Javaslat az Egyetemi Doktori Szabályzat tervezetének, és annak a Természettudományi
Karra vonatkozó tervezetének módosítására
(EDSZ és EDSZ 6/6. sz. melléklet)
A TTK Kari Tanácsa az alábbi módosításokat javasolja:
1. Az EDSZ 11.§ (1) bekezdésében az ag) pont törlését javasolja, mert annak tartalma a
ugyanezen bekezdés f) pontjában bővítve szerepel.
2. Az EDSZ 67.§ (2) bekezdésben a doktori értekezés szó helyett a doktori munka lenne
megfelelőbb kifejezés tekintettel arra, hogy a kutatóhelyi vita után alakul ki a végleges
doktori értekezés.
Ugyanitt – tekintettel a TTK sajátosságaira - a „doktori iskola” is legyen felsorolva a
tanszék, intézet mellett, mint kutatóhelyi vita szervezésére jogosult egység.
Ugyanebben a bekezdésben a Kar szeretné, ha a kutatóhelyi vita szervezése nem lenne
általánosan kötelező jellegű, inkább opcionális, akár Karon belül, ezért szerepelne a
„szervez” helyett „szervezését írhatja elő”.
3. Az EDSZ 67.§ (3) bekezdésben a doktori eljárás indításáról ill. folytatásáról – a
témavezető mellett – nem a kutatóhely vezetője, hanem a doktori program vezetője
(programvezető) nyilatkozna, hogy ez a hatáskör ne kerüljön el a doktori iskolától.
4. Az EDSZ 6/6. sz. melléklet címe a szóismétlés elkerülése érdekében helyesebben „A
Természettudományi Kar Doktori Szabályzata” lenne.
5. Az EDSZ 6/6. 1. § (3) bekezdésben a TDT létszáma nem 23 főből és az elnökből,
hanem 22 főből és az elnökből áll. Ugyanebben a bekezdésben a másik módosítás
célja az, hogy a doktori iskolánkénti törzstagok közül az Egyetem más karához
tartozó, de ott főállású munkaviszonyú tagok is lehessenek a TDT tagjai. Ennek a
Földtudományi Doktori Iskolában van jelentősége, ahol a Térképészet-Geoinformatika
doktori program oktatói és így a doktori iskola tagjai továbbá törzstagjai az
Informatikai Karhoz (is) tartoznak.
Szintén ugyanebben a bekezdésben javasolt szigorító változtatás, hogy az egyetemi
docensek közül csak a habilitáltak lehessenek TDT tagok.
A szintén ugyanehhez a paragrafushoz hozzáadott (7) bekezdés a TTK Kari SZMSZ
előírásának átvezetése, miszerint a TDT állandó meghívott vendége a Kar dékánja,
továbbá a Kari Tanácsban a doktori iskolákat képviselő KT tag.
6. Az EDSZ 6/6. 3. § (2) bekezdésben javasolt módosítás célja az, hogy a doktori iskola
tanácsának létszáma ne legyen maximálva, a javasolt létszám megállapítása a doktori
iskola hatásköre legyen úgy, hogy annak jóváhagyása a TDT hatásköre maradna.
7. Az EDSZ 6/6. 6. § (4) bekezdés d) pontjába bekerült az „oktató” munka is a vizsgált
szempontok közé.
8. Az EDSZ 6/6. 7. § (14) bekezdés szövege pontosításra került az államilag támogatott
ösztöndíjas hely felszabadulásának módja szerint. Ugyanez a bekezdés kiegészült
azzal, hogy a korábban meghatározott módon felszabaduló államilag támogatott
doktoranduszhely/-ek kiosztásának javaslatánál a doktori iskola vezetője az Nftv. 48.
§ (3) bekezdésében rögzítetteket is vegye figyelembe annak érdekében, hogy a javaslat
kialakítása előtt az érintettek egyenlő esélyt kapjanak.
Ugyanebben a paragrafusban a (15) bekezdésben átfogalmazásra került az a rész, ami
a tanulmányi kötelezettségeit a doktori képzés alatt nem teljesítő doktoranduszra
vonatkozik kifejezve azt, hogy a hiányzó kreditek, és így végül az abszolutórium
megszerzésére a hat féléven túl is van lehetőség költségtérítéses formában, így a
doktori eljárás megindításának lehetősége az ilyen doktoranduszok részére is
megmarad.
A (18) bekezdésben a javasolt módosítás az, hogy a „tanszékvezető (kutatóhely
vezető)” helyére a „doktori program vezetője” kerüljön.
1

9.

Az EDSZ 6/6. 9. § (4) bekezdésébe az értekezéssel leadandó dokumentumok között
újabb dokumentum a jelentkező nyilatkozata arról, hogy a doktori értekezést az idézés
szabályainak megtartásával készítettet.
10. Az EDSZ 6/6. 10. § (2) bekezdése az EDSZ kapcsolódó részének megfelelően
módosult, miszerint a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtudás
igazolásának módjáról a kari doktori szabályzatok rendelkeznek.
11. Az EDSZ 6/6. 11. § átfogalmazásra került az MTMT-re vonatkozó egyetemi
elvárásoknak megfelelően, kiemelve a közlésre elfogadott publikációk
elfogadhatóságát, amelyek esetében a közlésre elfogadást követően akár több
hónappal később nyílik csak lehetőség az MTMT-ben történő rögzítésre. A
publikáció(k) megjelentetésére vonatkozó előírás teljesül azzal, ha a közlési hely
szerkesztősége igazolja a közlésre elfogadást.
12. Az EDSZ 6/6. 12. § (2) bekezdéséből kikerül a doktori szigorlat időtartamára
vonatkozó megszorítás.
13. Az EDSZ 6/6. 12. § (2) bekezdése az EDSZ kapcsolódó részének megfelelően
szabályozza a szorgalmi időszakon kívüli időpontra tervezett doktori szigorlat
engedélyezését annak érdekében, hogy a TDT tekintettel lehessen a doktorjelölt
életében felmerült külföldi álláslehetőség, ösztöndíjpályázat vagy más hasonlóan
jelentős lehetőségek ill. események befolyásoló hatására.
14. Az EDSZ 6/6. 13. § (1) bekezdésében sajtóhiba található, mert a 150 oldalnál nagyobb
terjedelmű doktori értekezés esetén fizetendő eljárási díjról nem a 17 § (3) bekezdése,
hanem a 18. § (3) bekezdése rendelkezik.
Ugyanennek a paragrafusnak a (3) bekezdésébe bekerült mondat a társszerzős cikkek
felhasználását szabályozza annak érdekében, hogy ugyanaz a publikáció ne kerüljön
felhasználásra egynél több doktorjelölt esetében.
Szintén ugyanennek a paragrafusnak az (5) bekezdésében a szöveg pontosításra került.
A doktorjelöltnek elektronikus formában le kell adnia személyes és a doktori
értekezéshez kapcsolódó file-okat is. Ezek közül csak a doktori értekezés és a
tézisfüzetek nyilvánosak, személyes adatok nem, a nyilvánosságról pedig a TEO
gondoskodik, nem a TDT.
15. Az EDSZ 6/6. 14. § (2) bekezdésében – a doktori szigorlathoz hasonlóan - az EDSZ
kapcsolódó részének megfelelően szabályozza a szorgalmi időszakon kívüli időpontra
tervezett doktori védés engedélyezését annak érdekében, hogy a TDT tekintettel
lehessen a doktorjelölt életében felmerült külföldi álláslehetőség, ösztöndíjpályázat
vagy más hasonlóan jelentős lehetőségek ill. események befolyásoló hatására.
16. Az EDSZ 6/6. 16. § (1), (2) és (3) bekezdésében bekerült a „bázisként szolgáló”
kifejezés a „2010/2011. tanév” elé azért, hogy kifejezze annak kezdőérték jellegét. A
tanév száma nem változik évről-évre a szabályzatban, de a bázis tanévhez viszonyított
változás mértéke rögzítve van a (4) bekezdésben.
Ugyanebben a paragrafusban a (4) bekezdésbe bekerült az euróban megállapított
önköltség változásának mértéke is.
17. Az EDSZ 6/6. 18. § (1) bekezdésében a fokozatszerzési eljárás során fizetendő, eljárás
indítási és eljárás lefolytatási díjból összetevődő teljes eljárási díj részletezésre került
az EDSZ kapcsolódó részének megfelelően.
18. Az EDSZ 6/6. 19. § (1) bekezdéséből kikerült a bírálóbizottság – az Egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyban nem álló - tagjára vonatkozó megbízási díj, ahogyan
ezt a szándékot korábban a KDT és a KT is határozatában kifejezte. A módosítás
szerint a szigorlati bizottság tagjai és a bírálók kapnak megbízási díjat.
Budapest, 2013. június 19.
Surján Péter s.k.
dékán
2

Javaslat az Egyetemi Doktori Szabályzat tervezetének, és annak a Természettudományi
Karra vonatkozó tervezetének módosítására
(EDSZ és EDSZ 6/6. sz. melléklet)
Jelenlegi szöveg

Módosítási javaslat

EDSZ 11.§

EDSZ 11.§

TUDOMÁNYÁGI DOKTORI TANÁCSOK
11.§

TUDOMÁNYÁGI DOKTORI TANÁCSOK
11.§

(1) A tudományági doktori tanács feladat- és
hatásköre különösen:
a) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori
Tanácsnak
aa) doktori fokozat odaítélésére,
minősítésére, visszavonására,
ab) külföldi tudományos fokozat
honosítására,
ac) doktori iskola létesítésére,
ad) a doktori iskola vezetőjének
személyére,
ae) külföldi egyetemmel doktori
képzésre vonatkozó szerződés
megkötésére.
af) doktori program képzési tervének
elfogadására, módosítására;
ag) doktori program felfüggesztésére,
megszüntetésére;
b) az érintett doktori iskola javaslatára
dönt
ba) a doktori fokozatszerzési eljárás
megindításáról,
bb) a doktori szigorlati tárgyak köréről
– ha a kari szabályzatok ezek
meghatározását előírják –, valamint a
doktori eljárásban a doktori szigorlat
tárgyairól, és a szigorlati bizottság
összetételéről,
bc) a doktori értekezés hivatalos
bírálóiról és a bírálóbizottság
összetételéről,
c) javaslatot tesz a kari doktori szabályzat
szövegére, módosítására,
d) a doktori iskola tanácsának javaslatára
jóváhagyja a doktori iskola törzstagjainak,
oktatóinak és témavezetőinek személyét,
e) az érintett doktori iskola
kezdeményezésére és előkészítése alapján
javaslatot tesz az Egyetemi Doktori

(1) A tudományági doktori tanács feladat- és
hatásköre különösen:
a) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori
Tanácsnak
aa) doktori fokozat odaítélésére,
minősítésére, visszavonására,
ab) külföldi tudományos fokozat
honosítására,
ac) doktori iskola létesítésére,
ad) a doktori iskola vezetőjének
személyére,
ae) külföldi egyetemmel doktori
képzésre vonatkozó szerződés
megkötésére.
af) doktori program képzési tervének
elfogadására, módosítására;
ag) doktori program felfüggesztésére,
megszüntetésére
b) az érintett doktori iskola javaslatára
dönt
ba) a doktori fokozatszerzési eljárás
megindításáról,
bb) a doktori szigorlati tárgyak köréről
– ha a kari szabályzatok ezek
meghatározását előírják –, valamint a
doktori eljárásban a doktori szigorlat
tárgyairól, és a szigorlati bizottság
összetételéről,
bc) a doktori értekezés hivatalos
bírálóiról és a bírálóbizottság
összetételéről,
c) javaslatot tesz a kari doktori szabályzat
szövegére, módosítására,
d) a doktori iskola tanácsának javaslatára
jóváhagyja a doktori iskola törzstagjainak,
oktatóinak és témavezetőinek személyét,
e) az érintett doktori iskola
kezdeményezésére és előkészítése alapján
javaslatot tesz az Egyetemi Doktori
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Tanácsnak a doktori program képzési tervére,
f) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori
Tanácsnak doktori program felfüggesztésére,
megszüntetésére. A javaslat előtt – ha a
felfüggesztést vagy megszüntetést nem az
érintett doktori iskola kezdeményezi – ki kell
kérni a doktori iskola véleményét,
g) a doktori iskola tanácsának javaslatára
dönt a doktori program vezetőjének
személyéről,

Tanácsnak a doktori program képzési
tervére,
f) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori
Tanácsnak doktori program felfüggesztésére,
megszüntetésére. A javaslat előtt – ha a
felfüggesztést vagy megszüntetést nem az
érintett doktori iskola kezdeményezi – ki kell
kérni a doktori iskola véleményét,
g) a doktori iskola tanácsának javaslatára
dönt a doktori program vezetőjének
személyéről,
....

....
EDSZ 67.§

EDSZ 67.§

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS BENYÚJTÁSA

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS BENYÚJTÁSA

...
(2) A doktori értekezésről a benyújtása előtt
az értekezés előzetes tudományos
értékelésére a téma szerinti tudományos
szakterülettel foglalkozó tanszék (intézet)
tudományos tanácskozást (a továbbiakban:
kutatóhelyi vita) szervez. A kutatóhelyi
vitára meg kell hívni a téma szerinti doktori
programban résztvevő oktatókat, a más
egyetemeken folyó doktori képzésben a
témával foglalkozó törzstagokat,
témavezetőket, illetőleg az adott szakterület
jeles tudományos szakértőit. A kutatóhelyi
vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
(3) A doktori értekezés benyújtásakor
csatolni kell a jelöltnek az Egyetem
publikációs tevékenységének
nyilvántartásáról szóló rektori utasítás1
szerint nyilvántartott publikációi listáját, a
kutatóhelyi vita jegyzőkönyvét, továbbá a
kutatóhely vezetőjének és a témavezetőnek
az együttes javaslatát a fokozatszerzési
eljárás megindítására, illetőleg folytatására. A
javaslatban a bírálóbizottság tagjaira illetőleg
a hivatalos bírálók személyére is javaslatot
lehet tenni.

...
(2) A doktori munkáról a benyújtása előtt az
értekezés előzetes tudományos értékelésére a
téma szerinti tudományos szakterülettel
foglalkozó doktori iskola ill. tanszék
(intézet) tudományos tanácskozást (a
továbbiakban: kutatóhelyi vita) szervezését
írhatja elő. A kutatóhelyi vitára meg kell
hívni a téma szerinti doktori programban
résztvevő oktatókat, a más egyetemeken
folyó doktori képzésben a témával
foglalkozó törzstagokat, témavezetőket,
illetőleg az adott szakterület jeles
tudományos szakértőit. A kutatóhelyi vitáról
jegyzőkönyvet kell vezetni.
(3) A doktori értekezés benyújtásakor
csatolni kell a jelöltnek az Egyetem
publikációs tevékenységének
nyilvántartásáról szóló rektori utasítás2
szerint nyilvántartott publikációi listáját, a
kutatóhelyi vita jegyzőkönyvét, továbbá a
programvezető és a témavezetőnek az
együttes javaslatát a fokozatszerzési eljárás
megindítására, illetőleg folytatására. A
javaslatban a bírálóbizottság tagjaira illetőleg
a hivatalos bírálók személyére is javaslatot
lehet tenni.

EDSZ 6/6. A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR EDSZ 6/6. A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
DOKTORI SZABÁLYZATA (kari különös rész)
KARI SZABÁLYZATA

16/2012. (II.23.) rektori utasítás
26/2012. (II.23.) rektori utasítás
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI
TANÁCS (TDT)
1.§

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI
TANÁCS (TDT)
1.§
...
(3) A TDT 22 tagból és az elnökből áll. A
TDT tagjai a doktori iskolák vezetői
(Biológia, Fizika, Földtudományi, Kémia,
Környezettudományi, Matematika Doktori
Iskola) továbbá doktori iskolánként két
törzstag, aki az Egyetem főállású egyetemi
tanára, tudományos tanácsadója vagy
habilitált egyetemi docense, tudományos
főmunkatársa. Minden doktori iskola
törzstagjai közül egy-egy póttagot is jelöl,
aki a doktori iskola képviselőjének
helyettesítésére jogosult. A TDT választott
tagjaira és póttagjaira az illetékes doktori
iskola tanácsával egyetértésben az illetékes
intézeti tanács/centrum tesz javaslatot. A
TDT további egy tagját a doktori képzésben
részt vevő hallgatók választják meg az
Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat
Alapszabályzatában meghatározott módon, a
karon akkreditált doktori iskolák
valamelyikével hallgatói jogviszonyban álló
hallgatók közül. A TDT-nek két külső tagja
van, akik a tudomány doktora fokozattal,
vagy az MTA doktora címmel rendelkeznek,
személyükre a TDT elnöke tesz javaslatot. A
TDT meghívott és tanácskozási jogú tagja a
TDT titkára, akit a TDT elnöke bíz meg.
...

...
(3) A TDT 23 tagból és az elnökből áll. A
TDT tagjai a doktori iskolák vezetői
(Biológia, Fizika, Földtudományi, Kémia,
Környezettudományi, Matematika Doktori
Iskola) továbbá doktori iskolánként két
törzstag, aki a kar egyetemi tanára,
tudományos tanácsadója vagy egyetemi
docense, tudományos főmunkatársa. Minden
doktori iskola törzstagjai közül egy-egy
póttagot is jelöl, aki a doktori iskola
képviselőjének helyettesítésére jogosult. A
TDT választott tagjaira és póttagjaira az
illetékes doktori iskola tanácsával
egyetértésben az illetékes intézeti
tanács/centrum tesz javaslatot. A TDT
további egy tagját a doktori képzésben részt
vevő hallgatók választják meg az Egyetemi
Doktorandusz Önkormányzat
Alapszabályzatában meghatározott módon, a
karon akkreditált doktori iskolák
valamelyikével hallgatói jogviszonyban álló
hallgatók közül. A TDT-nek két külső tagja
van, akik a tudomány doktora fokozattal,
vagy az MTA doktora címmel rendelkeznek,
személyükre a TDT elnöke tesz javaslatot. A
TDT meghívott és tanácskozási jogú tagja a
TDT titkára, akit a TDT elnöke bíz meg.
...

(7) A TDT ülés állandó meghívott
résztvevője a Kar dékánja, valamint a Kari
Tanácsban a doktori iskolákat képviselő KT
tag.
A DOKTORI ISKOLA, A DOKTORI ISKOLA
VEZETŐJE ÉS A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA

A DOKTORI ISKOLA, A DOKTORI
ISKOLA VEZETŐJE ÉS A DOKTORI ISKOLA
TANÁCSA

3.§

3.§
(1) A doktori iskola vezetője az EDSZ 16.§ban megjelölteken túlmenően javaslatot tesz a
doktori iskolában működő doktori oktatási
programok vezetőinek személyére.
(2) A doktori iskolák tanácsának ajánlott
létszáma 10-15 fő, hivatalból tagjai a doktori
iskolához tartozó doktori oktatási programok
vezetői.

(1) A doktori iskola vezetője az EDSZ 15.§ban megjelölteken túlmenően javaslatot tesz
a doktori iskolában működő doktori oktatási
programok vezetőinek személyére.
(2) A doktori iskolák tanácsának hivatalból
tagjai a doktori iskolához tartozó doktori
oktatási programok vezetői.
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...

...
FELVÉTEL

FELVÉTEL A SZERVEZETT DOKTORI
KÉPZÉSRE

A SZERVEZETT DOKTORI
KÉPZÉSRE

6.§

6.§
...

...

(4) A felvételi eljárás során a karon
vizsgálni kell a jelentkezők
a) általános szakmai intelligenciáját,
b) a választott program által lefedett
tudományterületen mutatott felkészültségét,
c) diplomáját és az egyetemi tanulmányai
során mutatott teljesítményét (vizsgák,
szigorlatok),
d) korábbi tudományos, illetve
tudományos diákköri munkáját,
e) kutatási tervének megvalósíthatóságát,
f) nyelvtudását (legalább egy középfokú
(B2) komplex típusú állami nyelvvizsga,
vagy azzal egyenértékű igazolt nyelvtudás).
Amennyiben a jelentkező a középiskolai vagy
egyetemi tanulmányait nem magyar nyelven
végezte, a tanulmányok elvégzését tanúsító
bizonyítványt ill. oklevelet igazolt
idegennyelv tudásnak kell tekinteni a
nemzetiségétől és állampolgárságától
függetlenül.

(4) A felvételi eljárás során a karon
vizsgálni kell a jelentkezők
a) általános szakmai intelligenciáját,
b) a választott program által lefedett
tudományterületen mutatott felkészültségét,
c) diplomáját és az egyetemi tanulmányai
során mutatott teljesítményét (vizsgák,
szigorlatok),
d) korábbi oktatói, tudományos, illetve
tudományos diákköri munkáját,
e) kutatási tervének megvalósíthatóságát,
f) nyelvtudását (legalább egy középfokú
(B2) komplex típusú állami nyelvvizsga,
vagy azzal egyenértékű igazolt nyelvtudás).
Amennyiben a jelentkező a középiskolai
vagy egyetemi tanulmányait nem magyar
nyelven végezte, a tanulmányok elvégzését
tanúsító bizonyítványt ill. oklevelet igazolt
idegennyelv tudásnak kell tekinteni a
nemzetiségétől és állampolgárságától
függetlenül.

A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉS
7.§

A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉS
7.§

...
(14) Ha az államilag támogatott
doktorandusz lemond az ösztöndíjáról, az
illetékes doktori iskola vezetője tesz
javaslatot arra, hogy az ösztöndíjat az adott
doktori iskolába felvett önköltséges
doktoranduszok közül a lemondott
ösztöndíjat ki kaphatja meg. Az ösztöndíj
átadását a TDT elnöke hagyja jóvá.

...
(14) Ha államilag támogatott
doktorandusz ösztöndíj az EDSZ 34. § (1),
(2) bekezdéseiben leírtaktól eltérő módon
szabadul fel, az illetékes doktori iskola
vezetője az Nftv. 48. § (3) bekezdésében
rögzítettek figyelembe vételével tesz
javaslatot arra, hogy az ösztöndíjat az adott
doktori iskolába felvett önköltséges
doktoranduszok közül a felszabadult
ösztöndíjas helyet ki kaphatja meg. Az
ösztöndíj átadását a TDT elnöke hagyja jóvá.
(15) Az előírt tanulmányi kötelezettségek
teljesítését a kiállított végbizonyítvány

(15) Az előírt tanulmányi kötelezettségek
teljesítését a kiállított végbizonyítvány
6

(abszolutórium) ismeri el. Az abszolutórium
megszerzése a doktori eljárás (doktori
szigorlat, védés) megindításának előfeltétele.
A képzés utolsó szemeszterének
vizsgaidőszaka után a félév utolsó napjáig
kérelmet kell beadni az abszolutóriumra. Az
abszolutórium megszerzése azonban nem
igazolja sem a kutatómunka sikeres
befejezését, sem az előírt szakmai
publikációs tevékenység meglétét, sem a
doktori értekezés megírását. Az a
doktorandusz, aki a doktori képzés végére az
előírt tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz
eleget, nem szerez abszolutóriumot, a doktori
eljárás megkezdését nem kérelmezheti.

(abszolutórium) ismeri el. Az abszolutórium
megszerzése a doktori eljárás (doktori
szigorlat, védés) megindításának előfeltétele.
A képzés utolsó szemeszterének
vizsgaidőszaka után a félév utolsó napjáig
kérelmet kell beadni az abszolutóriumra. Az
abszolutórium megszerzése azonban nem
igazolja sem a kutatómunka sikeres
befejezését, sem az előírt szakmai
publikációs tevékenység meglétét, sem a
doktori értekezés megírását. Az a
doktorandusz, aki a doktori képzés végére az
előírt tanulmányi kötelezettségeinek nem
tesz eleget, tanulmányi kötelezettségeit
önköltséges képzési formában folytatva
teljesítheti.
...
(18) A magyar állami ösztöndíjas nappali
tagozatos hallgató a képzés ideje alatt csak a
témavezető és a programvezető
hozzájárulásával létesíthet más
foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló
jogviszonyt.

...
(18) A magyar állami ösztöndíjas nappali
tagozatos hallgató a képzés ideje alatt csak a
témavezető és a tanszékvezető (kutatóhely
vezető) hozzájárulásával létesíthet más
foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló
jogviszonyt.
A

A

DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI
ELJÁRÁS

DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI
ELJÁRÁS

9.§

9.§

...
(4) A doktori eljárásra értekezés
benyújtásával történő jelentkezéskor csatolni
kell az EDSZ 60.§ (3) bekezdésében
felsoroltakat, továbbá a témavezető
nyilatkozatát az eljárás megindíthatóságáról,
valamint a megjelent publikációkat, és egy
egyoldalas angol nyelvű összefoglalót.

..
(4) A doktori eljárásra értekezés
benyújtásával történő jelentkezéskor csatolni
kell az EDSZ 60.§ (3) bekezdésében
felsoroltakat, továbbá a témavezető
nyilatkozatát az eljárás megindíthatóságáról,
a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az
értekezés az idézés szabályainak
megtartásával készült, valamint a megjelent
publikációkat, és egy egyoldalas angol
nyelvű összefoglalót.

AZ IDEGEN NYELV ISMERETE
10.§

AZ IDEGEN NYELV ISMERETE
10.§

(1) A tudományterület műveléséhez
szükséges elfogadható idegen nyelvek körét a
doktori iskola tanácsa határozza meg.
(2) A jelentkezőnek a meghatározott nyelvek
szerinti legalább egy középfokú (B2)

(1) A tudományterület műveléséhez
szükséges elfogadható idegen nyelvek körét
a doktori iskola tanácsa határozza meg.
(2) A jelentkezőnek a meghatározott nyelvek
szerinti legalább egy középfokú (B2)
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komplex típusú, vagy azzal egyenértékű,
komplex (vagy szóbeli és írásbeli) típusú
nyelvvizsgával a fokozatszerzési eljárásra
való jelentkezéskor rendelkeznie kell. A
második nyelvhez előírt legalább alapfokú
(B1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány
bemutatása alól különösen indokolt esetben a
TDT elnöke legfeljebb a doktori értekezés
beadásának határidejéig halasztást
engedélyezhet.

komplex típusú, vagy azzal egyenértékű,
komplex (vagy szóbeli és írásbeli) típusú
nyelvvizsgával a fokozatszerzési eljárásra
való jelentkezéskor rendelkeznie kell. A
második nyelvtudás igazolható nyelvvizsgabizonyítvány, lektorátusi nyelvvizsga,
érettségi bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű bizonyítvány bemutatásával. A
második nyelvtudást igazoló dokumentum
bemutatása legkésőbb a doktori értekezés
beadásának határidejéig halasztható.
...

...

AZ

AZ ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG
11.§

ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS
MUNKÁSSÁG

11.§
A doktorjelöltnek az értekezés elkészülte
előtti önálló tudományos munkásságát a
szakma által rangosnak tartott, lektorált,
referált tudományos folyóiratban vagy
kötetben megjelent, vagy közlésre elfogadott
kettő vagy több közleménnyel kell igazolnia,
amelyek az értekezés témakörében készültek.
Az illetékes doktori iskola tanácsa előírhatja
az első szerzős cikket, mint követelményt. A
szakma igényeit a cikkek közlési helye
tekintetében a doktori iskola tanácsa
határozza meg és a TDT hagyja jóvá.

A doktorjelöltnek az értekezés elkészülte
előtti önálló tudományos munkásságát a
szakma által rangosnak tartott, lektorált,
referált tudományos folyóiratban vagy
kötetben megjelent kettő vagy több
közleménnyel kell igazolnia, amelyek az
értekezés témakörében készültek. Megjelent
publikációk közül csak azok vehetőek
figyelembe, amelyek MTMT-ben
dokumentálásra kerültek. Az értekezés
beadásakor közlésre elfogadott publikációk
is figyelembe vehetőek. Az illetékes doktori
iskola tanácsa előírhatja az első szerzős
cikket, mint követelményt. A szakma
igényeit a cikkek közlési helye tekintetében a
doktori iskola tanácsa határozza meg és a
TDT hagyja jóvá.

A DOKTORI SZIGORLAT
12.§

A DOKTORI SZIGORLAT
12.§

(1) A szigorlat egy fő- és két melléktárgyból
álló, összefoglaló, áttekintő jellegű, szóbeli
vizsga, melyet szigorlati bizottság előtt,
nyilvánosan kell letenni. A szigorlati
bizottság elnöke az ELTE egyetemi tanára,
professor emeritusa vagy habilitált egyetemi
docense lehet. A főtárgyi vizsga időtartama
általában egy óra, a melléktárgyaké fél-fél
óra.
(2) A doktori szigorlat időpontját annak napja
előtt három héttel nyilvánosságra kell hozni.

(1) A szigorlat egy fő- és két melléktárgyból
álló, összefoglaló, áttekintő jellegű, szóbeli
vizsga, melyet szigorlati bizottság előtt,
nyilvánosan kell letenni. A szigorlati
bizottság elnöke az ELTE egyetemi tanára,
professor emeritusa vagy habilitált egyetemi
docense lehet.
(2) A doktori szigorlat időpontját annak
napja előtt három héttel nyilvánosságra kell
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hozni. Szorgalmi időszakon kívüli
időpontra szervezett doktori szigorlat
lebonyolítását a TDT elnökének címzett
beadványban lehet kérelmezni. A TDT
elnöke a kérelemben felsorolt kivételes
indok(-ok) mérlegelése után dönt az
engedélyezésről.

1

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS
13.§

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS
13.§

(1) Az értekezés a doktorjelölt
célkitűzéseit, új tudományos eredményeit,
szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit
bemutató, összefoglaló jellegű munka. A
doktori értekezés nyelve magyar, de indokolt
esetben és a doktori iskola tanácsának
előzetes jóváhagyásával idegen nyelven is
megírható. Idegen nyelven írt dolgozat vagy
idegen nyelvű eljárás esetén a 17.§-ban
rögzített eljárási díj fizetendő. 150 oldalnál
nagyobb terjedelmű értekezés benyújtásakor
a 17.§ (3) bekezdése szerinti magasabb
összegű eljárásfolytatási díjat kell fizetni.
(2) Nagyszámú publikált dolgozat
birtokában és a doktori iskola javaslatára a
TDT jóváhagyásával benyújtható rövidített
(tézises) értekezés is.
(3) Az értekezés csak a témavezető és a
doktori oktatási program vezetőjének
egyetértésével nyújtható be. Az értekezés
benyújtásakor a témavezetőnek írásos
nyilatkozatot kell tennie a jelölt publikációs
tevékenységéről.

(1) Az értekezés a doktorjelölt célkitűzéseit,
új tudományos eredményeit, szakirodalmi
ismereteit, kutatási módszereit bemutató,
összefoglaló jellegű munka. A doktori
értekezés nyelve magyar, de indokolt esetben
és a doktori iskola tanácsának előzetes
jóváhagyásával idegen nyelven is megírható.
Idegen nyelven írt dolgozat vagy idegen
nyelvű eljárás esetén a 18.§-ban rögzített
eljárási díj fizetendő. 150 oldalnál nagyobb
terjedelmű értekezés benyújtásakor a 18.§
(3) bekezdése szerinti magasabb összegű
eljárásfolytatási díjat kell fizetni.
(2) Nagyszámú publikált dolgozat birtokában
és a doktori iskola javaslatára a TDT
jóváhagyásával benyújtható rövidített
(tézises) értekezés is.
(3) Az értekezés csak a témavezető és a
doktori oktatási program vezetőjének
egyetértésével nyújtható be. Az értekezés
benyújtásakor a témavezetőnek írásos
nyilatkozatot kell tennie a jelölt publikációs
tevékenységéről. A társszerzős publikációk
elfogadhatóságának részletes feltételeit a
doktori iskola szabályozza.
(4) A doktori értekezéssel egy időben
beadott tézisek tartalmazzák a disszertáció
főbb célkitűzéseit, módszereit és
tudományos eredményeit, valamint a
doktorjelölt e témában megjelent
publikációit.
(5) A doktori eljárás során az elektronikus
formában leadott értekezés és tézisek
nyilvánosságáról a TEO gondoskodik.

(4) A doktori értekezéssel egy időben
beadott tézisek tartalmazzák a disszertáció
főbb célkitűzéseit, módszereit és tudományos
eredményeit, valamint a doktorjelölt e
témában megjelent publikációit.
(5) A doktori eljárás során az elektronikus
formában leadott anyagok nyilvánosságáról a
TDT gondoskodik.
A NYILVÁNOS VITA
14.§

A NYILVÁNOS VITA
14.§
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...
(2) A nyilvános vita időpontját három
héttel korábban nyilvánosságra kell hozni. A
vitára meg kell hívni a szakma jeles
képviselőit. Az értekezés és a tézisek
nyomtatott formában megtekinthetők a TEOn.

...
(2) A nyilvános vita időpontját három
héttel korábban nyilvánosságra kell hozni.
Szorgalmi időszakon kívüli időpontra
szervezett doktori védés lebonyolítását a
TDT elnökének címzett beadványban lehet
kérelmezni. A TDT elnöke a kérelemben
felsorolt kivételes indok(-ok) mérlegelése
után dönt az engedélyezésről. A vitára meg
kell hívni a szakma jeles képviselőit. Az
értekezés és a tézisek nyomtatott formában
megtekinthetők a TEO-n.

(
AZ TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
DOKTORI ISKOLÁIBAN FIZETENDŐ DÍJAK
ÖNKÖLTSÉG

16.§
(1) A kutatómunkájukat nem a
Természettudományi Karon végző, európai
uniós állampolgárságú, költségtérítéses
képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók
költségtérítésének összege a 2010/2011.
tanévben 90 000 Forint/félév.

AZ TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
DOKTORI ISKOLÁIBAN FIZETENDŐ DÍJAK
ÖNKÖLTSÉG

16.§

(1) A kutatómunkájukat nem a
Természettudományi Karon végző, európai
uniós állampolgárságú, költségtérítéses
képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók
költségtérítésének összege a bázisként
szolgáló 2010/2011. tanévben 90 000
Forint/félév.
(2) A kutatómunkájukat a
(2) A kutatómunkájukat a
Természettudományi Karon végző, európai
Természettudományi Karon végző, európai
uniós állampolgárságú, költségtérítéses
uniós állampolgárságú, költségtérítéses
képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók
költségtérítésének összege a 2010/2011.
költségtérítésének összege a bázisként
tanévben 490 000 Forint/félév.
szolgáló 2010/2011. tanévben 490 000
Forint/félév.
(3) Nem európai uniós állampolgár
(3) Nem európai uniós állampolgár
költségtérítése a 2010/2011. tanévben 2 200
költségtérítése a bázisként szolgáló
euró/félév.
2010/2011. tanévben 2 200 euró/félév.
(4) A forintban megállapított önköltség
(4) A forintban megállapított önköltség
minden ezt követő tanévben az előző naptári minden ezt követő tanévben az előző naptári
évre a KSH által megállapított éves
évre a KSH által megállapított éves
fogyasztóiár-index (infláció) mértéke szerint fogyasztóiár-index (infláció) mértéke szerint
emelkednek. A önköltség összegei száz
emelkednek. Az euróban megállapított
forintra kerekítendők, befizetése féléves
önköltség minden ezt követő tanévben az
részletekben esedékes.
előző naptári évre az Eurostat által
megállapított éves fogyasztóiár-index
(HICP all-items, annual, EA) mértéke
szerint emelkednek. Az önköltség összegei
száz forintra illetve 10 euróra kerekítendők,
befizetése féléves részletekben esedékes.
(5) Az önköltség fenti összege méltányossági (5) Az önköltség fenti összege méltányossági
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kérelem alapján az adott félévre vonatkozóan
egyéni elbírálás alapján mérsékelhető. A
kérelmet a tudományos dékánhelyettes bírálja
el.
...

kérelem alapján az adott félévre vonatkozóan
egyéni elbírálás alapján mérsékelhető. A
kérelmet a tudományos dékánhelyettes
bírálja el.
...

A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

FIZETENDŐ DÍJAK

FIZETENDŐ DÍJAK

18.

18. §

(1) Az eljárási díj teljes összege 160.000.- (1) Az eljárási díj teljes összege 160 000.- Ft
Ft az eljárás nyelvétől függetlenül.
az eljárás nyelvétől függetlenül. Ebből az
eljárás indításának díja díj 30 000.- Ft,
amelynek megfizetését a jelentkezési anyag
leadásakor igazolni kell, az eljárás
lefolytatásának díja 130 000.
(2) Az eljárás lefolytatásnak díja két
(2) Az eljárás lefolytatásnak díja két
részletben is megfizethető az alábbiak szerint: részletben is megfizethető az alábbiak
a) első részlet: 65 000.- Ft (a doktorjelölti
szerint:
jogviszony létrehozásától számított 15 napon
a) első részlet: 65 000.- Ft (a doktorjelölti
belül fizetendő),
jogviszony létrehozásától számított 15 napon
b) második részlet: 65 000.- Ft (az
belül fizetendő),
értekezés beadásakor fizetendő).
b) második részlet: 65 000.- Ft (az
(3) 150 oldalt meghaladó terjedelmű
értekezés beadásakor fizetendő).
értekezés benyújtásakor másfélszeres eljárási (3) 150 oldalt meghaladó terjedelmű
díjat kell fizetni.
értekezés benyújtásakor másfélszeres eljárási
díjat kell fizetni.
TISZTELETDÍJAK A FOKOZATSZERZÉSI
TISZTELETDÍJAK A FOKOZATSZERZÉSI
ELJÁRÁSBAN RÉSZVEVŐ BIZOTTSÁGI
TAGOK RÉSZÉRE

ELJÁRÁSBAN RÉSZVEVŐ BIZOTTSÁGI
TAGOK RÉSZÉRE

19.§
(1) A fokozatszerzési eljárásban részvevő
bizottsági tagokat az eljárás nyelvétől
függetlenül az alábbi tiszteletdíj illeti meg, ha
az Egyetemmel nem állnak közalkalmazotti
jogviszonyban:
a) szigorlati bizottság tagja: 14 000 Ft
b) bírálóbizottság tagja: 14.000 Ft
c) bíráló 20 000 Ft

19.§
(1) A fokozatszerzési eljárásban részvevő
bizottsági tagokat az eljárás nyelvétől
függetlenül az alábbi tiszteletdíj illeti meg,
ha az Egyetemmel nem állnak
közalkalmazotti jogviszonyban:
a) szigorlati bizottság tagja: 14 000 Ft
b) bíráló 20 000 Ft
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