
A Tudományfilozófia és Tudománytörténet HBDT 
követelményrendszere  

a habilitálás szakmai feltételeiről és értékelési elveiről 
 
 
1. A doktori (PhD) fokozat megszerzése óta végzett tudományos, alkotó tevékenység 

elbírálásánál a Tudományfilozófia és Tudománytörténet Habilitációs Bizottság és Doktori 
Tanács (HBDT) a habilitációs eljárás megindításához a következő feltételeket állítja: 
 
Az eredmények tézisekben történő összefoglalása a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 
(DHSZ) 25.§ (2) bek. előírása szerint. 
A tézisek a pályázó válogatott (max. 10) publikációjára épülnek. A válogatott munkák 
eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat 
tételesen, a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott 
publikációkat tézispontokhoz rendelve. 

 
 
2. Az életpálya során kifejtett tudományos, alkotó tevékenység elbírálásánál az eljárás 

megindításának minimum-feltétele: 
 

• a tudományos teljesítmény elvárt szakmai visszhangja az életpálya során legalább 30* 
független hivatkozás1 és 

• legalább 80 pont az alábbi táblázat pontozási rendszere alapján. 
 
 

Monográfia2 12 pont  
Szerkesztett könyv2

 8 pont  
Könyvfejezet2 4 pont  
Lektorált idegen nyelvű folyóiratcikk 6 pont  
Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk 4 pont  
Nemzetközi konf. kiadványában cikk 4 pont  
                                             absztrakt 1 pont 
Recenzió  1 pont  
Klasszikus nyelvből (latin, görög) 
tudományos értékű fordítás 

8 pont 

 
 
3. A hazai és nemzetközi szakmai, valamint az egyetemi közéletben való részvétel minimum 

követelményei: 
 

• hazai/nemzetközi szakmai szervezetekben, testületekben való részvétel, 
• hazai/nemzetközi folyóiratokban szerkesztőbizottsági tagság,  
• tudományos pályáztató szervezetek bírálói feladatainak betöltése, valamint  
• tudományos minősítési eljárásokban betöltött opponensi, bizottsági tagsági feladatok 

teljesítése. 



 
4. Az életpálya során kifejtett oktatói és előadói működés teljesítménymutatóit illetően a HBDT 

a habilitációs eljárás megindítását az alábbi minimum-feltételek teljesüléséhez köti: 
 

• legalább 6 szemeszter felsőoktatási, a tanrendben szereplő és megtartott oktatási 
tevékenység (előadás, gyakorlati foglalkozás), továbbá 

• legalább 1* MSc/PhD hallgató eredményesen befejezett diploma/doktoranduszi 
munkájának témavezetése, továbbá 

• az életpálya során írt egyetemi tankönyv2, vagy jegyzet2, vagy tankönyvfejezet2, vagy 
szerkesztett szöveggyűjtemény2, vagy idegen nyelvű tankönyv fordítása2, vagy BME 
hallgatók számára hozzáférhető e-tankönyv. 

 
 

5. Speciális rendelkezések: 
 

A publikációs jegyzék bármely nemzetközi folyóirat formátumát alkalmazhatja. A 
bibliográfiai adatokon túl, tartalmaznia kell a cikk címét is, valamint a közlő folyóirat impakt 
faktorát és a cikk hivatkozottságát. 
 
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az idegen nyelvű összefoglalót milyen nyelven tartja: 
angol, német és francia nyelvből választhat.  
 
Amennyiben a habilitációs eljárás a jelölt kérésére nem magyarul folyik, idegen nyelvként 
kizárólag az angol nyelv fogadható el. 
 

6. Az MTA doktora (DSc) fokozattal rendelkezők esetében a publikációs követelményeket 
teljesítettnek tekintjük. 

 
 
 
Kiegészítő megjegyzések a fenti terminusok értelmezéséhez: 
 
*  Ezektől a számoktól lényegesen eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet  
1   Független hivatkozás (életműre) olyan hivatkozás, amelyben a hivatkozó és a hivatkozott cikk egyetlen szerzője  
     sem közös. 

2   Magyar kiadók közül elsősorban a következők fogadhatók el: L’Harmattan Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó,  
     Osiris Kiadó, Akadémiai Kiadó, Typotex Kiadó, Atlantisz Kiadó, illetve a bírálók külön indoklása alapján más 
     rangos kiadók is elfogadhatók. 

 
 
 
 
A habilitációs követelményeket a Tudományfilozófia és Tudománytörténet HBDT 2009. október 
22-én fogadta el, a BME EHBDT 2009. november 26-án hagyta jóvá. A szabályozás 2009. 
november 26-án lépett érvénybe. 
 


