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A feltételek formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás elindítását, sem pedig annak 
sikeres befejezését. A döntéshozatalnál az HBDT érdemben megvizsgálja az új tudományos 
eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez! 
 

I. Publikációs minimum-követelmények 
 

a) Publikációs követelmények eljárás indításánál: 
 
Tudományos és műszaki alkotásoknál minimum feltétel legalább 8 publikáció, melyből 
legalább 2 idegen nyelvű megjelent (vagy közlésre elfogadott) lektorált folyóiratcikk. 
Értekezéssel történő pályázat esetén ebből legalább 1 impakt faktorral rendelkező és „Web of 
Science”/Scopus adatbázisban szereplő, folyóiratban megjelent cikk.1 
 

b) A PhD értekezés opponensekhez történő kiküldésének feltétele: 
 
A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk minimális számára vonatkozó előírás: 
 

• legalább 1 cikk egy idegen nyelvű lektorált impakt faktorral rendelkező és Web of 
Science/Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban, a jelölt legalább 50%-os részével, 
amely társszerzőkkel készült publikációk esetében százalékos részteljesítésekből is 
összegyűjthető, és ezen felül 

• legalább 2 lektorált idegen nyelvű tudományos szakfolyóiratban megjelent (vagy 
közlésre elfogadott) folyóiratcikk, amely társszerzőkkel készült publikációk esetében 
százalékos részteljesítésekből is összegyűjthető, és ezen felül 

• legalább 1 publikáció magyar nyelven (magyar állampolgárok esetén), amely 
társszerzőkkel készült publikációk esetében százalékos részteljesítésekből is 
összegyűjthető, és ezen felül 

• legalább 4 elért eredmény (alkotás, szabadalom, megjelent vagy közlésre elfogadott 
folyóiratcikk, megjelent vagy közlésre elfogadott konferenciacikk) bemutatása. 

 
A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk színvonalára vonatkozó előírás: 
A fenti követlényeken túl a HBDT a publikációk színvonalát pontozással is értékeli, és ezen 
pontokból el kell érni 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)2. A 
publikációk pontértékei a következőképpen alakulnak: 
 
Lektorált folyóiratcikk IF-ral 0.6 pont és a cikk IF-a közül 

a nagyobbik 
IF nélkül külföldön 
megjelent 

0.4 pont 

IF nélkül itthon megjelent 0.3 pont 
Konferenciacikk Idegen nyelven 0.2 pont 

Magyarul 0.1 pont 
 

 
1 BME HDSZ 17.§ (5) 
2 https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/VI.%20Osztaly/Doktori_Ugyrend_VI_Osztaly.pdf (23. o.) 

https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/VI.%20Osztaly/Doktori_Ugyrend_VI_Osztaly.pdf%20(23
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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 számítható. A doktorjelölt választhat a két pontszámítás közül: 

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

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

 
Százalékos részteljesítések esetén társszerzőkkel készült publikációk esetén a szerzők számával 
elosztva kerül meghatározásra a saját munka aránya. Többszerzős cikkeknél a szerzők 
számából a témavezetők minden esetben levonandók, így pl. egy témavezetővel közös 
kétszerzős cikkeknél a cikk teljes egészében a jelölt publikációjának tekintendő a minimum-
követelmények szempontjából. 
 
Beadott, de még el nem bírált publikáció lektorálatlan cikknek tekintendő. Ez a helyzet akkor 
is, 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. 
 
Nem számítható be a publikációs minimum-követelményekbe a TDK vagy diplomaterv 
dolgozat, absztrakt, „extended abstract”, írásban meg nem jelent konferencia előadások, 
azonban a szakmai bírálat során értékelhetők. 
 

II. Nyelvi minimum-követelmények 
 
Az első idegen nyelv PhD fokozat megszerzésére irányuló eljárásnál kizárólag az angol lehet. 
A nyelvismeret igazolásához legalább középfokú „B2 szintű komplex” (korábban középfokú 
"C") típusú államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű3 bizonyítvány szükséges. 
A Magyarországon akkreditált vagy honosított, valamennyi középfokúnak megfelelő angol 
egy,- illetve kétnyelvű nyelvvizsga megszerzésével teljesíthető ez a követelmény (például 
TOEFL, Pittmann). 
 
A második idegen nyelv valamely élő nyelv lehet. A nyelvismeret igazolásához legalább 
alapfokú „B1 szintű komplex” (korábban alapfokú "C") típusú államilag elismert nyelvvizsga, 
illetve azzal egyenértékű bizonyítvány, vagy az adott nyelven megszerzett érettségiről, 
bemutatott dokumentum szükséges. A nyelvismeret igazolásaként elfogadható, ha a jelölt az 
egyik szigorlati tárgyból az adott nyelven teljesíti a vizsgát, illetve, ha kizárólag az adott 
nyelven legalább 1 éves külföldi tanulmányutat tud igazolni. 
 
 

 
3 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § 


