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ÚTMUTATÓ 
DOKTORI ISKOLA LÉTESÍTÉSI BEADVÁNYÁHOZ 

ÉS MŰKÖDŐ DOKTORI ISKOLA ADATAINAK FRISSÍTÉSÉHEZ 
 

Új szöveg 
ODT-tag intézmények a DI és tagjainak adatait a www.doktori.hu adatbázisba töltsék fel. (Új doktori 

iskola létesítési eljárását lásd a “Doktori iskola létesítésének véleményezésre irányuló eljárás” c. 
dokumentumban (www.mab.hu Akkreditáció / Doktori iskola menüpontban) 

 
1. Az akkreditációs értékeléshez szükséges adatok 

1.1. A DI adatai: 

a) az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége); 
b) a DI tudományterületi, tudományági besorolása; 
c) a DI neve (ha megnevezik), kutatási területe; 
d) a kiadott doktori fokozat típusa (PhD / DLA); 
e) az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szak(ok), a vonatkozó 

MAB akkreditációs határozat(ok) száma; 
f) a DI létesítésének éve, a képzés kezdetének éve; 
g) a DI személyi feltételei: 

• a vezetőjének jelölt személy;  
• a DI törzstagjai (TT); 
• a DI törzstag emeritusai (TE); 
• a DI témavezetői (TV); 
• a DI további intézményi oktatói / kutatói (O).  
Az egyes DI tagok adatlapjain megadandók: 
– Név; születési dátum (a doktori adatbázis nyilvános felületén csak az év jelenik meg); 

e-mail cím; telefonszám; tudományos/művészeti fokozat(ok); a fokozat, ill. cím 
tudományága, megszerzésének éve és kiadó intézménye; munkahely(ek), beosztás; 
kutatási terület megnevezése és tudományága; ha professzor emeritus, akkor az 
emeritáló intézmény neve. 

– A törzstag tudományos fokozatot szerzett doktoranduszainak neve és 
fokozatszerzésük éve. 

– A törzstag tudományos, művészeti eredményeinek, alkotásainak dokumentációja: a 
10 legfontosabb publikáció adatai az MTMT-ből1 átvéve (az utóbbi 5 évben 
megjelent 5 és a korábbi évekből további 5 közlemény [művészeti alkotások esetében 
az utóbbi 10 év alkotásai]); teljes publikációs lista az MTMT2-ben. 

– A tudománymetriai adatok3 közül az impakt faktor (IF) helyett – ha ilyen nincs, 
akkor – idegen nyelvű közlemények száma; független hivatkozások száma.4 

– A tag nyilatkozata arról, hogy vállalja a felkérést a DI-ben törzstagságra/ 
témavezetésre/ oktatásra, és megfelel a 387/2012. (XII.19.) Korm. rendeletben rá 
vonatkozóan előírt feltételeknek; törzstag esetében akkreditációs nyilatkozat is. 

                                                 
1 vagy ezzel ekvivalensnek elismert publikációs adatbázisból. A művészeti tevékenységet dokumentáló alkotások adatai 
továbbra is közvetlenül a www.doktori.hu -ba tölthetők fel. 
2 A MAB elfogadja, ha a teljes publikációs lista elérhető az alábbi adatbázisokban: BME PA, továbbá ha a törzstag 
elkészítette hozzájuk a szerzői profilt („ author’s profile”), akkor Google Scholar, Scopus, ResearcherID (Web of 
Science). 
3 A tudománymetriai adatok: az akkreditációnál figyelembe vehető tudományos közlemények száma; összes tudományos 
közleményének száma; monográfiák és szakkönyvek száma; monográfiák és szakkönyvek száma, melyekben 
fejezetet/részt írt; műszaki és/vagy művészeti alkotások száma; összes tudományos közleményének összegzett impakt 
faktora; összes tudományos közleményének független idézettségi száma. Ezek forrásához link megadását kérjük. 
4 Hivatkozott (cited): más szerző publikációja hivatkozik az adott műre. A hivatkozó és a hivatkozott publikáció 
társszerzői között sem lehet közös, különben önhivatkozásról van szó, melyet nem tekintünk figyelembe vehető 
hivatkozásnak. 
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1.2. A DI dokumentumai: 
a) a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.); 
b) a DI működési szabályzata, benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kiválasztás stb.), 

a DI tudományterületi/ági sajátosságai a fokozatszerzés szabályait illetően (publikációs 
elvárások); 

c) a DI minőségbiztosítási terve; 
d) 5 évnél hosszabb ideje működő DI esetében önértékelés (ld. 2. pont); 
e) 6 évnél hosszabb ideje működő DI esetében nyilatkozat, hogy a DI-ből kibocsátott, az 

intézményben fokozatot szerzettek értekezései 2008-tól elérhetők a www.doktori.hu-
ban, ill. az intézmény könyvtárában; 

f) statisztikai számadatok: 
o törzstagok, témavezetők, oktatók száma 
o 1 évnél hosszabb ideje működő DI esetében: felvett (nappali, levelező, egyéni 

felkészülő) hallgatók száma  
o 6 évnél hosszabb ideje működő DI esetében: végzett hallgatók száma is. 

1.3. Intézményi dokumentumok: 
a) A felsőoktatási intézmény doktori szabályzata. 
b)  Együttműködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha van ilyen). 

 
2. Működő DI vizsgálatához az önértékelés formai elvárásai 

Az önértékelés a DI tevékenységéről (feltételeiről, működéséről, eredményeiről) szól, és  
C-SWOT analízist5 is tartalmaz. Dokumentálja a DI vezetőjének nemzetközi elismertségét. 
Tartalmazza az utóbbi 5 évben a DI-ben készült értekezések szerzőit, címeit, témavezetőit, 
rövid értékeléseit; az utóbbi 5 évben a DI állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóinak 
számát, elemzi az esetleges lemorzsolódás okait. Több tudományágas DI az önértékelés külön 
fejezetében dokumentálja az érdemi együttműködést (koherenciát) a tudományágak művelői 
között. Az Önértékelést rendszeresen, de legalább 5 évenként, illetve a MAB felkérésére 
frissíteni kell. 

 
3. Doktori iskola vezetőváltásakor beterjesztendő/frissítendő dokumentumok és eljárás 

Doktori iskola vezetőjének megváltozásáról az intézmény rektora a MAB elnökét értesíti. Az 
értesítő levél tartalmazza az intézmény nevét, a doktori iskola MAB nyilvántartási számát, 
tudományágát, a vezetőváltás okát, a régi és az új vezető nevét, az új vezető MAB minősítését 
(ha van) és a www.doktori.hu adatbázisban a módosítás dátumát.  
Az értesítő levél mellékleteként az intézmény mutassa be a doktori iskola további 
működtetésének szakmai koncepcióját, a képzési tervet és az egyéb dokumentumokat érintő 
változásokat (ha vannak). 
o Ha a tervezett új vezető a MAB által „megfelel”-nek minősített egyetemi tanár törzstag, 

továbbá ha a MAB a doktori iskola további működtetésének szakmai koncepcióját, a képzési 
tervet és az egyéb dokumentumokat érintő változásokat megfelelőnek értékeli, akkor további 
vizsgálat nélkül az új vezető személyére nézve elfogadó határozatot hoz. 

o Ha az értesítő levél szerint az új vezető a MAB által (még) nem minősített törzstag, akkor az 
illetékes szakbizottsági elnök javaslata alapján az Egyetemi tanári és doktori kollégium a 
jelölt törzstagi megfelelőségét, a doktori iskola további működtetésének szakmai 
koncepcióját megvizsgálja, és határozati javaslattal a Plénum elé terjeszti az ügyet. 

                                                 
5 A C-SWOT analízis az adott doktori iskola működésének külső korlátait (Constraints), erősségeit (Strengths), gyenge, 

fejlesztendő pontjait (Weaknesses), fejlesztési lehetőségeit (Opportunities), és a működését veszélyeztető elemeket 
(Threats) tartalmazza. 
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4. A tudományos publikációk köre (amelyeket a MAB az 5+5 publikációnak elfogad; az 
MTMT-re vonatkozóan lásd még a MAB DI akkreditációs bírálati szempontjainak 3. sz. 
mellékletét) 

A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus 
közleményt – oldalszám megjelölésével, teljes bibliográfiai adatolással – (folyóiratcikk6, 
egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás 
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) lektorált,7 
e) referált (közismert adatbázisban fellelhető),8 
f) a tudományág függvényében impakt faktoros, 
g) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány 
h)  nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál,9 
i)  szakmai körökben elterjedt idegen nyelven, 
j)  jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető, 
k)  megrendelhető vagy megvásárolható. 

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott 
hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, 
ipari sorozatgyártását.  
A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket: 

• 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., 
• konferencia kiadványban megjelent írás,  
• (könyv)fordítás, kivéve a klasszikusok fordítását szöveggondozással, 
• recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést), 
• pályázat keretében vagy megrendelésre készített, nem nyilvános 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 „megjelenés alatt álló”, a kiadó által még el nem 
fogadott) írás. 

                                                 
6 Folyóirat : rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóban forgó 
periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány. 
7 Lektorált  (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A 
kivonat (abstract) alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent 
lektorálást. 
8 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. 
9  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres(előfizetéses), 
nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg. 
 

Megjegyzés [JÁ1]: A teljes 
publikációs listába más (kevésbé 
“értékes”) is bekerülhet. 
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5.  A DI törzstagjainak a rektor által hitelesített listája – minta 
 

N y i l a t k o z a t 
 
Az alábbi munkatársak10 a(z) ……………… Egyetem/Főiskola teljes munkaidőben, munkaviszonyban 
vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatói vagy tudományos kutatói, akik a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése11 alapján a működési feltételek 
mérlegeléséhez (illetve a költségvetési támogatás megállapítására) a(z) ……….… 
Egyetemet/Főiskolát jelölték meg (nyilatkozat minta a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet. 10. sz. 
melléklet, II/A pontjában). A nyilatkozat minden képzési szintre egyaránt vonatkozik, nem adható képzési 
szintenként más-más intézménynek nyilatkozat! 
 
1. …………. Doktori Iskola törzstagjai 

N é v Beosztás A munkaviszony várható 
befejeződése12 

   
   
   
   
   
   
   
 
2. ………… Doktori Iskola törzstagjai 

N é v Beosztás A munkaviszony várható 
befejeződése12 

   
   
   
   
   
   
   
 
(…) 
n. …..…… Doktori Iskola törzstagjai 
<táblázat> 
 
 
Dátum:  ………………. 

<aláírás> 
…………………………………….. 
<rektor neve> 

                                                 
10 A hittudományi doktori iskolák törzstagjait nem kérjük feltüntetni. 
11  26.§ (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az intézmény működési 
feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapításánál egy felsőoktatási 
intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, 
amelyiknél figyelembe lehet őt venni. 
12 Határozatlan idejű szerződés esetén az a dátum, ameddig az érintett a jelenlegi munkakört betöltheti, pl. egyetemi tanár betölti 
70. életévét. Határozott idejű szerződés esetén a munkaviszony szerződés szerinti vége. 


