ELNÖKI TESTÜLET
32/2020. (V. 6.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
egyes doktori cselekmények online lebonyolításának szabályozásáról
Tekintettel arra, hogy a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos hatályos állami korlátozó intézkedések1 egyes
doktori cselekmények lebonyolításának vonatkozásában nem teszik lehetővé a Budapesti Corvinus Egyetem Doktori
Szabályzatában rögzítettek maradéktalan betartását, amely tény veszélyezteti a doktori képzés eredményes
befejezését, ezért a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási
intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről, a 25/2020. (III. 27.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a
COVID-19 járvány miatt kiadott fenntartói intézkedés végrehajtásáról, valamint az Országos Doktori Tanács
állásfoglalása a doktori értekezések veszélyhelyzet idején tartott nyilvános vitájáról (2020. április 15.) alapján az
alábbiak szerint – visszavonásig – lehetőséget biztosítunk egyes doktori cselekmények online lebonyolítására. Ezen
rendelkezésben nem szabályozott kérdésekben a Doktori Szabályzat és az illetékes doktori iskola Szervezeti és
Működési Szabályzata az érvényes.
1. §
Az online komplex vizsga megszervezéséről
(1) A hallgatót az Egyetemi Doktori Iroda referense az online komplex vizsga kitűzött időpontja előtt 15 nappal
elektronikus levélben tájékoztatja a jelen rendelkezés tartalmáról, továbbá az online komplex vizsga
lebonyolításának sajátos körülményeiről. A hallgató válaszlevelében nyilatkozik az online komplex vizsgán történő
részvételének szándékáról. A hallgató az online komplex vizsgán történő saját részvétele érdekében
térítésmentesen biztosítja a vizsga lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges informatikai feltételeket (kép és
hang továbbítására alkalmas számítógép, internet), azok problémája esetén a vizsgabizottság határozatával
szemben nem él reklamációval.
(2) Online komplex vizsgát kizárólag a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) által határozatilag jóváhagyott és az Egyetemi
Doktori Tanács (EDT) által elfogadott Komplex Vizsga Bizottság (bizottság) kijelölése után lehet szervezni. Az ezen
rendelkezés kiadása előtt kijelölt bizottságok összetételén kizárólag az illetékes DIT és az EDT jogosult változtatni.
(3) Az online komplex vizsgával kapcsolatos aktuális információkat, dokumentumokat, valamint a vizsga
lebonyolításához szükséges kellékeket az Egyetemi Doktori Iroda referense a Corvinus Doktori Iskolák (CDI)
honlapján elhelyezi, és azokat folyamatosan frissíti. Az érintetteknek ebből a forrásból kell tájékozódniuk.
(4) A hallgatónak az online komplex vizsgára készített (egyes doktori iskolák esetében az előzetes értékelésen
átesett és véglegesített) dolgozatát (pdf file), továbbá a vizsgára összeállított, hangalámondásos, automatikus
vetítési módú ppt formátumú prezentációját a vizsga kitűzött időpontja előtt legkésőbb 10 naptári nappal meg kell
küldenie az Egyetemi Doktori Iroda (EDI) vizsga szervezésében illetékes referensének, aki azokat feltölti a vizsga
dokumentációinak rögzítése céljából létrehozott, korlátozott hozzáférésű platformra (CDI honlapja). A referens
gondoskodik a vizsgán részt vevő hallgató dolgozatának és prezentációjának a bizottság tagjaihoz történő online
eljuttatásáról a vizsga kitűzött időpontja előtt legkésőbb 5 naptári nappal.
(5) Az online komplex vizsga az Office 365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel minden, a vizsgán részt
vevőnek (hallgató, témavezető, bizottság tagjai) rendelkeznie kell.
(6) Az online komplex vizsgán csak olyan bizottsági tagok vehetnek részt, akik az Egyetemi Doktori Iroda referense
által elektronikusan megküldött felkérő levélre adott válaszlevélben nyilatkoznak arról, hogy a vizsgán történő saját
részvételük érdekében vállalják a szükséges technikai feltételek térítésmentes biztosítását, így az elvárható
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minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat biztosítását. A bizottság tagjai arról is nyilatkoznak, hogy
elháríthatatlan technikai probléma felmerülése esetén nem hoznak a vizsga eredményességét, illetve a jelölt
teljesítményét negatívan befolyásoló határozatot. A bizottság tagjaitól elvárt a benyújtott dolgozat, továbbá a
prezentáció előzetes megtekintése. A bizottság tagjai az esetleges technikai problémák elhárításának elősegítése
érdekében mobil telefonos elérhetőségüket előzetesen megadják a bizottság titkárának. Ha a hallgató részéről olyan
elháríthatatlan technikai akadály merül fel, amely miatt a vizsga értékelhetetlen, a vizsga eredménytelen.
(7) Az online komplex vizsga technikailag zavartalan (biztonságos) lebonyolítása érdekében a hallgatón, a
témavezetőjén és a bizottság tagjain kívül kizárólag a következő személyek kapnak meghívást a Teams-en zajló
vizsgára: a doktori iskola vezetője, programigazgatója (alprogramvezetői vagy specializáció vezetői), az érintett
intézet és tanszékek vezetői, a CDI főigazgatója, a kutatási rektorhelyettes, a Doktorandusz Önkormányzat
képviselője, az Egyetemi Doktori Iroda referense. Az online komplex vizsga csoportokat a Teams-en az EDI
referense hozza létre, és meghívót küld az érintetteknek. A Teams-en zajló vizsga technikai előkészítéséért és
zavartalan lebonyolításáért a bizottság titkára a felelős. Az online komplex vizsgával kapcsolatos adminisztrációs
feladatok tekintetében a bizottság titkára az EDI referensével együttműködve szervezi és bonyolítja az eseményt.
(8) A Teams-en zajló vizsgát a bizottság elnöke irányítja, csak Ő, a hallgató és az éppen hozzászóló kapcsolódik
képpel és hanggal a vizsgába, a többiek kikapcsolják a kamerát és elnémítják a mikrofont, de folyamatosan jelen
vannak. A vizsgán a jelölt élőszóban reagál a dolgozatával és a prezentációjával kapcsolatban a bizottság tagjai által
feltett kérdésekre, észrevételekre, ezt követően a témavezető fejtheti ki véleményét. A Teams-en zajló vizsgán
bármely résztvevő többször is kérdezhet, észrevételt tehet, ha erre az elnök lehetőséget biztosít.
(9) A bizottság a hallgató értékelését zárt ülésen alakítja ki, ekkor a bizottság tagjain és az Egyetemi Doktori Iroda
referensén kívül minden résztvevő kilép a Teams meeting-ből, és oda csak a titkár hívása esetén tér vissza.
(10) A zárt ülésen zajló titkos szavazás az egyetem informatikai szolgáltatásaiért felelős szervezeti egysége által
biztosított platformon zajlik.
(11) A titkár az ülést követően elkészíti a jegyzőkönyvet, amelyet 3 naptári napon belül emailen egyeztet a bizottság
tagjaival. A jegyzőkönyv részei az annak jóváhagyását visszaigazoló email a bizottság tagjaitól, valamint a Teams
értekezlet információja alapján összeállított jelenléti ív. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár eredeti aláírással
hitelesíti (szkennelt verzió is elfogadható), amely dokumentumot a vizsgát követő 7 naptári napon belül az EDI
referenséhez el kell juttatni.
2. §
Az online értekezéstervezet-vita megszervezéséről
(1) Amennyiben a jelölt értekezéstervezet-vitát kezdeményez, azt online szervezi meg az Egyetem. A jelöltet a
Doktori Iskola Tanácsának (DIT) titkársági asszisztense az online értekezéstervezet-vita kitűzött időpontja előtt 15
nappal elektronikus levélben tájékoztatja a jelen rendelkezés tartalmáról, továbbá az online értekezéstervezet-vita
lebonyolításának sajátos körülményeiről. A hallgató válaszlevelében nyilatkozik az online értekezéstervezet-vitán
történő részvételének szándékáról. A hallgató az online értekezéstervezet-vitán történő saját részvétele érdekében
térítésmentesen biztosítja a vita lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges informatikai feltételeket (kép és hang
továbbítására alkalmas számítógép, internet), azok problémája esetén az Értekezéstervezet Vita Bizottság
(bizottság) határozatával szemben nem él reklamációval.
(2) Online értekezéstervezet-vitát kizárólag az illetékes Doktori Iskola Tanácsa (DIT) által határozatilag jóváhagyott
Értekezéstervezet Vita Bizottság (bizottság) kijelölése után lehet szervezni. Az ezen rendelkezés kiadása előtt kijelölt
bizottságok összetételén kizárólag az illetékes DIT jogosult változtatni.
(3) A jelölt teljes értekezéstervezetét (pdf file), a vitával kapcsolatos, hangalámondásos, automatikus vetítési módú
ppt formátumú prezentációját, valamint az opponensi véleményeket a vita kitűzött időpontja előtt 10 naptári nappal
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fel kell tölteni a vita dokumentációinak rögzítése céljából létrehozott, korlátozottan nyilvános felületre, amelynek
linkjét körlevélben meg kell küldeni a doktori iskola vezetőjének, programigazgatójának, alprogramvezetőinek,
specializáció vezetőinek, törzstagjainak, összes hallgatójának és témavezetőjének, valamint az érintett intézet,
tanszék kollektívájának. A körlevélben (a jelölt nevének és értekezéstervezete címének megadása mellett)
tájékoztatni kell a munkahelyi vitában illetékes szakmai-tudományos közösséget a kitűzött vita online mivoltáról,
időpontjáról, a bizottság személyi összetételéről, valamint arról, hogy 5 naptári napon belül lehetőségük van a vitára
kerülő értekezéstervezettel kapcsolatban – a nevük, munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával
– írásban kérdéseket feltenni, észrevételeket tenni, amelyeket a bizottság titkárának email címére küldhetnek meg,
aki azokat a jelölt számára legkésőbb a vita előtt 3 naptári nappal összesítve emailen továbbítja. A jelölt a vita
keretében köteles az értekezéstervezetével kapcsolatban érkezett kérdéseket megválaszolni, az érdemi
észrevételekre reagálni.
(4) Az online értekezéstervezet-vita az Office 365–Teams szoftverrel kerül lebonyolításra, ezzel minden, a vitában
résztvevőnek rendelkeznie kell.
(5) Az online értekezéstervezet-vitában csak olyan bizottsági tagok vehetnek részt, akik a Doktori Iskola Tanácsa
titkársági asszisztense által elektronikusan megküldött felkérő levélre adott válaszlevélben nyilatkoznak arról, hogy
a vitán történő saját részvételük érdekében vállalják a szükséges technikai feltételek térítésmentes biztosítását, így
az elvárható minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat biztosítását. A bizottság tagjai arról is
nyilatkoznak, hogy elháríthatatlan technikai probléma felmerülése esetén nem hoznak a vita eredményességét,
illetve a jelölt teljesítményét negatívan befolyásoló határozatot. A bizottság tagjaitól elvárt a benyújtott értekezéstervezet és az opponensi vélemények megismerése, továbbá a prezentáció előzetes megtekintése. A bizottság tagjai
az esetleges technikai problémák azonnali elhárításának elősegítése érdekében mobil telefonos elérhetőségüket
előzetesen megadják a bizottság titkárának. Ha a jelölt részéről olyan elháríthatatlan technikai akadály merül fel,
amely miatt a vita értékelhetetlen, a vita eredménytelen.
(6) Mivel az értekezéstervezet-vita szakmai-tudományos részének nyilvánossága előzetesen biztosításra került
(mindenki megismerhette az értekezéstervezetet, véleményezhette azt, elolvashatta az opponensi véleményeket,
megtekinthette a jelölt prezentációját), ezért az online-vita technikailag zavartalan (biztonságos) lebonyolítása
érdekében kizárólag a következő személyek kapnak meghívást a Teams-en zajló vitára: a jelölt, a témavezetője, a
bírálóbizottság tagjai, a doktori iskola vezetője, programigazgatója (alprogramvezetője vagy specializáció vezetője),
az érintett intézet vezetője, az érintett tanszék vezetője, a CDI főigazgatója, a kutatási rektorhelyettes, a
Doktorandusz Önkormányzat képviselője, a doktori iskola asszisztense. A Teams-en zajló vita technikai
előkészítéséért a bizottság titkára a felelős, aki a DIT titkársági asszisztensével együttműködve szervezi és bonyolítja
az eseményt.
(7) A Teams-en zajló vitát a bizottság elnöke irányítja, csak Ő, a jelölt és az éppen hozzászóló kapcsolódik képpel
és hanggal a vitába, a többiek kikapcsolják a kamerát és elnémítják a mikrofont, de folyamatosan jelen vannak. A
vitában a jelölt élőszóban reagál az előzetesen beérkezett és a bizottság tagjai által feltett kérdésekre,
észrevételekre, ezt követően a témavezető fejtheti ki véleményét. A Teams vitában bármely meghívott többször is
kérdezhet, észrevételt tehet, ha erre az elnök lehetőséget biztosít.
(8) A bizottság állásfoglalását zárt ülésen alakítja ki, ekkor a jelölt és minden meghívott kilép a Teams meeting-ből
és oda csak a titkár hívása esetén tér vissza.
(9) A titkár az ülést követően elkészíti a jegyzőkönyvet, amelyet 3 naptári napon belül emailen egyeztet a bizottság
tagjaival, a jegyzőkönyv részei az annak jóváhagyását visszaigazoló email a bizottság tagjaitól, valamint a titkár által
a Teams értekezlet információja alapján összeállított jelenléti ív. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár eredeti
aláírással hitelesíti (szkennelt verzió is elfogadható), amely dokumentum a vitát követő 7 naptári napon belül a vita
dokumentációinak rögzítése céljából létrehozott korlátozottan nyilvános felületre feltöltésre kerül.
(10) Az értekezéstervezet-vita jegyzőkönyvét a doktori iskola vezetője terjeszti a Doktori Iskola Tanácsának soron
következő ülése elé.
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3. §
Az online disszertáció nyilvános védés megszervezéséről
(1) A jelöltet az Egyetemi Doktori Iroda (EDI) referense tájékoztatja a jelen rendelkezés tartalmáról, továbbá az online
disszertáció nyilvános védés lebonyolításának sajátos körülményeiről. A hallgató válaszlevelében nyilatkozik az
online disszertáció nyilvános védésen történő részvételének szándékáról. Online disszertáció nyilvános védést
kizárólag a jelölt kifejezett kérésére és két támogató opponensi vélemény birtokában lehet szervezni (a 2019/2020as tanévben legkésőbb 2020. július 03-ig). A hallgató az online disszertáció nyilvános védésen történő saját
részvétele érdekében térítésmentesen biztosítja a védés lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges informatikai
feltételeket (kép és hang továbbítására alkalmas számítógép, internet), azok problémája esetén a Bírálóbizottság
(bizottság) határozatával szemben nem él reklamációval.
(2) Online disszertáció nyilvános védést kizárólag a Doktori Iskola Tanácsa (DIT) által határozatilag jóváhagyott és
az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) által elfogadott Bírálóbizottság (bizottság) kijelölése után lehet szervezni. Az ezen
rendelkezés kiadása előtt kijelölt bizottságok összetételének megváltoztatása az illetékes DIT és az EDT hatásköre.
(3) Az online nyilvános disszertáció védés – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – meghirdetésre kerül a
www.doktori.hu felületen. A legteljesebb nyilvánosság biztosítása céljából az esemény meghívóját – amely
tartalmazza a jelölt teljes disszertációját és tézisfüzetét, a védéshez kapcsolódó, hangalámondásos, automatikus
vetítési módú ppt formátumú, maximum 20 perces prezentációját, a jelölt szakmai-tudományos életrajzát, valamint
az opponensi véleményeket és a jelölt azokra adott válaszait magába foglaló linket (a CDI honlapján) – a védés
kitűzött időpontja előtt legkésőbb 10 naptári nappal az EDI referense elkészíti és intézkedik a Corvinus Hírekben
történő közzétételéről. A meghívó tartalmazza, hogy a nyilvános disszertáció védés online módon kerül
lebonyolításra, valamint felhívja az érdeklődők figyelmét, miszerint a védésen részt venni óhajtóknak a közzétételtől
5 naptári napon belül lehetőségük van a disszertációval kapcsolatban – a nevük, munkahelyük, beosztásuk, email
elérhetőségük megadásával – írásban kérdéseket feltenni, észrevételeket megfogalmazni, melyeket a bizottság
titkárának email címére küldhetnek meg, aki azokat úgy a jelölt, mint az EDI referens számára legkésőbb a védés
előtt 3 naptári nappal összesítve emailen továbbítja.
(4) Az online nyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakaszába csak azok kapcsolódhatnak majd
be, akik a 3) pontban leírt módon már előzetesen is véleményt nyilvánítottak és ennek keretében részvételi
szándékukat is kifejezetten jelezték a bizottság titkára felé. A jelölt a védésen köteles a disszertációjával
kapcsolatban érkezett kérdéseket megválaszolni, az érdemi észrevételekre reagálni.
(5) Az online nyilvános disszertáció védés korlátozott nyilvánosságú szakasza az Office 365–Teams szoftverrel kerül
lebonyolításra, ezzel minden, a vitában részt vevőnek rendelkeznie kell.
(6) Az online nyilvános disszertáció védésen csak olyan bizottsági tagok vehetnek részt, akik az EDI referense által
elektronikusan megküldött felkérő levélre adott válaszlevélben nyilatkoznak arról, hogy a védésen történő saját
részvételük érdekében vállalják a szükséges technikai feltételek térítésmentes biztosítását, így az elvárható
minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat biztosítását. A bizottság tagjai nyilatkoznak, hogy technikai
probléma felmerülése esetén nem hoznak a vita eredményességét, illetve a jelölt teljesítményét negatívan
befolyásoló határozatot. A bizottság tagjaitól elvárt a benyújtott disszertáció és tézisfüzet, az opponensi vélemények,
a jelölt azokra adott válaszainak megismerése, továbbá a prezentáció előzetes megtekintése. A bizottság tagjai az
esetleges technikai problémák azonnali elhárításának elősegítése érdekében mobil telefonos elérhetőségüket
megadják a bizottság titkárának. Ha a jelölt részéről olyan elháríthatatlan technikai akadály merül fel, amely miatt a
védés értékelhetetlen, a védés eredménytelen.
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(7) Mivel az online nyilvános disszertáció védés legfontosabb dokumentációinak és magának a prezentációnak a
nyilvánossága előzetesen biztosításra került (mindenki megismerhette a jelölt szakmai-tudományos életrajzát, a
disszertációt és a tézisfüzetet, véleményezhette azokat, elolvashatta az opponensi véleményeket és a jelölt azokra
adott válaszait, megtekinthette a jelölt prezentációját), ezért az online védés technikailag zavartalan (biztonságos)
lebonyolítása érdekében a bizottság tagjain és a részvételi szándékukat előzetesen jelzett személyeken kívül
kizárólag a következő személyek kapnak meghívást a Teams-en zajló vitára: a jelölt, a jelölt témavezetője, a doktori
iskola vezetője, programigazgatója (alprogramvezetője vagy specializáció vezetője), az érintett intézet vezetője, az
érintett tanszék vezetője, a CDI főigazgatója, a kutatási rektorhelyettes, a Doktorandusz Önkormányzat képviselője,
az Egyetemi Doktori Iroda referense. A Teams-en zajló védés adminisztrációs előkészítéséért az EDI referens, míg
technikai lebonyolításáért a bizottság titkára felelős.
(8) A Teams-en zajló védést a bizottság elnöke irányítja, csak Ő, a jelölt és az éppen hozzászóló kapcsolódik képpel
és hanggal a vitába, a többiek kikapcsolják a kamerát és elnémítják a mikrofont, de folyamatosan jelen vannak. A
védésen a jelölt élőszóban reagál az előzetesen beérkezett és a bizottság tagjai által feltett kérdésekre,
észrevételekre, ezt követően a témavezető fejtheti ki véleményét. A Teams védésen bármely résztvevő többször is
kérdezhet, észrevételt tehet, ha erre az elnök lehetőséget biztosít.
(9) A bizottság állásfoglalását zárt ülésen alakítja ki, ekkor a bizottság tagjain és az EDI referensén kívül minden
résztvevő kilép a Teams meeting-ből, és oda csak a titkár hívása esetén tér vissza.
(10) A titkos szavazás az egyetem informatikai szolgáltatásaiért felelős szervezeti egysége által biztosított platformon
zajlik.
(11) A titkár az ülést követően elkészíti a jegyzőkönyvet, amelyet 3 naptári napon belül emailen egyeztet a bizottság
tagjaival. A jegyzőkönyv részei az annak jóváhagyását visszaigazoló email a bizottság tagjaitól, valamint a titkár által
a Teams értekezlet alapján összeállított jelenléti ív. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár eredeti aláírással hitelesíti
(szkennelt verzió is elfogadható), majd az EDI referens számára megküldi, aki a dokumentumot a védést követő 7
naptári napon belül a védés dokumentációinak rögzítése céljából létrehozott korlátozottan nyilvános felületre feltölti.
(12) A védés jegyzőkönyvét a doktori iskola vezetője terjeszti a Doktori Iskola Tanácsának soron következő ülése
elé, ezt követően a fokozatszerzésre vonatkozó javaslatot a doktori iskola vezetője terjeszti az Egyetemi Doktori
Tanács soron következő ülése elé.
Készítette:

Michalkó Gábor, főigazgató

Ellenőrizte:

Vastag
Gyula,
kutatási
rektorhelyettes
Bíró Barbara, jogi vezető
Sárközi-Kerezsi
Marica,
igazgatási és szabályozási
szolgáltatásokért
felelős
vezető
Elnöki Testület
2020. május 6.
Sárközi-Kerezsi
Marica,
igazgatási és szabályozási 2020. május 6.
szolgáltatásokért
felelős
vezető

Jóváhagyta:
Kiadta:

-5-

ET-45/2020 (V. 6.)

