
Tudományos Publikációs Tevékenység Értékelése 
 

Az IMDI publikációs követelményrendszere követi az EDHSZ D2 Doktori kreditszabályzat 
által meghatározott követelményeket. Az IMDI koncepcionális keretrendszerének és képzési 
céljainak megfelelően a publikációs értékelőrendszer úgy került kialakításra, hogy az 
megfeleltethető legyen gazdálkodás és szervezéstudomány akadémiai előmeneteli 
értékelőrendszerének és vegye figyelembe az innovációk esetében felmerülő publikációs és 
szabadalmi kérdéseket. 
 
Ennek értelmében az IMDI a publikációs tevékenységek értékelése során:  

a) tudományos folyóiratcikkek esetében nem csak a folyóiratok (Clarivate Analytics 
szerinti) impakt faktor értéke szerinti kreditszámítást alkalmazza, hanem a Scimago 
Journal Ranking (SJR) besorolás szerinti kreditpontokat is érvényesít 

b) a társadalomtudományok tudományterületen, ezen belül a gazdálkodás és 
szervezéstudományok tudományágban meghonosodott gyakorlatnak megfelelően az 
MTA IX. osztálya Gazdaságtudományi Minősítő Bizottsága által elfogadott folyóiratok 
is beszámításra kerülnek meghatározott kreditpont értékkel 

c) innovációk esetében egy új termék kifejlesztésének magas szintű, részletes tudományos 
publikációját gátolhatja a szellemitulajdon-védelem (szabadalmi, oltalmi eljárás), ezért 
az IMDI publikációs kredittel ismeri el, ha a doktorjelölt érdemben részt vett 
szellemitulajdon-védelem (szabadalmi, oltalmi eljárás) alá kerülő innovatív termék 
kifejlesztésében a kutatásai során.  

 
Publikáció definíciója az értékeléshez 
Az IMDI publikációnak az alább részletezett nyomtatott és/vagy elektronikus közleményeket, 
valamint a MAB ABSZ által felsorolt oltalmi formákat fogad el.  
A publikációs teljesítmény megítélésénél figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy 
elektronikus közleményt (folyóiratcikk1, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, 
stb.), amely: 

a) a szerző saját kutatási, alkotói 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 kiadónál4, 
i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven, 

 
1 Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóban forgó 
periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány. 
2 Lektorált (peer reviewed, referred) 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, nagyobb 
példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg. 
 



j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető, 
k) megrendelhető vagy megvásárolható, 
l) nyilvánosan bemutatott művészeti alkotás/innovatív kísérleti alkotás. 

 
A pályázó tudományos publikációs teljesítménye szempontjából nem vehetők figyelembe a 
következők: 

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

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

szöveggondozás stb., 
• rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren, 
• (könyv)fordítás, kivéve a klasszikusok fordítását szöveggondozással, 
• recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést), 
• pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés, 
• szakdolgozat, diplomamunka, 
• 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 „megjelenés alatt álló”) írás, 
• a nyilvánosság előtt be nem mutatott előadóművészeti produkció, művészeti alkotás. 

 
Publikációs minimumkövetelmények a fokozat megszerzéséhez  
A kutatási témához kapcsolódó publikációkkal legalább 75 kreditet kell elérni, melyből 10 
kreditet az első négy félév alatt, a képzési és kutatási szakasz során kell teljesíteni.  
A 75 publikációs kredit megszerzésén túlmenően teljesülnie kell az alábbi feltételeknek: 

a) A megjelent, vagy a szerkesztői, illetve kiadói nyilatkozattal igazolhatóan megjelenés 
alatt álló publikációk száma legalább 5, amelyből:  

b) legalább kettő a szakterület nemzetközileg elismert idegen nyelvű lektorált folyóiratában 
megjelent vagy közlésre elfogadott folyóiratcikk.  

c) a két idegen nyelvű lektorált folyóiratcikkből legalább egy a Web of Science, Scopus, 
IEEE Xplore vagy Thomson Reuters adatbázisában szereplő folyóiratban kell, hogy 
megjelenjen.  

d) Minimum 36 publikációs kredit a lentebb ismertetett „Publikációk kreditértékei” táblázat 
kiemelt (szürke) soraiban szereplő tételekkel teljesítendő, amiből legfeljebb 18 kredit 
szerezhető magyar nyelvű folyóiratcikkel. 

e) A közlemények megjelentetéséhez szükséges az egyetemi témavezető írásos 
hozzájárulása is. Ha a PhD hallgató ezt az előírást megszegi, annak jogi következményei 
őt terhelik. 

f) A Kooperatív Doktori Program keretében működő PhD hallgatók bármilyen konkrét 
tudományos vagy egyéb közleményt kizárólag a “vállalati szakértő” munkaadó vállalata 
képviselőjének írásos engedélye alapján nyújthatnak be folyóiratokhoz vagy 
konferenciákra. 

  



 
Minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzése  
Az abszolutórium megszerzésének feltétele 75 publikációs kredit teljesítése. Az EDHSZ 23.§ 
által a doktori fokozat megszerzésének feltételéül előírt publikációs követelmények teljesülését 
a DIT a fokozatszerzési eljárás során két alkalommal ellenőrzi:  

a) az abszolutórium megszerzéséhez szükséges publikációs teljesítmény ellenőrzése során, 
melyet követően tájékoztatást nyújt a doktorandusz számára, hogy a fokozatszerzés 
publikációs feltételeit teljesítette-e vagy sem;   

b) az értekezés benyújtásakor.  
(Amennyiben az eljárás elindítása és az értekezés benyújtása egybeesik, a két követelmény 
teljesülését együtt vizsgálja a bizottság.) 
A minimumkövetelmények, illetve a publikációk pontozása egyfajta mércét jelentenek a 
jelöltek számára publikációs tevékenységük értékelésére és hogy mikor lehet doktori eljárást 
kezdeményezni; másrészt tájékoztató küszöbszintet ad az előterjesztők számára, mely alatt 
általában nem javasolt a doktori eljárás megindítása. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 
fokozat odaítélésére vonatkozó döntésben a publikációk minősége épp olyan fontos, mint 
mennyisége. 
A minimumkövetelmények teljesítését az előterjesztő (és az előterjesztés alapján az DIT) a 
beadott publikációs jegyzék alapján ellenőrzi. Ha a minimumkövetelmények nem teljesülnek, 
a benyújtott kérelmet a DIT elutasítja. 
 
A publikációk pontozása 
 
A publikációs tevékenység megítélése során kizárólag a Magyar Tudományos Művek Tárában 
(MTMT) megjelenő adatok vehetők figyelembe az alábbiak szerint: 
  



 
Publikációk kreditértékei 
Tudományos közlemények* Kreditpont 
TUDOMÁNYOS, LEKTORÁLT FOLYÓIRATCIKK  
Impakt faktorral** rendelkező folyóiratban megjelent tanulmány 36 
Impakt faktor** nélküli külföldi folyóiratban megjelent tanulmány 22 
Impakt faktor** nélküli hazai folyóiratban megjelent tanulmány 16 
Q1 Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány 36 
Q2 Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány 24 
Q3 Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány 18 
Q4 Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány 10 
Web of Science Emerging sources-ben szereplő folyóiratban megjelent 
tanulmány 

18 

MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság kiemelt 
folyóiratlistán szereplő magyar nyelvű folyóiratcikk (A és B kategória) 

18 

MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság kiemelt 
folyóiratlistán szereplő magyar nyelvű folyóiratcikk (C és D kategória) 

10 

KONFERENCIAKÖZLEMÉNY (lektorált konferenciacikk)  
Lektorált konferenciacikk (min 4 oldal) ISBN számmal rendelkező 
kiadványban, nyomtatott vagy elektronikus formában, idegen nyelven 

24 

Lektorált konferenciacikk (min 4 oldal) ISBN számmal rendelkező 
kiadványban, nyomtatott vagy elektronikus formában, magyarul 

6 

ABSZTRAKT  
Konferencia előadás ISBN, illetve ISSN számmal rendelkező 
konferenciakötetben vagy szakfolyóiratban megjelent absztrakttal idegen 
nyelven 

4 

Konferencia előadás ISBN, illetve ISSN számmal rendelkező 
konferenciakötetben vagy szakfolyóiratban megjelent absztrakttal magyar 
nyelven 

3 

TUDOMÁNYOS KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET  
Külföldön megjelent, idegennyelvű, legalább 10 oldal terjedelmű (nem 
konferenciakiadvány) tudományos könyv, vagy könyvrészlet: 

24 

Magyarországon idegen nyelven megjelent tudományos könyv, vagy 
könyvrészlet: 

4 kredit / 20 
teljes oldal 

Magyarországon magyar nyelven megjelent tudományos könyv, vagy 
könyvrészlet: 

2 kredit / 20 
teljes oldal 

OLTALMI FORMÁK  
A MAB ABSZ által felsorolt hazai és nemzetközi szabadalmi formák, 
használati mintaoltalom 

36 kredit 

*Megjelentnek minősül az a közlemény is, amely a szerkesztő/kiadó által igazoltan közlésre 
elfogadásra került. 
**Clarivate Analytics által meghatározott impakt faktor vehető figyelembe. 
 
A publikációk kreditértékeinek kiszámolásához a következő szempontokat kell követni: 
 

a) Tudományos cikk (lektorált folyóiratcikk, konferenciaközlemény, absztrakt) és könyv, 
vagy könyvrészlet esetén a kredit pontszám a nem témavezető szerzők számával 
osztandó. A Doktori Iskola Tanácsa döntése alapján indokolt esetben társszerzői 



nyilatkozatba foglalt arány szerinti osztás is alkalmazható, a témavezető társszerzőségét 
ez esetben is figyelmen kívül kell hagyni. 

b) Amennyiben a lektorált folyóiratcikk olyan folyóiratban jelent meg (vagy szerkesztő, 
illetve kiadói nyilatkozattal igazolhatóan megjelenés alatt álló), amelyhez (Clarivate 
Analytics szerinti) impakt faktor és SJR alapján is rendelhető kreditpont, akkor a jelölt 
számára kedvezőbb minősítés alapján kell a kreditpontot meghatározni.  

c) Ha a SJR különböző diszciplínákban eltérő minősítésbe sorolja azt a folyóiratot, 
amelyikben a tudományos cikk megjelent (vagy szerkesztő, illetve kiadói nyilatkozattal 
igazolhatóan megjelenés alatt álló), akkor a jelölt számára kedvezőbb minősítés alapján 
kell a kreditpontot meghatározni.  

d) Az IF érték és az SJR besorolás a közlemény elfogadása pillanatában ismert utolsó 
besorolás vagy a megjelenés időpontjában meghatározott érték szerint történik. 

e) A Doktori Iskola Tanácsa döntése alapján a publikációs kreditekbe beszámítható az MTX 
IX. osztálya más bizottságai, illetve az MTA más osztályai által elismert folyóiratokban 
megjelent tudományos közlemények. 

f) Az eljárás indítását megelőzően (akár a publikáció benyújtásakor) a doktorjelölt kérheti 
az IMDI Doktori Iskola Tanácsa állásfoglalását az adott publikáció besorolásáról. 

g) A közzétett (és MTMT-ben rögzített) szabadalmi vagy használati mintaoltalmi 
bejelentések, melyeknek a doktorjelölt az egyedüli vagy közös feltalálója, beszámíthatók 
a publikációs feltételek és kreditek teljesítésébe. A publikációs teljesítésbe való 
beszámítás az alábbi feltételek mellett történik: 

- egy közzétett szabadalom vagy használati mintaoltalmi bejelentés értéke 36 
publikációs kredit 

- a képzés során maximum 36 publikációs kredit teljesíthető közzétett oltalmi 
formákkal  

- a Publikációs minimumkövetelmények b) pontjában definiált „legalább kettő a 
szakterület nemzetközileg elismert idegen nyelvű lektorált folyóiratában 
megjelent vagy közlésre elfogadott folyóiratcikk” feltétel közül egy 
folyóiratcikk publikálása alól mentesül a doktorjelölt  

- a Publikációs minimumkövetelmények d) pontjában definiált „Minimum 36 
publikációs kredit a lentebb ismertetett "Publikációk kreditértékei" táblázat 
kiemelt (szürke) soraiban szereplő tételekkel teljesítendő, amiből legfeljebb 18 
kredit szerezhető magyar nyelvű folyóiratcikkel.” feltétel alól mentesül a 
doktorjelölt 

 


