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Tudományos cikk (a pontszám a nem témavezető szerzők számával osztandó); az 
Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolában a PhD-val nem rendelkező 
társszerzők nyilatkozatban foglalt részvételi arányuknak megfelelően osztoznak a 
pontszámon):  
Lektorált folyóiratcikk  
IF-ral 36:kredit  
IF nélkül, külföldön megjelent 24 kredit  
IF nélkül, itthon megjelent18  
Lektorált konferenciacikk (min 4 oldal) ISBN számmal rendelkező kiadványban, nyomtatott 
vagy elektronikus formában  
idegen nyelven 24  
magyarul 6  
Tudományos könyv, vagy könyvrészlet (a pontszám a nem témavezető szerzők számával 
osztandó): 20 teljes oldalanként  
idegen nyelven 3,6  
magyarul 1,8 

 

ATDI 

Publikációs minimumkövetelmények az értekezés benyújtásakor 

Legalább 5 publikáció, köztük egy magyar nyelvű. Az értekezés minden tézispontjához meg 

kell adni, hogy az eredményeket hol publikálta a jelölt. A tézispontok legalább feléhez 

folyóiratban vagy konferencia kiadványban megjelent cikknek is kell kapcsolódnia. 

Társszerzős publikációknál a PhD fokozattal nem rendelkező társszerzőknek e Szabályzat 6. 

melléklete szerinti „Társszerzői nyilatkozatot” kell adniuk. Ebben a nyilatkozatban a 

társszerzők közül a PhD fokozattal nem rendelkező hazai szerzőtársak megegyeznek abban, 

hogy a kérdéses tudományos munkában részvételi százalékuk milyen mértékű. Ezt a 

nyilatkozatot egyszer kell elkészíteni, amikor az adott publikáció először kerül felhasználásra 

egy minősítési eljárásban, és minden egyes társszerzőnek célszerű megőriznie egy példányt 

későbbiekben kezdeményezendő minősítési eljárás céljára. 

A tézispontokhoz kapcsolt tudományos közlemények közül legalább kettőnek, amelyben a 

Jelölt – az ATDSZ 6. melléklete szerint tett nyilatkozat alapján – legalább 50%-ban 

társszerző, a Web of Science vagy a Scopus listáján szereplő, impakt faktorral rendelkező 

folyóiratban kellett megjelennie. 

Minimum-követelmény továbbá, hogy a Jelölt legalább egy konferencia előadás megtartását 

igazolja. 
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6. számú melléklet 

 

Társszerzői nyilatkozat 

 

 

Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a  

 

……………………………………………………………………………….. 

 

szerzők által készített  

 

……………………………………………………………………………….. 

 

című publikáció létrejöttében, mint doktori fokozattal nem rendelkező hazai társszerzők az 

alábbi arányban vettünk részt, illetve működtünk közre:  

 

 Társszerző neve részvételi arány Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Ezt a publikációt a későbbi minősítési eljárásban a fenti %-os szerzői arányok 

figyelembevételével, de egymástól eltérő tudományos eredményeket összefoglaló tézisek 

beadásával kívánjuk felhasználni. 

 

 

 

 

Dátum: 

 
 

 

 


