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A BME EHBDT a COVID19 járványhelyzetre tekintettel a következő eljárási rendet vezeti be 

2020 06 25-től, kiegészítve 2021.06.24-én 

 

1. A jelen járványügyi helyzetben a doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó cselekmények online 

formában és jelenléti  formában is megtarthatók Jelenléti formában tartott doktori 

cselekmények lebonyolítása a vizsgákra vonatkozó járványügyi szabályok betartásával 

lehetséges.  

(https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/659-felsooktatasi- 

intezmenyekben-a-vizsgaztatas-oktatasi-intezmenyekben-torteno-megrendezese- 

kozegeszsegugyi-jarvanyugyi-feltetelek).  

 

 

2. A személyes jelenléten alapuló eseményeken a résztvevők (köztük kiemelten a veszélyeztetett 

korosztály, így a 65 év felettiek) saját felelősségükre vannak jelen. Amennyiben van olyan 

bizottsági tag, aki a személyes jelenlétet nem vállalja, ezt a Bíráló Bizottság elnöke felé kell 

jeleznie. Ez esetben vagy biztosítani kell - megfelelő technikai feltételek megteremtésével - az 

online bekapcsolódás lehetőséget, vagy a HBDT döntés szerinti póttagot kell bevonni a 

folyamatba. Erről a Bizottsági elnök a HBDT elnökkel konzultálva dönt. A védési bizottságnak 

legfeljebb egy online kapcsolódó tagja lehet, több tag esetén a védés online védésnek minősül, 

és az erre vonatkozó eljárásrend szerint kell eljárni. Amennyiben a védés meghirdetése után, de 

legkésőbb a védés előtt 3 nappal, a Bizottság elnökénél valaki jelzi, hogy részt kíván venni a 

vitában, de veszélyeztetettként nem tudja vállalni a személyes részvételt, lehetőséget kell 

teremteni az online bekapcsolódásra, avagy véleményének általa elfogadott módon történő 

tolmácsolására. A „jelenléti védésbe” való online bekapcsolódás esetén, a 8., 11., 14. és a 15. 

pont, illetve amennyiben Bizottsági tag online vesz részt a folyamatban a 12. pont előírásai 

alkalmazandók. 

3. Amennyiben a járványügyi helyzet esetleges változásával a BME Koordinációs Bizottság 

döntései alapján vissza kell térni az online védésekre, azok lebonyolítására az alábbi általános 

szabályok érvényesek. 

4. Az online eljárások során a vonatkozó szabályzatoktól és jogszabályoktól – a papírmentességet 

és a személyes jelenlétet leszámítva – eltérni nem lehet. 

5. Az online eljárásrend csak a fokozott járványügyi védekezés időszakára érvényes, és a 

járványügyi helyzet alakulása szerint a BME Koordinációs Bizottság döntései alapján vissza 

kell térni a személyes jelenléten alapuló ügymenetre. 

6. Az EHBDT ülések online történhetnek az EHBDT elnök kezdeményezésére. A titkos 

szavazásokat a testület a https://www.adoodle.org rendszeren keresztül folytatja le. Az ülések 

jegyzőkönyvezéséről gondoskodni a EHBDT elnökének a feladata. A HBDT és a DIT online 

ülések a testületek vezetői által irányított módon hasonlóképpen szerveződnek. 

7. A munkahelyi vita, komplex vizsga, PhD szigorlat, vagy PhD védés esetében a jelölt írásban 

kérvényezheti az online eljárást a DI vezetőjénél. A kérést nyomós indokkal kell alátámasztani 

és csatolni kell a témavezetői támogatást. A munkahelyi vita, komplex vizsga illetve a szigorlat 
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online lefolytatásáról a DIT/HBDT saját hatáskörben dönt, míg a PhD védésre vonatkozó 

kérvényt – a HBDT pozitív elbírálása esetén – a DI vezetője az EHBDT elé terjeszti. 

8. Az online esemény technikai lebonyolítására a HBDT/DI vezetője a Bíráló Bizottság elnökének 

munkáját támogatandó minden alkalomra kijelöl egy szervezőt. A szervező dönti el, hogy az 

esemény milyen platformon (Microsoft Teams vagy Zoom Meeting) legyen megtartva. 

9. A komplex vizsgát, szigorlatot a doktori iskola honlapján, a PhD védést a doktori iskola 

honlapján és az www.doktori.hu lapon nyilvánosan meg kell hirdetni. A hirdetésben meg kell 

adni a védés szervezőjének elérhetőségét, valamint hogy a csatlakozáshoz szükséges link az 

online eljárás kezdetét megelőző 2 óráig igényelhető az ülés szervezőjétől. 

10. Az online eljárásról videofelvétel készül a jelenlévők beleegyezésével (aki nem egyezik bele, 

az nem jogosult részt venni). A felvétel nem nyilvános, de kérésre vagy vita esetén az arra 

jogosultak 1 éven belül megtekinthetik (pl. HBDT, EHBDT, egy vitatott eljárás kivizsgálására 

kijelölt ad hoc kari bizottság, stb). 

11. A személyazonosság ellenőrzése – amennyiben szükséges – videókapcsolattal történik. 

12. A bizottsági tagok titkos szavazása a https://www.adoodle.org rendszeren keresztül történik. 

13. Az online eljárás levezetésére kijelölt szervező felelős a jegyzőkönyv készítéséért és 

hitelesítéséért. A szervező a jegyzőkönyvbe bevezeti a bizottsági értékeléseket és döntéseket, 

és a jegyzőkönyv tartalmát egyezteti a bizottság tagjaival. Minden érintett az egyetértéséről 

emailben nyilatkozik. Ezeket a nyilatkozatokat a szervező 1 évig megőrzi, és esetleges későbbi 

DI ellenőrzés esetén bemutatja. A szervező az aláírásával a jegyzőkönyvet hitelesíti, és egy 

beszkennelt példányt eljuttat a DI vezetőjének. 

14. Amennyiben egy online eljárás közben a bizottság egyik tagjával megszakad a kapcsolat, annak 

helyreállításáig az eseményt nem lehet folytatni. A szervező felelőssége ellenőrizni, hogy a 

bizottsági tagokkal a kapcsolat folyamatos-e. Bármely bizottsági tagnak lehetősége van utólag 

jelezni, hogy a kapcsolata nem volt megfelelő valamely szakaszban, és azt a szakaszt meg kell 

ismételni, vagy az eljárást egy másik alkalommal újra le kell folytatni. 

15. PhD védés online lefolytatása esetén bármely résztvevő személy kifogást emelhet az adatátvitel 

minőségére, vagy egyéb technikai hibára (pl. hozzászólásra jelentkezése észrevétlen maradt). 

A levezető elnök az eljárás kezdetén tájékoztatja résztvevőket, hogy milyen független 

platformon lehet jelezni adatátviteli hibát az eljárás alatt (email cím, telefonszám), illetve, hogy 

utólag meddig és milyen formai elvárásokkal lehet panaszt benyújtani. Panasz esetén a HBDT 

megvizsgálja, hogy a technikai hibák olyan információvesztést okoztak-e, amelyek az eljárás 

kimenetelét érdemben befolyásolhatták, és a vizsgálat eredményétől függően elrendelheti a 

védés megismétlését. 

16. Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje  

A Magyar Közlöny 2021/97. számában megjelent a 2021. évi LIII. törvény az Nftv. 

módosításáról, amely szerint módosult a doktori értekezés benyújtásának határidejéről rendelkező 

53. § (4) bekezdés:  

"A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tanéven belül a doktori szabályzatban 

meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást 

érdemlő esetekben legfeljebb egy tanévvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint 

meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két 

félév lehet."  
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Az ODT és a DOSz közös javaslatára a Kormány elfogadta a doktori értekezés benyújtására előírt 

határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló javaslatot is. A Magyar 

Közlöny 2021/76. számában megjelent 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint:  

"(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a 

komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti 

doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 

10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel 

a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói 

jogviszony szünetelése legfeljebb négy félév lehet."  
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