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Díjtáblázat 2a 

A doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos eljárási és egyéb díjak 
(Ft-ban) 

 
Az eljárási díjaknak az EDT által 2007. november 20-án elfogadott mértéke 2008-
ban: 
A DLA szervezett képzés DLA doktorandusz hallgatói normatíva 2008-as támogatási  
összege: 975000 
 
1. Képzés nélküli felkészülés:        

egyéni felkészülési engedélyért jelentkezés és külföldi doktori oklevél 
honosításának díjtétele (egységesen) a szervezett képzés mindenkori DLA 
doktorandusz hallgatói normatíva éves támogatási összegének 7%-a 
           68250 

2. A doktori fokozatszerzés eljárási díja  
DLA/PhD: a szervezett képzés mindenkori DLA doktorandusz 
hallgatói normatíva éves támogatási összegének 28.5%-a* 
         277900 

 
DLA/PhD képzés nélküli (egyéni) felkészülési engedély alapján történő 
fokozatszerzés (témavezetés nélkül): a mindenkori DLA doktorandusz 
hallgatói normatíva éves támogatási összegének 23.5%-a   229100 
 
DLA/PhD: a képzés nélküli (egyéni) felkészülés és fokozatszerzés 
témavezetésének díja: a mindenkori DLA doktorandusz hallgatói normatíva 
éves támogatási összegének 15%-a     146250 
 
az esetleg megismátelt szigorlat díja (öttagú szigorlati bizottság)   
a szervezett képzés mindenkori DLA doktorandusz hallgatói normatíva éves 
támogatási összegének 9%-a        87750 
 
az esetleg szükséges harmadik DLA opponens különdíja 
a szervezett képzés mindenkori DLA doktorandusz hallgatói normatíva éves 
támogatási összegének 4.5%-a      43900 

 
az esetleg szükséges harmadik PhD opponens különdíja 
a szervezett képzés mindenkori DLA doktorandusz hallgatói normatíva éves 
támogatási összegének 7%-a        68250 

 
 az esetleg szükséges szakmai nyelvvizsga különdíja 
 a szervezett képzés mindenkori DLA doktorandusz hallgatói normatíva éves  
 támogatási összegének 1.3 %-a     12700  
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3. A doktori fokozatszerzés idegen nyelvû eljárási díja     
 a magyar nyelvû eljárás mindenkori díjának kétszerese  555750 

 
idegen nyelvû eljárás esetén az esetleg megismételt szigorlat különdíja a 
megfelelő (DLA, PhD)magyar nyelvû eljárás megismételt szigorlat 
különdíjának kétszerese      175500 

 
idegen nyelvû eljárás esetén az esetleg szükséges harmadik opponens 
különdíja a megfelelő (DLA, PhD)magyar nyelvû eljárás harmadik opponensi 
mindenkori különdíjának kétszerese 

DLA          87800 
  PhD        136500 
 

idegen nyelvû eljárás esetén az esetleg szükséges szakmai nyelvvizsga 
különdíja a megfelelő magyar nyelvû eljárás szakmai nyelvvizsga mindenkori 
különdíjának kétszerese      25400 
 

4. Oklevél kiállítása        
a szervezett képzés mindenkori DLA doktorandusz hallgatói normatíva éves 
támogatási összegének 5%-a)       48750 

 
* Az a DLA doktorjelölt aki, a doktori fokozatszerzésre a szervezett képzésben szerzett 
érvényes abszolutórium birtokában jelentkezik és a fokozatszerzési eljárás során csak 
a disszertáció témavezetőjének kötelezően előírt segítségét  veszi igénybe, zenei 
témavezetője nincs, az illetékes program-, illetve alprogramvezető egyetértő 
javaslatával a DLA-DT elnökéhez benyújtott kérelmében kérheti az  eljárási díj 
méltányos csökkentését.  A csökkentés maximális mértéke a mindenkori DLA 
doktorandusz hallgatói normatíva éves támogatási összegének 5%-a. A kérelmet a 
DLA-DT bírálja el. 


