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Bírálói útmutató a doktori (PhD) értekezés hivatalos bírálatához 
 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Műszaki Dok-

tori Iskola Tudományági Doktori Tanácsa a doktori (PhD) értekezés hivatalos bírálatának elkészíté-

séhez, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat (EDHSZ) vo-

natkozó rendelkezéseire hivatkozva az alábbi útmutatót adja ki. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat (EDHSZ) 43. § a 

doktori értekezés tartalmi és formai előírásairól az alábbiakat rögzíti  

 

A doktori értekezés  

43. § 

(kivonat) 

 

(1) A doktori értekezés a doktori értekezés benyújtójának kutatási célkitűzéseit, a kutatási témája 

szakirodalmának összefoglalását, a hipotéziseit, a vizsgálati módszereit és eredményeit, az önálló 

egyéni következtetéseit és új tudományos eredményét (eredményeit), továbbá a gyakorlati alkalma-

zási lehetőségeket, a szerző ajánlásait bemutató, összefoglaló jellegű munka, amellyel a doktori érte-

kezés benyújtója bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló meg-

oldására képes. 

 

(2) Az értekezés tartalmazza: 

a) a doktori értekezés benyújtójának és témavezetőjének nevét; 

b) az értekezés címét; 

c) a releváns szakirodalom áttekintését; 

d) a tudományos probléma megfogalmazását; 

e) a hipotéziseket; 

f) a kutatási célokat; 

g) a kutatási módszereket; 

h) az elvégzett vizsgálat tömör leírását és a részkövetkeztetéseket fejezetenként; 

i) az összegzett következtetéseket; 

j) az új tudományos eredményt (eredményeket) tömören megfogalmazva, számozott listába 

szedve; 

k) az ajánlásokat; 

l) lehetőség szerint a kutatási eredmény (eredmények) gyakorlati felhasználhatóságát; 

m) a hivatkozott irodalom jegyzékét; 

n) a doktori értekezés benyújtójának a témakörből készült publikációs jegyzékét. 

 

(3) Az értekezésnek tartalmaznia kell tudományos problémát, az erre adekvát tudományos módszer-

tant és ennek keretében alkalmazott vizsgálati módszereket, kutatási célkitűzéseket, hipotéziseket, a 

releváns hazai és nemzetközi szakirodalom értékelését, önálló egyéni következtetéseket, a hazai és 
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nemzetközi tudományos közösség számára értelmezhető új tudományos eredményeket, azok gyakor-

lati alkalmazási lehetőségeivel. 

 

(4) Az értekezés formai követelményei: 

a) az értekezés mellékletekkel, esetleg függelékkel kiegészített szöveges része legyen össz-

hangban a választott kutatási témával. A doktori értekezés terjedelme társadalomtudomá-

nyok tudományterületen legalább 200 oldal, legfeljebb 250 oldal, műszaki tudományok tu-

dományterületen legalább 130 oldal, legfeljebb 200 oldal lehet. A terjedelembe nem számí-

tanak bele az alábbi részek: függelékek, mellékletek, irodalomjegyzék, bibliográfia; 

b) legyen ellátva tartalom- és a felhasznált irodalom jegyzékével, a szükséges ábrákkal, vázla-

tokkal, táblázatokkal, a doktori értekezés benyújtója eddig megjelent publikációinak jegyzé-

kével. Az értekezésen fel kell tüntetni az Egyetem megnevezését, az értekezés címét, a dok-

tori értekezés benyújtója és a témavezető nevét, a megírás évét és helyét; 

c) az irodalmi hivatkozások bibliográfiai adatait az értekezés végén kell megadni, és a szöveg-

ben minden egyes előfordulás alkalmával egyértelműen utalni kell a forrásműre; 

d) az értekezést általában magyar nyelven, a papírlap egyik oldalára, Times New Roman betű-

típussal, 12 pontos betűnagysággal, számozott oldalakkal, 1,5-es sortávolsággal, keménykö-

tésben, nyolc egymással megegyező példányban kell elkészíteni, melyekből kettőt kemény-

kötésben, a további 6 példányt spirálfűzötten kell benyújtani; 

e) az értekezés a TDT előzetes hozzájárulásával az 50. § (2) bekezdésében foglalt szempontok 

figyelembevételével, valamint a DI képzési tervében a képzés nyelvére vonatkozó előírások 

betartásával, indoklással idegen nyelven is elkészíthető és azonos nyelven védhető; ebben 

az esetben a fokozatszerzési díj kétszerese fizetendő;  

f) az értekezés elején helyet kell biztosítani a témavezető aláírásának;  

g) az értekezés elektronikus változatát tartalmában és formailag a nyomtatott változattal meg-

egyezően, MS Word (doc, vagy docx), Rich Text (rtf), OpenDocument (odt) vagy Portable 

Document (pdf) formátumban, tömörítetlenül és jelszavazás nélkül, egy állományként el-

mentve kell leadni a TÜI-ben, lezárt optikai adathordozón, egy példányban. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat (EDHSZ) 47. és 48. 

§ a doktori értekezés bírálatáról az alábbiakat rögzíti  

 

A doktori értekezés bírálata  

47. § 

(kivonat) 

 

(2) A két hivatalos bíráló az értekezés benyújtásától számított - a felsőoktatási intézmény doktori 

szabályzatában meghatározott szorgalmi időszakra eső - két hónapon belül írásos bírálatot készít az 

értekezésről, és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre. Ha az egyik bíráló 

javaslata nemleges, a doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. 

 

48. § 

(kivonat) 

 

(1) A bírálatnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) a bírálat általános részében (az indoklás közlésével) a következőkre kell kitérni: 

aa) az értekezés megfelel-e a formai előírásoknak; 

ab) a téma jelentősége és időszerűsége; 
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ac) a témával kapcsolatban áttekintett irodalom mennyisége, helyes-e annak értékelése, va-

lamint felhasználása a téma kimunkálásában; 

ad) összhangban vannak-e a kutatómunka célkitűzései, módszerei és eredményei; 

ae) elfogadja-e az önálló kutatómunka eredményeit új tudományos eredménynek (eredmé-

nyeknek); 

af) az értekezés összességében megfelel-e a nyilvános védésre bocsátás feltételeinek; 

b) amennyiben az értekezés idegen nyelven készült és a védés is idegen nyelvű, akkor a bírála-

tot az adott idegen nyelven is el kell készíteni. 

 

*A hivatalos bíráló a bírálatában a doktori (PhD) értekezéssel kapcsolatban, különösen a tudományos 

eredményekre fókuszálva fogalmazzon meg kérdéseket a doktori értekezés benyújtója felé. 

 

(2) A hivatalos bírálók által a bírálatban feltett kérdésekre a doktori értekezés benyújtója a nyilvános 

vita előtt a bírálóknak írásban köteles válaszolni. 

 

(3) Két elutasító bírálat esetén ugyanazon doktori témában új doktori értekezés benyújtása leghama-

rabb két év elteltével, de három éven belül, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. Az új érte-

kezést lehetőleg az eredeti bírálóknak kell kiadni. 

 

*A hivatalos bíráló a bírálatot az EDHSZ 47. § (2) pontjában meghatározott határidőt figyelembe 

véve aláírásával ellátva papíralapon és elektronikus formában is küldje meg a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola titkárságára 1581 

Budapest, Pf.: 15.; fax: 432-9040; kmdi@uni-nke.hu! 

 

*A bírálatot a nyilvános védésén szóban ismertetni kell, és a hivatalos bírálónak javaslatot kell tennie 

a tudományos fokozat odaítélésére, illetve elutasítására. 

 

A bírálati útmutatót a KMDI Tudományági Doktori Tanács a 3/2019. (IX. 12.) számú határozatával 

fogadta el. 

 

Budapest, 2019. szeptember 12 - én. 

 

 

 Prof. Dr. Kende György sk. 

 a NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője 
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