
Előzetes vita szabályai 
 
 

Jelen dokumentum a Természettudományi Doktori Tanácshoz tartozó 
doktori iskoláknál, a Doktori Szabályzat 16.§. (5) pont alapján folyó előzetes 
vita szabályainak egységesítését szolgálja.  
 
Az előzetes vitákat a Doktori Iskolák (DI) szintjén kell megszervezni. Az erre 
vonatkozó kezdeményezést a témavezetőnek a tervezett időpont előtt legalább 
két héttel írásban kell eljuttatnia DI vezetőjéhez/titkárához, feltüntetve a 
jelölt és témavezetője nevét, a dolgozat címét és a megjelent (közlésre 
elfogadott) közlemények listáját. Az előzetes vita lefolytatásához és a bírálat 
elkészítéséhez az értekezést vagy annak alapját képező dokumentumokat 
(megjelent közlemények, kéziratok) olyan formában kell benyújtani, amely 
lehetővé teszi a jelölt által elvégzett munka és az elért új tudományos 
eredmények megítélését. A kéréssel együtt benyújtandó a tézisek tervezete is. 
 
A DI akkreditált témavezetői közül egy referenst jelöl ki. Javaslat alapján a 
referens lehet külső, minősítéssel rendelkező szakember is. Az előzetes vita 
referense lehet a disszertáció bírálója a későbbi doktori védés során is. A 
referens a disszertáció tervezetet áttekinti és írásban véleményezi. A DI 
kijelöli és a DI honlapján nyilvánosságra hozza az előzetes vita helyét és 
időpontját. Előzetes vita munkabizottsági keretek között is szervezhető. A DI 
kijelöli és nyilvánosságra hozza továbbá az előzetes vitát vezető bizottságot, 
melynek tagja a DI egy törzstagja, a tudományos fokozattal rendelkező 
levezető elnök és a referens. 
 
Az előzetes vita nyilvános, azon bárki részt vehet, kérdést tehet fel. Az 
előzetes vitán a jelölt rövid szabadelőadásban ismerteti eredményeit, válaszol 
a referens, a bizottság és a résztvevők kérdéseire. Az előzetes vitán jelenléti 
ívet kell vezetni, amelyet a vitán készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A 
jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, melyek közül az egyiket a DI, 
másikat a TDT irattárában kell elhelyezni, a harmadikat pedig a 
doktorjelöltnek kell átadni. 
 
Az előadás, a referens véleménye és a vitában elhangzottak alapján a 
bizottság állást foglal az értekezés benyújthatóságáról. Az állásfoglalást is 
rögzítő jegyzőkönyvet és a mellékleteket levélben továbbítja a TDT-nek. Az 
előzetes vita eredménye alapján a DI és a doktori program vezetője javaslatot 
tesz a Doktori Tanácsnak a további eljárásra. 
  
A szabályokat a Természettudományi Doktori Tanács 2010. január 13-i 
ülésén elfogadta, azok 2010. február 1-én lépnek hatályba. 
 
 


