
Komplex vizsga: 

A bizottság összetételére vonatkozóan ideiglenesen változott az előírás. Szabályos a vizsga 

úgy is, ha csak két bizottsági tag van, illetve nem kötelező a külső tag. A komplex vizsgákat a 

jelentkezések jóváhagyása után (májusi ODT szavazás), lehet majd bonyolítani egészen 

augusztus 31-ig.  

 

Orvostudományi Doktori Tanács (ODT) ajánlás: 

1. A vizsgák szervezésekor, bonyolításakor a személyes találkozások kerülendők.  A már 

jóváhagyott bizottságokkal megoldható a vizsga úgy, hogy a külsős tag online 

csatlakozik (senki sem utazik). Ha ez nem oldható meg, akkor a bizottsági 

módosításokat május 10-ig be kell terjeszteni, hogy az ODT dönthessen. A módosítás 

a kijelölt tantárgyat nem érintheti, kizárólag a vizsgáztatók és az elnök személye 

változhat. 

2. A kivitelezési javaslat: a fertőzésveszély miatt a személyes kontaktust kerülni kell. A 

vizsga online, például Webex felületen történhet. A vizsgázó hallgató a vizsga 

helyszínén (ahol az egyik bizottsági tag és/vagy jegyzőkönyvezető is tartózkodik) 

elkülönítetten tartózkodjon egy helyiségben (ahol segítséget semmilyen módon nem 

tud igénybe venni), illetve a bizottsági tagok is külön-külön helyiségben (akár más 

épületben, városban) monitorral, kamerával, hangszóróval, mikrofonnal.   

3. A hallgató a vizsga után (elméleti és disszertációs rész) kilép az online felületről. A 

bizottsági tagok továbbra is online kapcsolatban maradnak, döntenek a vizsgán 

nyújtott teljesítményről. A jegyzőkönyvet vezető személy megírja a jegyzőkönyvet 

(javasolt ezt elektronikusan tenni). A vizsgázó újra csatlakozik (például 

mobiltelefonos hívást követően), ekkor tájékoztatják az eredményről. A 

jegyzőkönyvet a bizottsági tagok e-mailben megkapják, aláírják, majd postázzák a 

PhD irodába. Aki esetében a postázás nem oldható meg biztonságosan (otthon 

tartózkodó bizottsági tag, akinek ehhez valóban postai hivatalba kellene mennie), a 

szkennelt/fotózott verzió is megfelelő, később pótoljuk az eredeti aláírással ellátott 

példányt. 

4. A jegyzőkönyveket előkészítjük, a jelentkezések elfogadása után elektronikusan 

elküldjük a doktori iskoláknak.  

Nyilvános vita: 

„A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 

veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt nyilvános vita kizárólag a 

veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett rendezhető.” 

Az ODT javaslata: 

A nyilvános viták lebonyolítását a járványügyi vészhelyzet miatt az ODT a vészhelyzet 

elhárulása utánra halasztja. Kizárólag különösen indokolt esetben, kérvény benyújtása,annak  



pozitív elbírálása esetén, az előírt szabályok betartása mellett szervezhető nyilvános vita. „A 

veszélyhelyzet idején megtartott nyilvános viták esetében is be kell tartani a doktori 

kormányrendelet előírásait a) a bírálóbizottság összetételére; b) a nyilvánosság biztosítására 

és c) a bizottság szavazásának titkosságára vonatkozóan.” 

„A nyilvános vitát … virtuálisan, online módon kell lebonyolítani olyan feltétellel, 

hogy egyszerre kép- és hangátvitel is legyen a jelölt és a bizottság tagjai között, 

valamint a bizottság számára egyértelmű legyen, hogy a feltett kérdésekre adott 

válaszok a jelölttől származnak. Az online módon lefolytatott vita nyilvánosságát is 

biztosítani kell, bárki számára lehetővé kell tenni a bekapcsolódást a vitába. 

Biztosítani kell a technikai lehetőséget arra, hogy a bizottság tagjai titkosan 

szavazzanak. A nyilvános vitáról kizárólag az egyetem jogosult felvételt készíteni.” A 

korábbiakban leírt módon jóváhagyott szervezés a jelölt és témavezetője feladata. A 

nyilvános vita időpontjának jóváhagyása csak akkor történik meg,  ha a jelölt és 

témavezetője egyértelműen és igazolhatóan biztosítja a fent leírtakat, illetve a 

szabályzatban foglalt egyéb követelmények is teljesülnek. 

Passzív félév: 

A jelenlegi vészhelyzetben a PhD hallgatók kérvényezhetik a képzési idő 

megszakítását (=passzív félév). A PhD irodának címezve kell kérvényüket benyújtani. 

Számos oka lehet a kérvénynek: egészségügyi okból munkahelytől távol maradás, 

rendkívüli munkavégzés egészségügyi területen, kutatási munka átmeneti 

ellehetetlenülése, etc. Az így eltöltött passzív félév nem növeli az egybefüggően 

igénybevett passzív félévek számát. Állami ösztöndíjat igénybe vevők esetében a 

félévben már igénybe vett ösztöndíjat nem kell visszafizetni, a képzés újra 

aktiválásával pedig tovább jár az ösztöndíj. 

 

PhD felvételi: 

A doktori iskoláktól elektronikusan május 15-ig beérkező anyagokat átnézzük, 

pontozzuk. Az iskolák dropbox mappái elkészültek, a szerkesztési jogot az iskola 

vezetője és titkára kapja. A szóbeli interjúkat online kell bonyolítani. A bizottsági 

tagok, illetve a jelöltek is online kapcsolódnak.  A bizottságokat a jelentkezések 

függvényében, a szokásos módon állítjuk majd össze.  A szervezést a bizottságok 

végzik majd. Részleteket később, a jelentkezések beérkezése után. 

 


