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1 § Bevezetés 

1) A Széchenyi István Egyetem (továbbiakban SZE) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 
387/2012 (XXII.19.) Kormányrendeletnek megfelelően a habilitációs eljárást a következők 
szerint szabályozza. 

2) A habilitáció az oktatói, az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi 
megítélése. 

3) Habilitációs eljárás lefolytatására és habilitált doktor cím odaítélésére a felsőoktatási intézmény 
azon a tudományterületen, ezen belül abban a tudományágban és művészeti ágban jogosult, 
amelyben doktori fokozat odaítélésére jogosult (1. melléklet). 

4) A habilitált doktor - rövidítve: „dr. habil.” - cím (a továbbiakban együtt: habilitált doktor cím) 
kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el.  

5) Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki megfelel az alábbi feltételeknek: 

a) doktori fokozattal rendelkezik, és a tudományos fokozat megszerzése óta - de legalább 
öt éve - magas szintű, önálló tudományos illetve művészeti alkotó tevékenységet folytat; 

b) hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el 
oktatói feladatot; 

c) tudományos alkotással történő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű szakirodalmi 
(tudományos) tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a 
szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen 
helyeken megjelenő - a Magyar Tudományos Művek Tára (továbbiakban: MTMT) 
adatbázis alapján vizsgált - hivatkozások igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei 
ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos 
rendezvényeken; 

d) műszaki alkotásra épülő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű alkotótevékenységet 
folytat, amelyet megvalósult szabadalmak, tervek, valamint lektorált folyóiratcikkek és 
ezekre kapott hivatkozások igazolnak; a habilitáló előadásokkal, eredményei 
ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai szakmai rendezvényeken; 
nemzetközileg is kiemelkedő gyakorlati eredményeinek pozitív hazai és nemzetközi 
szakmai visszhangja nyomtatott formában is megjelent; 

e) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg 
ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív, 
visszhangja igazolja. 

6) A habilitációs kérelemhez mellékelni kell a doktori fokozat megszerzése óta végzett 
tudományos, illetve műszaki vagy művészeti alkotótevékenység eredményeinek tézisekben 
történő összefoglalását. A habilitációs bizottság előírhatja habilitációs értekezés benyújtását is. 
A válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni. 
Az új megállapításokat tételesen a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, 
a válogatott tudományos publikációkat, illetve alkotásokat a tézispontokhoz rendelve. 
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7) A habilitált doktor cím a Kérelmező doktori fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető 
el. A Kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a 
habilitációs eljárás megindítása, ha a Kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta 
kifejtett tevékenysége ezt indokolja. 

8) A habilitációs eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre a SZE által elfogadott más nyelven is 
lefolytatható. 

9) A habilitációs eljárás költségeit (a jelölt által fizetendő díjakat) és a közreműködők tiszteletdíját 
a 2. melléklet tartalmazza. 

2. § Az Egyetemi Habilitációs Bizottság 

1) A habilitációs eljárás lefolytatására és a habilitált doktor cím odaítélésére az egyetem habilitációs 
bizottságot hoz létre (Egyetemi Habilitációs Bizottság, továbbiakban: EHB). 

2) Az EHB a habilitáció elvi és összegyetemi kérdéseiben dönt, biztosítva azt, hogy a habilitációs 
követelmények színvonala, valamint a habilitációs eljárás feltételei egységesek legyenek. Egyéni 
ügyekkel fellebbezések esetén foglalkozik. 

3) A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok  

a) közül az Egyetemen teljes munkaidőben, munkaviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy 
tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,  

b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és  

c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az 
Egyetemmel.  

4) A habilitációs bizottság elnöke a felsőoktatási intézmény egyetemi tanára. A habilitációs 
bizottság elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb öt évre szól, és többször is 
meghosszabbítható.  

5) A habilitációs bizottság a szabályzatban meghatározottak szerint habilitációs eljárásokat folytat 
le, és ennek keretében:  

a) kijelöli a hivatalos bírálókat és a habilitációs bírálóbizottságot,  

b) értékeli a bírálóbizottság jelentését,  

c) dönt a habilitált doktor cím odaítéléséről.  

6) Az EHB tudomány- illetve művészeti ági habilitációs bizottságokat (Tudományági Habilitációs 
Bizottságok, továbbiakban THB) hozhat létre. Az így létrehozott szakmai habilitációs 
bizottságoknak az EHB a 2. § (5) bekezdésében meghatározott jogköreit - a 2. § (5) bekezdés 
c) pontja szerinti jogosultság kivételével - átruházhatja. 

7) Az EHB tagjai a THB-k elnökei és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, illetve előbbieket is 
beleértve azon tudományáganként legalább egy fő, amelyben SZE doktori fokozat kiadására 
jogosult. Az EHB összetételére a 2.§ (3)-(4) az irányadóak. 

8) Az EHB tagjait és az EHB elnökét - a Szenátus véleményének figyelembevételével - az Irányító 
Testület bízza meg. 
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9) Az EHB határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jele van. 
Döntéseit egyszerű többséggel hozza, személyi kérdésekben titkos szavazással hoz határozatot. 
Szavazategyenlőség esetében – személyi kérdések kivételével – az EHB elnök szava dönt. 

10) Az EHB elnökének jóváhagyásával a bizottság online formában is ülésezhet és hozhat 
döntéseket. 

11) Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az EHB elnöke által felkért tag hitelesít. 

12) Az EHB titkári és egyben adminisztrációs feladatait az oktatásszervezésért felelős szervezeti 
egység erre kijelölt munkatársa látja el. 

3. § A Tudományági Habilitációs Bizottságok 

1) A THB tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok  

a) közül az Egyetemen, teljes munkaidőben, munkaviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy 
tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,  

b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és  

c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott 
Egyetemmel.  

2) A THB elnöke a felsőoktatási intézmény egyetemi tanára. A habilitációs bizottság elnökének és 
tagjainak megbízása legfeljebb öt évre szól, és többször is meghosszabbítható. 

3) A THB tagjait és elnökét - a tudományterületileg illetékes Kari Tanács(ok) előterjesztését 
követően, valamint a Szenátus véleményének figyelembe vételével - az Irányító Testület bízza 
meg. 

4) Az THB határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jele van. 
Döntéseit egyszerű többséggel hozza, személyi kérdésekben titkos szavazással hoz határozatot. 
Szavazategyenlőség esetében – személyi kérdések kivételével – a THB elnök szava dönt. 

5) A THB döntéseinek indoklása nyilvános. 

6) A THB maga határozza meg működésének ügyrendjét. 

7) A THB titkári és egyben adminisztrációs feladatainak feltételeit a tudományágilag illetékes 
doktori iskola biztosítja. 

4. § A habilitációs eljárás 

1) Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki (továbbiakban Kérelmező), aki büntetlen előéletű 
és cselekvőképes, és az 1.§ (5) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 

2) A habilitációs eljárás a következő részekből áll: 

a) habitusvizsgálat, mely a 1. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését vizsgálja, 

b) a habilitációs tézisek értékelése, 

c) magyar és idegen nyelvű - habilitációs előadás és annak értékelése, 

d) nyilvános vita és annak értékelése. 
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3) A habilitációs eljárás megindítását formanyomtatványon, 3 példányban kell kérelmezni a THB 
elnökénél. A formanyomtatványt a vonatkozó Tudományági Habilitációs Ügyrend melléklete 
tartalmazza. A jelölt a kérelemben három-három tudományos, illetve tantermi előadás címét 
jelöli meg, egyidejűleg benyújtva ezek részletes téma-, ill. óravázlatát, melyek közül a THB 
választ ki egy-egy megtartandó előadást. A tantermi előadások témái a jelölt által tartott, vagy 
meghirdetni tervezett egyetemi kollégiumok fejezetei is lehetnek. A jelölt tudományos 
tevékenységének dokumentálására és tudományos habitusának megítéléséhez szükséges 
követelmények:  

a) a doktori fokozat (PhD) megszerzése óta végzett tudományos, alkotó tevékenység 
eredményeinek tézisekben való összefoglalása, 

b) a tézisek elsősorban a pályázó tíz legfontosabbnak tartott publikációjára épülnek: a tézisek 
eredményeit egységes, érthető rendszerben kell bemutatni, miközben az új tudományos 
eredményeket tételesen, a tudományos téziseknél alkalmazott formában szükséges 
megadni, a válogatott publikációkat a tézispontokhoz rendelve, 

c) a tézisek formájára és tartalmára, illetve a tézisekben felhívott publikációk számára és 
jellegére vonatkozóan jelen szabályzat 5.sz. melléklete, valamint a tudományági habilitációs 
ügyrendek írnak elő részletes iránymutatásokat, különösen a művészeti, illetve műszaki 
alkotással való pályázás esetén. 

4) A jelölt tudományos tevékenységének dokumentálására a Magyar Tudományos Művek Tárában 
meghatározott szempontok az irányadóak. A tudományos habitusának megítéléséhez szükséges 
követelményeket jelen szabályzat 4.§ (5)-(6) tartalmazza. 

5) Amennyiben a Kérelmező nem rendelkezik egyetemi docensi kinevezéssel a Széchenyi István 
Egyetemen, abban az esetben a HR Kézikönyv 7. számú mellékletében található Egyetemi 
docensi pályázat értékelő lap összeállítása szükséges, a tevékenységeket igazoló mellékletekkel. 
A vizsgálat során az egyetemi docensi pályázat kritériumrendszerének legalább 66 %-át 
szükséges elérni. 

6) Amennyiben a Kérelmező rendelkezik docensi kinevezéssel, úgy a 4.§ (5) bekezdésben foglalt 
értékelő lap összeállítása nem szükséges. 

7) A 4.§ (3) bekezdés esetében a Kérelmező lehetőségei a doktori fokozat megszerzése óta végzett 
tudományos tevékenységének dokumentálására és tudományos habitusának megítélése 
tudományáganként eltérő. (5.sz. melléklet). 

 
8) Minden esetben mellékelni kell a jelölt új tudományos eredményeit összegző tudományos 

téziseket elektronikus példányban. 

9) A habilitációs kérelem benyújtásával egyidejűleg az eljárási díj teljes összegét be kell fizetni az 
egyetem számlájára (a 2. melléklet szerint). 

10) Habilitáció általában a Kérelmező doktori fokozatának megfelelő tudományágban kérhető és 
nyerhető el. Ettől olyan esetben lehet eltérni, ha a Kérelmezőnek a fokozat megszerzése óta 
kifejtett tudományos tevékenysége ezt egyértelműen indokolja. Új tudományágban a habilitáció 
engedélyezésére a THB véleményének kikérésével az EHB jogosult. 

11) A THB a kérelmet elutasítja, ha 
a) nem akkreditált tudományterületen nyújtották be, 

b) nem felel meg jelen szabályzat 1. § (5) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek, 

c) hiánypótlásra való felszólítás után sem egészíti ki a jelölt az anyagát. 

12) Formai okból történő elutasítás esetén az eljárási díj 80 %-át lehet visszatéríteni. 
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5. § A habilitációs eljárás előkészítése 

(1) A THB által kijelölt Szakértői Bizottság (továbbiakban SZB) tagjai kizárólag egyetemi tanárok, 
habilitált docensek, valamint az MTA doktora címmel rendelkező személyek lehetnek. A 
Bizottság tagjainak legalább egyharmada külső intézményekből meghívott, az Egyetemmel 
munkaviszonyban nem álló személy lehet. Nem minősül külső meghívottnak az Egyetem 
professor emeritusa. A SZB elnöke csak egyetemi tanár vagy Professor Emeritus lehet. 

(2) A habitus vizsgálókat, akik egyben tagjai lehetnek a SZB-nak a THB jelöli ki. A két bíráló 30 
napon belül írásos javaslatot terjeszt elő a habilitációs kérelemről. Az egyik bíráló külföldi 
szakértő is lehet, amennyiben tudományos fokozattal rendelkezik. Külföldi bíráló felkérése 
esetén a pályázatot egy, az elbíráló által értett nyelven is el kell készíttetni. (A felmerülő 
költségekről a 2. melléklet rendelkezik.) 

(3) Az SZB a bírálók javaslatát alapul véve a pályázó teljes pályázati anyagának ismeretében tesz 
javaslatot az eljárás lefolytatására vagy a kérelem elutasítására a THB-nek, amelynek döntéséről 
annak elnöke írásban értesíti a Kérelmezőt. 

(4) A Kérelmező az SZB javaslatának ismeretében, még az eljárás nyilvános részének meghirdetése 
előtt – jogi következmények nélkül – kérelmét visszavonhatja.  

(5) A Kérelmező az SZB javaslatával szemben írásban benyújtott panasszal fordulhat a THB-hoz. 
Elutasításra javasolt pályázó kérheti a THB előtti meghallgatását. 

(6) A habilitációs eljárás folytatása esetén a THB kijelöli a tudományos és a tantermi előadás 
témáját. 

(7) A Magyar Tudományos Akadémia doktora cím alapján az Egyetem a habilitáció tudományos 
követelményeit teljesítettnek tekinti, s az ezzel bíró jelöltet a tudományos előadás megtartása 
alól felmenti. 

(8) A habilitációs eljárásban hivatalos bírálóként vagy bizottsági tagként nem vehet részt az a 
személy, 
a) aki az érintett személy közeli hozzátartozója, vagy 

b) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. 

6. § A habilitációs eljárás nyilvános szakasza 

(1) A Kérelmező a választott tudományterület széleskörű és korszerű ismeretét az SZB 
jelenlétében folytatott nyilvános tudományos előadás és vita keretében bizonyítja. A vitán 
minden résztvevő jogosult kérdést feltenni, vagy hozzászólni. Az ülést az SZB elnöke vezeti. A 
tudományos előadás helyét és idejét a THB elnöke tűzi ki és az esedékesség előtt legalább 20 
nappal az illetékes Doktori Iskola titkárságán keresztül teszi közzé. 

(2) Az előadásra személy szerint is meg kell hívni a THB minden tagját, továbbá a SZB elnökével 
történt egyeztetés után további legalább 30 személyt. A meghívottaknak a tézisek új 
eredményeket tételesen felsoroló részét a meghívóval együtt kell kiküldeni. Az előadáson 
megjelenő minden résztvevő jogosult kérdést feltenni és a vitában részt venni. A tudományos 
előadáson először a Kérelmező fejti ki a számára kijelölt témát vagy mutatja be alkotását, majd 
a két Bíráló nyilatkozik a habitus vizsgálataik eredményéről. Ezután a jelenlevők kérdéseket 
tesznek fel, a tézisekkel, vagy az alkotással, összefüggő eredményekkel kapcsolatban, amelyre a 
Kérelmező válaszol. Amennyiben a kérdés feltevője a válasszal nem ért egyet, úgy tudományos 
szakmai vita alakul ki.  
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(3) A tantermi habilitációs előadás a Kérelmező által már meghirdetett, vagy jövőben 
meghirdetendő tantárgy tananyagának egy tanórára eső része kell, hogy legyen. A résztvevő 
egyetemi hallgatók létszámának meg kell haladnia a 10 főt. 

(4) Az előadókészség bizonyítása az SZB és a meghívott szakemberek, valamint egyetemi hallgatók 
jelenlétében tartott nyilvános tantermi szabad előadással (30-35 perc) történik. Nem magyar 
anyanyelvű Kérelmező az egyetemen elfogadott valamely más nyelven is megtarthatja előadását. 
Az előadást vita nem követi. 

(5) A Kérelmező idegennyelvtudását a szakma művelése szempontjából fontos idegen nyelven, 
szabadon tartott előadással bizonyítja. Ez lehet a nyilvános tantermi vagy a tudományos 
előadás, illetve ezek valamelyikének 5-10 perces összefoglalója, vagy része. 

7.§ A nyilvános cselekmények értékelése 

(1) A SZB titkos szavazás keretében, pontozással (1-2-3-4-5) külön-külön értékeli a Kérelmező 
tudományos, illetve tantermi előadását, valamint idegen nyelvi teljesítményét. A bizottság 
határozatképességéhez legalább 4 tag jelenléte szükséges. Az értékelésnek mindkét minősítés 
esetén el kell érnie a jelenlévők által adható maximális pontszám kétharmadát. 

(2) Az SZB írásos jelentésben javaslatot tesz a THB-nak a habilitáció odaítélésére vagy a kérelem 
elutasítására. A döntést részletesen meg kell indokolni. A javaslatot az SZB minden tagja aláírja 
esetleges különvéleményének feltüntetésével. 

(3) A THB a Kérelmező munkásságának írásos dokumentumai, az eljárás nyilvános cselekményei, 
valamint a szakértői bizottság véleménye alapján titkos szavazás keretében dönt. A habilitált 
doktor cím odaítéléséhez a jelenlévő tagok legalább 50%+1 támogatása szükséges. Az elutasító 
döntést írásban meg kell indokolni. Az erről készült jegyzőkönyvet a THB elnöke írja alá (3. 
melléklet) 

(4) A THB döntése ellen kizárólag jogszabálysértés, illetőleg jelen szabályzat megsértése címén 
lehet fellebbezéssel élni, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

8. § A habilitációs eljárás lezárása 

(1) A habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától egy éven belül be kell fejezni. Az eljárás az 
Egyetemi Habilitációs Bizottság döntésével minősül befejezettnek. Elutasítás esetén új eljárás 
azonos szakterületen két éven belül nem kezdeményezhető, ha az elutasítás oka a tudományos 
előadás és vita eredménytelensége. A tantermi előadás sikertelensége, illetve az idegen nyelvi 
teljesítmény elégtelensége esetén az EHB fél év elteltével engedélyezheti az eljárás folytatását, 
a sikertelen előadás, előadások megismétlését. 

(2) A THB-nak a habilitáció megadásáról szóló döntését az EHB hagyja jóvá. Az esetleges 
elutasítást az EHB írásban indokolja. A végső határozat ellen csak jogszabálysértés vagy a 
jelen szabályzat megsértésének vélelmével lehet a rektorhoz fellebbezni. 

(3) A SZE az EHB által odaítélt habilitált doktor címről, a doktori anyakönyvben rögzített 
határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve művészeti ágat is 
megjelölő habilitációs oklevelet (decretum habilitationis) állít ki (4. melléklet). 

(4) A habilitált doktori oklevél ünnepélyes keretek között kerül átadásra évente két alkalommal. 

(5) A SZE a kiadott oklevelekről anyakönyvet vezetnek. Az eljárás lezárásától számított 15 napon 
belül aktualizálja az eredmények alapján a doktori.hu adatait. 
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(6) A habilitált személy neve mellett a „habilitált doktor” („dr. habil”) címet használhatja. 

(7) A habilitált élhet az önálló egyetemi előadás-hirdetés jogával (venia legendi) azon 
tudományterületen, amelyen a címet elnyerte. 

(8) A habilitált doktori címet elnyert köteles 
a) tananyagát folyamatosan fejleszteni, 

b) felkérésre záróvizsga-bizottságban, továbbá doktori (PhD) és habilitációs eljárásokon részt 
venni, 

c) az Egyetem szabályzatait, etikai normáit megtartani. 

(9) A habilitált doktori cím az EHB határozata alapján vonható vissza, amennyiben 
megállapításra kerül, hogy a cím odaítélésének feltételei nem teljesültek. 

9 § Átmeneti rendelkezések 

(1) A jelen szabályzat hatálya az elfogadását követően benyújtott habilitációs kérelmekre és az 
ilyen kérelmek alapján megindított eljárásokra terjed ki. 

(2) A jelen habilitációs szabályzat elfogadását megelőzően benyújtott kérelmekre és az ilyen 
kérelmek alapján megindított eljárásokra a kérelem benyújtása vagy az eljárás megindításáról 
szóló döntés elfogadása idején hatályos szabályzat rendelkezései az irányadók.” 

(3) Jelen szabályzat 2022. december 13 -án lép hatályba a Szenátus 266/2022 (XII.12.) számú 
határozata alapján. 

(4) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus által 2017. február 
27-én elfogadott Habilitációs Szabályzat. 

 

Győr, 2022.12.12.  

 

 

 

Dr. Kovács Zsolt 
kancellár 

Dr. Filep Bálint 
elnök 

Dr. Baranyi Péter Zoltán 
rektor 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Tudományágak 

A Széchenyi István Egyetem habilitációs joga a következő tudományágakra terjed ki: 
 

 Állam- és jogtudomány  

 Építőmérnöki tudományok 

 Közlekedés- és járműtudományok  

 Informatikai tudományok  

 Gazdálkodás- és szervezéstudományok 

 Regionális tudományok 

 Élelmiszertudományok 

 Állattenyésztési tudományok 

 Növénytermesztési és kertészeti tudományok 
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2. sz. melléklet: Eljárási- és tiszteletdíjak 

A habilitációs cselekmény eljárási, ill. tiszteletdíjai 

Eljárási díjak: 

 Az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyeknek: 75.000 Ft 

 Az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló személyeknek: 200.000 
Ft 

 Idegen nyelvű eljárásnál két és félszeres díjat kell fizetni. 

Külföldi szakértő meghívása esetén a felmerült többletköltségeket (utazás, szállás, tiszteletdíj, 
napidíj) a THB, az illetékes kar terhére előre biztosítja. 

Tiszteletdíjak: 

 Szakértői bizottság elnöki teendőiért: 40.000 Ft 

 Szakértői bizottság tagságáért: 20.000 Ft 

 Külföldi szakértő: 40.000 Ft 

 Pályázat és a tézisek együttes bírálatáért: 30.000 Ft 
Tiszteletdíj kizárólag az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló 
személyeknek fizethető, az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló szakértői 
bizottsági tagok díjazása a teljesítményértékelés része. 
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3. sz. melléklet: Habilitációs eljárás jegyzőkönyve 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS JEGYZŐKÖNYVE 

Név: Dr.  ............................................................................... Beosztás: ...............................................  
 
Születési hely, idő:  ..............................................................................................................................  
 
Tudományág:  ...................................................................... Tud. fokozat: Ph.D,  
 
 
A szakértő bizottság: 
 
  tudományos 

fokozat 
beosztás munkahely 

 
elnök:   Dr. ………………………………………………………………………………. 
 
bíráló:  Dr. ………………………………………………………………………………. 
 
bíráló:  Dr. ………………………………………………………………………………. 
 
tag:  Dr. ………………………………………………………………………………. 
 
tag:  Dr. ………………………………………………………………………………. 
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1. A szakértő bizottság a habilitációs eljárás folytatását javasolja/nem javasolja: 
 
Indoklás:  
 
 
 
 
 
Győr,  
 
  .....................................................   .....................................................  
 aláírás aláírás 

 
  .....................................................   .....................................................  
 aláírás aláírás 
 
2. A nyilvános tantermi előadás: 
 
címe:  ...........................................................................................................................................................  
 
Előadás nyelve:  
 
időpontja:  ..................................... helye:  .................................................................................................  
 
A titkos szavazás eredménye: ………. pont a lehetséges ………… pontból, az …………….% 
 
3. A nyilvános tudományos előadás és vita: 
 
címe:  ...........................................................................................................................................................  
 
Előadás nyelve: 
 
időpontja:  ..................................... helye:...................................................................................................  
 
A titkos szavazás eredménye: ………. pont a lehetséges ………… pontból, az …………….% 
 
 
5. A szakértői habilitációs bizottság állásfoglalása:  
 
A titkos szavazás eredménye: ………. pont a lehetséges ………… pontból, az …………….% 
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A szakértői bizottság véleménye:  

 ……………………………. 
 a szakértői bizottság elnöke 

 
6. A Tudományági Habilitációs Bizottság állásfoglalása: 
 
A titkos szavazás eredménye: ………………… igen ………………… nem 

 ……………………………. 
 Tudományági Habilitációs Bizottság elnöke 
 

7. Az Egyetemi Habilitációs Bizottság döntése: ………………… igen ………………… nem 

Győr ,  

 ……………………………. 
 EHB elnök  

8. A jelölt a ……………………… anyakönyvi számú habilitált doktori oklevelet megkapta: 

Győr ,  

 ……………………………. 

rektor 
  



Habilitációs Szabályzat  Hatályos: 2022.12.13. -  

 

Oldal: 15/16 

4. sz. melléklet: Habilitációs oklevél 

 

HABILITÁCIÓS OKLEVÉL 
 
Mi, a Széchenyi István Egyetem Rektora  
és az Egyetem Habilitációs Bizottsága  
megállapítottuk, hogy  
 
 
 
 
Dr. ……………………………………… 
 
 
aki ……………………………-en, 19…. ……………………………….. napján született és a  
 
……………………………………………………… Egyetemen 19 …………………….- én 
 
…………………………………………………….. oklevelet és a  
 
……………………………………………………… Egyetemen doktori fokozatot szerzett, 
eredményes tudományos munkásságát, valamint arra alapozott oktatói és előadói képességét a 
törvényben és az Egyetem Habilitációs Szabályzatában meghatározott módon bizonyította.  
 

Ennek alapján Őt 
 

habilitált doktorrá (dr. habil.) 

 
nyilvánítjuk, és ezzel a …………………………………..……………………….... tudomány 
területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával felruházzuk. 

 

Ennek hiteléül az Egyetemünk pecsétjével és sajátkezű aláírásunkkal 
megerősített ezen okiratot részére kiadtuk.  

Győr ,  

  .....................................................   .....................................................  
 Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke rektor  

Anyakönyvi szám: …………./20………/Hab. 
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HABILITATION DIPLOMA  
 
 

We, the Rector of Széchenyi István University and the president of the University Habilitation 
Committee have determined that 

 
 

………………………………………DR., 
 

who was born in the town of …………………………… on …………………………… 
and graduated at …………………………… University, and was awarded the doctoral degree at 

…………………………… University, 
demonstrated her /his effective scientific work as well as her/his teaching and lecturing abilities in 
the manner specified by law and by the University Habilitation Regulations. 

 
 

Based on this we declare her/him 
 

DOCTOR HABILITATUS 
(dr. habil.) 

 
in the field of …………………………………..………, 

endow her /him with the right to lecture freely. 
 
In witness to this, we have issued her/him with this document confirmed with the seal of the 
University and our signatures. 

 
 
 

Győr,  
 

 
 

 President Rector 
 University Habilitation Committee Széchenyi István University 

 
 
 

Certificate number: …………./20………/Hab. 
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5. sz. melléklet: Tudományos tevékenység dokumentálása 

Állam- és jogtudományok 

 A Kérelmező vagy egy kézirat jellegű értekezést vagy egy nyomtatott kiadványként 
megjelent tudományos kötetet [lektorált monográfia (lektorált szakmai kézikönyv), 
koherens tanulmány-gyűjtemény, forráskutatás] nyújthat be. A kérelem benyújtásának nem 
akadálya, hogy a kötetet tankönyvként is használják. Egyetemi jegyzet alapján habilitáció 
nem kérelmezhető. A kézirat jellegű értekezés vagy tudományos kiadvány legalább 8 ív (320 
ezer „n”) terjedelmű kell, hogy legyen. 

 A kézirat jellegű értekezés vagy tudományos kiadvány kiváltható legalább két olyan 
legfeljebb háromszerzős folyóiratcikkel, amelyek a Web of Science, Scopus indexált 
folyóiratban jelentek meg.  

 Emellett a Kérelmezőnek be kell nyújtania legalább 8, új tudományos, szakmai 
eredményeket is tartalmazó tanulmányát, szakcikkét, könyvfejezetét (publikációkat), melyek 
közül legalább 2 idegen nyelven jelent meg. Amennyiben koherens tanulmány-gyűjtemény 
kerül benyújtásra, az abban szereplő publikációk nem értékelhetők a jelen bekezdés szerint.   

 A Kérelmező új tudományos eredményeit összegző tudományos téziseket egy legalább 1 ív 
(40 ezer „n”), legfeljebb 1,5 ív (60 ezer „n”) terjedelmű füzetben (A4 oldalformátum, 12 pt 
betűméret, 1,5-es sortávolság) kell előterjeszteni. A füzetet elektronikus formában is be kell 
nyújtani. A füzetnek nem képezhetik részét a Kérelmező publikációs tevékenységének és 
hivatkozásainak adatai; azt a Kérelmező a kérelem mellékleteként benyújtott „adatlapon” 
terjeszti elő. 

 
Építőmérnöki tudományok / informatikai tudományok / közlekedés- és járműtudományok 

 A Kérelmezőnek igazolnia kell, hogy rendszeresen részt vett az egyetemi oktatási, 
tudományos és/vagy tehetséggondozási tevékenységében (legalább egy tantárgyfelelőse, 
legalább 5 szakdolgozat/diploma konzulense vagy legalább 3 TMDK dolgozat 
konzulense). 

 Tananyag-formáló képességét a Kérelmezőnek legalább egy lektorált egyetemi jegyzettel / 
egyetemi tankönyvvel / egyetemi szintű szakkönyvvel, vagy legalább két, legalább 25 oldal 
terjedelmű lektorált egyetemi jegyzetrészlettel / egyetemi tankönyv részlettel / egyetemi 
szintű szakkönyv részlettel kell bizonyítania. 

 Teljes tudományos közleményeire van 10 különböző teljes tudományos közleményből 
származó 20 független MTMT hivatkozása, amelyben  az informatika szakterület esetén 
van 5 Web of Science vagy Scopus  hivatkozás is. 

 Van 8 tudományos publikációja az MTMT adatbázisban, amelyek a doktori (PhD) fokozat 
megszerzése után jelentek meg.  

 Ebből van 2 olyan folyóiratcikke, amelyik a Web of Science, Scopus adatbázisban szerepel.  
 
Gazdálkodás- és szervezéstudományok / regionális tudományok 
A habilitációs eljárás lefolytatásának feltétele az egyetemi habilitációs szabályzatban és a 387/2012. 
(XII. 19.) sz. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése. Emellett Kérelmezőnek 
szakmai és tudományos felkészültségét az alábbiak szerint kell bizonyítania: 

 Van 8 tudományos publikációja az MTMT adatbázisban, amelyek a doktori (PhD) fokozat 
megszerzése után jelentek meg (a 8 publikáció legyen az MTMT listáján MTA IX. 
osztályának A-D vagy Scopus Q1-Q4, vagy rangos magyar vagy idegen nyelvű 
könyvfejezet). 

 Rendelkezik két Scopus Q1-Q4 vagy Web of Science adatbázisban szereplő megjelent 
folyóiratcikkel. 
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 Teljes tudományos közleményeire van 10 különböző teljes tudományos közleményből 
származó 20 független MTMT hivatkozása (a hivatkozások tudományos folyóiratcikkekre 
vagy tudományos könyvfejezetekre történjen) 

 A Kérelmezőnek igazolnia kell, hogy rendszeresen részt vett az egyetemi oktatási, 
tudományos és/vagy tehetséggondozási tevékenységében (legalább egy  tantárgyfelelőse, 
legalább 5 szakdolgozat/diplomamunka konzulense vagy legalább 3 TMDK dolgozat 
konzulense). 

 
Állattenyésztési tudományok / élelmiszertudományok / növénytermesztési és kertészeti 
tudományok 

 Két, nemzetközileg elismert szaktekintély írásos véleménye (ajánlása). 

 A tudományági habilitációs ügyrend vonatkozó melléklete szerinti pontozásos önértékelés 
annak bizonyítására, hogy a jelölt legutolsó időszakban mutatott teljesítménye eléri a THB 
által megkövetelt szintet. Ennek keretében a pályázó értékeli a tudományos fokozat 
megszerzése óta eltelt időszakra, de legfeljebb az utolsó 5 évre vonatkozóan saját oktatási, 
publikációs és egyéb irányú (szakmai közéleti) tevékenységét. A megszerezhető pontok 
száma felülről nem korlátos, azonban mindhárom főkategóriában elvárt 
minimumpontszámok vannak és az ezek összegzésével teljesítendő minimális 
összpontszám: 2000. 


