
Az új doktori képzésben a 4. aktív szemeszter végén kerül sor a komplex vizsgákra. 
A komplex vizsga teljesítésének határideje: 2023. augusztus 31.  
Az alábbiakban tájékoztatást adnunk Önöknek a teendőkről. A komplex vizsgáról 
szabályzatunk a mellékletben (lásd csatolva) olvashatóak szerint rendelkezik, ezek 
alapján a következő menetrendet kérjük követni.  
  
1. A komplex vizsgákat ebben a félévben júniusban és július elején, illetve augusztus 
végén rendezzük meg. Ehhez az szükséges, hogy a komplex vizsgák bizottságát és 
a komplex vizsgák tárgyait a HBDT a márciusi ülésén megszavazza. Így elegendő 
idő áll rendelkezésre a szervezésre, illetve a felkészülésre.  
  
2. A komplex vizsgára jelentkezés első lépése a 081 PhD Komplex vizsga 
jelentkezés - VBK nevű Neptun kérvény kitöltése és hozzá a benne felsorolt 
mellékletek feltöltése. A kérvény a Neptunban az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető 
kérvények menüből érhető el február 13-tól.  
A Neptun kérvényben egyebek mellett kérjük megadni a komplex vizsga 2 tárgyát, és 
javaslatot a komplex vizsga bizottságára (póttagok és elnök megjelölésével). A 
bizottsági javaslatnál kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy a bizottság elnöke csak 
egyetemi tanár vagy MTA Doktora vagy Professor Emeritus/Professor Emerita lehet, 
illetve hogy a bizottság tagjainak minimum 1/3-a külsős kell legyen. A bizottságba 
javasolt tagokkal nem kötelező előzetesen egyeztetni.  
A választható tárgyak listája itt tekinthető meg: http://www.ch.bme.hu/oktatas/doktori-
kepzes/phd-kepzes-uj/kepzes-es-kovetelmenyek/  
  
A 081-es Neptun kérvény február 13-tól elérhető, beadási határideje 2023. 
március 12. 23:59:00.  
  
3. Felhívjuk figyelmüket a szabályzatban „A komplex vizsgára történő jelentkezés 
feltételei” című pontra. Ezeket a feltételeket a komplex vizsgára való majdani (vagyis 
nem a fent részletezett) Neptunos jelentkezésig kell teljesíteni, amelynek határideje 
várhatóan május végén lesz azok számára, akik a nyár eleji időszakban szeretnének 
komplex vizsgát tenni. Akinek bármilyen csúszás lenne a bármelyik feltétel 
teljesítésében, az augusztusi időszakra tud jelentkezni majd, itt a feltételek 
teljesítésének határideje augusztus elején lesz.  
Kérjük, hogy akinek a publikáció elfogadása kérdéses a komplex vizsgáig, legkésőbb 
a 2023. június  22-i HBDT ülésre adja be a benyújtott státuszú publikációra 
vonatkozó kérvényt és mellékleteit (beadási határidő: 2023. június 12.). Ilyen kérvény 
benyújtására a júniusi HBDT ülés után NINCS lehetőség. A kérvényt erről az 
oldalról: http://www.ch.bme.hu/oktatas/doktori-kepzes/phd-kepzes-uj/komplex-
vizsga/  lehet letölteni, és nekem kell a mellékletekkel együtt emailen elküldeni.  
  
4. A HBDT által jóváhagyott komplex vizsga bizottsági listát az ülést követő 
időszakban a Neptun kérvényhez mellékletként töltjük fel excel formátumban (kb. 
március vége-április eleje). Ennek megtörténtéről minden érintett értesítést kap, a 
komplex vizsgát ekkortól lehet majd szervezni.  
 
Kérem, hogy mindenki ellenőrizze, hogy a tavaszi félévre felvett tárgyaival együtt 
minden, a mintatantervben az első 4 félévre előírt tárgyat teljesített/felvett. 
A komplex vizsga konkrét időszakáról és a komplex vizsgára jelentkezés további 
menetéről később értesítjük az érintetteket.  
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