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A BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola a COVID19  járványhelyzet miatt a következő 
online eljárási rendet vezeti be 2020. május 14-től kezdődően határozatlan ideig.   
 

1. Az alábbi online eljárásrend csak a fokozott járványügyi védekezés időszakára érvényes, és 
amint a körülmények lehetővé teszik, vissza kell térni a személyes jelenléten alapuló „normál” 
ügymenetre. 

2. Az online eljárások során a vonatkozó szabályzatoktól és jogszabályoktól – a papírmentességet 
és a személyes jelenlétet leszámítva – eltérni nem lehet.  

3. A HBDT ülések online történnek a DI vezetőjének kezdeményezésére. A titkos szavazásokat 
a testület a https://www.adoodle.org rendszeren keresztül folytatja le.  Az ülések 
jegyzőkönyvezése a DI vezetőjének a feladata.  

4. 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 szigorlat online lefolytatásáról a HBDT saját hatáskörben dönt, míg a PhD 
védésre vonatkozó kérvényt – a HBDT pozitív elbírálása esetén – a DI vezetője az EHBDT elé 
terjeszti. 

5. Az online esemény technikai lebonyolítására a DI vezetője minden alkalomra kijelöl egy 
szervezőt. A szervező dönti el, hogy az esemény a Microsoft Teams vagy a Zoom Meeting 
platformon legyen megtartva.  

6. A 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.  

7. 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.  

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

9. 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.    



10. Amennyiben egy online eljárás közben a bizottság egyik tagjával vagy a jelölttel megszakad a 
kapcsolat, annak helyreállításáig az eseményt nem lehet folytatni. A szervező felelőssége 
ellenőrizni, hogy a bizottsági tagokkal és a jelölttel a kapcsolat folyamatos-e. Bármely 
bizottsági tagnak vagy a jelöltnek lehetősége van utólag jelezni, hogy a kapcsolata nem volt 
megfelelő és ez befolyásolta az eljárás kimenetelét (lásd: 11. pont).  

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.  
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