Kiegészítés
a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatához
ÁLLAM- és JOGTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁG
KSZ [1.]
E kiegészítő rendelkezések hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán (a továbbiakban: Kar), az állam- és jogtudományok tudományágban folyó fokozatszerzési
eljárásokra, a doktori képzésre és azok résztvevőire.

I. Doktori képzés
Felvétel a szervezett doktori képzésbe
KSZ [2.]
Felvételi követelmények, előző teljesítmény értékelése
A DIT a doktori képzésre jelentkezők teljesítményét értékeli és köztük az alábbi szempontok szerint,
pontozás alapján sorrendet határoz meg:
1. Szakmai intelligencia
a) tanulmányi átlag a leckekönyv alapján

b) a szakmai intelligencia bizottsági megítélése

max. 35 pont
4,8-5
20 pont
4,5-4,7
15 pont
4,0-4,4
10 pont
3,99 és ez alatt 5 pont
max.15 pont

2. Kutatómunkára való alkalmasság
bizottsági értékelés az elbeszélgetés alapján

max. 15 pont

3. Nyelvismeret
(A felvételhez minimálisan elvárt egy középfokú, „C” típusú,
élő idegen nyelvből tett nyelvvizsgán túl)
a) két középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy egy felsőfokú
„C” típusú állami, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga
b) egy középfokú „C” típusú, vagy egy „A” vagy „B” típusú
felsőfokú állami vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga
c) középfokú „A” vagy „B” típusú állami nyelvvizsga
d) alapfokú „A” vagy „B” típusú állami nyelvvizsga

max. 25 pont

25 pont
20 pont
15 pont
0 pont

4. Igazolt kezdeti tudományos/szakmai eredmények
max. 25 pont
a) Megjelent vagy megjelenésre igazoltan elfogadott
publikáció(k) (max.)
10 pont
(levelező tagozatra vagy egyéni képzésre jelentkezők esetén max.)
20 pont
b) Tudományos diákköri tevékenység
- OTDK I.-III. helyezés vagy különdíj
- helyi TDK I.-III. helyezés
- részvétel helyi vagy OTDK konferencián vagy azzal egyenértékű
tudományos rendezvényen
- opponencia helyi vagy OTDK konferencián
- demonstrátori tevékenység
- egyéb elismert tudományos tevékenység
Egyéni képzésre jelentkezők esetén:
Szakvizsga
Másoddiploma
Szakjogászi végzettség
Egyéb elismert szakmai tevékenység

20 pont
15 pont
10 pont
5 pont
10 pont
5 pont

max. 20 pont

Hallgatói jogállás
KSZ [3.]
Az a doktorandusz, aki állami vagy egyéb forrásból ösztöndíjat kap, munkavégzésre irányuló
jogviszonyt csak a témavezető kifejezett ajánlásával és a DIT írásos engedélyével létesíthet.
Amennyiben a doktorandusz ezt elmulasztja, a DIT fegyelmi eljárás indítását, súlyosabb esetben a
hallgatói jogviszony megszüntetését kezdeményezheti.
KSZ [4.]
A DIT a képzési költségtérítés alól részben vagy egészben felmentést adhat, ha a doktorandusz az
SZTE ÁJTK főállású vagy további jogviszonyban alkalmazott oktatója.
Fenti szabályozásra tekintettel a kedvezmény mértéke:
- Karunkon teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott:
100% kedvezmény
- Karunkon további jogviszonyban alkalmazott:
50 % kedvezmény
- Karunkon óraadó:
0 % kedvezmény.
Költségtérítés megfizetése alóli kedvezmény, a Karunkon fennálló közalkalmazotti jogviszony
tartamára adható.

A szervezett doktori képzés
KSZ [5.]
A doktori képzésben minden tanulmányi követelmény kreditpontokban kerül meghatározásra. Csak
olyan tevékenységért adható kredit, amely számonkéréssel és értékeléssel zárul.
KSZ [6.]
A doktorandusz a 36 hónapos doktori képzés folyamán összesen 180 kreditpont teljesítésére köteles;
végbizonyítvány számára csak ennek fejében adható ki.
KSZ [7.]
Kreditpontot a doktorandusz képzési, kutatási és beszámolási tevékenységgel szerezhet. A 180
kreditpontból 80 szervezett képzésben előirányzott kurzusok számonkérési követelményeinek
teljesítésével, 100 pedig tudományos (kutatási, oktatási) tevékenységgel szerezhető.
A doktoranduszi teljesítményének értékelése (kreditrendszer)
Szervezett doktori képzésben megszerezhető kreditpontok:
Általános képzési szint (kötelező kurzusok):

11x5

55 kredit

Különös képzési szint
kötelezően választható kurzusok:

5x5

25 kredit

Tudományos és oktatási tevékenységgel megszerezhető kreditpontok:
a) Egyéni konzultáció, kutatószeminárium, beszámolóval:

3x5

15 kredit

b) Tudományos szakmai előadás:
Külföldön, idegen nyelven
Külföldön, magyar nyelven
Hazai, idegen nyelven
Magyar nyelvű tudományos konferencia
Magyar nyelvű, doktorandusz-konferencia, egyéb workshop
c) Publikációk:
Szakkönyv, monográfia (egy szerző esetén)
Egyetemi jegyzet (monografikus terjedelmű, egy szerző esetén)
(maximum egyszer pontozható)
Lektorált külföldön megjelent folyóiratcikk
Nem lektorált, külföldön megjelent folyóiratcikk
Külföldön megjelent könyvismertetés
Lektorált idegen nyelvű hazai folyóiratcikk
Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk
Nem lektorált magyar nyelű folyóiratcikk
Magyar nyelvű könyvismertetés, tudósítás
Szakfordítás
4 kredit/ív, összesen legfeljebb
Külföldön, idegen nyelven megjelent tanulmány,
konferencia-kiadványban, ünnepi kötetben
Hazai idegen nyelvű tanulmány,
konferencia-kiadványban, ünnepi kötetben
Magyar nyelvű tanulmány (könyvrészlet) (külföldi megjelenés esetén is),
konferencia-kiadványban, ünnepi kötetben is

15 kredit
10 kredit
10 kredit
7 kredit
5 kredit
50 kredit
25 kredit
20 kredit
15 kredit
7 kredit
17 kredit
15 kredit
10 kredit
5 kredit
12 kredit
15 kredit
12 kredit
10 kredit

Helyi konferencia-kiadványban megjelent
tanulmány (pl. doktorandusz-Acta)

8 kredit

d) Díjazott, de nem publikált pályamunka ill. szakvélemény

10 kredit

e) Második nyelvvizsgával legfeljebb 20 kreditpont szerezhető
- felsőfokú C típusú állami vagy nemzetközi nyelvvizsga
- egyéb állami, vagy államilag elismert C típusú középfokú,
vagy azzal egyenértékű nemzetközi
- szakmai középfokú (nyelvi lektorátuson letett)

20 kredit
15 kredit
15 kredit

f) Krediteket a doktorandusz a neve alatt tanrendben meghirdetett, heti/kétheti rendszerességgel tartott
órákért is szerezhet. Azon órákért, amelyekért a doktorandusz óradíjban részesül, kredit nem adható.
Egy féléven át, heti óránként 2 kredit, de legfeljebb
20 kredit
Hospitálás félévenként, heti óránként 1 kredit, de legfeljebb
10 kredit
g) További rendelkezések
1. A megjelenésre elfogadott, de még nem publikált tanulmányok, cikkek beszámításához igazolás
benyújtása szükséges. A közlésre elfogadott tanulmányokra is a fenti kreditértékek vonatkoznak azzal
megkötéssel, hogy az összes kreditszámnak kevesebb mint fele származhat még meg nem jelent
publikációból.
2. Kreditpont kizárólag olyan színvonalas publikációra adható (ideértve a recenziót is), amely
szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz. Szakirodalmi hivatkozás nélküli jogszabály-ismertetés nem
pontozható.
KSZ [7/A.]
Másik intézmény Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája által kiállított doktori abszolutórium
elismerésének feltétele, hogy a kérelmező a KSZ 7. pontja szerinti 100 tudományos (illetve oktatói)
munkásságot igazolja.
KSZ [7/B.]
Ösztöndíjban részesülő doktorandusz hallgatóknak félévente – két félév átlagában – legalább 30
kreditpontot kell gyűjteniük ahhoz, hogy továbbra is ösztöndíjban részesüljenek. Általában elvárt
továbbá, hogy az ösztöndíjas hallgató félévente legalább egy tudományos előadást tartson szakmai
konferencián és legalább egy, hozzávetőlegesen 1 ív terjedelmű tanulmányt publikáljon.

A külföldi tanulmányok beszámítása a szervezett képzésbe
KSZ [8.]
A doktorandusz külföldi tanulmányokat a szervezett doktori képzés mindhárom évében
folytathat. A külföldi tanulmányút – jellegétől függően - a következő feltételek szerint
minősíthető:
a) A külföldi részképzés olyan külföldi tanulmányút, amely a szervezett doktori képzés
egy meghatározott félévének követelményeit teljes egészében kiváltja, az adott félév teljes
elismerését eredményezi.
b) A külföldi tanulmányok részleges beszámítása esetén a külföldi tanulmányút a hazai
doktori képzés egyes tárgyai alóli felmentést eredményez.

c) A doktori képzésen kívüli, annak idejére eső egyéb külföldi tanulmányokat a hazai
doktori képzéstől független tevékenységnek tekintjük, ezért ennek alapján a szervezett
doktori képzés általános képzési szintjéhez tartozó tárgyak teljesítése alól felmentés nem
adható.
KSZ [9.]
A külföldi tanulmányok teljes vagy részleges beszámításának feltételei:
a) a doktorjelölt tanulmányait olyan külföldi felsőoktatási intézményben vagy
kutatóintézetben folytatja, ahol rendszeres képzésben vesz részt, beleértve ebbe az értekezés
elkészítésére vonatkozó rendszeres konzultációkat; és
b) a külföldön folytatott tanulmányok az SZTE ÁJTK Doktori Iskola szervezett doktori
képzésének tantárgyi tematikáját legalább részben fedik.

KSZ [10.]
A külföldi részképzés:
(1) Külföldi részképzésre a DIT előzetes engedélyével kerülhet sor. Az erre vonatkozó
kérelmet a DIT-hez írásban kell benyújtani, s abban meg kell határozni a tanulmányok
helyét, a fogadó intézményt, a hallgatandó tárgyakat és a tanulmányok időtartamát. A
kérelemben azt is meg kell nevezni, hogy a doktorandusz a külföldi részképzésben teljesített
tárgyakkal a hazai doktori képzésben mely tárgyakat kívánja beszámítással elismertetni. A
kérelemhez a témavezető írásbeli véleményét is csatolni kell.
(2) A doktorandusz a hazaérkezését követő két héten belül írásban kérheti a külföldi
részképzésben teljesített tárgyak kreditelismeréssel való beszámítását. A kérelemhez csatolni
kell a tanulmányok teljesítéséről szóló igazolásokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolásokat a Doktori Iskola Tanácsának elnöke ellenőrzi és a
kreditelismerésről határozatot hoz. Határozata ellen a DIT-hez nyújtható be fellebbezés.
KSZ [11.]
A doktori képzésen kívüli külföldi tanulmányok:
(1) Amennyiben a külföldi tanulmányút a fenti feltételeknek nem felel meg, a külföldön
töltött idő a doktori képzésbe nem számítható be. Ekkor a doktorandusz passzív félévet ill.
évhalasztást köteles kérni.
(3) Kivételes esetben a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezheti az adott félévben esedékes
tantárgyak pótlását.

II. Doktori fokozatszerzés
[ESZ 10.4 pontjához]
KSZ [12.]
A DIT szükség szerint, de legalább félévente kétszer ülésezik. Üléseit a DIT elnöke vagy titkára hívja
össze.
A DIT akkor határozatképes, ha az ülésén a tagok több mint fele, köztük az elnök vagy a titkár jelen
van. A TDT határozatait és javaslatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az
elnök, távollétében a titkár szavazata dönt. Egyéb esetekben a titkárnak nincs szavazati joga. A DIT
üléseiről jegyzőkönyv készül.
KSZ [13.]
A DIT munkájához szükséges működési feltételeket a Kar Dékáni Hivatala biztosítja, és ellátja az
ügyviteli teendőket.
[ESZ 38.2. és 39. pontjához]
KSZ [14.]
A fokozatszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező:
- a KSZ [7.] pontja alapján, az ott foglalt feltételek szerint, legalább 100 pont értékben, előzetes
tudományos munkásságot igazoljon;
- a kérelmező rendelkezzen legalább egy középfokú (A, B vagy C típusú), államilag elismert
nyelvvizsgával, a KSZ [23.] pontjában felsorolt nyelvek közül.
A kérelemhez az eljárás indításakor az illetékes TDT által előírtakon kívül az alábbi dokumentumokat
kell csatolni:
-

Nyilatkozat, hogy a jelölt nem kezdeményezett és nincs folyamatban ugyanezen
tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve fokozatszerzési eljárás
kezdeményezését két éven belül nem utasították el.

-

Nyilatkozat, hogy a jelölt nem áll doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás alatt, illetve
5 éven belül nem vontak vissza tőle korábban odaítélt doktori fokozatot.

-

Nyilatkozat, hogy a disszertáció a jelölt önálló munkája, az irodalmi hivatkozások
egyértelműek és teljesek, megfelelnek az adott tudományág idézési rendjének.

KSZ [15.]
A doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményező olyan személy, aki doktori képzésben
végbizonyítványt nem kapott, vagy ilyen képzésben nem vett részt, a jelentkezéshez köteles a doktori
értekezését - a KSZ 24-25. pontokban foglalt feltételeknek megfelelően - mellékelni, valamint a
fokozatszerzéshez szükséges tudományos tevékenységet maradéktalanul igazolni. Az értekezés illetve
az ESZ 39. pontjában foglalt további feltételek hiányában a TDT a fokozatszerzési eljárás
megindítására vonatkozó kérelmet elutasítja.

KSZ [16.]
A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás megindításához a témavezető támogató javaslata
szükséges. Amennyiben a doktorjelöltnek még nincs témavezetője az SZTE ÁJTK Doktori Iskolában,
a TDT témavezetőt jelöl ki számára.
[ESZ 43.1 pontjához]
KSZ [17.]
A TDT a jelentkezés elfogadásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján jóváhagyja
a szigorlat tárgycsoportosítását és kijelöli a szigorlati bizottságot. A szigorlat nyelve a doktori
értekezés nyelve.
[ESZ 43.2 pontjához]
KSZ [18.]
Választható szigorlati főtárgyak programonként:
Alkotmány- és jogtörténet

Alkotmány- és közigazgatási jog, pénzügyi jog
Bűnügyi tudományok

Civilisztika

Agrárjog, munkajog és társtudományai

Igazságügyi statisztika, demográfia és jogi
informatika
Jogbölcselet, jogszociológia
Nemzetközi jog, Európa-jog, Nemzetközi
magánjog
Politológia
Római jog

európai alkotmánytörténet
magyar alkotmánytörténet
európai jogtörténet
magyar jogtörténet
alkotmányjog
közigazgatási jog
pénzügyi jog
büntető anyagi jog – általános rész
büntető anyagi jog – különös rész
büntető eljárási jog
büntetés-végrehajtási jog
kriminológia
családi jog
polgári eljárási jog
polgári jog
társasági jog
agrárjog
környezetvédelmi jog
munkajog
szociális jog
szövetkezeti jog
demográfia
igazságügyi statisztika
jogi informatika
jogbölcselet
jogszociológia
Európa-jog
nemzetközi jog
nemzetközi magánjog - nemzetközi gazdasági
kapcsolatok joga
államelmélet
politológia
római jog

KSZ [19.]
A szigorlat főtárgya a doktorjelölt kutatási területének programjához tartozó főtárgyak közül kerül
megállapításra. A szigorlat egyik melléktárgyaként a doktorjelölt kutatási területének programjához
tartozó valamelyik főtárgy egésze, vagy tudományos rendszerezés alapján önállónak elfogadott része
határozható meg. A másik melléktárgyként a többi programhoz tartozó valamelyik főtárgy egésze,
vagy tudományos rendszerezés alapján önállónak elfogadott része határozható meg.
[ESZ 43.2 és 48.3 pontjához]
KSZ [20.]
A doktorjelölt mentesül a két melléktárgyra vonatkozó szigorlati kötelezettség alól, ha szervezett
doktori képzésben végbizonyítványt kapott, és a szigorlatot a végbizonyítvány megszerzésétől
számított három éven belül teljesíti. Amennyiben a jelölt mentesül a szigorlati melléktárgyak alól,
akkor a szigorlati átlaghoz a jelölt kötelező szakmoduljának első hat tárgyát kell figyelembe venni.
KSZ [21.]
A jelölt önálló tudományos munkásságát a szakma által elfogadott, lektorált szakfolyóiratban vagy
kötetben megjelent, vagy megjelentetésre igazoltan elfogadott tudományos közleményekkel és
tudományos szakmai előadásokkal igazolhatja (vö. továbbá KSZ [7.] g/2. pont).
A tudományos előadásokra adható kreditpontok száma nem haladhatja meg a 40 pontot.
A közlemények számát és jellegét (terjedelmét) a DT pontrendszerben értékeli. A doktorjelölt
rendelkezzen legalább 100 kreditponttal az önálló tudományos munkásság igazolásához.
A közlemények pontértékei a szervezett doktori képzésben a doktoranduszok teljesítményének
értékelésére megállapított pontrendszer szerint kerülnek meghatározásra (vö. KSZ [7.]).
KSZ [22.]
Ha a közleménynek társszerzői vannak, akkor a pontszám a társszerzők között egyenlő arányban
oszlik meg, de nem lehet kevesebb 5 pontnál. A közlemények között legyen legalább kettő 15 pontot
érőt, de legfeljebb 4 db 5 pontot érő lehet. A közlemények közül legalább 40 pont értékű kapcsolódjon
a doktori értekezés témájához.
A tudományos munkásság kreditpontos értékelését a DT titkára végzi el; esetenként szakértő
bevonását kérheti, akit a DIT kér fel.
[ESZ 50.1-3 pontjához]
KSZ [23.]
Az állam- és jogtudomány tudományág területén az idegen nyelv ismeretére vonatkozó kötelezettséget
a doktorjelölt a következő idegen nyelvek közül teljesítheti: az Európai Unió hivatalos nyelvei,
továbbá orosz, szerb, valamint nem élő nyelvként a latin. A TDT kivételes indokok alapján más nyelv
ismeretét is elfogadhatja. E nyelvek közül kettőnek az ismeretét a doktorjelölt az ESZ 50.2 pontjában
foglaltak szerint bizonyíthatja. A második nyelvvizsga a DIT/DT előzetes engedélye alapján
lektorátusi szakmai nyelvvizsgával kiváltható.
[ESZ 51.1 pontjához]

KSZ [24.]
Az értekezést a doktorjelölt magyar nyelven nyújthatja be. A DIT egyedi engedélye alapján, indokolt
esetben - különösen nem magyar állampolgárságú, és egyben nem magyar anyanyelvű doktorjelölt
esetén - az értekezés angol, francia vagy német nyelven is benyújtható.
[ESZ 51.2 pontjához]
KSZ [25.]
Az értekezésnek a következő formai feltételeknek kell megfelelnie:
a) Az értekezés terjedelme legalább 10 ív (400.000 n) – de legfeljebb 20 ív (800.000 n).
b) Az értekezést A/4 méretű fehér papírra, fekete betűkkel kell nyomtatni, azonban a
képek, a térképek és az ábrák színesek is lehetnek. Az értekezést egyoldalasan kell nyomtatni, a
lapoknak egyik oldala (hátoldala) üresen marad.
c) Az értekezés oldalait (az üres hátoldalak kivételével) eggyel kezdődő, fokozatosan
emelkedő arab számokkal, az oldalak tetején vagy alján sorszámozni kell.
d) Az értekezést bekötve, fekete vagy más sötét színű, kemény kötésben kell benyújtani.
e) Az értekezés külső borítólapján megfelelő betűmérettel meg kell jelennie a „PhD értekezés”
elnevezésnek, az értekezés teljes címének, a szerző teljes nevének, a benyújtás évszámának, és
helyének (Szeged).
f) Az értekezéshez fűzött jegyzeteket lábjegyzetek formájában kell beilleszteni, azon az
oldalakon, ahonnan az utalás a jegyzetre történik.
g) Az értekezés oldalain a baloldalon 3-4 cm-es, a többi helyen 2,5 cm-es margót kell hagyni.
Az értekezés szövegét normál Times New Roman betűtípussal, másfeles sortávolsággal kell
elkészíteni. Vastag, dőlt vagy aláhúzott szöveg a címeknél, vagy a szövegközbeni kiemeléseknél
használható.
h) Az értekezésnél 12-es betűméretet kell alkalmazni, a következő kivételekkel:
- a (fejezet) címeknél, alcímeknél legalább 13, legfeljebb15-ös méret;
- a lábjegyzet 10-es méret;
- kép, térkép, ábra, táblázat címénél legalább 10, legfeljebb 12-es méret;
- táblázat vagy ábra belső szövegében legalább 8, legfeljebb12-es méret.
A fejezetek, alfejezetek címeit külön sorban, nagyobb betűmérettel, és vastag vagy dőlt betűkkel
kell a szövegből kiemelni. A fejezetek és alfejezetek címeit arab vagy római számokkal sorba kell
rendezni. Az azonos szinten elhelyezkedő címekhez azonos betűnagyságot és formátumot, valamint
azonos típusú, folyamatos sorszámozást kell alkalmazni.
i) A táblázatokat, ábrákat, képeket és térképeket alul sorszámmal, címmel, valamint szükség
esetén a forrásra való utalással kell látni. Egész oldalt betöltő, a szövegbe nem illeszkedő táblázatot,
képet, térképet vagy ábrát a mellékletben, függelékben kell elhelyezni.
j) A mellékleteket, illetve a függeléket címmel, illetve – amennyiben több van – a cím előtt
sorszámmal kell ellátni.

k) A doktorjelölt az értekezés elkészítésénél a következő szerkezeti elemek sorrendjét köteles
követni, azzal, hogy az értekezés tartalmától és a feldolgozás módjától függően más típusú szerekezeti
elemek is beilleszthetők.
- Belső címoldal (kötelező elem)
- Tartalomjegyzék (kötelező elem)
- Táblázatok, képek, térképek, ábrák jegyzéke (amennyiben szükséges)
- Rövidítések jegyzéke (amennyiben szükséges)
- Az értekezés főszövege (legalább fejezetekre és alfejezetekre tagolva) - (kötelező elem)
- Irodalomjegyzék - a felhasznált szakirodalom, források jegyzéke (kötelező elem)
- Hivatkozott jogszabályok, jogesetek jegyzéke (amennyiben szükséges)
- Mellékletek, függelékek (amennyiben vannak)
Az értekezést a TDT átdolgozásra visszaadja, amennyiben az nem felel meg az a., b., c., d., e., és f.
alpontokban meghatározott követelményeknek, illetve visszaadhatja, amennyiben nem felel meg az
egyéb formai követelményeknek.
[ESZ 51.3 pontjához]
KSZ [26.]
Az értekezés nyilvános vitára való kitűzésének feltétele, hogy azt előzetes vitára (műhelyvitára)
bocsássák. Az értekezés előzetes vitája az eljárás része.
Ha a doktori fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelemhez a doktorjelölt nem csatolta
értekezését, akkor a doktorjelölt külön kérelemmel, és egyben az értekezés papíron és elektronikus
formában való csatolásával kezdeményezheti az előzetes vita kitűzését. Az értekezést a Doktori iskola
kari honlapján közzéteszi.
Az előzetes vita megszervezésére és levezetésére a TDT ad felkérést a Kar valamely tanszékének vagy
a Kar egyik vezető oktatójának.
Az előzetes vitára mindazokat meg kell hívni, a vita időpontja előtt legalább két héttel, akiknek
meghívása az értekezés nyilvános vitájára egyébként kötelező. A meghívás módjára az értekezés
nyilvános vitájára történő meghívás követelményei alkalmazandóak.
A munkahelyi vita székhelyen kívüli megtartásához a TDT előzetes engedélye szükséges, melynek
hiányában az előzetes vita érvényesen nem tartható meg.
KSZ [27.]
Az előzetes vita akkor számít érvényesen megtartottnak, ha azon legalább öt tudományos fokozattal
rendelkező személy részt vesz; a vitán jelenléti ívet kell készíteni.
Az előzetes vitáról emlékeztetőt kell készíteni, mely az előzetes bírálók és minden hozzászóló
véleményét összefoglalóan tartalmazza az előzetes vitára bocsátott értekezésről. Az emlékeztetőhöz
csatolni kell az előzetes bírálók eredeti írásbeli véleményét, amennyiben véleményüket írásban

közölték, valamint az előzetes vitán résztvevők jelenléti ívét, feltüntetve – amennyiben ilyennel
rendelkeznek – tudományos fokozatukat is.
Az emlékeztetőt az előzetes vita szervezője a DT-nek megküldi, és azt a doktori fokozatszerzési
eljárásról készült jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell. A műhelyvita és a nyilvános védés
között legalább két hónapnak el kell telnie, ezt a nyilvános védés kitűzésénél minden esetben
figyelembe kell venni. A jelölt köteles a műhelyvitán elhangzott kritikai vélemények alapján
átdolgozni értekezését, ez a nyilvános vita engedélyezésének feltétele.
KSZ [28.]
A jelölt az értekezés nyilvános vitára bocsátását az értekezés végleges formában történő benyújtásával,
írásbeli kérelemmel kérheti.
A TDT, az értekezés benyújtását követően, az előzetes vitán megmutatkozó vélemények alapján,
a) az értekezést nyilvános vitára bocsátja, vagy
b) az értekezést átfogó átdolgozásra a doktorjelöltnek visszaadja azzal, hogy az eljárás az átdolgozás
után újabb előzetes vitával folytatható, vagy
c) az értekezés nyilvános vitára bocsátását megtagadja, és az eljárást lezárja.
KSZ [29.]
A TDT, a témavezető véleményének ismeretében, a benyújtott értekezés nyilvános vitára bocsátását
indokolt határozattal megtagadhatja, amennyiben az előzetes vitán megmutatkozó véleményekből azt a
következtetést vonja le, hogy az értekezésben számos, súlyos hiányosság található, melynek
következtében az nem felel meg egy PhD értekezéssel szemben támasztott lényeges, alapvető
követelményeknek, és így az értekezés, még benyújtása után is, olyan mértékű átdolgozásra szorul,
hogy a nyilvános vitára bocsátás előtt újabb előzetes vita indokolt. Ekkor a TDT a doktorjelöltet az
értekezés átfogó átdolgozására hívja fel azzal, hogy az eljárás folytatásaként, a nyilvános vitára
bocsátás feltételeként, új, előzetes vita kitűzését kezdeményezheti a TDT által meghatározott időszak
elteltével. Ez az időszak nem lehet rövidebb, mint az első előzetes vita időpontjától számított egy év.
KSZ [30.]
A TDT, a témavezető véleményének ismeretében, a benyújtott értekezés nyilvános vitára bocsátását
indokolt határozattal megtagadja, és az eljárást lezárja, amennyiben az előzetes vitán megmutatkozó
véleményekből azt a következtetést vonja le, hogy az értekezés alapvető hiányosságai a szokásos
mértékű átdolgozás után sem küszöbölhetőek ki, és teljesen új PhD értekezés benyújtása indokolt.
[ESZ 51.4 pontjához]
KSZ [31.]
Az értekezést elektronikus formában az Egyetemi Könyvtár Doktori Repozitóriumának honlapjára fel
kell tölteni. Az értekezés az elektronikus feltöltés megtörténtéig, valamint a papíron alapon –
megfelelő példányszámban – történő beadásig nem tekinthető benyújtottnak.
[ESZ 51.5 pontjához]

KSZ [32.]
Az értekezés téziseit magyar, és angol, vagy francia, vagy német nyelven kell benyújtani. Amennyiben
az értekezés nyelve nem magyar, az értekezés téziseit az értekezés nyelvén és magyarul kell
benyújtani. A tézisek terjedelme nyelvi változatonként 1-1 ív. A téziseket nyelvi változatonként
legalább 25-25 példányban, tűzött vagy fűzött formában kell benyújtani azzal, hogy a két nyelvi
változat együttesen, egy füzetben is benyújtható. A téziseket elektronikus formában az Egyetemi
Könyvtár Doktori Repozitóriumának honlapjára fel kell tölteni. A tézisek az elektronikus feltöltés
megtörténtéig, valamint a papír alapon, megfelelő példányszámban történő beadásig nem tekinthetők
benyújtottnak.
[ESZ 54.1 pontjához]
KSZ [33.]
A nyilvános vitára, a vita időpontját megelőzően, legalább három héttel korábban meg kell hívni névre szóló meghívóval, az értekezés téziseinek egy példányával, a Kar tudományos fokozattal
rendelkező és az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóit és kutatóit;
- hirdetmény útján, a Kar összes oktatóját, kutatóját és doktorandusz hallgatóját, valamint
- névre szóló meghívóval, a társtanszékek minősített oktatóit és kutatóit, valamint
- hirdetmény útján az Egyetem oktatóit, kutatóit és doktorandusz hallgatóit.
KSZ [34.]
Az értekezés címét, a doktorjelölt nevét, a vita időpontját és helyét tartalmazó hirdetményeket a Kar
tanszékein és a Dékáni Hivatal hirdetőtábláján a vita időpontját megelőzően legalább két héttel ki kell
függeszteni. Továbbá a hirdetmény egy példányát meg kell küldeni az Egyetemi Könyvtárnak,
közzététel végett. Az Egyetemi Könyvtárban, a hirdetmény megküldésével együtt, el kell helyezni az
értekezés és a tézisek egy-egy példányát, hogy az érdeklődők azt megtekinthessék. A hirdetmények és
a névre szóló meghívók a Kar tanszékeinek és a társtanszékeknek elektronikus úton is megküldhetőek,
az értekezés téziseinek egy-egy példányának csatolásával.
KSZ [35.]
A kari doktori szabályzat jelen formájában, egységes szerkezetben 2013. szeptember 1-jén
lép hatályba. A szabályzat kreditszerzésre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók minden
doktorandusz esetében, aki 2013. szeptember 1-ig nem szerzett doktori abszolutóriumot. A
fokozatszerzési követelményekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók minden
jelentkező esetében, aki 2013. szeptember 1. után nyújtja be fokozatszerzésre jelentkezését.

