
1 

 

2021.06.09. 

 

Doktori adatok kezelése, nyilvántartása  

az új és a régi doktori képzésen használandó felületek 
 

 

A doktori képzésre vonatkozó adatok (pl.: Témavezető(k), komplex vizsga adatai -részeredményei, 

a doktori érkezés alkotás adatai) adminisztrálása a képzési szint alapján kétféleképpen történik a 

Neptun-ban, melyek rögzítésére az alábbi felületeken van lehetőség . 
 

 

1.) Képzési szint: „Doktori képzés (PhD/DLA) (Nftv. 114 (2))  
 

Az adatok rögzítéséhez az alábbi menüpontok és felületek használata szükséges:  
- Hallgatók/Hallgató képzései/Doktori komplex vizsga, értekezés/Komplex vizsgák (1053000) 

menüpont  

- Hallgatók/Hallgató képzései/Doktori komplex vizsga, értekezés/Doktori értekezés alkotás 

megvédése (1053500) menüpont  

- Hallgatók/Hallgató képzései (60000)/Doktori képzés adatok (8 félév) tabulátorfül  
 

Csak azon hallgató képzések esetén lehet a Komplex vizsgák (1053000) és Doktori értekezés 

alkotás megvédése (1053500) menüpontokra kattintani melyeknek a képzési szintje, „Doktori 

képzés (PhD/DLA) (Nftv. 114 (2))”, valamint ezen képzési szintek esetén jelenik meg a „Hallgató 

képzései (60000)” menüponton „Doktori képzés adatok (8 félév)” tabulátorfül, az „Alapadatok” 

tabulátor fül mellett. Más képzési szintek esetén a tabulátorfül nem látható! 
 

 

a.) Doktori szereplők 
 

Ahhoz, hogy a hallgató képzésénél az adatokat rögzíteni tudjuk, szükséges a doktori képzésben 

résztvevő egyének (szereplők) felvitele a rendszerbe, mert az előzetesen felvitt szereplők közül 

tudjuk majd a hallgató képzésénél a témavezetőt, ill. témavezetőket, vizsgabizottsági tagokat 

egyéb szereplőket kiválasztani.  

 

 
 

A doktori szereplőket a Neptun Csoport rögzíti a Neptun-ba, ehhez kérjük összegyűjteni az 

adatokat! 
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b.) Doktori képzés adatok (8 félév) tabulátor fül  
 

 
 

Doktori képzés adatok (8 félév) tabulátor fül felületén az alábbi altabulátorfülek szerepelnek:  

 

 

 

 

 

 

Alapadatok tabulátorfül felületen szereplő mezők:  

Tudományág: legördülő mezőből kitölthető az értéke  

Tudományos fokozat megszerzés dátuma:  

Tudományos fokozat megnevezése: legördülő mezőből kitölthető az értéke 

Egyéni felkészülő, jelölőnégyzet alapértelmezetten szürke értéken áll. Igaz értékre (fekete pipa a 

jelölő-négyzetben) akkor kell bejelölni, ha a hallgató egyéni felkészülés keretében folytatja a 

tanulmányait.  

Felvett doktori iskola hiányának indoka: a FIR jelentéshez szükséges a mező, a mezőben a 

„kapcsolódó doktori képzés kezdő dátuma 2016.07.01. utáni a saját vagy a jogelőd intézményben” 

értéket kell választani.  

 

Témavezetők tabulátorfül  
A felületen van lehetőség a hallgató témavezetőjét, vagy témavezetőit hozzárendelni a hallgató 

képzéséhez.  
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A belső Hozzáad gombra kattintva az előzőleg a Szereplők menüponton rögzített egyénekből 

választhatunk. A Típus mezőben megadható a témavezető típusa. A mezőben a Szereplő típusa 

kódtétel értékei kerülnek megjelenítésre.  

Ugyanaz a személy többször is rögzíthető a felületen, de eltérő típussal kell rendelkeznie!  

A Kezdete és Vége dátum mezőben rögzíthető, a dátum mikortól meddig szerepel témavezetőként 

az egyén a hallgató képzésénél. Amennyiben változik a témavezető személye akkor így 

idősorosan rögzíthető az adat.  

 

A Témavezetők tabulátor fül alatt minden szereplő megjelenik, akit a „Komplex vizsgák 

(1053000)” menüpont „Témavezetők” tabulátor fülön és „Doktori értekezés alkotás megvédése 

(1053500)” menüpontokon a „Témavezető javaslat” altabulátorfüleken rögzítésre kerültek. 
 

Komplex doktori vizsga tabulátorfül  
A felületen azok a komplex doktori vizsga sorok kerülnek megjelenítésre melyek a Hallgatók 

(54000)/Hallgató képzései (60000)/Doktori komplex vizsga, értekezés (1052500)/Komplex 

vizsgák (1053000) menüponton rögzítésre kerültek.  

 

 
 

A felületen új sor felvitelét nem javasoljuk (egyetlen új sor rögzíthető csak), lehetőség szerint a 

Komplex vizsga (1053000) menüponton történjen az új sor rögzítése, viszont az adatok 

szerkeszthetők. A „Komplex doktori vizsga+ tabulátorfül és a Komplex vizsgák (1053000) 

menüpont adatai szinkronban vannak.  

 

A felületen szereplő mezők:  

Típus: kódtételes mező a Doktori vizsga típusa kódtétel értékei jelennek meg a mezőben. A 

felületen a „Komplex vizsga”, „Komplex javító vizsga” kódtétel értékek jelennek meg.  

Dátum: vizsga dátuma  

Azonosító – intézmény által szabadon megadható adat, a program nem generálja.  

Végeredmény kódtételes mező a Komplex vizsga eredménye kódtétel értékei jelennek meg a 

mezőben. 
 

Doktori értekezés alkotás megvédése tabulátorfül  
A felületen azok a doktori értekezés alkotás megvédése sorok kerülnek megjelenítésre melyek a 

Hallgatók /Hallgató képzései/Doktori komplex vizsga, értekezés /Doktori értekezés alkotás 

megvédése (1053500) menüponton rögzítésre kerültek.  
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A felületen új sor felvitelére nincs lehetőség, de az adatok szerkeszthetők. A Doktori értekezés 

alkotás megvédése tabulátorfül és a Doktori értekezés alkotás megvédése (1053500) menüpont 

adatai szinkronban vannak.  

Eredménye: kódtételes mező a „doktori értekezés alkotás eredménye” kódtétel értékei jelennek 

meg a mezőben  

 

 

c.) Komplex vizsgák (1053000) menüpont  

 
A menüponton az alábbi tabulátorfülek szerepelnek:  

 

 

 

 

o Tárgy adatok  

o Tárgy leírása  

o Pontszámok  

 

o Szöveges értékelés  

o Disszertációs rész bizottsági értékelés  

 

Komplex doktori vizsga adatai tabulátorfül mezői:  

Komplex vizsga típusa: kódtételes mező a Doktori vizsga típusa kódtétel értékei jelennek meg a 

mezőben.  

A felületen a „Komplex vizsga”, „Komplex javító vizsga” kódtétel értékek jelennek meg, illetve 

az intézmény által felvitt értékek.  

Vizsga helye: szabadon tölthető  

Végeredmény: kódtételes mező a Komplex vizsga eredménye kódtétel értékei jelennek meg a 

mezőben. A kódtétel értékei intézmény által bővíthetők.  

Vizsga dátuma.  

Vizsga azonosító: intézmény által szabadon megadható adat, a program nem generálja.  

A felületen rögzített adatok szinkronban vannak a Hallgatók/Hallgató képzései (60000) 

menüpont Doktori képzés adatok (8 félév) tabulátor fül adataival. 
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Témavezetők tabulátorfül  

A felületen van lehetőség témavezetőt rendelni a komplex vizsgához. A belső hozzáad gombra 

kattintva azok az egyének sorai jelennek meg a hozzárendelő ablakban, akik a Szereplők 

(1051500) menüponton hozzá-rendelésre kerültek.  

 

A Témavezető javaslata mezőben rögzíthető szövegesen a témavezető javaslata.  

 

 
 

Vizsgabizottság tabulátorfül  

Ezen a felületen a vizsga bizottság tagjai rendelhetők a vizsgához, szintén azon egyének sorai 

jelennek meg a hozzárendelő ablakban akik a Szereplők (1051500) menüponton hozzárendelésre 

kerültek.  
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A hozzárendelést követően a Típus mezőben megadható, hogy a hozzárendelt egyén milyen 

feladatot lát el a vizsgán.  

 

Elméleti vizsgák tabulátorfül 

A komplex vizsga lehetséges, hogy több részből áll, ezért az Elméleti vizsgák tabulátorfül alatt 

van lehetőség több elméleti vizsgát felvenni.  
 

 
 

Témakör mező: szabad szöveges mező  

Típus: kódtételes mező melyben ki kell választani az elméleti vizsga típusa. A mezőben a 

Komplex doktori vizsga elmélet típusa kódtétel értékei jelennek meg.  

Dátum: Elméleti vizsga dátuma  

Eredmény: kódtételes mező melyben ki kell választani az elméleti vizsga eredményét. A mezőben 

a Komplex vizsga tárgy elméleti eredménye kódtétel értékei jelennek meg.  
 

Elméleti vizsga szöveges értékelése tabulátor fül alatt a szöveges értékelés rögzíthető. 
 

Tárgyadatok tabulátorfül felületén a Név, Kód, mezők szabadon tölthetők. 
Típus: kódtételes mező melyben ki kell választani a tárgy típusát. A mezőben a Komplex doktori 

elméleti tárgy típus kódtétel értékei jelennek meg. A kódtétel értékei intézmény által bővíthetők.  
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Tárgy leírása tabulátor fül alatt a tárgy részletesebb adatai rögzíthetők  
 

Pontszámok tabulátor fül alatt a vizsga bizottság által adott pontszámok rögzíthetők.  
 

 
 

A felületen található szám típus mezők: Pontszámok1…- Pontszámok5  

Valamint az Átlag pontszám és a Három pontos szavazatok száma adat is rögzíthető. Nincs 

algoritmus a mezőkön, az adatok kézzel rögzítendők.  

 

Disszertáció tabulátorfül  

Ezen a tabulátorfülön két altabulátor fül található: Szöveges értékelés és Disszertációs rész 

bizottsági értékelése.  
 

 
 

Szöveges értékelés tabulátorfül felületén az alábbi mezőkben rögzíthető adat:  

Szakirodalmi ismeretek szöveges értékelése,  

Kutatási eredmények szöveges értékelése,  

Kutatási, disszertációkészítési tervek szöveges értékelése.  

 

Disszertációs rész bizottsági értékelése altabulátorfülön Pontszám1-Pontszám5 mezők, valamit 

az Átlag pontszám és Három pontos szavazatok száma mező szerepel.  
 

 
 

A program nem számol átlag pontszámot ill. nem számolja a három pontos szavazatok számát 

sem, az adatok szabadon rögzíthetők.  
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d.) Doktori értekezés alkotás megvédése (1053500) menüpont  
 

A menüponton az alábbi tabulátorfülek szerepelnek:  

- Alapadatok  

- Védés  

o Alapadatok  

o Témavezető javaslat  

- Viták  

o Vita adatai  

o Témavezető javaslat  

o Vita résztvevői  
 

 
 

Alapadatok tabulátorfül  

Tudományos előélet, publikációk, Értekezés disszertációk szöveges mezőkben rögzíthető adat. 
 

Védés tabulátorfül  

Alapadatok altabulátor fülön a Téma, Cím, Nyelv, Bíráló bizottság véleménye, Bíráló bizottság 

értékelése mezőkben rögzíthető adat.  
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Témavezető javaslat altabulátor fülön a témavezető rendelhető a doktori értekezés alkotás 

megvédése sorhoz. A belső Hozzáad gombra kattintva azon egyének sorai jelennek meg a 

hozzárendelő ablakban akik a Szereplők (1051500) menüponton hozzárendelésre kerültek. A 

hozzárendelést követően a Témavezető javaslat mezőben rögzíthető adat. 
 

 
 
Viták tabulátorfül  

Vita adatai altabulátorfül mezői  

Vita típusa: kódtételes mező melyben ki kell választani az elméleti vizsga típusa. A mezőben a 

Doktori vita típusa kódtétel értékei jelennek meg. A kódtétel értékei intézmény által bővíthetők.  

Eredmény: kódtételes mező melyben ki kell választani az elméleti vizsga típusa. A mezőben a 

Vita eredmény kódtétel értékei jelennek meg. A kódtétel értékei intézmény által bővíthetők. 
 

 
 
Témavezető javaslat altabulátorfülön lehet témavezetőt a vita sorához rendelni. A belső 

Hozzáad gombra kattintva azon egyének sorai jelennek meg a hozzárendelő ablakban akik a 

Szereplők (1051500) menüponton hozzárendelésre kerültek. A hozzárendelést követően a 

Témavezető javaslat mezőben rögzíthető adat.  
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Vita résztvevői altabulátorfülön a Vita kérdései/válaszok és rögzíthetők, ill. a Vita részt-vevői 

rendelhetők az adott vita sorához. A belső Hozzáad gombra kattintva azon egyének sorai jelennek 

meg a hozzárendelő ablakban, akik a Szereplők (1051500) menüponton hozzárendelésre kerültek. 

A hozzá-rendelést követően a Típus mezőben kiválasztható a résztvevő típusa.  

 

 
 

 

e.) Védési jegyzőkönyv nyomtatás  

 

A „Hallgatók(54000)/Hallgató képzései(60000)/Doktori komplex vizsga, értekezés 

(1052500)/Doktori értekezés alkotás megvédése(1053500)” menüpontban nyomtatható a védési 

jegyzőkönyv, az alsó Nyomtat gombbal.  
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2.) Képzési szint: doktori képzés (PhD/DLA)  
 

Amennyiben a hallgató képzés szintje: doktori képzés (PhD/DLA), akkor a hallgató doktori 

képzésével és a szigorlattal, védéssel kapcsolatos részletes adatok nyilvántartására a „Hallgatók 

(54000)/Hallgató képzései (60000)/Doktori adatok (353500)” menüpontban van lehetőség.  
Hallgató doktori adatainak, ill. a doktori végzettség nyilvántartására a „Hallgatók 

(54000)/Hallgató képzései (60000)” menüpontban a „Doktori adatok” tabulátorfül alatt van 

lehetőség. 

 

a.) Doktori adatok (353500) menüpont 
 

A „Hallgatók (54000)/Hallgató képzései (60000)/Doktori adatok (353500)” menüpontban 

rögzíthetők a Szigorlatra és a Védésre vonatkozó adatok.  

 

 
 

A felületen a következő tabulátorfüleken rögzíthetők az adatok:  
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A „Szigorlat” tabulátorfülön található mezők: 
„Azonosító” – Új sor hozzáadásakor a mezőnél automatikus a sorszám-generálás. Azonban a 

sorszám kézzel is rögzíthető és szabadon változtatható.  

„Témavezető” – Összerendelő mezőből kiválasztható.  

„Eredmény” – értékei a legördülő mezőből kiválaszthatóak. A kódtétel megnevezése: Doktori 

eredmény. A kódtételnek vannak védett értékei, Summa cum laude, Rite, Cum laude, Nem felelt 

meg, de szabadon, az intézmény által is feltölthetőek további értékek.  

„Kérdések, válaszok” – a mezőben a szigorlat során feltett kérdések rögzíthetők. A mező mellett 

található  ikon segítségével, nagyobb terjedelmű szöveg könnyebben rögzíthető.  

„Tudományág” – legördülő mezőből kitölthető az értéke. A mező nem kerül jelentésre a FIR-hez 

„Szigorlat ideje” – itt a szigorlat dátuma rögzíthető.  

„Bizottsági tagok” – a panelben a „Szigorlati bizottság tagjai” rögzíthetők. A „Listából 

hozzáad” gombbal, a programban szereplő alkalmazottakból lehet választani. Az alkalmazott 

kiválasztásával a „Név” mező, ill. ha az alkalmazott rendelkezik oktatási azonosítóval, akkor 

automatikusan kitöltésre került.  

Amennyiben a „Bizottsági tag” nem szerepel az alkalmazottak között, akkor a „Hozzáad” 

gombbal lehet új sort felvenni, majd a „Név” mezőt és az oktatási azonosító mező adatát lehet 

kitölteni.  

„Bizottsági tag típusa” – legördülő mezőből kiválasztható. A kódtétel megnevezése: Szigorlati 

bizottsági tag. 
 

 
 
A „Védés” tabulátorfülön található mezők:  

a) „Azonosító mező” – a mező adata szinkronban van a „Szigorlat” tabulátorfülön található 

„Azonosító” mezővel.  

b) „Téma”, „Értekezés címe”, „Vita helye” – szabadszövegesen kitölthető mezők.  

c) „Témavezető(k)” – a mezők mellett található összerendelő mezők segítségével a programban 

szereplő alkalmazottakból lehet választani. Amennyiben a témavezető nem szerepel 

alkalmazottként a rendszerben, akkor szabadon is rögzíthető a témavezető neve.  

d) „Értekezés nyelve” – legördülő mezőből kiválasztható érték.  

e) „Vita ideje”, „Elővédés dátuma”, „Feladás dátuma”, „Érkezés dátum”– a mezőkben a 

dátumadatok rögzíthetők.  

f) „Url” – URL-cím rögzíthető.  

g) „Elővédés” – jelölőnégyzet bejelölésével adható meg az elővédés ténye.  

h) „Védés eredménye”, „Értekezés, publikáció” – legördülő mezőben kiválasztható az eredmény. 

A mezők adatai egy sor esetén szinkronban lehetnek a „Hallgatók/Hallgató képzései 

menüpont” „Doktori adatok” tabulátorfül mezőivel.  
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A felületen alul láthatóak a „Vita adatai bővebben”, „Kérdések bővebben” és „Értékelés 

bővebben” gombok. A gombokra kattintva nagyobb ablakban rögzíthetők az adatok. 
 

A „Védés résztvevők” tabulátorfül adatai:  

A tabulátorfülön két belső tabulátorfül található, „Bírálók” és” Vita résztvevői” A felületen a 

védés során a bírálók és vita résztvevői, ill. adatai rögzíthetők. Mindkét tabulátorfülön a „Listából 

hozzáad” gombra a programban szereplő alkalmazottak jelennek meg és rendelhetők bírálóként 

vagy vita résztvevőként az adott rekordhoz. Hozzárendeléskor, „Név” és az „Oktatási azonosító” 

automatikusan töltődik. A „Hozzáad” gombra kattintva, új sort felvéve rögzíthető olyan személy 

is, aki nem szerepel alkalmazottként a programban.  

A „Bírálók” tabulátorfülön a „Bíráló típusa” legördülő mezőben kiválasztható. A mező értékei: 

Bíráló (opponens), Elnök, Bizottsági tag.  

Ugyancsak a „Bírálók” tabulátorfülön a „Vélemények bővebben” gombra kattintva bővebb 

vélemény rögzíthető. 
 

 
 
A „Bírálók” tabulátorfül:  

A felületen a panelban azok csak az alkalmazottak jelennek meg, akiknél a „Védés résztvevői 

tabulátorfül/Bírálók” belső tabulátorfülön a „Bíráló típusa” mezőben a Bíráló (opponens) érték 

került kiválasztásra. 
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Két belső tabulátorfül található: „Bírálat” és „Hallgatói válasz”.  

A „Bírálat” tabulátorfülön a bíráló által adott bírálat feltölthető a „Dokumentum feltöltése” 

gombbal. A „Javaslat” legördülő mező, értékei. Támogatja, Nem támogatja.  

 

A „Dokumentumok” tabulátorfülön további, a bíráló típusától független dokumentumok 

rögzíthetők a védéssel és szigorlattal kapcsolatban.  

 

„Korábbi Doktori képzés adatai” tabulátorfülön a doktorjelölti képzésben résztvevő hallgatónak 

az intézményben vagy más intézményben szerzett korábbi doktori képzés adatai rögzíthetők.  

 

 
 

A felületen kitölthető a „Felsőoktatási intézmény” neve mező, az „Intézményi azonosító” és a 

„Program megnevezése” mező.  

„Felvett doktori iskola hiányának oka” mezőt abban az esetben töltendő, ha a doktorjelölti 

jogviszony 2006 előtt fejeződött be, és valamilyen okból a hallgató 2006.01.01. után kapott 

oklevelet, akkor a FIR feladáshoz meg kell adni az alábbi adatok valamelyikét.  

2006.02.01 vagy azután kezdett végezett Doktori oklevél esetén a FIR feladásnál az oklevél 

adatkörben kerül beküldésre a kapcsolódó doktorjelölti doktori iskola intézményi azonosítója, ha 

az érintett doktorjelöltről, ha a hallgató doktorjelölti jogviszonyát az intézményben 2006.02.01 

vagy azután végezte el. 
Abban az esetben, ha az oklevelet szerző doktorjelölt az adott intézményben végezte korábban 

doktorandusz hallgatóként a doktori képzést, akkor a FIR-be fel kell adni az előzmény doktori 

képzés intézményi azonosítóját, ekkor kell kitölteni az „Előzmény doktori képzés” mezőt. A mező 
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mellett található összerendelő táblából az adott hallgató azon képzései közül lehet választani, 

amelynek a képzési szintje doktori képzés (PhD/DLA).  

Az összerendeléssel a felületen a hallgató képzésének a kódja és neve kerül kijelzésre.  

Abban az esetben, ha a hallgató az előzmény doktori képzést nem az intézményben végezte, akkor 

„Felvett Doktori Iskola hiányának oka” mezőt értékét kell feltölteni és beküldeni a FIR felé. 
 

 

b.) Hallgató képzései (60000)/Doktori adatok tabulátorfül 
 

 
 

A felületen található, „Doktori adatok” és „Korábbi doktori képzés adatai” tabulátorfül.  

A „Doktori adatok” altabulátor fül: 

„Tudományág” – legördülő mezőből kitölthető az értéke. A mező nem kerül jelentésre a FIR-hez. 

„Témavezető”, „Tárgy témavezető” – A témavezetők kiválaszthatók az összerendelő mezőből, 

vagy szabadon kitölthetők. A témavezető neve mellett az oktatási azonosítója jelenik meg.  

„Fokozatszerzés dátuma” – doktori fokozatszerzés dátum. A mezőadat nem kerül feladásra a FIR 

felé. 
„Fokozat megnevezése” – legördülő mezőből kiválasztható.  

„Szigorlat eredménye”, „Védés eredménye”, „Értekezés publikáció” – értékei legördülő mezőből 

kiválaszthatók, értékei, Summa cum laude, Rite, Cum laude, Nem felelt meg. 
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A „Korábbi doktori képzés adatai” altabulátor fül: 
 

 
 

A felületen kitölthető a „Felsőoktatási intézmény” neve mező, az „Intézményi azonosító” és a 

„Program megnevezése” mező.  

„Felvett doktori iskola hiányának oka” mezőt abban az esetben töltendő, ha a doktorjelölti 

jogviszony 2006 előtt fejeződött be, és valamilyen okból a hallgató 2006.01.01. után kapott 

oklevelet, akkor a FIR feladáshoz meg kell adni az alábbi adatok valamelyikét.  

2006.02.01 vagy azután kezdett végezett Doktori oklevél esetén a FIR feladásnál az oklevél 

adatkörben kerül beküldésre a kapcsolódó doktorjelölti doktori iskola intézményi azonosítója, ha 

az érintett doktorjelöltről, ha a hallgató doktorjelölti jogviszonyát az intézményben 2006.02.01 

vagy azután végezte el. 
Abban az esetben, ha az oklevelet szerző doktorjelölt az adott intézményben végezte korábban 

doktorandusz hallgatóként a doktori képzést, akkor a FIR-be fel kell adni az előzmény doktori 

képzés intézményi azonosítóját, ekkor kell kitölteni az „Előzmény doktori képzés” mezőt. A mező 

mellett található összerendelő táblából az adott hallgató azon képzései közül lehet választani, 

amelynek a képzési szintje doktori képzés (PhD/DLA).  

Az összerendeléssel a felületen a hallgató képzésének a kódja és neve kerül kijelzésre.  

Abban az esetben, ha a hallgató az előzmény doktori képzést nem az intézményben végezte, akkor 

„Felvett Doktori Iskola hiányának oka” mezőt értékét kell feltölteni és beküldeni a FIR felé. 
 

 

c.) Védés jegyzőkönyv és szigorlati jegyzőkönyv nyomtatás  

 
A „Hallgatók(54000)/Hallgató képzései(60000)/Doktori adatok(353500)” menüpontban 

nyomtatható a védés és a szigorlati jegyzőkönyv, az alsó „Védés nyomtatás” és „Szigorlat 

nyomtatás” gombbal.  
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Szigorlati jegyzőkönyv nyomtatásakor a „Szigorlat nyomtatás” gombra kattintva megjelenő 

ablakban, a nyomtatvány kiválasztása után egy újabb ablakban meg lehet adni a szigorlat tárgyait. 

A rögzített tárgynevek, ill. kódok ezután a nyomtatványon is megjelennek. 
 

 

d.) Publikációk felvitele 
 

A Hallgatók (54000)/Publikációk (370000) menüpontban rögzíthetők a publikációk.  
 

 
 

A felületen három tabulátorfül jelenik meg: a „Publikáció adatai”, a „Publikáció részletek” és a 

„Dokumentumok”.  

A „Publikáció adatok” tabulátorfülön a „Kód” megadása kötelező.  

„Tudományág” - legördülő mezőből kitölthető az értéke  

A „Kezdőoldal” és a „Végoldal” mezők szabadon tölthetők.  

 

A „Szerzők, szerkesztők” fülön a „Társszerző/Társfordító” mező szöveges mező, szabadon 

tölthető. Amennyiben több társszerzőt szeretnénk rögzíteni a szöveges mezőben, akkor vagy 

enterrel, vagy vesszővel elválasztva felsorolhatjuk a társszerzőket.  
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A „Publikáció részletek” tabulátorfülön további adatokat tudunk rögzíteni a publikációról.  

 

 
 

A „Dokumentumok” tabulátorfülön a „Hozzáad” gombbal feltölthetők a dokumentumok. 
 

 

e.) Honosított oklevél  
 

Honosított oklevelet csak doktorjelölti képzési szinten lehet kiadni. Honosított oklevél esetén, a 

„Hallgatók/Hallgató képzései /Oklevél adatok (860500)” tabulátorfülön a „Honosítási határozat 

dátuma” és a Honosítási határozat számát” mezőket kell kitölteni.  

 

 
 

Mivel a honosítók nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, ezért nem szükséges a képzés 

jogviszony kezdete és vége dátum mező kitöltése. Ebben az esetben „honosítás történt” kódtétel 

értéket kell beállítani az intézménynek a „Felvett képzés hiányának indoka” és a „Felvett Doktori 

Iskola Hiányának indoka” mező értékeként. 
 

 


