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A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szenátusának 39/2020. (05.13.) sz. határozata  

a HKR veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól  

a doktori képzés tekintetében  

 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdése, valamint a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendje 16. § 

(2) bekezdés a) pontja, fa) és fb) alpontjai alapján fennálló jogkörében eljárva az Egyetemi 

Doktori Tanács javaslatára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szenátusa az alábbi döntést 

hozza: 

 

I. Bevezető rendelkezések 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 

idejére, a 2019/2020. tanév II. félévében, továbbá a 2020. évi doktori felvételi eljárás 

vonatkozásában az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet – Hallgatói 

Követelményrendszere (a továbbiakban: HKR) Doktori Szabályzata és Doktori Képzés 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a jelen határozatban meghatározott eltérésekkel 

alkalmazandó. 

 

II. Doktori Szabályzat (DSZ) 

(1) A DSZ komplex vizsgára való bejelentkezésről szóló 19. § (4) bekezdés szerinti, a védési 

eljárásra vonatkozó kérelem benyújtásáról szóló 23. § (2) bekezdés szerinti, valamint a 

doktori értekezés benyújtásáról szóló 24. § (4) bekezdés szerinti határidők a veszélyhelyzet 

ideje alatt nyugszanak, azaz a határidők számítása megszakad a veszélyhelyzet 

elrendelésének napjával. A veszélyhelyzet megszűnése után a határidő számítása 

folytatódik. A régi rendszerű doktori képzés doktorjelöltjei által indított fokozatszerzési 

eljárásokban meghatározott szigorlati és disszertáció-benyújtási határidőkre a 

határidőnyugvás a fentiek szerint alkalmazandó. 

        

(2) A DSZ 22. § szerinti műhelyvita kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus 

úton (továbbiakban: videókonferencia) vagy a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti 

körülmények között valósulhat meg. A műhelyvita videókonferencia keretében történő 

megtartása esetén a műhelyvitára a disszertáció-tervezetet kizárólag elektronikus úton kell 

benyújtani. 

 

(3) A DSZ 26. § (2) és 28. § (2) bekezdések szerinti mestermű bemutatása kizárólag a 

járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között teljesíthető. 

 

(4) A DSZ 22. § szerinti komplex vizsga kizárólag a III. (4) bekezdés szerinti időszakban vagy a 

járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között teljesíthető.  

 

(5) A DSZ 28. § (6) bekezdés szerinti doktori értekezés nyilvános vita keretében történő védése 

a DI zenetudományi tagozatán a PhD-DT választása alapján teljesíthető:  

a) videókonferencia keretében, vagy 
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b) a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között.  

 

(6) A DSZ 26. és 28. §-ai szerinti doktori értekezés nyilvános vita keretében történő védése a DI 

zeneművészeti tagozatán a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között 

teljesíthető. 

 

(7) A régi rendszerű doktori képzés fokozatszerzési eljárása során teljesítendő doktori szigorlat 

a tudományterületi doktori tanács választása alapján teljesíthető: 

a) videókonferencia keretében, vagy 

b) a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között. 

 

(8) A (2), (5) és (7) bekezdések szerinti videókonferencia a jelölt és a bizottság tagjai között oly 

módon valósulhat meg, hogy a bizottság számára egyértelmű legyen, hogy a feltett 

kérdésekre adott válaszok a jelölttől származnak. Az ilyen módon lefolytatott vita 

nyilvánosságát is biztosítani kell a vita előzetes meghirdetésével úgy, hogy a vitába történő 

bekapcsolódás lehetőségét bárki számára lehetővé kell tenni. Biztosítani kell továbbá a 

technikai lehetőséget arra, hogy a bizottság tagjai titkosan szavazzanak. A 

videókonferenciáról tilos felvételt készíteni. 

 

III. A Doktori Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (DTVSZ) 

(1) A DTVSZ 8. § (1) és (2) bekezdése és 9 §-a szerinti felvételi vizsga videófelvétel 

benyújtásával, elektronikus úton beküldendő feladatokkal, online vizsgafeladatokkal, illetve 

videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesülhet.  

 

(2) Az DI Titkársága a felvételi vizsgák megszervezése során közli a jelentkezővel, hogy a 

felvételi vizsgák milyen elektronikus kapcsolattartási csatornákon keresztül, illetve mely 

informatikai rendszerek, alkalmazások használatával valósulnak meg. Amennyiben a 

jelentkezőnek nem áll rendelkezésére minden technikai felszereltség, akkor ezt jeleznie kell 

a DI Titkársága részére. A DI Titkársága haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt az 

esetleges alternatív elektronikus és/vagy informatikai lehetőségekről. Amennyiben 

alternatív lehetőség az Egyetem önhibáján kívüli okból nem áll rendelkezésre, akkor az 

Egyetem nem köteles biztosítani a felvételi vizsga lehetőségét. 

 

(3) A felvételi vizsgákkal kapcsolatos, a DTVSZ 11. § (2) és (3) bekezdései szerinti betekintési 

lehetőséget kizárólag elektronikus úton kell biztosítani.  

 

(4) A DTVSZ tanév időbeosztására vonatkozó 31. és 36. §-aitól eltérően a Doktori Iskola a 

komplex vizsgákat szeptember 1. és 20. között szervezi meg, a pótvizsga-időszak 

szeptember 21. és 30. között kerül megtartásra. 

 

(5) A DTVSZ 36. § (3) szerinti vizsgák az adott kurzusok/tantárgyak előadói, illetve gyakorlatok 

(szemináriumok) vezetői döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatokkal, 

online vizsgafeladatokkal, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával 

teljesülnek. 
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(6) A videófelvétel benyújtása esetén azoknak olyannak kell lennie, hogy abból a hallgató vagy 

jelentkező személyazonossága a felvétel teljes hossza alatt hitelt érdemlően megállapítható 

legyen, valamint az az egyes művek/tételek tekintetében vágatlan legyen.  A videófelvétel e 

határozat szerinti feltételeknek való megfelelését az Egyetem jogosult ellenőrizni. E 

feltételeken túl a felvétel műszaki-technikai minősége nem befolyásolhatja a teljesítmény 

értékelését.  

 

(7) A DT által kijelölt szakértő bizottság tagjai a videókonferencia keretében megvalósuló 

doktori szigorlat, műhelyvita, védési eljárás értékelésére irányuló, nem nyilvános 

megbeszéléseiket, értékeléseiket, valamint a felvételi teljesítmények értékelését 

videókonferencia keretében valósítják meg.  

 

IV. Egyéb rendelkezések 

(1) Amennyiben időközben bekövetkező jogszabályváltozás szerinti kötelező rendelkezés 

ellentmond, illetve eltér a HKR jelenlegi szabályaitól vagy a jelen határozat II. és III. fejezet 

szerinti szabályoktól, akkor azt a HKR-be való beemelés, illetve az Egyetem külön 

rendelkezése nélkül is alkalmazni kell. 

 

(2) Felhatalmazást kap az EDT elnöke, hogy a jelen határozatban nem szabályozott, a 

tanulmányi és vizsgakövetelmények és felvételi vizsgák zavartalan lebonyolításával 

kapcsolatosan felmerülő, azonnali vagy legkésőbb 48 órán belül megoldást igénylő, 

elsősorban operatív jellegű kérdésekben szükség szerint, soron kívül döntést hozzon. A 

döntés nem lehet jogszabályi rendelkezésekkel vagy a (volt) hallgatók vagy jelentkezők 

egyenlő esélyeivel ellentétes.  

 

V. Záró rendelkezések  

(1) A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, 

veszélyhelyzet idejére kiadott kormányrendeletek, valamint az egyetemi belső szabályozók 

rendelkezéseit kell alkalmazni.        

  

(2) Jelen határozat annak elfogadása napján lép hatályba, és a 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig hatályos. 

 

 

Budapest, 2020. május 13.  

 

 Dr. Vigh Andrea s. k.  

  rektor 


