
Előzetes vita 

Az előzetes vita bizottságát a KDI Tanácsa jelöli ki. A bizottság összetétele: elnök 

(tudományos fokozattal rendelkező szakember, az adott tudományterületen az egyetemen 

működő valamely doktori iskola akkreditált törzstagja, lehetőleg az adott doktori iskola 

tanácsának tagja), 2 referens (melyek közül az egyik a KDI akkreditált témavezetője - belső 

referens -, míg a másik a KDI-val kapcsolatban nem álló külső, de akár a DE más DI-hoz 

tartozó, tudományos fokozattal rendelkező szakember). A vitához olyan referenst kell felkérni, 

akinél kizáró körülmény (pl. a hallgatóval közös közlemény) nem áll fenn. A belső referens 

lehet később a védési eljáráshoz a TTDT által felkért bíráló is. A bizottság tagjainak legalább 

egyharmada nem oktatója az adott doktori iskolának. Amennyiben a külső bíráló nem a DE-hez 

tartozó DI-k, vagy kutatóhelyek tagja, lehet a védési eljáráshoz a TTDT által felkért bíráló is.  

 Az előzetes vitára való jelentkezéskor elektronikus formában le kell adni az értekezés 

benyújtásra kész változatát, melyet a doktori iskola titkára – bírálat előtt – szövegegyezés 

keresés céljából megküldi az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak. A könyvtár három 

munkanapon belül előállítja a szűrés eredményét tartalmazó dokumentumot, amelyet a 

doktori iskola titkára továbbít a bírálóknak. A dolgozat mellett a jelöltnek be kell nyújtania 

a megjelent (elfogadott) közlemények tudománymetriai adatait is tartalmazó publikációs listáját 

is (nem hitelesített). Opcionálisan benyújtható mellékletek: tézis(tervezet), megjelent 

közlemények és kéziratok. 

A bírálók az általuk készített bírálatban kötelesek nyilatkozni, hogy a rendelkezésre álló 

adatok alapján az értekezés megfelel a publikálás tudományetikai követelményeinek. Az 

előzetes vita abban az esetben is megtartható, ha a bíráló(k) tudományetikai kifogással él(nek), 

az esetleges hibák a végleges értekezésben jogkövetkezmények nélkül javíthatók. Amennyiben 

az előzetes vita bírálója tudományetikai szempontból kifogást fogalmazott meg, erről – a 

végleges értekezés benyújtásakor – a tudományterületi doktori tanácsot tájékoztatni kell. Ebben 

az esetben a végleges értekezést ismételt szövegegyezés keresésre kell bocsátani, amelynek 

eredményét a hivatalos bírálókhoz el kell juttatni. 

Az előzetes vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben a szokásos adatok 

(időpont, helyszín, a jelenlévők neve, munkahelye és tudományos fokozata) mellett fel kell 

tüntetni a vitában elhangzott kérdéseket, a doktorandusz válaszait és az egyéb szakmai 

hozzászólásokat. A referenseknek és az előzetes vita bizottságának egyértelműen nyilatkoznia 

kell arról, hogy javasolja-e az értekezés végleges változatának elkészítését és benyújtását. A 

jelölt joga és egyben felelőssége, hogy az értekezés végleges változatának elkészítéséhez az 

előzetes vitában megfogalmazott referensi és bizottsági értékelésben valamint a szakmai 

vitában elhangzottakat belátása szerint vegye figyelembe. Az értekezés végleges változatát csak 

az előzetes szakmai vita jegyzőkönyvével együtt lehet benyújtani. 

 


