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4. sz. melléklet 

 
Publikációs lista tartalmi és formai követelményei 
 
1. Publikációs kötelezettségei teljesítését az abszolutórium megszerzéséhez a jelölt úgy tudja igazolni, 
hogy 

- megjelent publikációit feltölti az MTMT adatbázisába (https://www.mtmt.hu/), 
- az MTMT oldalán kilistázza (időrend szerint csökkenő sorrendben – a legfrissebbel kezdve) és 

kinyomtatja publikációs listáját, majd a kinyomtatott lapra kék tintával odaírja minden tétel 
mellé, hogy jelen szabályzat ponttáblázata alapján az adott publikáció hány pontot ér, 

- publikációs összpontszámának meghatározásához letölti a Doktori iskola honlapjáról a 
publikációs pontszámító excel fájlt, és kitölti azt az MTMT lista alapján (az excel fájl 
használatához jelen szabályzat 6. pontja részletes segítséget nyújt), 

- kérelméhez az egyes publikációk egy eredeti (amennyiben nem lehetséges, fénymásolt) 
példányát is csatolja, 

- majd az MTMT listát és a publikáció egy-egy példányát nyomtatott formában, az excel fájlt 
pedig elektronikusan eljuttatja a Dékáni Hivatal doktori ügyekkel megbízott előadójának (3515 
Miskolc-Egyetemváros, Gazdaságtudományi Kar, Dékáni Hivatal, rekemi@uni-miskolc.hu). 

 

Amennyiben a publikáció még megjelenés alatt áll, a pontszám megszerezhető egy befogadási 
igazolással is, amit a folyóirat vagy könyv szerkesztői állítanak ki. 

 
2. Publikációként csak nyilvánosan hozzáférhető, írott formában létező tudományos dolgozatok 
fogadhatók el, amelyek terjedelme eléri az 5 gépelt oldalt (ábra, mellékletek nélkül). Nem minősül 
publikációnak: 

- szóbeli előadás; 
- megrendelésre készült, a megrendelő tulajdonába került, nyilvánosságra nem hozható irat; 
- az oktatási célú kiadványokon kívül csak az az iromány fogadható el, ami más tudományos 

munkára vonatkozó hivatkozást tartalmaz (Kiszűrendő a jelölt szépirodalmi, politikai, 
társadalmi stb. munkásságát; 

- pályázat keretében vagy megrendelésre készített, nem nyilvános kutatási jelentés; 
- TDK dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka. 

 

Az értékelésnél figyelembe kell venni a publikáció terjedelmét és a szerzők számát is a végleges pont 
megállapításához. Társszerzős publikációk esetében a társszerzők nyilatkozata alapján a megfelelő 
kategória pontszámának annyi százaléka adható (egy tizedesre kerekítve), ahány százalékban az illető 
publikáció a szerző munkája. 

 
3. A Doktori Iskola által elfogadott publikációs kategóriák és az azokkal szerezhető pontszámok 

 
A pontszámrendszer három kategóriába sorolja a doktorandusz hallgatók publikációit – könyv, 
folyóiratcikk és publikált konferenciaelőadás. Az egyes publikációfajtáknál figyelembe vett szempontok 
a következők: 

 
I. Könyv 

- Magyar vagy idegen nyelvű 
- Teljes könyv - Könyvfejezet/Tanulmánykötet – Előszó/Szerkesztő/Lektor 
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- Tudományos - Oktatási célú (lektorált) – Oktatási segédlet (nem lektorált) 

II. Folyóiratcikk 

- Impakt faktoros – A/B kategóriás – Külföldön megjelent – Országos terjesztésű – Regionális – 
Recenzió/ismertetés 

- Magyar vagy idegen nyelvű 
- Lektorált vagy nem lektorált (azokban a kategóriákban, ahol ennek értelme van) 

III. Konferenciacikk 

- Külföldi – Belföldi – Miskolci Egyetem/Műhelytanulmány 
- Magyar vagy idegen nyelvű 

 

Az egyes kategóriák pontértékei a következők (társszerzős publikációnál a 2. pont is 
figyelembeveendő): 

 

I. Magyar nyelvű könyv Könyv 
Könyvfejezet/Tanulmánykötet Előszó/ 

Szerkesztő/ 
Lektor Első További 

Tudományos 16,0 8,0 2,0 3,0 
Oktatási (lektorált) 10,0 6,0 1,0 2,0 
Segédlet (nem lektorált) 4,0 2,0 1,0 1,0 

 

I. Idegen nyelvű könyv (1,5-es 
szorzó a magyar nyelvűhöz 

képest) 
Könyv 

Könyvfejezet/Tanulmánykötet Előszó/ 
Szerkesztő/ 

Lektor Első További 
Tudományos 24,0 12,0 3,0 4,5 
Oktatási (lektorált) 15,0 9,0 1,5 3,0 
Segédlet (nem lektorált) 6,0 3,0 1,5 1,5 

 

II. 
Folyóiratcikk 

Impakt 
faktoros 

- A 
kategória 

B/C kategóriás 
Külföldön 
megjelent 

Országos 
terjesztésű Regionális Recenzió/ 

Ismertetés 
külföldi belföldi lektorált nem 

lektorált lektorált nem 
lektorált lektorált nem 

lektorált 
Idegen 
nyelvű 30,0 24,0 18,0 15,0 7,0 12,0 6,0 9,0 4,0 5,0 
Magyar 24,0 18,0 15,0 12,0 6,0 9,0 5,0 6,0 3,0 3,0 

 

III. Konferenciacikk Külföldi  Belföldi Miskolci Egyetem / 
Műhelytanulmány 

Idegen nyelvű 12,0 9,0 6,0 
Magyar 6,0 6,0 3,0 
Absztrakt / Poszter 3,0 1,5 1,0 

 
Az egyes publikációk szöveges magyarázata 

- Könyv - Egy könyv önálló szerzője, valamint társszerzőség, ha az egyes fejezetek szerzősége 
nem állapítható meg. 

- Könyvfejezet/Tanulmánykötet - Önálló könyvfejezet vagy tanulmánykötetben megjelenő mű. 
- Első/További – Amennyiben a szerző több fejezetet is jegyez egy könyvben vagy 

tanulmánykötetben, akkor ezek közül csak az egyik számolható el teljes pontértékben. 
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- Tudományos - A szaktudomány normáinak megfelelő formában, tárgyalásmóddal és 

ellenőrzési eljárással készült, tudományos közösségnek szánt, publikálás esetén tartós 
adathordozón tárolt és nyilvánosság számára hozzáférhető mű, ami eredeti elméleti vagy 
empirikus kutatási eredményről számol be, vagy meglevő eredményeket dolgoz fel, vagy a 
szakirodalomban való eligazodást, tartalomfeltárást szolgál. 

- Oktatási – Rendszerezett ismereteket közvetítő, az oktatási folyamat számára didaktikai 
szempontok szerint összeállított mű, amely egy meghatározott tudományterület elsajátítását 
segíti. 

- Segédlet - Ugyanaz, mint az oktatási anyag, csak nem lektorált. 
- Impakt faktoros (A kategória) – A Web of Science adatbázisban impaktfaktorral rendelkező, ill. 

az MTA Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottsága vagy a kari szabályzat szerint A 
kategóriásnak megjelölt hazai vagy külföldi folyóirat. 

- B vagy C kategóriás - A kari szabályzat szerint B vagy C kategóriásnak megjelölt hazai vagy 
külföldi folyóirat. 

- Külföldön megjelent - D vagy kategória nélküli folyóiratban nem Magyarországon megjelent 
publikáció. 

- Regionális - A szerző lakhelyéhez vagy munkahelyéhez/doktori iskolájához kötődő kiadvány, 
amennyiben nem rendelkezik A, B, vagy C kategóriával. 

- Recenzió/Ismertetés - A, B, C kategóriás folyóiratban megjelenő újdonságot, más publikációját 
népszerűsítő beszámoló. 

 
A KDT 2009. október 14-i határozata alapján a más felsőoktatási intézményben dolgozó hallgatók 
esetén belső kiadványnak minősülnek nemcsak a Miskolci Egyetemen, hanem a munkahelyén kiadott 
publikációk is. 

 
4. Publikációs minimumkövetelmények 

 
Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges: 

- legkevesebb 36 kredit (publikációs pontszám) összegyűjtése, 
- publikáció legkevesebb három különböző kategóriában (praktikusan: az excel fájl három 

különböző cellájában kell megjelenni publikáció(k)nak), 
- legalább 1 idegennyelvű közlemény. 

 
A PhD-fokozat megszerzéséhez továbbá szükséges:  

- legalább 2 idegennyelvű közlemény és  
- legalább 1 közlemény A vagy B rangsorolású Magyarországon kiadott folyóiratban, 
- társszerzős publikáció esetén az A vagy B kategóriás magyarországi folyóiratban kiadott cikk 

eredményeiből több mint 50%-al kell részesedjen a jelölt a társszerzők nyilatkozata alapján. 
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5. A magyar és idegennyelvű folyóiratok besorolása 

 

A és B kategóriás magyarországi kiadású folyóiratok 

 
 A Doktori Iskola kiemelt kutatási témái 
 Gazdaságelmélet Marketing Menedzsment Térgazdaságtan 

Üzleti 
információg. 

Vállalati 
gazdálkodás 

A  Acta Oeconomica, Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, Magyar Tudomány, Statisztikai Szemle, Szigma, 
Vezetéstudomány, Társadalomkutatás, Tér és Társadalom 

B  • Köz-Gazdaság  
• Competitio 
• Society and 

Economy 
• Theory 

Methodology 
Practice  

• Marketing és 
Management 

• Theory 
Methodology 
Practice 

• Magyar Minőség 
• Minőség és 

Megbízhatóság 
• Theory 

Methodology 
Practice 

• Európai Tükör 
• Európai Füzetek 
• Kül-Világ 
• Külügyi Szemle 
• Észak-

magyarországi 
Stratégiai Füzetek 

• Comitatus 
• Falu, város, régió 
• Falu 
• Theory 

Methodology 
Practice 

• Számvitel, adó és 
Könyv-vizsgálat 

• Pénzügyi Szemle 
• Demográfia 
• Területi 

statisztika 
• Theory 

Methodology 
Practice  

• Munkaügyi Szemle 
• Theory 

Methodology 
Practice 

 

A és B kategóriás külföldi folyóiratok: mindazon folyóiratok, amelyek szerepelnek az MTA IX. osztály 
Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottságának folyóiratlistáján 
(http://mta.hu/ix_osztaly_cikkei/doktori-ugyek-121451) 

 

6. Útmutató a publikációs pontszámító excel fájl használatához 

 

Az Excel táblázat három munkalapból áll. Ezek szerepe a következő: 

Publikációk száma munkalap 
Ebbe kell beírni a publikáció számát kategóriánként. Az azonosítás megkönnyítése érdekében a 
fénymásolt vagy eredeti verzióban benyújtott publikációkat sorfolytonosan és felülről lefelé kell az 
abszolutórium iránti kérelemhez mellékelni. Először tehát a B3 cellában szereplő publikációk 
szerepelnek, aztán a C3, D3, E3, majd C4 cellákban szereplő kinyomtatott publikációk szerepelnek, 
majd a sort a D21-es cellában lévő publikációk zárják.  

A publikációk számát a fehér cellákba kell beírni ügyelve arra, hogy a megfelelő kategóriába kerüljenek. 
A táblázat oszlopai és soraihoz fűzött megjegyzések tartalmazzák az egyes kategóriák MTMT szerinti 
definícióját.  

A fehér cellákba csak pozitív számok vihetők fel. Javasoljuk, hogy társszerzőség esetén a részarányt egy 
tizedesre kerekítsék a hallgatók. Tehát például 50%-os szerzői részarány esetében 0,5, 33%-os szerzői 
részarány esetében 0,3 legyen a cellákba bekerülő érték.  

Pontszám munkalap 
Ez tartalmazza az egyes publikációkra kapható pontszámokat.  

Összpontszám munkalap 
Az összpontszám munkalap összeszorozza a publikációk számát az egyes publikációkategóriákra 
adható pontszámokkal, és összesíti őket, megállapítva az összpontszámot. Végül kiírja, hogy elérte-e a 
hallgató a követelményeknek megfelelő pontszámot.  


