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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Pszichológia Doktori Iskola elektronikus eljárásrendje 

 

A COVID-19 veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő 

intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak, ill. a BME Egyetemi 

Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács döntése alapján 2020. május 14. napjától – a veszélyhelyzet 

fennállása alatt – a BME Pszichológia Doktori Iskola kizárólag elektronikus és online folyamatokra tér 

át az alábbiak szerint. 

1. A HBDT és DIT tanácskozások és szavazások online történnek a DI vezetőjének kezdeményezésére. 
Ezek jegyzőkönyvezése a DI vezetőjének a feladata. A DI vezetői rögzítik, hogy a DIT és HBDT ülések, 

valamint a házi és nyilvános védések, komplex vizsgák online megtartása csupán szükségmegoldás, és 

elsősorban a PhD hallgatók tanulmányi és fokozatszerzési folyamatainak biztosítását szolgálja. A 
vészhelyzet elmúltával vissza kell térni a személyes jelenléten alapuló ügymenetre. Az online doktori 

események megszervezésekor különösen gondosan kell eljárni, a vonatkozó minőségbiztosítási elvek és 

szabályzatok maximális figyelembevételével. 

2. Mind a döntési folyamatok (DIT és HBDT ülések), mind a vizsgák és védések papírmentesek, 

elektronikus formában történnek.  

3. A személyazonosság ellenőrzésének biztosítása videókapcsolaton keresztül történik. Az esemény során 

a Jelölt és a Bizottság tagjainak folyamatos videókapcsolatban kell lenniük (nem elegendő az audio 
kapcsolat). 

4. A jegyzőkönyvek aláírása elektronikusan történik, a Dékáni Hivatalba az elektronikusan aláírt 

jegyzőkönyveket kell eljuttatni. Az aláírás lehet szkennelt vagy digitális aláírás (pl. 
https://smallpdf.com/sign-pdf segítségével).  

5. A Doktori Iskola szabályzataitól – a papírmentességet és a személyes jelenlétet leszámítva – eltérni 

nem lehet. Így például, amennyiben egy PhD védés vagy komplex vizsga közben technikai akadályok 

merülnek fel (pl. rossz internetkapcsolat miatt a bizottság egyik tagjával megszakad a kapcsolat), annak 
helyreállításáig nem lehet folytatni az eseményt. 

6. A jelölt és témavezetője indoklással (pl. ösztöndíj lejárta, doktori fokozathoz kötött állás, posztdoktori 

pozíció betöltése) kérvényezheti a Doktori Iskola vezetőjénél a doktori esemény (PhD szigorlat, védés) 
online lefolytatást.  A kérvényről a HBDT szavaz. PhD szigorlat esetén a HBDT saját hatáskörben dönt, 

míg PhD védés esetén a HBDT pozitív elbírálása esetén a DI vezetője a kérvényt az EHBDT elé bocsátja 

szavazásra. 

7. Olyan PhD dolgozat esetén, ahol az egyik bíráló nem támogatja a fokozat odaítélését, vagy egyéb 

érdemi kifogás merül fel, nem szervezhető online védés. 

8. Minden online esemény (PhD szigorlat, Phd védés, komplex vizsga és felvételi) esetén a DI vezetője 

egy „szervezőt” jelöl ki, aki az esemény lebonyolításáért felelős. A szervező dönti el, hogy az esemény 
milyen online platform igénybevételével legyen megtartva. A HBDT javasolja a Microsoft Teams 

használatát, de ettől el lehet térni az adatátviteli minőség megtartásával.  

9. A komplex vizsgát, házi védést vagy PhD védést a Doktori Iskola honlapján keresztül meg kell hirdetni. 
A Doktori Iskola az esemény adatait továbbítja a HBDT-nek és az EHBDT-nek, lehetőséget adva a 

bekapcsolódásra és az esemény felügyeletére minőségbiztosítási okokból. A csatlakozásra nyilvánosan 

lehetőséget kell biztosítani azáltal, hogy a csatlakozni kívánó személy a szervezővel felveszi a 
kapcsolatot. A csatlakozáshoz szükséges link a meghívó nyilvános megjelenésétől az esemény kezdetét 

két órával megelőző időpontig kérhető emailben a szervezőtől. Nyilvános események esetén az esemény 

előtt legalább egy héttel meg kell adni: 

● a hivatkozást (linket), amin keresztül csatlakozni lehet és 
● a technikai kérdésekért felelős személy nevét és telefonszámát, valamint email címét. 
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10. Komplex vizsga és PhD védés esetén a szervezőknek előzetesen meg kell bizonyosodniuk róla, hogy 
a bizottság tagjai egyetértenek az online védéssel és mind digitális kompetencia, mind hardver/szoftver 

tekintetében képesek részt venni az eseményen (rendelkeznek a megfelelő eszközzel, beleértve a kamerát 

és mikrofont, és az online eseményhez használt digitális platformmal (Zoom, Teams, Skype, WebEx, 
stb,) használatához szükséges programmal). . Amennyiben egy online esemény közben a bizottság egyik 

tagjával megszakad a kapcsolat, annak helyreállításáig az eseményt nem lehet folytatni. Az esemény 

szervezőjének felelőssége ellenőrizni, hogy a bizottsági tagokkal a kapcsolat folyamatos-e. Bármely 

bizottsági tagnak lehetősége van jelezni a technikai problémákat (például, ha a kapcsolata nem volt 

megfelelő valamely szakaszban, és ezt a szakaszt meg kell ismételni).  

 

11. 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 a 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. 

 

12. Az online eljárás nyilvános szakaszáról videófelvétel készül a jelenlévők beleegyezésével (aki nem 
egyezik bele, az nem jogosult részt venni). Felvételt csak a szervező készíthet. A felvétel nem nyilvános, 

de fellebbezés esetén az arra jogosultak 1 éven belül megtekinthetik (pl. HBDT, EHBDT, egy vitatott 

eljárás kivizsgálására kijelölt ad hoc kari bizottság, stb). A felvételt a szervező őrzi, és 1 év után letörli. 
A személyazonosság ellenőrzése – amennyiben szükséges – videókapcsolattal történik." 

 

13. A PhD felvételik online is lebonyolításra kerülhetnek. A felvételik időpontjáról és módjáról a DIT 

dönt május 31-ig bezárólag, és a jelentkezőket értesíti legalább 1 héttel a felvételi dátuma előtt.  

14. Az online házi védéseket a jelölt írásban kérvényezheti a DI vezetőjénél. A kérvények 

engedélyezéséről a DIT szavaz.  

15. A komplex vizsgák esetében a jelölt május 31-ig kérvényezheti az online vagy hibrid lebonyolítást 
DI vezetőjénél írásbeli kérelem benyújtásával. A kérelemről a DIT szavaz. Amennyiben május 31-ig ilyen 

kérelem a jelölttől nem érkezik, úgy június 1 és 5. között a DIT dönt a komplex vizsga lebonyolításának 

időpontjáról és módjáról. 

16Az anonimitást biztosító titkos szavazásokat az adoodle (https://www.adoodle.org/) rendszer 
alkalmazásával kell lebonyolítani. 

17. Az online megbeszélések során hangsúlyosabb, így felértékelődik a levezető elnök szerepe és a 

résztvevők fegyelmezettsége. A gördülékeny lebonyolítás érdekében biztosítani kell,hogy csak a levezető 
elnök mikrofonja legyen bekapcsolva és a résztvevők kézfeltartással (erre szolgáló programopció vagy 

személyes jelzés) vagy a chatfunkción keresztül jelezzék, ha hozzá kívánnak szólni a megbeszéléshez 

(ezért is fontos a folyamatos videókapcsolat). A levezető elnök adja meg a szót a hozzászólóknak. 

18. Időrendi rendelkezések. PhD szigorlat, komplex vizsga és felvételi esetén a DI vezetője a Dékáni 

Hivatalt legalább 1 héttel az esemény előtt tájékoztatja az esemény szervezőjének személyéről és az 

esemény dátumáról, és ezzel párhuzamosan a DI honlapján az esemény meghirdetésre kerül. PhD védés 

esetén a DI vezetője a Dékáni Hivatalt legalább 4 héttel az esemény előtt tájékoztatja az esemény 
szervezőjének személyéről és az esemény dátumáról, és ezzel párhuzamosan a DI honlapján, valamint a 

www.doktori.hu oldalon az esemény meghirdetésre kerül.  

 

Budapest, 2020. május 14.       

Dr. Lukács Ágnes 

a Doktori Iskola vezetője 
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Kiegészítés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológia Doktori Iskola 

elektronikus eljárásrendjéhez 

 

A 522/2020. kormányrendelet szerint  (2) A rendkívüli helyzettel érintett félév, illetve tanév nem számít 

be az Nftv. 47. § (1) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 48/A. § a) pontja, valamint 53. § (4) bekezdése 

szerinti határidőbe. Ennek értelmében a COVID miatt rendkívüli helyzettel érintett féléveket nem kell 

beszámítani a passzív félévek közé, illetve ezekkel meg lehet hosszabbítani az új doktori képzésben a 

komplex vizsgától a disszertáció beadásáig számított 3 évet. A Pszichológia HBDT megszavazta, hogy a  

rendkívüli helyzettel érintett időszakkal a doktori cselekmények határideje a doktorjelöltek (akik a 

képzést 2016 előtt kezdték, és már elindították a doktori eljárást) esetében is meghosszabbítható, ezt külön 

kérvényezni nem kell. 

 

Budapest, 2021. február 20.       

Dr. Lukács Ágnes 

a Doktori Iskola vezetője 

 


