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Az értekezés benyújtása: 
2019. szeptember

Előzmény: 
Bolyai, (sikertelen) „Kisgyermekes” 

ösztöndíj és vezetői biztatás



Követelmények* a szupraindividuális

biológia területén (saját/min.)
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Közlemények száma: 78/25

A közlemények összesített

impaktfaktora: 207/15

Cum IF ahol a pályázó első

vagy utolsó szerző: 105/7,5

Cum IF cikke a disszertációban:

35/7,5

Független idézetek száma: 

1982/250 (MTMT)

*https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/VIII.%20Osztaly/Doktori_Ugyrend_VIII_Osztaly.pdf

PhD: 2004



Idővonal
2019-2020

február május augusztus szeptember

Monográfia 

Rövid értekezés 

-> 10 cikk 

összeszerkesztése, 

bevezetés+diszkusszió

Az értekezés 

megírásának kezdete

 Határidő 

(ellenőrzés után 

30 napon belül be 

kell adni a 

dolgozatot)

MTMT 

ellenőrzés 

elindítása

+1 hét jogvesztő 

hatályú 

várakozási idő

MTMT 

ellenőrzés 

vége

Kérdések: 5. dia

Az értekezés 

leadása
Habitusvizsgáló 

bizottság 

kijelölése

október június

Bírálók és 

bírálóbizottsági 

tagok névsora

->9.dia

Doktori Tanács 

eljárásra 

bocsátja az 

értekezést 



Dokumentumok feltöltése, nyomtatás

14+ elemű lista (változó példányszámban 

nyomtatandó): 

• formanyomtatvány

• egyetemi oklevél

• PhD oklevél

• életrajz

• doktori mű

• angol nyelvhez engedély

• doktori mű összefoglalója

• tudományos munkásság összefoglalója

• 3 legfontosabb tudományos eredmény

• közéleti adatlap

• publikációs adatlap

• MTMT táblázat

• közlemények első oldala

• kérelem

• eljárási díj igazolása



Levelezés a DT titkársággal 1
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A papír alapú dokumentumokat a rendszerből 

nyomtassa majd, hogy legyen mindegyiken rajta 

a pályázói azonosító szám

A papír alapú beadandó dokumentumokról 

információ: https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-

doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-1052

91

Ne zárja le addig a felületét, amíg fel nem töltött 

mindent és amíg mi jóváhagyóan vissza nem 

jeleztünk.

Írjon, ha véleménye szerint minden feltöltése 

helyes. Akkor majd ellenőrzünk és visszajelzünk

.



Levelezés a DT titkársággal 2
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Angol nyelvű dolgozat benyújtására az 

osztályelnökhöz kell fordulni (kakuszi.andrea@titkar

sag.mta.hu)

Tézisfüzet: igen, szükséges magyarul. (Hossza 

témafüggő: kb. 25-40 oldal.)

Egy tudományos eredményhez maximum két 

közlési hely tartozhat (tehát 1 db tudományos 

eredményhez max. 2 publikációt társíthat)

Eljárási díj: előszámlát kell kérni hozzá. 



Könyvkötés

• Nem kell feltétlenül 

feketének lennie

• Spirálozás nem jó

• Cím nem szükséges 

kívülre

• Angol dolgozatnál is 

magyar legyen a 

borító

-> 4. dia



Az osztály követelményeinek ellenőrzése 

https://mta.hu/doktori-tanacs

Tanulságok

Köszönet: az MTA DT titkársága és az MTMT adminisztrációs 

munkatársai rendkívül kedvesek, precízek és segítőkészek



Köszönöm a figyelmet!

eniko.kubinyi@ttk.elte.hu


