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Részlet az IKDI Működési Szabályzatából 

A DI publikációs követelményei a doktoranduszokkal szemben 

16§ 

(1) A DIT felelőssége, hogy a felsőoktatási intézményben akkreditált valamennyi 

tudományágban magas színvonalú értekezések szülessenek. A DI publikációs 

követelményrendszere a www.doktori.hu lapon is nyilvánosságra kerül. A doktoranduszok 

publikációs tevékenységének külső menedzselése elsősorban a témavezetők feladata.  
 

(2) Az önálló tudományos munkásság bizonyításához a TDT Doktori Szabályzatának előírásait 

tekintjük irányadónak. 
 

(3) A tudományterületi és ezen belül a tudományági sajátosságokat figyelembe véve a 

fokozatszerzés indításának minimális publikációs követelménye: 

a)  A jelöltnek van legalább két megjelent vagy közlésre elfogadott nemzetközi 

szakfolyóirat publikációja (egyszerzős önálló vagy egyszerzős-egyenértékű – szerzők 

számával osztandó, %-os arányban – kell lennie). 

b) A jelöltnek van legalább egy megjelent vagy közlésre elfogadott nemzetközi 

szakfolyóirat publikációja és legalább további kettő megjelent vagy közlésre elfogadott 

hazai tudományos cikke (egyszerzős önálló vagy egyszerzős-egyenértékű – szerzők 

számával osztandó, %-os arányban – kell lennie).  

c) A jelöltnek van legalább négy megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos cikke, 

amelyből legalább egy hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven jelent meg és 

legalább három tudományos cikk a doktori értekezés témájához kapcsolódik (legalább 

három cikknek egyszerzős önálló vagy egyszerzős-egyenértékű – szerzők számával 

osztandó, %-os arányban – kell lennie). 

d) Társszerzős publikációk esetében a szerzőtársaknak nyilatkozniuk kell a jelölt 

közreműködésének arányáról, és hogy más PhD fokozat megszerzéséhez az adott 

publikáció nem kerül felhasználásra. A minimális publikációs elvárás a társszerzői 

arányok összesítése révén is teljesíthető. 

e) A hazai publikációknak a tudományterület mértékadó, akadémiai listás folyóirataiban 

kell megjelennie. A hazai tudományos cikkekből legalább kettő nem a Debreceni 

Egyetemhez kötődő periodikában jelent vagy jelenik meg. 
 

(4) Publikációként kizárólag a legalább 0,5 szerzői ív (legalább 8 oldal vagy 20 000 karakter 

szóközzel) terjedelmű tudományos közlemények fogadhatóak el, „A” vagy „B” kategóriás 

folyóiratok kivételével.  

a. Ugyanabban a folyóiratban megjelenő írások közül legfeljebb kettő fogadható el, mely 

alól kivételt az MTA szakbizottságai által „A” és „B” kategóriába sorolt, valamint 

impakt faktoros folyóiratok képeznek.  

b. Legfeljebb két, különböző szakkönyvrészlet is elfogadható tudományos publikációként, 

amennyiben az lektorált, hivatkozásokkal és ISBN számmal ellátott továbbá terjedelme 

legalább 0,5 szerzői ív (legalább 8 oldal vagy 20 000 karakter szóközzel). 
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(5) A publikációs követelmények formai és tartalmi teljesítésének feltétele a publikációs 

jegyzék MTMT adatbázisba történő teljes körű feltöltése és tudományos közleményként való 

elfogadása. Ellenőrzés az MTMT tudománymetriai táblázat segítségével. Ezen kívül minden 

PhD hallgató köteles az iDEa Tudóstérben, a Debreceni Egyetem kutatóinak profil-

adatbázisába is feltölteni a publikációit. 

(6) A bírálóbizottság kijelölésének előfeltétele a publikációs követelmények formai és tartalmi 

teljesítése. 
 


