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Publikációk kreditponttal történő értékelésének szempontjai a Marton Géza Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskolában 

 
 

hatályos: a PhD tanulmányaikat 2016. szeptember 1. után (az új rendszerű képzésben) 
megkezdett hallgatókra 

 
 
I. Konferencia-előadások értékelése 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven 

doktorandusz (vagy egyéb hallgatói, tanszéki) 
konferencia a képzés első szakaszában 

6 kredit 9 kredit 

doktorandusz (vagy egyéb hallgatói, tanszéki) 
konferencia a képzés második szakaszában 

4 kredit 6 kredit 

Magyarországi nem doktorandusz szakmai 
konferencia 

8 kredit 12 kredit 

Külföldi szakmai konferencia 8 kredit 16 kredit 

 
 
II. Konferencia-utókiadványok értékelése (amennyiben a terjedelmük a 0,5 szerzői ívet 
eléri) 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven 

doktorandusz (vagy egyéb hallgatói, tanszéki) 
konferencia utókiadványa a képzés első szakaszában 

4 kredit 6 kredit 

doktorandusz (vagy egyéb hallgatói, tanszéki) 
konferencia utókiadványa a képzés második 

szakaszában 
2 kredit 3 kredit 

Magyarországi nem doktorandusz szakmai 
konferencia 

6 kredit 9 kredit 

Külföldi szakmai konferencia 6 kredit 12 kredit 

 
 
III. Tanulmánykötetben megjelent publikációk, hivatalos jogszabály-kommentárok 
értékelése (ide nem értve a tankönyveket és konferencia-utókiadványokat) 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven 

Magyarországi megjelenés 12 kredit / ív 16 kredit / ív 

Külföldi megjelenés 12 kredit / ív 20 kredit / ív 
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IV. Folyóiratokban megjelent publikációk értékelése (ide nem értve a recenziókat) 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven 

Magyarországi „A” kategóriás közlőhely 16 kredit / ív 24 kredit / ív 

Magyarországi „B” kategóriás közlőhely 14 kredit / ív 21 kredit / ív 

Magyarországi „C” kategóriás közlőhely 12 kredit / ív 18 kredit / ív 

Magyarországi „D” kategóriás közlőhely 8 kredit / ív 12 kredit / ív 

Magyarországi nem listás közlőhely 8 kredit / ív 12 kredit / ív 

Külföldi nem listás közlőhely 8 kredit / ív 16 kredit / ív 

Külföldi „A” vagy „B” kategóriás közlőhely - 40 kredit / ív 

Külföldi „C” vagy „D” kategóriás közlőhely - 30 kredit / ív 

 
A közlőhelyek rangsorát minden esetben az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága által 
meghatározott folyóiratlista alapján határozzuk meg. 
 
 
V. Tankönyvek, egyetemi jegyzetek készítése (amennyiben ISBN-nel rendelkezik; az 
interneten közzétett tansegédletek nem érnek kreditpontot) 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven 

helyi terjesztésű tankönyv (egyetemi vagy más 
kisebb kiadó, magánkiadás stb.) 

4 kredit / ív, 
maximum 20 kredit 

6 kredit / ív, 
maximum 30 kredit 

országos terjesztésű tankönyv (rangos kiadónál, 
kereskedelmi forgalomban) 

6 kredit / ív, 
maximum 30 kredit 

9 kredit / ív, 
maximum 45 kredit 

külföldi terjesztésű tankönyv 6 kredit / ív, 
maximum 30 kredit 

12 kredit / ív, 
maximum 60 kredit 

 
 
VI. Recenziók készítése, szakmai rendezvények (pl. könyvbemutató) összefoglalója 
(amennyiben terjedelmük a 0,5 szerzői ívet eléri) 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven 

Magyarországi megjelenés 3 kredit 4 kredit 

Külföldi megjelenés 3 kredit 6 kredit 

Külföldi listás folyóiratban történő megjelenés - 10 kredit 

 
 
VII. Egyéb, kreditponttal értékelhető szakmai tevékenységek 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven  

technikai szerkesztés (folyóirat szerkesztése, 
jogszabálygyűjtemény összeállítása, nyelvi 

lektorálás is) 

1-5 ív: 1 kredit 
6-10 ív: 2 kredit 

11 ív felett: 3 kredit 
2 kredit / ív 

szakmai blogbejegyzés tudományos fórumon 
(amennyiben a 0,5 szerzői ívet eléri) 

3 kredit / bejegyzés 6 kredit / bejegyzés 

jogeset összefoglalója, ismertetése (amennyiben a 3 kredit / jogeset 6 kredit / jogeset 
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0,25 szerzői ívet eléri) 

annotációk készítése a Pro Futuro folyóiratba 
(naptári évenként, mindig a tavaszi félévben 
elszámolva az adott év 1. és 2. száma együtt) 

1-2 darab: 1 kredit 
3-4 darab: 2 kredit 
5-6 darab: 3 kredit 
7-8 darab: 4 kredit 
9-10 darab: 5 kredit 
11 vagy több darab: 

6 kredit 

- 

szakmai versenyen való részvétel (pl. EU 
Vándorkupa, Kozma Sándor pályázat stb., 

amennyiben írásbeli anyag készítésére kerül sor) 

részvétel: 6 kredit 
helyezés: 9 kredit 

részvétel: 9 kredit 
helyezés: 12 kredit 

 
 
VIII. Önálló monográfia vagy kommentár (amennyiben ISBN-nel rendelkezik) – 
kizárólag komplex vizsgára jelentkező egyéni felkészülők esetén 
 

kategória megnevezése magyar nyelven idegen nyelven 

Magyarországi megjelenés 20 kredit / ív 30 kredit / ív 

Külföldi megjelenés 20 kredit / ív 40 kredit / ív 

 
 
IX. Terjedelmi kérdések 
 
Azon publikációk esetében, ahol a kreditpontszámot szerzői ívenként számoljuk (III., IV., V., 
VIII. kategória, illetőleg a VII. kategóriában a technikai szerkesztés), a terjedelmet az alábbiak 
szerint határozzuk meg: 

- 10 ezer leütés alatt:  nem adható kreditpont 
- 10-30 ezer leütésig: 0,5 ívnek megfelelő kreditszám számolható el 
- 30-50 ezer leütésig: 1 ívnek megfelelő kreditszám számolható el 
- 50-70 ezer leütésig: 1,5 ívnek megfelelő kreditszám számolható el 
- 70-90 ezer leütésig: 2 ívnek megfelelő kreditszám számolható el 
- és így tovább. 

 
Amennyiben az ily módon számított kreditpont nem egész szám, akkor a kerekítés 
szabályai szerint járunk el, oly módon, hogy az 5 tizedest elérő kreditszámot felfelé 
kerekítjük (pl. 6,5 kreditpont esetén 7 kredit számolható el). 
 
1 szerzői ív: 40.000 leütés szóközökkel, lábjegyzetekkel (de a felhasznált irodalom jegyzéke 
nélkül) 
 
Debrecen, 2016. június 22. 
 

Dr. Szabó Béla sk. 
egyetemi tanár, 

a Doktori Iskola 
Programvezetője 

 


