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A feltételek formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás elindítását, sem pedig annak 
sikeres befejezését. A döntéshozatalnál a Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT) 
érdemben megvizsgálja az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt 
hozzájárulását a publikált eredményekhez! 
 
 
A) Publikációs minimum követelmények 
 
A1)  A publikációk összetételére vonatkozó követelmény 
A tézispontokhoz kapcsolódó összes publikációk közül legyen 

a. legalább 3 db lektorált publikáció a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 
adatbázisa szerint: https://support.mtmt.hu/journalsearch, 

b. legalább 2 db a „Web of Science” vagy a „Scopus” adatbázisban szereplő idegen nyelvű 
folyóiratcikk a Jelölt meghatározó részesedésével. A meghatározó részesedés az MTMT 
szerinti legalább 33 %-os szerzői aránnyal rendelkező első szerzős cikkel teljesíthető. 
Ennek megfelelően többszerzős folyóiratcikk esetén az csak az első szerzőnek 
számítható be a PhD fokozatszerzési eljárás folyamatában. (Rendkívüli esetben 
nyilatkozat alapján a szerzők sorrendiségétől a HBDT saját hatáskörben eltérhet, 
azonban egy cikk ebben az esetben is csak egy szerzőhöz számolható el). 

c. legalább 1 db cikk idegen nyelvű lektorált Web of Science adatbázisban szereplő, 
Impakt Faktorral (IF) rendelkező folyóiratban, a jelölt legalább 50 %-os részével 
(társszerzőkkel készült publikációk esetében az 50 %-os arány több cikkben lévő 
részteljesítésekből is összegyűjthető), 

d. legalább 1 db publikáció magyar nyelven (magyar állampolgárok esetén), 
e. legalább 1 db nemzetközi konferencia kiadványban megjelenő idegen nyelvű 

konferenciaközlemény. 

Beadott, de még el nem bírált publikáció lektorálatlan cikknek tekintendő. Ez arra az esetre is 
igaz, ha a szerkesztő a cikk átdolgozását kéri. Ha a szerkesztő írásban nyilatkozik a változatlan 
megjelentetésről, akkor lektorált teljes cikknek kell tekinteni a minimum-követelmények 
szempontjából. Semmilyen más publikáció a minimumkövetelményekbe nem számítható be 
(TDK vagy diplomaterv dolgozat, absztrakt, kibővített absztrakt, írásban meg nem jelent 
konferencia előadások), azonban a szakmai bírálat során értékelhető. Az értékelésnél csak az 
MTMT-ben rögzített publikációk vehetők figyelembe. 
 
A2)  A publikációk színvonalára vonatkozó követelmény 
A fenti követlényeken túl a HBDT a publikációk színvonalát pontozással is értékeli, és ezen 
pontokból kell elérni egy megadott értéket az alábbiak szerint. Az MTMT-ben rögzített 
publikációk, az MTMT-ben megadott szerzői arányokkal számolva, az MTMT-ben elérhető 
automatikus pontszámítási funkció felhasználásával kerül meghatározásra. (Ez a pontszámítási 
eljárás vonatkozik az MTA Doktori cselekményekre is és a habilitációs eljárásokra is)1. A 
publikációk pontértékei a következőképpen alakulnak. 
 
 
 

 
1 https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/VI.%20Osztaly/Doktori_Ugyrend_VI_Osztaly.pdf (23.o.) 



 
 
 
Kandó Kálmán Doktori Iskola  PhD minimum-követelmények 

 
 

2 
 

  

Lektorált folyóiratcikk IF-ral 0.6 pont és a cikk IF-a közül 
a nagyobb 

IF nélkül külföldön 
megjelent 

0.4 pont 

IF nélkül itthon megjelent 0.3 pont 
Konferenciacikk Idegen nyelven 0.2 pont 

Magyarul 0.1 pont 
 
A könyv, könyvfejezet, szabadalom, egyéb értékelhető tudományos mű pontértékét a HBDT 
egyedileg állapítja meg. 
 
A publikációkért kapott pontokat a szerzők számával osztani kell, az MTMT-ben rögzített 
szerzői arányok szerint. 
 
A fenti pontozási rendszer alapján kiszámított publikációs pontokból a PhD minimum 
követelménye kétféleképpen számolható. (A doktorjelölt számára kedvezőbb opciót kell 
figyelembe venni.) 

• A témavezetőt teljes értékű szerzőként figyelembe véve a témavezető szerzői 
részarányai nem számítanak a doktorjelölt szerzői részarányaihoz, akkor az elérendő 
minimum 2 pont. 

• A témavezető szerzői részarányait a doktorjelölt szerzői részarányaihoz adjuk és 
összeszámoljuk, akkor az elérendő minimum 3.5 pont. 
 

B) Nyelvi minimum követelmények   
 
A BME DHSZ 17.§ (3) pontja első helyen középfokú angol nyelvvizsgát ír elő. A nyelvismeret 
igazolásához legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal 
egyenértékű bizonyítvány szükséges. Második idegen nyelvként elfogadható minden olyan 
nyelv, amelyen a tudományágat művelik. A nyelvismeret igazolásához legalább B1 szintű 
alapfokú államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvány szükséges. 
HBDT döntéssel elfogadható a második nyelv ismeretének- felsőoktatási intézménytől vagy 
kutatóintézettől származó- hiteles igazolása (pl. vizsgák teljesítése vagy előadások tartása az 
adott nyelven.)  
 
Külföldi nyelvvizsgák megfeleltetésére az alábbi linken található táblázat ad információt. 
Külföldi nyelvvizsgák honosíthatósága: 
https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_tabla1.asp?strID=AA 


