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1. rész 

 

 

AKTUALITÁSOK, HATÁRIDŐK 



 

- V. Sporttudományi PhD Szimpózium: 
2020. március 23-24. (egyben ÚNKP 
konferencia is az idei nyerteseknek), 
regisztráció előadóként 2020. március 8., 
vendégként 2020. március 15. 

- komplex vizsgára jelentkezés határideje: 
2020. március 31. 

 



Féléves tennivalók 

- doktoranduszi tudományos beszámoló – 
leadási határideje a félév utolsó napja: 
január 31., augusztus 31.  - ennek 
hiányában a hallgató nem iratkozhat be a 
következő félévre 

- index aláírása  

- kurzusvezetőknek a kurzusjegyek beírás 



Doktori Iskola események, határidők: 

https://tf.hu/doktori-iskola/doktori-
esemenyek-hataridok 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 
https://tf.hu/doktori-iskola/egyeb-fontos-
tudnivalok 
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2. rész 

 

 

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK 



 

 

2016. szeptember 1. előtt 2016. szeptember 1. után 

képzés 3 év 2+2 év 

halasztás max. 3 év 

max. 3 év (utolsó két évben max. 
1 év, de ez nem mentesít a 

komplex vizsgát követő 3 éven 
belüli disszertáció leadás alól!!!) 

képzés összesen max. 6 év max. 7 év  

fokozatszerzés, 
disszertáció 
leadása 

+ 3 év + max. 1 év 

halasztás + 1 év adható + 1 év kivételes esetben (szülés, 
baleset) adható 

további halasztás egyedi esetekben igen NEM ADHATÓ 

Mindösszesen 10 év (plusz egyedi kérvény) 8 év (plusz baleset, vagy szülés) 



A doktorandusznak a komplex vizsgát 
követő három éven belül a doktori 
szabályzatban meghatározottak szerinti 
doktori értekezést kell benyújtania. Akik 
2018. június 13-14-én teljesítették a 
komplex vizsgát 

 

2021. június közepéig  
adhatják le elővéleményre disszertációjukat. 



Ez mit jelent? 3 éven belül: 

 publikációs 
követelmények 

teljesítése  

disszertáció elküldése 
előopponensi bír álatra 

házi vita 

javasolt javítások 
elvégzése után 

disszertáció és DSz 
szerinti mellékletek 
leadása a Doktori 

Titkárságon 

•Elővéleményezési 
folyamat elindítása 



• Komplex vizsgát követő 3 éven belüli 
disszertáció leadási kötelezettség 
(=elővéleményre benyújtása) nem 
teljesítése a jogviszony megszűnését 
vonja maga után (halasztás csak szülés, 
baleset... esetén adható) 

• Komplex vizsgát követő témaváltoztatásra 
az EDT csak rendkívül indokolt esetben 
adhat engedélyt 



3. rész 

 

 

Kutatással kapcsolatos beszerzések 

 



Kutatással kapcsolatos beszerzések 

- a doktori képzés normatívája ≠ a 
hallgatónak „járó” összeggel, tudományos 
normatíva megszűnt  

- beszerzési igény leadása az űrlap 
segítségével (https://tf.hu/doktori-iskola/a-
doktori-szabalyzat-mellekletei-
nyomtatvanyok: Kérvény kutatáshoz 
szükséges beszerzéshez) 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


