
19. § [A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos feltételei]  
 

(1) fokozatszerző tudományos és publikációs tevékenységét, valamint a fokozatszerzési feltételeket (III.3.-

7-9. melléklet) a felkészülés módja és a téma tudományszaki besorolása szerint kell vizsgálni és 

megállapítani. A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz tudományos publikáción a doktorandusz 

munkahelyeként meg kell jelölni (egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi 

intézet/klinika nevét, nem egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi Doktori Iskola 

nevét).  

 

(2) 10A szakterületet – ezzel együtt a doktorandusz jóváhagyott témáját –a DI Tanácsának meg kell 

határoznia, és el kell juttatnia véleményezésre a VMB elnökéhez, aki a véleményével ellátott szakterületi 

besorolási javaslatot továbbítja az EDT elnökéhez. A téma (szakterület) és annak tudományszaki besorolása 

az EDT elnökének és a DI vezetőjének nyilatkozatával (formanyomtatványtárba feltöltött 

formanyomtatvány) és annak alapján a Neptunban történő rögzítésével válik érvényessé. A szakterület 

módosítására kivételesen indokolt esetekben a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor az EDT adhat 

engedélyt. A fokozatszerzési periódus alatt a szakterületi besorolás nem módosítható.  

 

(3) A fokozatszerzéshez szükséges minimális tudományos közlési teljesítmény tudományszakonként és a 

képzésben való részvétel függvényében került megállapításra. A publikációs követelményeket az értekezés 

témájában megjelent tudományos közleményekkel kell teljesíteni, a teljesítést könyvtári adatlappal kell 

hitelesíteni. E feltételek teljesítése önmagában azonban nem biztosítja a fokozatszerzést, az értekezést bíráló 

bizottság és az EDT döntése a véleményezés és a doktori védés során feltártak ismeretében alakul ki.  

 

(4) 11A képzést abszolutóriummal teljesített hallgatók számára az orvostudományok, természettudományok 

és egészségtudományok területén a fokozatszerzés általános közlési követelményei az alábbiak:  

 

a) Az értekezés témájában impakt faktorral (a továbbiakban: IF) rendelkező lapban megjelent közlemények 

száma legalább kettő, ebből:  

 
aa) egy elsőszerzős eredeti cikk, és  

ab) egy további, nem feltétlenül elsőszerzős eredeti közlemény vagy olyan review, amelyben eredeti 

eredményeket közölnek a szerzők.  

 

b) A közlési IF követelmény teljesíthető egy darab eredeti közleménnyel, amennyiben:  

ba) a jelölt a közlemény egyedüli első szerzője,  

bb) a közlemény IF-a meghaladja a c) pontban (ill. képzés nélküli fokozatszerzők esetében a (3) 

bekezdésben) meghatározott minimális összesített IF másfélszeresét és a folyóirat az MTMT-ben a 

szakterületi rangsor szerint D1 kategóriájú, valamint  

bc) a jelölt rendelkezik legalább még egy lektorált tudományos folyóiratban megjelent 

közleménnyel.  

 

c) Az a) pontban meghatározott közlemények IF összegének legalább:  

a tudományszakra megadott IF összeget el kell érnie (III.3.-7. melléklet), amelyből legalább 50%-ot első 

szerzős közleménnyel kell teljesíteni és ezt a d) vagy e) pont szerinti közleménnyel nem lehet csökkenteni. 

Megosztott elsőszerzőség esetén a közlemény IF-ának az első szerzők számával elosztott hányadával kell a 

fokozatszerzéshez szükséges első szerzős IF követelménynek teljesülnie. Amennyiben egy megosztott első 

szerzős közleményt több PhD fokozatszerzés folyamatában szeretnének felhasználni első szerzős 

közleményként, úgy ennek engedélyezését a Véleményező és Minőségellenőrző Bizottságtól (VMB) 

kérvényezni kell az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekről szóló nyilatkozat 

(a formanyomtatványtárban meghatározott formanyomtatványon) egyidejű benyújtásával.  

 

d) A táblázatban megjelölt IF összeg legfeljebb 50%-a kiváltható a doktorandusz nevére bejelentett 

szabadalommal, amennyiben az eredeti tudományos felfedezést vagy innovációt tartalmaz. A befogadott 

vagy megadott szabadalom esetében az újdonságtartalom mellőzhető. Ebben az esetben a fokozatszerzés 

feltétele teljesíthető egy az értekezés témájában impakt faktorral rendelkező lapban megjelent közleménnyel, 

valamint egy lektorált tudományos folyóiratban megjelent további közleménnyel. A doktorandusz a IF 



csökkentésre való kérelmét, melyben bemutatja a szabadalom újdonság-tartalmát, a disszertációjának 

elővéleményezésre történő benyújtásával egyidejűleg eljuttatja a VMB-hez. A kérelem elfogadásáról a VMB 

szakértők bevonásával dönt, és szükség esetén a hallgató és témavezető személyes meghallgatását is 

kezdeményezheti döntésének meghozatala előtt.  

 

e) A táblázatban megjelölt IF összeg legfeljebb 10%-a kiváltható:  

ea) az értekezés témájához kapcsolódó, 2 db magyar nyelvű, első szerzős tudományos közleménnyel, 

amelyek rangos magyar tudományos folyóiratban jelentek meg, vagy  

eb) 2 db, impakt faktorral nem rendelkező, referált, színvonalas folyóiratban megjelent, az értekezés 

témájához kapcsolódó közleménnyel. Az egyes DI-k esetében elfogadható folyóiratok listáját a 

III.3.-9. melléklet tartalmazza. Kivételes esetben jelentős tudományos munkában megjelent 

könyvfejezet is beszámítható (a könyv vagy könyvfejezet befogadásához a VMB véleménye alapján 

az EDT döntése szükséges).  

 

f) A d) pont a Gyógyszertudományi Doktori Iskolában az alábbiak szerint módosul:  

 
fa) a táblázatban megjelölt IF összeg legfeljebb 10%-a kiváltható 2 db magyar nyelvű, első szerzős 

tudományos közleménnyel, amely színvonalas magyar tudományos folyóiratban jelent meg, és  

fb) a táblázatban megjelölt IF összeg további, legfeljebb 15%-a kiváltható 2 db, impakt faktorral nem 

rendelkező, referált, szakmailag elismert nemzetközi folyóiratban megjelent cikkel (III.3.-9. 

melléklet), továbbá jelentős tudományos munkában megjelent könyvfejezettel (a könyv vagy 

könyvfejezet befogadásához a VMB véleménye alapján az EDT döntése szükséges).  

 

(5) 12A képzést abszolutóriummal teljesített hallgatók fokozatszerzése esetében a szociológiai 

tudományok területén a közlemények impakt faktora helyett a jelölt készségét és jártasságát kell értékelni 

a tudományos ismeretek átadásában, tudományos előadások tartásában és az oktatás területén. Az alábbi 5 

minimális feltételt együttesen kell teljesíteni:  

 

a) legalább 12 publikációs pont (III.3.-8. melléklet);  

 

b) legalább 4 közlemény;  

 

c) ebből legalább 2 közlemény, amely angol nyelvű és egy jelentős nemzetközi adatbázis: Science Citation 

Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index, 

Medline, Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) által indexelt folyóiratban 

jelent meg vagy a Journal Citation Reports által indexelt folyóiratban jelent meg és az adott publikálási évben 

impaktfaktorral rendelkezik. Egyéb idegen nyelven íródott közlemény esetén az EDT jóváhagyása 

szükséges;  

 

d) legalább egy magyar közleményben első szerző;  

 

e) legalább egy első szerzős közlemény, mely a Science Citation Index Expanded (SCIE) vagy a Social 

Science Citation Index, vagy az Arts and Humanities Citation Index vagy a European Reference Index for 

the Humanities (ERIH PLUS) által minősített, vagy a szakterületileg illetékes folyóiratokban (III.3.-8. 

melléklet, egyenértékűségi lista) jelent meg.  

Az a) – e) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell teljesíteni.  

 

(6) 13A képzés nélküli fokozatszerzők számára az orvostudományok, természettudományok és 

egészségtudományok területén a fokozatszerzés általános közlési követelményei az alábbiak:  

 

A minimálisan szükséges IF összeg az értekezés tudományszakára a III.3.-7. mellékletben szereplő értékek 

150%-a, amelyből  

 

a) 2/3 részt (100%) a 18. § (7) bekezdésében szereplő feltételek jelentik;  

 



b) a fennmaradó 1/3 rész bizonyítja a képzés nélküli fokozatszerző önképzéssel elért tudományos készségét. 

Ezen közleményeknél nincs követelmény sem a szerzőség sorrendje, sem a tudományos közlemények 

témáját illetően. A kiegészítő IF összeg 10%-a teljesíthető elsőszerzős magyar, vagy impakt faktorral nem 

rendelkező nemzetközi folyóiratban megjelent közleményekkel (III.3. 7-9. mellékletek).  

 
(7) 14A képzés nélküli fokozatszerzők esetében a szociológiai tudományok területén a közlemények impakt 

faktora helyett a jelölt készségét és jártasságát kell értékelni a tudományos ismeretek átadásában, 

tudományos előadások tartásában és az oktatás területén. Az alábbi 5 minimális feltételt együttesen kell 

teljesíteni:  

 

a) legalább 18 publikációs pont (III.3.-7. melléklet);  

 

b) legalább 6 közlemény;  

 

c) 15ebből legalább 2 közlemény, amely angol nyelvű és egy jelentős nemzetközi adatbázis: Science Citation 

Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index, 

Medline, Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) által indexelt folyóiratban 

jelent meg vagy a Journal Citation Reports által indexelt folyóiratban jelent meg és az adott publikálási évben 

impaktfaktorral rendelkezik. Egyéb idegen nyelven íródott közlemény esetén az EDT jóváhagyása 

szükséges;  

 

d) legalább egy magyar közleményben első szerző;  

 

e) legalább egy első szerzős közlemény, amely a Science Citation Index Expanded (SCIE) vagy a Social 

Science Citation Index (SSCI), vagy az Arts and Humanities Citation Index vagy a European Reference 

Index for the Humanities (ERIH PLUS) által minősített, vagy a szakterületileg illetékes folyóiratokban 

(III.3.-8-9. melléklet, „egyenértékűségi lista”) jelent meg.  

 

Az a) – e) feltételeket az értekezés témájában megjelent közleményekkel kell teljesíteni.  

 

(8) A társadalomtudományi értékelésre a tudományági besorolás alapján és az adott téma ismeretében a DI 

vezető adhat engedélyt a képzés megkezdése után egy éven belül,– képzés nélküli fokozatszerzők esetében 

a fokozatszerzésre történő jelentkezés során. A doktorandusz ezen engedmény birtokában is választhatja az 

impakt faktoron alapuló értékelést. Ebben az esetben az impakt faktorokra vonatkozó pontokban rögzítettek 

az irányadóak – azzal, hogy a minimális impakt faktor érték doktoranduszoknál 1; képzés nélküli 

fokozatszerzőknél: 1,5.  

 

(9) A szcientometriai értékelésnél (IF vagy publikációs pont) nem számít közleménynek a kongresszusi 

absztrakt (akkor sem, ha impakt faktorral rendelkező folyóiratban jelent meg), továbbá a napilapban és 

egyéb, nem szakmai folyóiratban megjelenő cikk és népszerűsítő cikk. A szupplementum lapszámokban 

megjelent közlemények besorolásakor az MTMT szabályai a mérvadóak, melyek a következők:  

 

a) ha a közlemény szakfolyóirat reguláris számában jelenik meg, akkor azt rövid közleményként, szakcikként 

vagy összefoglaló cikként kell besorolni, függetlenül attól, hogy a művet vagy annak egy részét bemutatták-

e konferencián is.  

 

b) ha a szakfolyóirat különszámában (szupplementum) jelennek meg a konferencián bemutatott 

közlemények és/vagy absztraktok, akkor ezeket konferencia-közleményként, vagy absztraktként kell 

besorolni.  

 
c) ha a szupplementum tematikus szám, nem konferenciához köthető és egy adott témát feldolgozó 

közleményeket tartalmaz, azok szakcikként besorolhatók.  

 

(10) A követelményrendszerbe illő (hazai és külföldi) folyóiratok listájára a Doktori Iskolák tehetnek 

javaslatot. A beszámítható folyóiratok listáját a III.3.-9. melléklet képezi, amelyet az EDT hagy jóvá vagy 

változtat meg. A lista módosítására a DI vezetője tehet javaslatot.  



 

(11) Ezen folyóiratok listáját az EDT évente egyszer, az akadémiai év megkezdésekor teszi közzé. Az új 

lista mindazon hallgatók számára irányadó, akik a közzététel évében nyújtják be értekezésüket. A listában 

szereplő folyóiratokban megjelent (legalább két) elsőszerzős cikkel a megkövetelt impakt faktorok 10%-a 

kiváltható vagy egy elsőszerzős cikkel a minősített társadalomtudományi közlemény helyettesíthető.  

 

(12) Képzés nélküli fokozatszerző esetében a javasolt szakterületet a fokozatszerzésre történő jelentkezéskor 

a jelentkezési lapon rögzíteni kell. A szakterületről a VMB véleményének birtokában az EDT elnöke dönt.  

 


