illetőleg munkavállalás vagy családegyesítési célból kiadott 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik 

 

 

 

A honosítási eljárás menete:  

- a dokumentumok beadása után a DE kikéri az Oktatási Hivatal véleményét arról, hogy a 

benyújtott doktori cím kiadó intézménye jogosult-e ilyen fokozatot odaítélni. Külföldön 

szerzett egyetemi diploma esetén a diplomát is elküldjük véleményezésre. 

- az OH pozitív visszajelzése után a doktori iskola javasol egy bírálót, aki megállapítja, hogy a 

benyújtott disszertáció megfelel-e a DE-n a doktori értekezésekkel szemben támasztott 

követelményeknek 

- ezen szakvélemény alapján a doktori iskola tesz javaslatot a tudományterületi doktori tanácsnak 

a doktori fokozat honosításáról. 

 

Az eljárás körülbelül 2−3 hónapot vesz igénybe. 

 

 


