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8. sz. melléklet 

Doktori disszertáció formai és tartalmi követelményei 

 

Az értekezés témája 

A disszertáció témája egy olyan tudományos feladat, amelynek alapproblémája a Doktori Iskola 
valamelyik témahirdetésével egybevág, és amelynek megoldásához a doktorandusz kutatási helyén a 
tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.  

A doktori értekezés készítésének célja annak bizonyítása, hogy a doktorandusz az általa művelt 
tudományterületen rendelkezik a PhD fokozat elnyeréséhez szükséges szintű szakmai ismeretekkel, 
ismeri és használni tudja a szakma módszereit, rendelkezik azzal a komplex szemlélettel, amivel a 
felmerülő szakmai problémákat kezelni lehet. A doktorandusz az értékezés elkészítésével bizonyítja, 
hogy ezen ismeretek birtokában képes egy konkrét tudományos feladat megoldására, és új 
tudományos eredményeinek meghatározott tartalmi és alaki keretek között való bemutatására. 

 

Tartalmi követelmények 

A disszertáció általános tartalmi követelményei a következők: 

- A doktori disszertáció a jelölt saját munkája kell legyen; társszerzőség nem megengedett. 
- Egy aktuális probléma felvetése, amit a szakma elfogadott szabályainak megfelelően, korszerű 

eszközökkel dolgoz fel a disszertáció készítője. 
- A dolgozat céljainak meghatározása. 
- Témaleírás, szakirodalmi áttekintés, elemzés és kritikai értékelés. 
- Vizsgálati módszerek és eszközök bemutatása. 
- Saját kutatási eredmények részletes kifejtése, kiemelve az új tudományos eredményeket. 
- Érdemi összefoglalás, következtetések, a gyakorlati alkalmazásra és-vagy a téma további 

kutatására vonatkozó javaslatok. 
- Szakirodalom jegyzéke.  

 

Formai követelmények 

A disszertáció általános formai követelményeit a MEDSZ 16. §-a szabályozza. Ezek figyelembevétele 
mellett az értekezés javasolt szerkezete a következő: 

- A címlap tartalmazza a PhD vagy Doktori értekezés megjelölést, a szerző nevét, a készítés évét 
is helyét 

- A belső lapon fel kell tüntetni a szerző és a témavezető, társtémavezető nevét, a Doktori Iskola 
és vezetőjének nevét, a készítés helyét és idejét, valamint a sikeres védést követően a DOI-t 

- Tartalomjegyzék, ábrák és táblázatok jegyzéke 
- A témavezető ajánlása – amely a jelölt publikációs teljesítményére is kiterjed; legfeljebb 3 oldal 
- Bevezető rész, amely tartalmazza a kutatási probléma felvetését, a téma jelentőségét, a 

témaválasztás indoklását, az kutatás célját, módszertanát, a megoldandó feladatokat 
- Szakirodalmi áttekintés 
- A kutatás empirikus bázisa és módszertana 
- Eredmények bemutatása, külön fókuszálva az új tudományos eredményekre 
- Következetések és javaslatok 
- Legfeljebb 2 oldal terjedelmű magyar és idegen nyelvű összefoglaló (téma indoklása, 

alkalmazott megközelítés, eredmények, következtetések és javaslatok) 
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- Irodalomjegyzék, a jelölt tudományos publikációi 
- Mellékletek, függelék 
- Köszönetnyilvánítás, amennyiben a jelölt indokoltnak érzi 

 

Alaki követelmények 

A nyilvános védésre benyújtott értekezés terjedelme maximum 130 oldal (plusz mellékletek) lehet. 
Azok a disszertációk, amelyek a lenti formai előírások betartása mellett meghaladják a megengedett 
130 oldalas maximális oldalszámot, formai hibásnak számítanak, és nem adhatók be. 

- A4 lapméret,  
- műbőr kötés, 
- margók min. 2,5 cm,  
- szimpla sortávolság, Times New Roman betűtípus,  
- betűméret 12 pt, táblázatok esetén 10 pt. 

A felhasznált irodalmi forrásokra mindig hivatkozni kell. A hivatkozás módjára és az irodalomjegyzék 
összeállítására a Harvard-rendszerű hivatkozási stílust javasoljuk, erről részletesebben ld. pl.: 
http://openjournals.net/files/Ref/HARVARD2009%20Reference%20guide.pdf 

 

Kiegészítő követelmények 

Az értekezésről minimum 15 oldalas idegen nyelvű összefoglalást kell készíteni a jelöltnek. 

 

A tézisfüzet tartalmi követelményei 

A jelöltnek az értekezéséhez mellékelnie kell az értekezés tézisfüzetét 50 példányban. A doktori 
értekezés tézisfüzete tartalmazza (MEDSZ 16.§. (5)): 

- az I. részben a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalását, 
- a II. részben az elvégzett vizsgálatok, kísérletek rövid leírását, az anyaggyűjtés módszereit, a 

források feltárását, illetőleg felhasználását, 
- a III. részben a tudományos eredmények rövid összefoglalását, azok hasznosítását, illetve a 

hasznosítás lehetőségeit. Hasznosítás lehet: az eredmények közvetlen vagy közvetett 
gyakorlati alkalmazása, illetőleg a tudományág belső fejlődésének elősegítése vagy más 
tudományág új ismeretekkel való gyarapítása, 

- a IV. részben a munka témaköréből készült publikációk jegyzékét, 
- kollektív kutatómunka eredményeit felhasználó értekezés vagy nyomtatott mű esetén a 

pályázó részletesen és pontosan ismerteti a kollektíva munkájában kifejtett munkásságát. A 
téziseket a pályázónak előzetesen láttamoztatnia kell a kollektíva többi tagjával, akik egyúttal 
nyilatkoznak arról is, hogy a tézisekben ismertetett eredményeket a pályázó eredményeinek 
ismerik-e el. 

 

A tézisfüzet formai és alaki követelményei 

- A tézisfüzet címlapja tartalmazza a „PhD értekezés tézisei” megjelölést, a Doktori Iskola, a DI 
elnöke és a témavezető nevét, a jelölt nevét és az értekezés címét, a készítés helyét és idejét 
(évszám). 

- A tézisfüzet része a tartalomjegyzék, a tartalmi követelményeknél jelzett részek, 
irodalomjegyzék, a jelölt publikációi. 
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- A tézisfüzetet magyar és angol nyelven kell elkészíteni. Az idegen nyelven megírt 

disszertációhoz is kell magyar nyelvű tézisfüzetet készíteni. 
- A5 lapméret, papírkötés 
- 2,5 cm margó, szimpla sortávolság, Times New Roman betűtípus, 12pt betűméret 


