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Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Jelen szabályzat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a doktori 

iskolákról, a doktori eljárás rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.19.) 
Kormányrendelet, és Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) doktori képzésre és 
fokozatszerzésre vonatkozó határozatai alapján készült, összhangban a BME Doktori és 
Habilitációs Szabályzat (BME DHSZ) és a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (BME 
TVSZ) vonatkozó pontjaival. 

(2) A doktori képzés folyamatát és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit – a fentieken 
túlmenően – a Kandó Kálmán Doktori Iskola Képzési Terve és Minőségbiztosítási Terve 
tartalmazza, melyek együttesen határozzák meg a doktori iskola működését. 

 
 

Doktori iskola megalakulása, tagjai és szervezete 
 

2.§ 
 
(1) A Kandó Kálmán Doktori Iskolában (továbbiakban: Doktori Iskola) a korábbi Kandó 

Kálmán Gépészeti Tudományok (Járművek és mobil gépek) (korábban 
Multidiszciplináris Műszaki Tudományok) Doktori Iskola átalakításával, s egyúttal a 
Baross Gábor Közlekedéstudományok Doktori Iskola jogutódjaként jött létre. A jogelőd 
iskolákban 1993 óta folyik PhD képzés, végleges akkreditációjáról – az országos szintű 
rendelkezéseknek megfelelően – 2002. február 22-én született MAB döntés. A Doktori 
Iskola a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán (továbbiakban: Kar) 
működik. 

 
3.§. 

 
(1) A Doktori Iskola törzstagjainak, illetve a törzstagok személyi összetételének az 1. §-ban 

felsorolt szabályzatok vonatkozó követelményein túl a következő feltételeknek is meg 
kell felelniük: 
 
Törzstag az lehet, aki a BME teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanára, vagy a 
387/2012. (XII.19.) Kormányrendeletben megfogalmazott feltételek szerint a BME-vel 
együttműködési szerződést kötött kutatóintézet tudományos tanácsadója vagy 
kutatóprofesszora, vagy a BME Professor Emeritusa. 
 
A törzstagok több mint felének rendelkeznie kell az „MTA doktora” fokozattal/ címmel. 

 
(2) Új törzstagot a doktori iskola a törzstagok javaslata alapján az EHBDT jóváhagyásával 

kooptálhat. 
 

(3) A törzstagok körét a MAB létesítéskori akkreditációja, illetve időszaki felülvizsgálata 
erősíti meg. A törzstagok listája, valamint a törzstagok szakmai munkásságának 
összegzése megtekinthető a www.doktori.hu lapon és elérhető a Doktori Iskola 
honlapján. 
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4.§ 
 
(1) A doktori iskola vezetője az Egyetem teljes munkaidőben, közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott, magas tudományos elismertségű, „MTA doktora” 
fokozattal/címmel rendelkező egyetemi tanára, az adott doktori iskola törzstagja, akit az 
EHBDT javaslata alapján a rektor nevez ki.1 A megbízás időtartama legfeljebb három-öt 
év2, a jogszabályban előírt 70 éves korhatárig korlátlanul ismételhető. 

 
5. § 

 
(1) A BME DHSZ szerint az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (EHBDT) 

felügyeli a BME doktori iskoláiban folyó képzést és eljárásokat. 
 
(2) Az EHBDT mellett, doktori iskolánként, a doktori képzést felügyelő testületként a 

Doktori Iskola Tanácsa (DIT) működik a BME DHSZ 12. § szerint. 
 
(3) A doktori iskolák fokozatszerzést lefolytató testülete – az EHBDT által leadott 

hatáskörben – a doktori iskolánként működő tudományági Habilitációs Bizottság és 
Doktori Tanács (HBDT), amely működését a BME DHSZ 6. § szabályozza. 

 
(4) A Doktori Iskola Tanácsának és Habilitációs Bizottságának mindenkori összetétele, 

valamint a tagok szakmai munkásságának összegzése megtekinthető a www.doktori.hu 
lapon és elérhető a Doktori Iskola honlapján is. 

 
6. § 

 
(1) A 4.§ - 5.§ szerinti megbízások megszűnnek: 

a) a megbízás lejártakor, 
b) a megbízással azonos eljárással történő visszahívással, 
c) a megbízott lemondásával, 
d) a megbízott tartós akadályoztatásával, illetve halálával. 

 
 

Doktori iskola működése 
 

7. § 
 
 
(1) A Doktori Iskola működését – a Kar Dékáni Hivatalának adminisztratív támogatásával – 

a Doktori Iskola vezetője irányítja. 
 

8. § 
 
(1) A doktori témák meghirdetésének és a témavezetők kiválasztásának szabályait a Kandó 

Kálmán Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve tartalmazza. 
 

 
1 BME DHSZ 10. § (1) 
2 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet 4. § (1) 
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(2) A doktori témát, vagy a témavezető/ konzulens személyét kérés(ük)re, az érintett hallgató 
kérésére, vagy saját hatáskörben indokolt esetben a DIT az elkövetkező időszakra 
megváltoztathatja. A DIT a döntés előtt kikéri a témavezető munkahelyi elöljárójának 
véleményét.3 

 
(3) A doktori iskola oktatói azok a tudományos, illetve művészeti fokozattal rendelkező 

oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a DIT adott 
időszakra alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási feladatok ellátására.4 A 
Doktori Iskola oktatója lehet a doktori képzés célkitűzéseinek megvalósítására a BME-
vel írásban rögzített együttműködési megállapodást kötött hazai vagy külföldi kutató-
hely, egyetem, vállalat vagy egyéb intézmény főállású dolgozója (külső oktató). 

 
9. § 

 
(1) A meghirdetett doktori témákra a felvételi vizsgát a Kar Dékáni Hivatala szervezi. A 

Felvételi Bizottságot (FB) a HBDT/DIT jelöli ki. A FB a felvételi beszélgetésen mutatott 
felkészültséget, a korábbi tanulmányi eredményeket, a nyelvismeretet, valamint a korábbi 
szakmai-tudományos tevékenységet 0-100 pont között értékeli. A felvétel feltétele 
legalább 60 pont elérése. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti 
annak biztosítékát, és nem jelenti bármilyen ösztöndíj garantálását. A FB jelentése 
alapján a HBDT/DIT javaslatot tesz a Kar Dékánjának a felvételre, valamint az állami 
ösztöndíjak odaítélésére. A felvételi döntéseket a Kar Dékánja hozza meg. 

 
10. § 

 
(1) Egyéni felkészülők esetén a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex 

vizsgára történő jelentkezéssel, és annak elfogadásával és teljesítésével kezdődik.5 
 
(2) A jelentkezés elfogadásának feltétele a tudományági megfelelés, a doktori fokozatszerzés 

publikációs és nyelvi követelményeinek formális teljesítése (a jelentkezéskor még nem 
kellenek tézispontok, ezért tartalmi értékelés nincs, csak az elvárt számszerű mutatókat 
kell teljesíteni). 

 
(3) A felvétellel a doktori iskola elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül 

meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett 
ismere-tek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni. 

 
(4) Egyéni felkészülőhöz a doktori iskola konzulenst jelöl ki. 
 
(5) A felvételt követő komplex vizsga a kutatási és disszertációs szakasz első félévéhez 

tartozik. 
 

11. § 
 
(1) A DIT minden félév előtt elfogadja a doktori képzésben javasolt tárgyak és oktatóik 

listáját. Az elfogadott tárgyakat meghirdeti a Doktori Iskola honlapján. 

 
3 BME DHSZ 10. § (10) 
4 BME DHSZ 10. § (2) 
5 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet 12. § 
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(2) A DIT véleményezi és jóváhagyja a doktori témakiírásokat. 
 
(3) A hallgatók tanulmányi teljesítményét és kutatási előrehaladási jelentését félévenként a 

DIT értékeli a doktorandusz féléves beszámolója alapján. A hallgatói előrehaladás 
szabályait a Kandó Kálmán Doktori Iskola Képzési Terve tartalmazza. 

 
(4) Azon állami ösztöndíjas hallgatókat, akikre mintatantervben adott félévre szereplő 

kreditek 2/3-át nem teljesítik, a DIT javaslatára a dékán átsorolhatja az önköltséges 
képzésbe.6 

 
(5) A DIT minden évben felülvizsgálja a Működési Szabályzatot, a Képzési Tervet és a 

Minőségbiztosítási Tervet és szükség szerint – az EHBDT jóváhagyásával – módosítja. 
A képzésben lévő doktoranduszok választása szerint kell alkalmazni a felvételkor 
érvényes vagy a módosított követelményeket. 

 
(6) Amennyiben olyan sürgős döntésre van szükség, mely nem teszi lehetővé a testületi ülés 

időben történő összehívását, vagy a téma nem indokolja az ülés összehívását, akkor az 
alább tételesen felsorolt, nyilvános szavazással eldöntendő ügyekben elektronikus úton is 
lehetőség van a testület szavazati jogú tagjai véleményének beszerzésére. A szavazás 
elrendeléséről, kezdeti és lezárási időpontjáról a testület vezetője dönt. A határozati 
javaslatot és az indoklást tartalmazó előterjesztést minden tagnak elektronikus úton meg 
kell küldeni a szavazás lezárási határidejének (év, hó, nap, óra) és a szavazás helyét jelölő 
weblap-cím pontos megjelölésével. Nem tartható elektronikus szavazás, illetve nem 
értékelhető ki az elektronikus szavazás, amennyiben a testület bármely tagja – legkésőbb 
a szavazás lezárási időpontjáig – a határozati javaslat megvitatására ülés összehívását 
kéri. 

 
Az elektronikus szavazás és határozathozatal formai feltételei: 

 
• a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a 

határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható; 
• a döntést megalapozó írásos dokumentáció a tanács tagjaihoz legalább 3 

munkanappal a szavazás záró időpontját megelőzően elektronikus úton 
kiküldésre kerül; 

• a szavazás lezárásáig a beküldött szavazatok nem nyilvánosak; 
• a határozati javaslat akkor van elfogadva, ha tanács tagjainak legalább 

kétharmada részt vett a szavazásban és a szavazásban részt vett tagok több mint 
fele támogatta. 

 
Elektronikus szavazás az alábbi DIT és HBDT ügyekben lehetséges: 

 
• doktori témák meghirdetése, 
• doktori Felvételi Bizottság kijelölése, 
• doktori Felvételi Bizottság jelentésének elfogadása, 
• állami ösztöndíjak listájának és várólistájának elfogadása, 
• munkatervek és beszámolók elfogadása, 

 
6 BME DHSZ 13.§ (8) 
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• komplex vizsga tárgyak tematikájának elfogadása, 
• komplex vizsga tárgyak hallgatókhoz rendelése, vizsgabizottságok kijelölése, 
• PhD beszámoló időpontjának kitűzése, vizsgabizottság összetétele, 
• bizottsági összetétel módosítása, 
• sikertelen fokozatszerzési eljárás lezárása a 2 éves határidő túllépésekor. 

 
A szavazatokat a Dékáni Hivatal ügyintézője összesíti és a testület elnöke, valamint egy 
általa kijelölt tag hitelesíti. A szavazás eredményéről a testület tagjait a szavazás 
lezárását követő 24 órán belül tájékoztatni kell. 

 
12. § 

 
(1) A Doktori Iskola nyilvántartási rendszerének, adminisztrációjának és tájékoztatási 

kötelezettségének feladatát a Kar Dékáni Hivatal látja el. 
 
 

Komplex vizsga  
 

13. § 
 
(1) A komplex vizsgával kapcsolatos szabályokat a 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet, 

a BME DHSZ és a Kandó Kálmán Doktori Iskola Képzési Terve tartalmazza 
 
 

Doktori fokozatszerzés 
 

14. § 
 
(1) A fokozatszerzési eljárást lefolytató szervezet a Közlekedés- és járműtudományok 

Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT). A HBDT előterjesztése alapján a 
fokozatot az EHBDT ítéli oda. A doktori fokozat általános követelményeit a BME DHSZ 
részletesen szabályozza. 

 
(2) A doktori fokozat megszerzésének követelménye a komplex vizsga teljesítése és az 

abszolutórium megszerzése, valamint a két idegen nyelv ismeretének igazolása. A BME 
DHSZ 17. § (3) pontja határozza meg a nyelvvizsga követelményeket. 

 
(3) A saját eredményeket közlő publikációkat a tézispontokhoz kell rendelni, és ezekről a 

doktori iskola által meghatározott formában társszerzői lemondó nyilatkozatot kell kérni. 
 
(4) A fokozat megszerzésének feltétele, hogy a tézispontokhoz rendelt publikációk eleget 

tegyenek a Doktori Iskola részletes publikációs követelményrendszerének. A PhD 
minimum-követelményeket a Kandó Kálmán Doktori Iskolában érvényes PhD 
minimum-követelmények c. dokumentum tartalmazza. 

 
(5) A már folyamatban lévő eljárások esetén a doktorjelölt választása szerint kell alkalmazni 

az indításkor érvényes vagy az azóta esetlegesen módosított követelményeket. 
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(6) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban 
(DHSZ) meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő 
különös méltányolást érdemlő, az Nftv. 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben 
legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint 
meghosszabbítható.7 

 
(7) A doktori értekezést benyújtás (azaz a bírálati szakasz kezdete) előtt tanszéki vitára kell 

bocsátani. A tanszéki vita szabályait a Kandó Kálmán Doktori Iskola Minőségbiztosítási 
Terve tartalmazza. 

 
(8) A bírálókhoz kiküldött értekezés utólag nem módosítható. Amennyiben a Bíráló 

Bizottság szakmailag hibás állításokat kifogásol, vagy nem fogad el tézispontokat, akkor 
a bizottsági jegyzőkönyv erre vonatkozó részét a disszertációhoz csatolják (elektronikus 
formában is), és a megvédett értekezés ezzel a kiegészítéssel kerül nyilvánosságra 
(könyvtár, repozitórium). 

 
(9) A fokozatszerzési eljárás lefolytatásában a HBDT munkáját egy 5-7 tagú Bíráló Bizottság 

segíti, amelynek elnöke a doktori értekezés szakterületének egyetemi tanára, vagy 
Professor Emeritusa. A bizottság tagjai a felkért bírálók is. A Bíráló Bizottság 
kijelölésekor titkárt, póttagot és pótbírálót is meg kell nevezni. A bírálati eljárásban részt 
vevő személyeknek tudományos (vagy művészeti) fokozattal kell rendelkezniük. A két 
hivatalos bíráló egyike, valamint a Bíráló Bizottság tagjainak legalább 1/3-a külső 
meghívott, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban 
nem álló személy. Nem minősül külső meghívottnak a BME azonos karán foglalkoztatott 
Professor Emeritus. 

 
(10) A doktorandusz a nyilvános vita keretében ismerteti értekezésének téziseit, majd a 

bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol.  
 
 
 
Budapest, 2020. április 03. 
 
 
 

      Dr. Gáspár Péter 
a Doktori Iskola vezetője 

 
 
 

 
7 Nftv. 53. § (4) 


