
Tisztelt Témavezetők! 

 
A témavezetéssel és a témavezetői tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom 
Önöket. 
 
A Sporttudományok Doktori Iskola Tanácsának vissza-visszatérő témája a témavezetők 
tevékenysége. A MAB 2016/6/V/2. sz. határozata rendelkezik a témavezetők alapkérdéseiről, 
melyek a következők: 

„A témavezetés, a kettős témavezetés alapkérdései 
 A témavezetés szakmai és emberi felelősség és tevékenység a doktorandusz segítésében. A doktori 

iskola tanácsának döntése alapján ennek megfelelően kaphat/vállalhat arra érdemes szakember 
ilyen elismerést/feladatot.  

 Témavezetést csak doktori fokozattal bíró személy vállalhat, illetve kaphat, de ezen túl még 
kívánatos, hogy a megbízás/vállalás ne azonnal a fokozatszerzés után történjen, hanem további, 
most már önálló és dokumentáltan eredményes kutatómunkára, publikációs tevékenységre 
alapuljon. 
A témavezetés a képzés teljes folyamatában, s a fokozatszerzés egy részében is dokumentált 
tevékenység:  
o a téma kezdeményezése (a témavezető joga), 
o  jóváhagyása (a DI tanácsának joga) 
o téma kiírása, meghirdetése, megjelenítése a www.doktori.hu honlapon is (DI), 
o a doktorandusz arra történő felvétele (rendszerint valamelyik DT), 
o a téma kidolgozása (ennek során a teljesítés rendszeres, félévenkénti elismerése az indexben 

vagy az elektronikus tanulmányi rendszerben), 
o rendszeres beszámolók a kutatás előrehaladásáról, eredményeiről, 
o közös közlemények, konferencia előadások, poszterek,  
o az értekezés megírásának, az alkotás létrehozásának segítése, majd 
o ajánlása a benyújtáskor, egyúttal a témavezető nevének feltüntetése (és szokástól függően 

aláírása) az értekezésben.1 

 A MAB utólagos dokumentálást nem tart elfogadhatónak, antedatálást a témavezetéssel 
kapcsolatban sem ismer el. Ilyen eset a témavezető kizárását eredményezi az akkreditációs 
eljárásból.” 

 
Ennek értelmében a hallgató a témavezetője nélkül nem jelentethet meg cikket, a témavezető 
minden esetben szerzőtárs (utolsó szerző).  
 
Elkerülendő a napokban megismert probléma, miszerint a hallgató egymaga egy ún. predator 
laphoz küldte el egyszerzős önálló cikkét, a jövőben megjelenő cikkek közül csak azok 
fogadhatók el a fokozat megszerzéséhez, melyekben a hallgató/fokozatszerző mellett a 
témavezető szerzőtársként fel van tüntetve! 
 
Kérem fentiek szíves tudomásulvételét! 
 
Tisztelettel, 
 
Dr. Radák Zsolt 
egyetemi tanár 
a Sporttudományok Doktori Iskola  
vezetője 

                                                 
 


