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Komplex vizsga 

 

 

(23) [DR. 12/A. § (1)]  

A komplex vizsgát - az Nftv. 72. § (5) bekezdésének megfelelően - az Országos Doktori 

Tanács által meghatározott elvek mentén szükséges megszervezni. A komplex vizsga 

követelményeit – a doktori iskola működési szabályzatában meghatározott módon – a doktori 

program meghirdetésekor közzé kell tenni. 

 

(24) [DR. 12/A. § (2)]  

A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három 

tagból áll. A bizottsági tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban az Egyetemmel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, 

habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, 

kutató lehet. A bizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A 

bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.  

 

(25) [DR. 12/A. § (3)]  

A komplex vizsga két részből áll: 

a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág  

szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad 

számot és 

b) a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból. 

 

(26) A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó két tárgyból tesz vizsgát. A tárgyak 

listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza, és elérhető a doktori iskolák honlapján.  

 

(27) A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot 

szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés 
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második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az 

eredmények publikálásának ütemezését. Előadásában kitér eredményeinek tudományos 

jelentőségére és innovációs tartalmára, illetve –amennyiben releváns – a kutatás technológiai 

motivációira, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára. A vizsgázó a vizsga 

előtt legalább egy héttel elektronikus formában benyújtja a bizottság számára az eddig elért 

eredményeinek rövid összefoglalását, valamint a Magyar Tudományos Művek Tára oldalról 

lekérdezett publikációs listáját. 

 

(28) A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A 

komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt 

sikeresnek ítéli meg.  

 

(29) [DR. 12/A. § (4)]  

A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban 

ismételheti meg. 

 

(30) [DR. 12/A. § (5)]  

A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész 

napján kell kihirdetni. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem 

megfelelt minősítés lehet. 

 

(31) A komplex vizsga eredménye nem számít bele a doktori fokozat minősítésének 

kialakításába, de sikeres teljesítése a képzés második szakaszába történő belépés feltétele. 

 

 


