
A doktori disszertáció és mellékletei 
 

a BME Doktori és Habilitációs Szabályzata (DHSZ) alapján 
 

15.§ (8) bek. 
a) Az értekezésben a jelöltnek célkitűzéseit, új tudományos/művészeti eredményeit, szakmai alkotásának 

leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási/alkotó módszereit kell bemutatnia. 
b) Az értekezés összefoglaló jellegű munka, amely magyarul, angolul, vagy kérelemre – a HBDT 

jóváhagyásával – az Egyetem más oktatási nyelvén is beadható. 
c) Az értekezés maximum 250 ezer (építőművészeti értekezésnél 125 ezer) karakter terjedelmű lehet, amibe 

az ábrák által elfoglalt sorok is beleértendők (az esetleges "Függeléket", illetve "Mellékletet" ebbe nem 
kell beszámítani). 

d) Értekezés esetén az összefoglaló fejezetnek tartalmaznia kell a tézisfüzetben szereplő tézispontokat, 
valamint a tézispontokban megfogalmazott állításokhoz egyértelműen hozzárendelt saját publikációra 
való hivatkozást. 

 
16.§ (5) bek. 
A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben, vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül 
kell benyújtani. 
 

A benyújtandó anyag 
 
21.§ (1) bek. 
 
Nyomtatott (5 példány) és elektronikus (5 db CD, pdf) formában az alábbiak: 

értekezés (2 kötött, 3 fűzött) 
az értekezés egyoldalas összefoglalója magyar nyelven 
az értekezés egyoldalas összefoglalója angol nyelven 
tézisfüzet magyar nyelven 
tézisfüzet angol nyelven 

 
továbbá az alábbi mellékletek 
 
a) a HBDT részletes követelményrendszerében megfogalmazott feltételeknek eleget tevő, az önállóan 

elért eredményeket megfogalmazó tézispontokhoz kapcsolt tudományos közlemények listája  
(3 példány) 
Még meg nem jelent, de közlésre elfogadott publikációkhoz a szerkesztő elfogadó nyilatkozata  
(1 példány) 
MTMT lista  (1 példány) és – a GSZT DI esetében – ponttáblázat (1 példány) 
(A publikációs követelmények teljesítésének elbírálása a 15.§ (7) bek. alapján a Magyar Tudományos 
Művek Tára (MTMT) adatbázisába - https://www.mtmt.hu// - bevitt adatok alapján történik.) 

b) a tézispontokhoz kapcsolt tudományos közlemények másolata, illetve a művészeti alkotások 
megfelelő dokumentációja (2 példány) 

c) társszerzői lemondó nyilatkozatok (3 példány) 
d) nyilatkozat arról, hogy az értekezés a szerző önálló munkája, és a más művekből szó szerint idézett, 

vagy tartalmilag átvett részeket megfelelő módon idézi (3 példány) 
e) nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul az értekezés és a tézisfüzet honlapon történő nyilvánosságra 

hozatalához (3 példány) 
f) szakmailag illetékes oktatási szervezeti egységben (vagy a HBDT előzetes jóváhagyásával más 

tudományos fórumon) folytatott házivédés jegyzőkönyve (mellékleteivel) (3 példány) 
 
valamint 
 
nyilatkozat arról, hogy nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, 
illetve fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését két éven belül nem utasítottak el, illetve két éven belül 
nem volt sikertelenül zárult doktori védése /16.§ (6) bek. b) pont/. (1 példány) 


