Az Országos Doktori Tanács 229/2010. (XII.17) határozata
Törzstag emeritus cím létrehozása
Az ODT javasolja, hogy a törzstag emeritus címet (besorolást) az intézmények saját szabályzatukban
hozzák létre, azt maguk az intézmények adományozzák. A MAB az adatbázis értékelésékor ezt tudomásul
veszi.
Jogi háttér*
A cím létesítésének jogi alapja:
Ftv. 21. § (3) „A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:
b) a felsőoktatási intézmény által adományozható munkaköri és egyéb címek feltételeit.
Adományozási feltételek
Törzstag emeritus címet kaphat
a doktori iskola (DI) tanácsa (vagy az egyetemi doktori tanács) döntése alapján
 ugyanabban a doktori iskolában
 az az alapító tag vagy legalább 5 évvel korábban már törzstagként elfogadott személy,
 akinek dokumentált kapcsolata van az intézménnyel,
 és akit a továbbiakban témavezetői kötelezettség nem terhel.
A törzstag emeritus szal szemben nem elvárás
 az 5 új közleményre vonatkozó MAB kritérium teljesítése,
 valamint a publikációs és hivatkozási adatainak az MTMT-be történő felvitele,
A törzstag emeritus
 a doktori iskolák MAB értékelési eljárásaiban már nem érintett,
 ezért nem számít be a 7 törzstagra vonatkozó DI követelményekbe,
 viszont eddigi eredményei a DI statisztikájában megmaradnak.
Odaítélés
A törzstag emeritus címet vagy a törzstag kéri, vagy a DI kezdeményezi és adja - határozott vagy
határozatlan időre - és ezt a DI vezetője az ennek megfelelően módosítandó doktori adatbázisban
megjeleníti. Legalább öt éves törzstagság/alapító-tagság nélkül önmagában csak törzstag emeritus címet
kérni és adni nem lehet (a kormányrendelet szerint a törzstagsághoz 3+2 éves tevékenység kell). A
törzstag emeritus címhez nincs szükség sem MAB határozatra, sem külön bejelentésre, annak tényét a
MAB is az adatbázisból tudja meg.
Megszűnés
A címet a DI saját hatáskörében vissza is vonhatja, pl. a kapcsolat megszűntével, vagy ezt a törzstag
emeritus is kérheti. Adatai a cím megszűnése után már nem láthatók a nyilvános adatbázisban, de
változatlanul megőrződnek és beszámítanak a DI teljesítményébe.

*A 2011. évi Nemzeti felsőoktatási törvényben változatlan megfogalmazással:
2. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez, II. Szervezeti és működési szabályok, 2.b) pont.

