
A tudományos publikációk köre 
 

Tudományos publikációként elfogadható az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közlemény 
(folyóiratcikk1, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, 
könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely: 

a) a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is 
hivatkozik), 

b) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz, 
c) ISBN vagy ISSN számmal ellátott, 
d) lektorált2, 
e) referált (közismert adatbázisban fellelhető),3 
f) a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros, 
g) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány 

h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál,4 
i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven, 
j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető, 
k) megrendelhető vagy megvásárolható. 

Publikációként elfogadható az elkészült műszaki vagy művészi alkotás, az elfogadott hazai és 
külföldi szabadalom; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítása, ipari 
sorozatgyártása.  
 
Tudományos publikációként nem fogadhatók el a következők: 

 napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája 
szakmai jellegű), 

 saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált) 
 egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, 

szöveggondozás stb. 
 rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren, 
 (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással 
 recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést), 
 pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés, 
 szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, 

székfoglaló), 
 egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás, 
 tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban) 
 nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként) 
 még meg nem jelent (tervezett), vagy közlésre még el nem fogadott írás. 

 

                                                 
1 Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a 
szóbanforgó periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány. 
2 Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) 
véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban 
megjelentetése NEM jelent lektorálást. 
3 Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt 
neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of  Science/Science Citation Index, Scopus, 
Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban. 
4  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres 
(előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg. 



Tudományterületi előírások a jelölt önálló tudományos munkásságára 
 
Agrártudományok 
A védésre bocsátás feltétele: az értekezés témakörében lektorált folyóiratban megjelent 
legalább 4 publikáció (ezek vagy impakt faktoros lapban megjelentek, vagy az MTA 
Agrártudományok Osztálya által elfogadott folyóiratban megjelent közlemények legyenek), 1 
konferencia (hazai vagy idegen nyelvű) teljes terjedelemben megjelent anyaga, valamint 2 
egyéb publikáció (konferencia előadás, absztrakt stb.). Mindezek egy-egy példányát az 
értekezéssel együtt le kell adni. Külön hangsúlyt helyezünk a publikációk minőségére, a 
publikációk megfelelőségét, a védésre bocsátás feltételeként, a DI tanácsa minden jelölt 
esetében egyedileg mérlegeli. Követelmény, hogy védés előtt a 4 lektorált publikáció közül 
legalább egy impakt faktoros lapban, vagy az MTA Agrártudományok Osztálya által jegyzett 
folyóiratban megjelent, vagy elfogadott közleménye is legyen a Jelöltnek. A közleményeknek 
társszerzői is lehetnek, közöttük a jelölt témavezetője is. Ha a közleményben két jelölt is szerző, 
úgy a témavezetőnek kell nyilatkoznia, hogy az értekezésben felhasznált eredmények 
mennyiben (milyen százalékos arányban) tükrözik az adott jelölt hozzájárulását. 
 

Bölcsészettudományok 
A jelöltnek a fokozatszerzési eljárás megkezdéséig legalább három publikációt kell igazolnia 
(a felvételhez teljesített publikáció nem számít be), a doktori iskola tanácsa által meghatározott 
színvonalas, lektorált folyóiratok valamelyikében (szerkesztőségi igazolás, korrektúrapéldány 
elfogadható); a publikációknak a disszertáció témájába kell vágniuk. A három publikáció közül 
legalább kettőnek egy-egy disszertáció-fejezettel egyenértékű nagyobb tanulmánynak kell 
lennie (egy lehet kisebb közlemény). Nagy tekintélyű külföldi folyóiratban megjelent 
publikáció két hazainak felel meg. A fokozatszerzési eljárás megindításának feltétele továbbá 
egy konferencián való részvétel (az OTDK nem számít bele). Amennyiben az abszolutórium 
megszerzése és a fokozatszerzési eljárás megindítása közti időszak nem rövidebb egy évnél, a 
hallgató számára legalább egy további nagyobb tanulmány megírása kötelező; nevezett esetben 
ez a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés feltétele. 
 
Orvostudományok 
A fokozatot szerezni kívánóktól elvárás, hogy legyen olyan impakt faktorral rendelkező 
közleményük az értekezés tárgykörében, amelyet a Debreceni Egyetemről küldtek be és a 
levelező szerző a Debreceni Egyetemen munkaviszonnyal rendelkezik. A védésre bocsátás 
feltétele legalább 2, a témához kapcsolódó in extenso publikáció, melyek külföldi, referált 
(impakt faktorral rendelkező) folyóiratban jelentek meg. A közleményekben elvárás a jelölt 
jelentős hozzájárulása az eredményekhez, és legalább egy közleményben a jelölt első szerző 
legyen, valamint a témavezető irányító szerepe a közlemények szerzői listáiból is 
megállapítható legyen. Ugyanazon közlemény két jelölt általi felhasználása elkerülendő. 
Amennyiben egy közleményt mégis két jelölt szeretne felhasználni, a doktori iskola tanácsa 
alaposan megvizsgálja, hogy a közleményben szereplő eredmények mennyisége és jelentősége 
ezt megengedi-e, valamint a társszerzők nyilatkozatát abban a tekintetben, hogy ki milyen 
részarányban vett részt a munkában és melyik jelölt mit használ fel PhD disszertációjában. 
Amennyiben egy adott közleményt két jelölt is fel kívánja használni, azt már az első eljárás 
előtt tudatni kell az illetékes doktori iskola vezetőjével. Az illetékes doktori iskola/iskolák 
tanácsa által engedélyezett közös felhasználást egyértelműen dokumentálni kell és a 
dokumentációt az Orvostudományi Doktori Tanácshoz is el kell juttatni. Korábban már 
felhasznált közlemények utólagos engedélyezése újabb védési eljárásban való felhasználásra, 
amennyiben az első felhasználásnál ezt a szándékot nem jelezték, nem lehetséges. 
 
Társadalomtudományok 



(1) A nyilvános vita bírálóbizottsága kijelölésének feltétele, hogy a jelölt teljesíti az (a) vagy a 
(b) vagy a (c) pontban leírt feltételeket, az ebben a §-ban meghatározott kiegészítésekkel: 
 
(a) A jelöltnek van legalább kettő megjelent vagy közlésre elfogadott nemzetközi publikációja. 
 
(b) A jelöltnek van legalább egy megjelent vagy közlésre elfogadott nemzetközi publikációja 
és legalább további egy megjelent vagy közlésre elfogadott olyan hazai tudományos cikke, 
mely teljesíti az alábbi feltételeket: 
- a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola jelöltjei esetén a hazai 

tudományos cikknek az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága irányelvei szerinti 
legalább B kategóriás hazai tudományos periodikában vagy kiadványban kell 
megjelennie; 

- az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola jelöltjei esetén a 
hazai tudományos cikknek az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Szakbizottsága, 
illetve az Agrárközgazdasági Bizottság irányelvei szerinti legalább D kategóriás hazai 
tudományos periodikában vagy kiadványban kell megjelennie; 

- és a hazai tudományos cikk egyik doktori iskola jelöltjei esetén sem a Debreceni 
Egyetemhez kötődő periodikában jelent vagy jelenik meg. 

 
(c) A jelöltnek van legalább négy megjelent vagy közlésre elfogadott hazai tudományos cikke, 
mely teljesíti az alábbi feltételeket: 
- legalább három tudományos cikk a doktori értekezés témájához kapcsolódik; 
- a hazai tudományos cikkekből legalább kettő nem a Debreceni Egyetemhez kötődő 

periodikában jelent vagy jelenik meg; 
- a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola jelöltjei esetén két 

publikációnak az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága irányelvei szerinti legalább 
B kategóriás, a többi publikációnak pedig legalább C kategóriás hazai tudományos 
periodikában vagy kiadványban kell megjelennie; 

- az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola jelöltjei esetén a 
hazai tudományos cikkeknek az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Szakbizottsága, 
illetve az Agrárközgazdasági Bizottság irányelvei szerinti legalább D kategóriás hazai 
tudományos periodikában vagy kiadványban kell megjelenniük. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott publikációs követelmények az alábbi megszorításokkal 
alkalmazandóak: 
- publikációként kizárólag a legalább 0,5 szerzői ív (20.000 n szóközzel) terjedelmű 

írások fogadhatóak el, az MTA szakbizottságai által A vagy B kategóriába sorolt 
folyóiratok kivételével; 

- ugyanabban a folyóiratban megjelenő írások közül legfeljebb kettő fogadható el, mely 
alól kivételt az MTA szakbizottságai által A és B kategóriába sorolt folyóiratok 
képeznek; 

- legfeljebb két, különböző könyvrészlet is elfogadható tudományos publikációként, 
amennyiben azok lektoráltak, hivatkozásokkal ellátottak, és terjedelmük legalább 0,5 
szerzői ív (20.000 n szóközzel); 

- társszerzős publikációk esetében a szerzőtársaknak nyilatkozniuk kell a jelölt 
közreműködésének arányáról. 

 
(3) Az (1) bekezdés tekintetében a nemzetközi tudományos folyóiratnak az olyan kiadvány 
tekinthető, amely megfelel a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya Doktori 
Követelményrendszerében meghatározott (Magyar Tudomány folyóirat 2010. januári szám 87. 



oldal) tudományos szakmai folyóirat követelményeinek, azaz olyan tudományos kiadvány, 
amelynek van szerkesztőbizottsága, a benyújtott dolgozatok szakmai szintjét anonim szakértők 
véleményezik (lektorálják). 
 
(4) Az (1) bekezdés tekintetében nemzetközi publikációnak a nemzetközi tudományos 
folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos cikk vagy nemzetközi 
konferenciakiadványban teljes terjedelemben megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos 
cikk tekinthető, amennyiben a nemzetközi konferenciakiadvány rendelkezik a nemzetközi 
tudományos folyóiratra előírt feltételekkel.  
 
(5) A publikációs követelmények formai és tartalmi teljesítése (ideértve a publikációs jegyzék 
Magyar Tudományos Művek Tárába történő teljeskörű feltöltését is) a nyilvános vita 
bírálóbizottsága kijelölésének előfeltétele. 
 
Természettudományok 
A jelölt tudományos munkásságára – az értekezés benyújtásakor – általánosságban elvárt 
minimum követelmény 2 referált, nemzetközi folyóiratban megjelent (közlésre elfogadott) 
cikk. Ezeket az értekezés benyújtásával egyidejűleg fel kell tölteni a DEA adatbázisba, illetve 
CD-n leadni a TTDT Irodában. 
Kivételes esetben, a TDT döntése alapján elfogadható 1 referált, nemzetközi folyóiratban 
megjelent (mint fent) cikk + 2 referált hazai (idegen nyelvű) folyóiratban megjelent cikk. 
 
A Fizikai Tudományok Doktori Iskola és a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola tételesen kiköti két, 
impakt faktorral rendelkező nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció meglétét. Elvárt, 
hogy legalább egy közleményben a jelölt első szerzőként szerepeljen. 
A Kémiai Tudományok Doktori Iskola két, referált, impakt faktorral rendelkező folyóiratban 
megjelent (DOI számmal rendelkező, vagy kefelenyomatban elérhető, vagy a folyóirat 
szerkesztője által igazoltan közlésre elfogadott) közleményt vár el. Alapkövetelmény, hogy 
ezek közül egy a jelölt meghatározó hozzájárulásával készüljön. 
Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola két lektorált tudományos folyóiratban vagy 
kötetben megjelent (megjelentetésre elfogadott, DOI számmal rendelkező, vagy 
kefelenyomatban elérhető) közleményt vár el. Alapkövetelmény, hogy ezek közül egy a jelölt 
meghatározó hozzájárulásával készüljön.  
A Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola olyan ISBN vagy ISSN számmal 
rendelkező nyomtatott és/vagy elektronikus közlemény (folyóiratcikk, egyetemi/főiskolai 
tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, stb.) meglétét írja elő, amely lehetőség szerint 
impakt faktoros és referált (közismert adatbázisokban fellelhető). Az egyes szakkönyvekben, 
folyóiratokban, konferencia kiadványokban megjelent közlemények – a megjelenés helyétől 
függően – 3-20 ponttal minősítettek (ld. a DI honlapját), összességében minimálisan 15 pont 
érendő el. 
A Földtudományok Doktori Iskola a közleményeket az alábbi szempontok szerint pontozza: 
impakt faktoros folyóiratban megjelent publikáció 25 pont, külföldi, lektorált és referált 
folyóiratban megjelent publikáció 20 pont, hazai, lektorált és referált folyóiratban megjelent 
idegen nyelvű közlemény 10 pont. A teljesítendő minimális pontszám: 40 pont. Az első két 
típusból legalább egy dolgozatot szükséges írni 
 
A szakterületi sajátosságokra való tekintettel a Fizikai Tudományok Doktori Iskola 
(elsősorban didaktikai területen), illetve a Földtudományok Doktori Iskola (a 
társadalomföldrajzi területen) tételes felsorolást ad azon folyóiratokról, amelyekben megjelent 
közlemények figyelembe vehetők az értekezés elfogadásánál. 


