
PhD fokozat megszerzésének publikációs követelményei 

 

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Tanács kiegészítése a BME Doktori és 

Habilitációs Szabályzatának követelményrendszeréhez 

 

Az alábbi publikációs feltételek formális teljesítése nem garantálja az eljárás sikeres 

befejezését. A döntéshozatalnál a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Tanács (DT) 

és a kijelölt opponensek külön-külön érdemben megvizsgálják az új tudományos eredmények 

publikálásának szintjét, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez. 

 

Publikációs követelmények a PhD fokozatszerzéshez: 

 

1) A melléklet szerint minimum 20 pont. 

 

2) A folyóiratcikkekkel kapcsolatos alábbi két pont egyikének teljesítése1: 

a) A tézispontokhoz rendelve legyen egy „Web of Science”2 és egy Scopus 

adatbázisban szereplő idegen nyelvű folyóiratcikke.  

b) A tézispontokhoz rendelve összességében legyen két darab Scopus adatbázisban 

szereplő idegen nyelvű folyóiratcikke, amelyek egyike az SCImago értékelés 

szerint Q13 besorolású folyóiratban jelent meg. 

3) Minden egyes tézisponthoz rendelve legalább egy könyv, könyvrészlet, lektorált 

folyóiratban megjelent cikk, vagy megjelent konferencia előadás4. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ha ugyanaz az idegen nyelvű cikk két jelölt PhD eljárásában is egyedül szerepel a publikációs 

követelmény teljesítéseként, akkor legalább az egyik eljárásban további idegen nyelvű cikknek is 
szerepelnie kell az adott kategóriában. 
2 Web of Science (WoS) adatbázisban szereplő folyóiratnak tekinthető a WoS Emerging Sources 

Citation Indexben (ESCI) szereplő folyóirat is. 
3 Az értékelés során a folyóiratoknak a cikk benyújtásakori vagy elfogadáskori (amelyik kedvezőbb) 

besorolását kell figyelembe venni. A Scopus adatbázisba tartozó és az SCImago listán szereplő 

folyóiratok esetében, ha a folyóirat több területen is minősített, akkor a folyóirat legkedvezőbb Q 

besorolását kell figyelembe venni. 
4 A végleges formában közlésre elfogadott folyóiratcikkek megjelentnek számítanak. 
 

 
 

 
 



Publikációk pontozása* 

 

A (szakterülettel kapcsolatos) egyes publikációkra adható pontszámok a következők: 

 

Besorolás Pontszám 

Könyv, könyvrészlet, egyetem jegyzet ** 8 

Folyóiratcikk 

Web of Science adatbázisban szereplő idegen nyelvű 8 

Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent cikk a SCImago listán szereplő Q 

minősítés szerint *** 

Q1  8 

Q2  7 

Q3  6 

Q4  5 

Az MTA IX. osztály Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottsága által elfogadott 

folyóiratlistáján szereplő magyar nyelvű folyóirat a listán jelzett besorolás szerint **** 

A  7 

B  6 

C  5 

D  4 

Egyéb idegen nyelvű lektorált folyóiratcikk  3 

Egyéb magyar nyelvű lektorált folyóiratcikk  2 

Egyéb nem lektorált folyóiratcikk  1 

Nemzetközi részvételű konferencia kiadványában megjelent idegen 

nyelvű előadás 
3 

Helyi részvételű konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvű 

előadás 
2 

Magyar nyelvű kiadványban megjelent konferencia előadás 1 

Recenzió (más szerző művének kinyomtatott értékelése) 1 

 

 Minden írásmű csak egy publikációnál, minden publikáció csak egy kategóriánál vehető 

figyelembe. A táblázat szerint három vagy annál kisebb értékű publikációkból összesen 

legfeljebb 5 pont ismerhető el. A társszerzői részesedést a szerzők számával való egyenletes 

osztással kell meghatározni úgy, hogy a témavezető társszerzőségét figyelmen kívül kell hagyni. 

  Széles kör számára elérhető lektorált és hivatalosan terjesztett könyv vagy annak részlete 

esetén ívenként 2 pont, legfeljebb 8 pont. Nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent 

egyetemi jegyzet esetén ívenként 1 pont, legfeljebb 4 pont. 

 http://www.scimagojr.com 

 http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380  

 

http://www.scimagojr.com/
http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380

