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A habilitációs eljárás indításának és az eljárás lefolytatásának szabályait a BME Doktori és 

Habilitációs Szabályzatának 25.§ - 37.§ paragrafusai tartalmazzák (A szabályzat letölthető: 

http://doktori.bme.hu/szabalyzatok.htm). 

 

I. Habilitációs minimum-követelmények 

 

a) Tudományos alkotó tevékenység 

Tudományos és műszaki alkotásoknál a minimum követelmények két részből állnak. A 

kérelmezőnek el kell érnie az alábbiakban meghatározott minimum tételszámot és a tételek 

színvonalát jellemző minimum pontszámot. 

Habilitációs minimum-követelmények: 

 

1. Publikációinak Q értéke minimálisan (Qmin) 6 legyen, amely társszerzőkkel készült 

publikációk esetében százalékos részteljesítésekből is összegyűjthető és 

2. impakt faktoros (IF) lektorált folyóiratcikkeinek száma legalább 3 legyen (a szerzők 

számával nem kell osztani) és 

3. az egyszerzős IF-os cikkeinek száma legyen legalább 1.  

4. A magyar állampolgároknak legyen magyar nyelvű tudományos közleményük is. 

5. Legyen legalább 45 független hivatkozása1 (Imin) és 

6. a WoS (SCI) vagy Scopus alapján megjelent hivatkozásainak száma legyen legalább 23. 

7. A kérelmező a fenti mérőszámok közül (Q, IF, I) legalább egyben érjen el a fent megadott 

értéknél szignifikánsan (legalább 50%-kal) nagyobb értéket. 

8. Legyen legalább három elnyert tudományos/műszaki pályázatban résztvevő, ebből 

legalább kettőben témavezető. 

9. Legyen legalább 1 PhD minősítést szerzett tanítványa. 

 

A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk színvonalára vonatkozó előírás: 

A habilitációs eljárás során a HBDT a publikációk színvonalát pontozással is értékeli, és ezen 

pontokból el kell érni egy megadott értéket az alábbiak szerint. Az MTMT-ben rögzített 

publikációk, az MTMT-ben megadott szerzői arányokkal számolva, az MTMT-ben elérhető 

automatikus pontszámítási funkció felhasználásával kerül meghatározásra. (Ez a pontszámítási 

eljárás vonatkozik az MTA Doktori cselekményekre is és a habilitációs eljárásokra is)2. A 

publikációk pontértékei a következőképpen alakulnak: 

 

Lektorált folyóiratcikk IF-ral 0.6 pont és a cikk IF-a közül 

a nagyobbik 

IF nélkül külföldön 

megjelent 

0.4 pont 

IF nélkül itthon megjelent 0.3 pont 

Konferenciacikk Idegen nyelven 0.2 pont 

Magyarul 0.1 pont 

 

                                                 
1 Csak DOI, ISSN, illetve ISBN számmal rendelkező tudományos közleményben, vagy disszertációban megjelent 

(kivéve, ha a hivatkozó disszertációnak a jelölt volt a témavezetője), független hivatkozás számítható be. Ha egy 

mű a kérelmező több cikkére is hivatkozik, akkor az több hivatkozásnak számít. (Többszerzős műre történő 

hivatkozás is 1-1 hivatkozásnak tekintendő.) 
2 https://mta.hu/doktori-tanacs/a-vi-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105378 
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A könyv, könyvfejezet, szabadalom, egyéb értékelhető tudományos mű pontértékét a HBDT 

egyedileg állapítja meg. 

A publikációkért kapott pontokat a szerzők számával osztani kell, az MTMT-ben rögzített 

szerzői arányok szerint. 

A fenti pontozási rendszer alapján kiszámított publikációs pontokból a habilitáció minimum 

követelménye az elérendő minimum pont (Qmin=6 pont). 

 

b) Hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben való részvétel 

 

A tudományos közéletben való részvétel többféle tevékenységből áll. Tudományos közéleti 

tevékenységként az alábbi területeken végzett tevékenységet lehet megjelölni, ahol lehet, 

számszerű adatokkal: 

 

1. Doktori képzés (témavezetés, fokozatszerzések, programkidolgozás, előadások 

tartása) – a jelölt témavezetésével legalább 1, sikeresen megvédett PhD-disszertáció 

készült. 

2. TDK témavezetések (dolgozatok, díjak). 

3. Hazai/nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagság. 

4. Kiemelkedő tanítványok nevelése (díjak, elismerések, közös publikációk). 

5. Funkciók3 hazai/nemzetközi, kongresszusok, konferenciák szervezésében. 

6. Funkciók4 hazai/nemzetközi tudományos szervezetekben, 

7. MTA Köztestületi tagság. 

8. Elnyert hazai/nemzetközi tudományos pályázatok. 

9. Vendégprofesszori, vendégkutatói megbízások. 

10. Legalább 3 hónap időtartamú külföldi tanulmányutak. 

11. Részvétel a hazai/nemzetközi egyetemi/főiskolai graduális képzésben. 

12. Funkciók5 doktori iskolákban, doktorképzésben. 

13. Tanszék/kutatócsoport/kutatóintézet vezetése. 

14. Funkciók6 tudományos zsűrikben, kuratóriumokban, pályázatok bírálata. 

15. Részvétel tudományos minősítésben (bíráló, bíráló bizottsági tagság, előterjesztés). 

16. Hazai/nemzetközi tudományos díjak, kitüntetések. 

 

A közéleti tevékenység pozitív megítéléséhez az 1. pont mellett a 2-16 területek közül legalább 

5-ben kell tevékenységet felmutatni. 

 

c) Az oktatási és előadói tevékenység követelményei 

 

Követelmény: legalább 2 (ipari szakemberek esetében 1) elvárás teljesítése az alábbiak közül: 

1. Legalább 8 szemeszter felsőoktatási, a tanrendben szereplő, megtartott előadás. 

2. Legalább 1 tantárgy tananyagának, tematikájának kidolgozása. 

3. Az életpálya során önállóan vagy társszerzőségben írt legalább 1 egyetemi (BSc vagy 

MSc) tankönyv vagy jegyzet (lehet elektronikus is). 

4. Az elmúlt 3 tanévben legalább 3 diplomaterv/szakdolgozat konzulense. 

5. Az oktatók hallgatói véleményezésén rendszeresen elért jó eredmény. 

 

                                                 
3 Egyszerű tagság nem számít ide 
4 Egyszerű tagság nem számít ide 
5 Tagság is idetartozik 
6 Tagság is idetartozik 
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II. A habilitációs eljárás indításához szükséges dokumentumok 

 

Ahhoz, hogy a Közlekedés- és járműtudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 

(HBDT) a habilitációs eljárás indítási kérelmét napirendre tűzze, az alábbi dokumentumok 

leadása szükséges legkésőbb a HBDT ülés előtt 10 munkanappal. 

 

Elektronikusan és papíron beadandó 3 példányban: 

  Jelentkezési lap 

  Szakmai életrajz 

  (esetleges) Az életrajzot kiegészítő okiratok, elismerések másolatai 

  Az egyetemi oklevelének hitelesített másolata7 

  A doktori oklevelének hitelesített másolata 

  Az MTA doktora oklevél hitelesített másolata vagy a Széchenyi-díj oklevelének másolata 

  (esetleges) Ha a PhD oklevél tudományterülete nem egyezik a kért habilitáció 

tudományterületével, akkor ennek indoka 

  Szakirodalmi munkásságának és műveire történt független hivatkozásoknak a listája, kiemelve a 

”Web of Science” szerinti hivatkozásokat 

  Hazai vagy külföldi egyetemen oktatott tárgyak adatai, témavezetésével készült értekezések listája 

(TDK, diplomamunka, PhD, DLA) 

  A tananyagformáló készséget bizonyító anyag 

  Erkölcsi bizonyítvány 

  Az eljárási díj befizetésének igazolása 

  A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos, alkotó tevékenység eredményeinek 

tézisekben történő összefoglalása (tudományos jellegű habilitáció esetén legfeljebb 10 publikáció, 

műszaki alkotással történő pályázat esetén legfeljebb 5 publikáció és/vagy legfeljebb 10 műszaki 

alkotás) 

 

Elektronikusan is beadandó: 

 Jelentkezési lap (habil_indito.docx - szerkeszthető formában és szkennelve) 

 Tanszékvezető és témavezető támogató nyilatkozata (szkennelve) 

 Szakmai önéletrajz és az oklevelek másolata (szkennelve) 

 Témavázlat – max. 2 oldal (szkennelve) 

 Publikációs táblázat – a megadott formátumban (habil_pontok.docx - szkennelve) 

 

Kérjük, hogy a felsorolt beadandó dokumentumok és file-ok előtti négyzetben jelezze , hogy 

kérelme tartalmazza a fenti anyagokat és ezt aláírásával is igazolja. 

 

Budapest, …………………………. 

 

A habilitációs cselekményt indító kérelmező neve és aláírása:  

……………………………………………………. 

                                                 
7 A közjegyző által hitelesített másolaton túl hiteles másolatnak minősül a kibocsátó intézmény által az eredeti 

okiratról készített, pecséttel és aláírással hitelesített másolat. A BME által kiadott dokumentumok esetén az 

eredeti bemutatása mellett a dékáni hivatal ügyintézője is hitelesítheti a másolatot 


