
Segédlet a PhD dolgozatok megírásához, 
házivédéséhez és beadásához

A PhD dolgozatokat s valamennyi az alábbiakban 
felsorolt dokumentumot a Dékáni Hivatalban 
egyidejűleg szükséges beadni. Az átvétel tételes 
ellenőrzéssel történik.

1.)A kitöltött jelentkezési lap, s a lap hátoldalán 
felsorolt dokumentumok (mindezeket a doktori 
cselekmény kezdetekor kell benyújtani, ez általában 
nem esik egybe a dolgozat beadásával). Megjegyezzük, 
hogy külföldön szerzett diploma esetén annak 
előzetes elismertetése szükséges.

2.) PhD dolgozat (3 példány bekötve és 2 
munkapéldány). Javasoljuk a dolgozatokat könyv 
alakban (B5) köttetni és kétoldalasra nyomtatni. Ez 
2013 január 1 után beadott dolgozatoknál már kötelező.

3.) Tézisfüzetek MAGYAR (30 példány) és ANGOL (10 
példány). Mindkét dokumentum címlapját a honlapon 
található „Tézisfüzet fedőlapminta „ nevű word 
dokumentumot felhasználva kell megszerkeszteni. A 
tézisfüzet szerkesztési útmutató a honlapon „PhD 

tézisek tartalmi és formai követelményei” cimen 
található meg. A tézisfüzetekben megadott, a dolgozat 
témájából született saját publikációknál meg kell adni a 
megjelenésekor érvényes hatásfaktor értékét. Az 1 
oldalas abstract nem fogadható el publikációnak, ne is 
szerepeljen a dolgozatban vagy a tézisfüzetben.

4.)Házivédés jegyzőkönyve, jelenléti íve,(a 
jelenlévők tudományos fokozatának megjelölésével), 



meghívója és a két opponensi bírálat beadandó a 
dolgozattal együtt. A jegyzőkönyv tartalmazza a 
jelenlévők és a bírálók ajánlását a dolgozat 
beadhatóságáról. A házivédést minden esetben a BME 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar valamelyik 
tanszékén kell megszervezni. A házivédést javasoljuk 
akadémiai munkabizottságban is meghirdetni.

5.) Amennyiben a házivédés során számottevő 
változtatásokra merült fel javaslat, mellékelendő az 
ezek kapcsán elvégzett javítások, vagy változtatások 
listája, vagy ha a szerző nem kíván változtatni, akkor 
ennek indoklása.

6.) Publikált folyóirat cikkek: Ezek a beadott 
dolgozatnak részét képezik, azaz a dolgozat 
értékeléséhez beadandók a dolgozat példányszámának 
megfelelően. Amennyiben a dolgozat és a vele együtt 
bekötött közlemények együttes terjedelme túl nagy 
lenne, célszerű a cikkek fénymásolatát egy külön 
kötetbe bekötve mellékelni a dolgozatokhoz. 

7.)Társszerzői nyilatkozatok formaszövege az 
„Útmutató a PhD beadáshoz” dokumentumban 
megtalálható. A társszerzői nyilatkozatokban a PhD 
vagy CSc fokozattal nem rendelkező hazai szerzők 
százalékos részvételéről kell nyilatkozni.

8.) Kitöltött „Publikációk pontozása” táblázat, végén 
az összesített ponttal és a jelölt aláírásával.

9.) A szóbeli előadás (lásd Útmutató a PhD 
beadásához) megtartását igazoló dokumentum.

10.) A szerzőkre vonatkozó nyilatkozat kitöltése és 
bekötése az értekezés végére, a nyilvánosságra 



hozatalról szóló nyilatkozat beadása külön lapon 
(szövege megtalálható az útmutatóban). 

11.) Egyoldalas magyar és angol nyelvű 
összefoglaló 2 pld-ban. Az összefoglalók elején legyen 
feltüntetve a dolgozat címe, szerzője továbbá a szerző 
által publikált 5 legfontosabb cikk bibliográfiai adatai.

12.) CD-n, 1-1 fileba rendezve (pdf formában) kérjük 
beadni a 

a) dolgozat teljes anyagát

 b) a tézisfüzeteket, valamint 

.c) az 1 oldalas összefoglalókat.

13.) Esetleg még be nem mutatott eljárási díj 
befizetését igazoló szelvény.

NYILATKOZAT

Alulírott…………………………………………………….kijelent
em, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem 
és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. 
Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos 
tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, 
egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest,……………………………….………



………………………………
…………….



Nyilatkozat nyilvánosságra hozatalról

Alulírott ………………………………………………………
hozzájárulok a doktori értekezésem interneten történő 
nyilvánosságra hozatalához az alábbi formában*:

korlátozás nélkül

elérhetőség csak magyarországi címről

elérhetőség a fokozat odaítélését követően 2 év 
múlva, korlátozás nélkül.

elérhetőség a fokozat odaítélését követően 2 év 
múlva, csak magyarországi címről.

Budapest, 201…………..……………….

………………………………
…………

• a megfelelő választást kérjük aláhúzni


