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Ez az útmutató jelöltek, előterjesztők és bírálók számára készült. Célja az, hogy
 iránymutatást és önkontroll-lehetőséget nyújtson kérelmet benyújtók számára: ennek
alapján ellenőrizni lehessen, hogy a publikációs tevékenység formálisan megfelel-e
a minimumkövetelményeknek,
 útmutatást adjon előterjesztők számára a minimumkövetelmények teljesítésének
ellenőrzéséhez, továbbá
 néhány szempontot szolgáltasson bírálók számára.
Nyilvánvaló, hogy a feltételek formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás
elindítását, sem pedig annak sikeres befejezését. A döntéshozatalnál a kari HBDT
érdemben megvizsgálja az új tudományos eredmények publikálásának szintjét,
továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez. Az értékelő pontszám
azonban hasznosan hozzájárulhat a komplex értékeléshez is.
A publikációk adatait a BME Publikációs Adatbázisába (vagy a Magyar Tudományos
Művek Tárába) kell felvinni. A publikációlistát az „Útmutató PhD fokozatért illetve
habilitációért folyamodók számára a publikációkkal kapcsolatos adatok megadásához”
című anyagban megadott módon kell elkészíteni. Az így elkészített listára (vagy a
kinyomtatott lista végére) a jelölt rávezeti a lenti táblázat és a %-os módosítások alapján
járó pontokat, és a végén feltünteti a teljes pontszámot.
Minimumkövetelmények
A doktori eljárásban a HBDT két ponton is ellenőriz minimumkövetelményeket:
- az eljárás megindításakor,
- az értekezés beadásakor.
(Természetesen, ha az eljárás elindításakor az értekezést is benyújtja a pályázó, akkor a
két követelmény teljesülését együtt vizsgálja a bizottság.)
A minimumkövetelmények célja kettős: egyrészt a jelöltek számára támpontot
nyújtanak arra, hogy mi az a legkisebb mértékű publikációs tevékenység, amelynek
elérése előtt általában nem érdemes doktori eljárást kezdeményezni; másrészt
tájékoztató küszöbszintet ad előterjesztők számára, mely alatt általában nem
javasolhatják doktori eljárás megindítását (D. H. Sz. 18.§ (5)). A fokozat odaítélésére
vonatkozó döntésben a publikációs tevékenység mértéke (mennyisége) mellett ennek
minősége is döntő szerepet játszik.
A minimumkövetelmények teljesítését az előterjesztő (és az előterjesztés alapján a
HBDT) a beadott anyagok alapján ellenőrzi.
Ha a minimumkövetelmények nem teljesülnek, a benyújtott kérelmet a HBDT elutasítja.
A minimumkövetelmények ebben a formában a nyilvános anyagokra vonatkoznak, a
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részben vagy egészében titkosított anyagokra alapozott kérelmet különleges eljárás
keretében kell megvizsgálni.
A minimumkövetelmények nem teljesítése miatt elutasított kérelem esetén a befizetett
teljes doktori eljárási díjnak és a kezelési díjnak a különbözetét az Egyetem visszafizeti.
Teljesített minimumkövetelmények esetén a vizsgálat az eljárás része, és külön díja
nincs.
PhD minimumkövetelmények az eljárás indításához
 az összes publikációk minimális darabszáma: 4, ebből
 legalább 2 cikk1 idegen nyelvű lektorált folyóiratban, amelyek közül
- legalább 1 a jelölt legalább 50%-os részével készült,
- legalább 1 a Web of Science vagy a Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban
jelent meg;
 legalább 2 publikáció idegen nyelven, a jelölt legalább 50%-os részével,
 legalább 1 publikáció magyar nyelven (magyar állampolgárok esetén),
 az elérendő minimális összpontszám: 12.
A publikációk pontozása
A (szakterülettel kapcsolatos) egyes publikációkra adandó pontszámok a következők:
Könyv
8
Könyvrész, könyvfejezet
6
Gyűjteményes kötetben2 cikk
1
Nyomtatott (vagy elektronikus3 formában közzétett) egyetemi jegyzet
3
Folyóiratcikkek (lehet csak elektronikusan megjelenő is)
Lektorált
Külföldön megjelent idegen nyelvű
6
Magyarországon megjelent idegen nyelvű
4
Magyar nyelvű
2
Nem lektorált
Külföldön megjelent idegen nyelvű
3
Magyarországon megjelent idegen nyelvű
2
Magyar nyelvű
1
Nemzetközi részvételű konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvű
előadás4
Lektorált
4
Nem lektorált
3
Helyi részvételű rendezvény kiadványában megjelent idegen nyelvű előadás4 2
Magyar nyelvű kiadványban megjelent konferencia-előadás4
1
Külföldi szabadalom
2
Magyar szabadalom
1
1

Ezek önálló cikkek, tehát correspondence, short paper, discussion stb. itt nem megfelelő. Nem
számíthatók ide tanszéki kiadványok sem.
2
A kötetnek legyen ISBN vagy ISSN száma.
3
Elektronikus jegyzetre csak akkor adható pont, ha a jelölt csatolja a Kar Tudományos és Oktatási
Bizottságának a támogató nyilatkozatát.
4
Legalább 4 oldalas; lehet CD-n is.
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Recenzió (más szerző művének kinyomtatott értékelése)

1

A belföldi társszerzők külön levélben nyilatkozhatnak a közös cikkekre vonatkozóan
arról, hogy az egyes publikációk hány %-a tekinthető saját munkájuknak. A jelölt
szempontjából az egyes pontszámok a rá eső aránnyal szorzandók. Ebben a számításban
a doktorandusz témavezetője a társszerzők közül automatikusan kihagyandó. Így
például a témavezetővel közös kétszerzős cikkeknél a jelölt megkapja a pontszám
100%-át. Ha a társszerzők bármilyen okból nem nyilatkoznak, vagy ha a társszerzők
megadott össz-százaléka túllépi a 100%-ot, a megfelelő pontszámok a szerzők számával
osztandók.
Korábbi nyilatkozatnak ellentmondó társszerzői nyilatkozat esetén, amikor ez kiderül, a
HBDT köteles vizsgálatot indítani, és erről a BME Habilitációs Bizottságát és Doktori
Tanácsát (EHBDT) tájékoztatni.
Ha a szerkesztő írásban nyilatkozik egy még meg nem jelent cikk elfogadásról, de
kisebb átdolgozást kér, akkor a lektorált pontszám feléből, ha a változatlan
megjelentetésről, akkor a teljes fenti pontszámból kell kiindulni.
A diplomaterv, mint kötelező munka, nem számolható el. A BME doktoranduszszimpóziumon elhangzott előadás csak akkor számolható el, ha teljes szövege megjelent
egy könyvtárban hozzáférhető kiadványban.
PhD minimumkövetelmények az értekezés benyújtásakor
Az értekezés tézispontjaihoz meg kell adni, hogy az eredményeket hol publikálta a
jelölt. A tézispontokhoz kapcsolt tudományos közlemények közül legalább egynek
szerepelnie kell a Web of Science listáján (ezeknek általában van impaktfaktora).
Ezeket az előírásokat az Építőmérnöki Kar Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa
(HBDT) 2014. június 18-án megtárgyalta, és az Egyetemi Habilitációs Bizottság és
Doktori Tanács (EHBDT) 2014. június 26-i ülésén elfogadta. Ez az útmutató a
továbbiakban
az
Építőmérnöki
Kar
Dékáni
Hivatalában
és
a
https://www.me.bme.hu/doktisk/phdmin.pdf címen mindenki számára hozzáférhető. Az
EHBDT 2009. szeptember 24-i ülésén hozott határozat alapján hangsúlyozzuk, hogy a 4
oldalnál rövidebb konferencia-kiadványokra nem jár pont.
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