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Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi 

Kar, az Egészségügyi Kar és a Népegészségügyi Kar, mint a Debreceni Egyetem orvos- és 

egészségtudományi képzést folytató karai, a Debreceni Egyetem Habilitációs 

Szabályzatában kapott felhatalmazás alapján, az ott szabályozott eljárási rend 

figyelembevételével, együttesen az alábbi szabályzatot alkotják. 

 

1. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A habilitációról általában 

 

(1) A habilitáció a tudományos munkásságra épülő oktatói és előadói képesség (habilitás) 

egyetemi megítélése. 

 

(2) A Debreceni Egyetem orvos- és egészségtudományi képzést folytató karai közös 

tudományterületi bizottságot működtetnek Orvos- és Egészségtudományok 

Tudományterületi Habilitációs Bizottság (a továbbiakban Bizottság) néven. A 

Bizottság jogköre az 1. sz. mellékletben felsorolt tudományágakra terjed ki. 

 

(3) Az Egyetem habilitáció odaítélésével ismeri el a tudományosan megalapozott oktatói 

és az előadói képességét annak, aki: 

 

a) rendszeres egyetemi szintű oktató munkát végez, hazai vagy külföldi 

felsőoktatási intézményben legalább 10 féléven keresztül látott el graduális 

és/vagy posztgraduális oktatói feladatokat; 

 

b) a doktori (Ph.D) fokozat megszerzése óta legalább 5 éven keresztül magas szintű  

tudományos tevékenységet folytat. A nemzetközi tudományos életben is 

közzétett, elismert, új tudományos eredményekkel számottevően hozzájárult 

valamely tudományág fejlesztéséhez, és mindezzel bizonyította képességét a 

tudomány önálló művelésére 

 

c) rendszeres, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, amelyet rangos 

nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban 

megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő – a Magyar Tudományos 

Művek Tára adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak, emellett 

előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és 

hazai tudományos rendezvényeken, a szakmai közéletben tevékeny szerepet 

vállal 

 

d) valamely tudományág területén széleskörű áttekintéssel és korszerű tudományos 

szakismeretekkel rendelkezik 
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e) ismereteit áttekintő, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni, azaz 

tananyagformáló készséggel rendelkezik 

 

f) rendszerbe foglalt ismereteit idegen nyelven (angolul vagy németül) is képes 

átadni. 

 

(4) A habilitáció a Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás 

eredményeként nyerhető el. 

 

(5) A habilitációt az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa ítéli oda. 

 

(6) A habilitációs eljárás magyar nyelven, illetve kérelemre - a Habilitációs Bizottság 

hozzájárulásával - angol vagy német nyelven folytatható le. 

 

(7) A habilitációs tantárgyi előadások egyike - a magyar nyelven lefolytatott habilitációs 

eljárás során is - angol vagy német nyelven tartandó. 

 

2. FEJEZET 

 

Az Orvos- és Egészségtudományok Tudományterületi 

Habilitációs Bizottság 

 

2. § 

 

(1) A Bizottság elnökét (aki mindig egyetemi tanár) és tagjait – az érintett karok 

dékánjainak véleményét kikérve – az EDHT választja és az EDHT elnöke bízza meg. 

 

(2) A Bizottság elnöke az orvos- és egészségtudományi képzést folytató karok egyetemi 

tanára.  

Tagjai:  

- a Bizottság titkára,  

- a karok dékánjai, illetve a kar képviselője, 

- az ÁOK 7 képviselője, 

- az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek 7 képviselője.  

 

A Bizottságban az orvos- és egészségtudományi képzést folytató karok valamennyi 

doktori iskolájának valamennyi képzési területén biztosítani kell a tudományszakok 

képviseletét. 

 

(3) A Habilitációs Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 4 év. A megbízatás 

többször megismételhető. Az elnök és a tagok megbízatása megszűnik lemondás, 

valamint 6 hónapnál hosszabb tartós távollét, illetve betegség esetén. 

 

(4) A Habilitációs Bizottság feladatai: 

 

a) kérelemre a habilitációs eljárás megindítása vagy a jelen szabályzat 3. §-ában 

meghatározott előfeltételeket ki nem elégítő kérelem elutasítása 
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b) szakértőbizottság (esetleg további szakértők) felkérése 

 

c) a szakértőbizottság jelentése és ennek megvitatása alapján döntés a habilitáció 

odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról 

 

d) a pályázat visszavonása miatt, vagy az egyéb okból megszakadt eljárás lezárása. 

 

(5) A Habilitációs Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

Személyi kérdésekben – a habilitációs folyamat lezárásakor - döntést titkos pontozásos 

(0-1-2-3-4-5) szavazással hoz. Pozitív döntéshez a jelenlévők által adható maximális 

pontszám minimum kétharmada szükséges.  

 Egyéb kérdésekben a Bizottság jelenlévő tagjai nyílt szavazással, egyszerű többséggel 

döntenek. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök hitelesít. 

 

(6) A Habilitációs Bizottság döntése ellen csak jogszabálysértés, illetőleg az egyetemi/kari 

habilitációs szabályzat megsértése miatt lehet helye fellebbezésnek, amelyet az 

Egyetem rektorához kell benyújtani. 

 

3. FEJEZET 

 

A habilitációs eljárás megindítása 

 

3. § 

 

A habilitációs eljárás megindításának előfeltételei 

 

(1) Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki: 

 

a) egyetemi oklevéllel rendelkezik, vagy mesterfokozatot szerzett, 

 

b) doktori (Ph.D) fokozata van, 

 

c) büntetlen előéletű és cselekvőképes, 

 

d) megfelel az Egyetem habilitációra vonatkozó oktatói és tudományos kutatói 

követelményrendszerének, 

 

e) rendszeres egyetemi oktatómunkát végez, 

 

f) részt vesz a Ph.D képzésben. 

 

(2) Ha a pályázó külföldön szerzett doktori fokozattal kéri a habilitációs eljárás 

megindítását, ennek a magyar doktori fokozattal való egyenértékűségét az erre 

vonatkozó külön jogszabályok szerint kell igazolnia.  
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(3) Habilitáció általában a doktori (Ph.D) fokozatnak megfelelő tudományterületen 

nyerhető. Ettől kérelemre csak abban az esetben lehet eltérni, ha a kérelmezőnek a 

doktori (Ph.D) fokozat megszerzése óta kifejtett tudományos tevékenysége ezt 

indokolja. 

 

(4) Magyar állampolgárságú pályázó büntetlen előéletét hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, 

külföldi pályázó ezt pótló hatósági bizonyítvánnyal tanúsítja. 

 

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel vizsgálatakor, ha a kérelmezőnek még 

nincs "tudomány doktora" fokozata, vagy "az MTA doktora" címe, feltétel, hogy 

tudományos közleményeinek (kongresszusi kivonatok nélkül számolt) kumulatív 

impakt faktora, valamint a közleményeire vonatkozó idegen hivatkozásainak száma 

elérje a 3. sz. mellékletben részletezett tudományterületeknek megfelelő értékeket. 

Feltétel továbbá, hogy a fenti közlemények jelentős hányadában a tudományos munka 

tervezésében és kivitelezésében játszott irányító szerepét első vagy utolsó szerzőként 

való megjelenése is alátámassza, a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint. 

Ugyanazok az oktatói és kutatói követelmények tekintendők irányadónak azokra a 

pályázókra is, akik nem egyetemi munkakörben (beosztásban) dolgoznak.  

 A megelőző szakmai tevékenység megítélése az "Adatlap habilitás elbírálásához" 

kérdéseire adott válaszok értékelése alapján történik.  

 

(6) A habilitáció alapja az egyetemünkön kifejtett oktató és kutató tevékenység. Külföldi 

állampolgároknak, vagy huzamosabb ideig külföldön dolgozó magyar 

állampolgároknak és más egyetemek oktatóinak megítélése habilitáció szempontjából 

csak folyamatos, egyetemünkön végzett tevékenység birtokában lehetséges, tehát az 

ilyen pályázatok csak utóbbi esetben bocsáthatók habilitációs eljárásra. Az oktatási 

feltételek tekintetében ez minimum évi egy graduális és/vagy évi egy posztgraduális 

előadást vagy szemináriumot jelent, minimum 4 éven át; a tudományos feltételek 

tekintetében pedig egyetemünk valamelyik intézetével, klinikájával kollaborációban 

készült közleménnyel dokumentált tudományos tevékenységet. Ettől abban az esetben 

lehet csak eltérni, ha a pályázó egyetemének Habilitációs Bizottsága vagy más, az 

illető oktatási tevékenységét irányító vagy megítélni hivatott egyetemi testület a 

mellékletekben szereplő adatok valódiságát írásban igazolja.  

 

4. § 

 

Az eljárás lefolytatására irányuló kérelem 

 

(1) A habilitációs eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és mellékleteit a Bizottság 

titkárságára kell benyújtani 6 példányban, a (3) bekezdés szerint. A kérelmet az alaki 

átvizsgálás után továbbítják a Habilitációs Bizottság elnökének. A hiányosan 

benyújtott kérelmet hiánypótlásra visszajuttatják. Hiánypótlás után a kérelem bármikor 

újra benyújtható. Az eljárás a hiánytalanul benyújtott kérelem beadásától veszi 

kezdetét. 

 

(2) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni a tudományágat és azon belül a 

tudományterületet, amelyben a pályázó a habilitációt kéri. 
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(3) A kérelem mellékletei: 

 

a) befejezett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi vagy természettudományi egyetemi 

tanulmányokat vagy mesterfokozatot tanúsító oklevél 

 

b) doktori (Ph.D) oklevél 

 

c) hatósági erkölcsi bizonyítvány (ill. ezt pótló hatósági bizonyítvány külföldi 

állampolgár esetében) 

 

d) szakmai önéletrajz 

 

e) a kérelmező tartós szakmai, alkotó tevékenységét és szakirodalmi működését 

taglaló adatlap (2. sz. melléklet: "Adatlap habilitás elbírálásához") 

 

f) idegen nyelvű eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges kérelem 

 

g) három javaslat a habilitációs előadások témájára 

 

h) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományágban 

habilitációs eljárása, továbbá 2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét  

(ugyanezen tudományágban; az előbírálati szakaszban visszavont kérelmet a 

visszavonástól számított egy év elteltével ismét be lehet adni) 

 

i) ha a jelölt nem a tudományok doktora, minden esetben mellékelni kell az új 

tudományos eredményeit összegző tudományos téziseket – a pályázat 

benyújtásakor 6 példányban, az eljárásra bocsátás után A5 formátumban további 

120 példányban; 

 

j) a pályázónak a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisába szükséges 

feltölteni a tudományos közleményeit, annak érdekében, hogy objektív módon 

megítélhető legyen a tudományos teljesítménye. 

 

(4) A habilitációs eljárás díja teljes eljárás esetén és tudományok doktora fokozattal 

rendelkező habilitálónál a mindenkori illetménypótlék alap szerint, a 4. sz. melléklet 

alapján állapítandó meg.  

 

(5) Az eljárási díjat a habilitációs eljárás lefolytatására irányuló kérelem beadása előtt az 

Egyetem bankszámlájára kell befizetni, és a befizetésről szóló igazolást a pályázathoz 

mellékelni kell. 

 

 

 

 

 

 



 

7 

4. FEJEZET 

 

A habilitációs eljárás lefolytatása 

5. § 

 

A habilitációs eljárás célja annak bizonyítása, hogy a habilitációra pályázó megfelel a 

habilitáció jelen szabályzat 1. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeinek. 

 

6. § 

 

A bizonyítás lehetséges módjai 

 

(1) A habilitációra pályázó az 1. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tartós 

tudományos és oktatói teljesítményének főbb eredményeit, valamint nemzetközi 

visszhangjukat az "Adatlap habilitás elbírálásához" alapján bizonyítja. 

 

(2) A pályázónak az 1. § (3) bekezdés c) pontjában megkívánt tudományos szakismereteit 

a Bizottság által felkérendő szakértőbizottság (lsd. jelen szabályzat 7. §) jelenlétében 

tartott nyilvános tudományos előadás és vita (lsd. jelen szabályzat 10. § (1)-(4) bek.) 

keretében kell bizonyítania. 

 

(3) A magyar anyanyelvű pályázó az 1. § (3) bekezdés e) pontjában megkívánt 

ismeretátadó (előadó) készségét egy-egy tanórának megfelelő magyar és angol vagy 

német nyelvű - a szakértőbizottság és egyetemi hallgatók jelenlétében tartott - 

nyilvános előadással bizonyítja. Nem magyar anyanyelvű pályázó angol vagy német 

nyelven tarthat előadást. 

 

7. § 

Döntés az eljárás megindításáról 

 

(1) A habilitációs dokumentáció teljes körű benyújtását követően a Bizottság elnöke 

előbírálót jelöl ki habitusvizsgálat céljára, lehetőség szerint a Bizottság tagjai közül. A 

kijelölt előbíráló a jelölt pályázati  anyagát a Bizottság következő ülésén referálja.  

 

(2) A Bizottság titkos (igen, nem) szavazással dönt arról, hogy az eljárás elindítható-e. 

Kedvező döntés esetén az előbíráló javaslata alapján a Bizottság kijelöli a Bizottság 

döntését előkészítő szakértőbizottság tagjait, akiket a Bizottság elnöke írásban kér fel. 

A szakértőbizottság elnökéről és tagjairól nyílt szavazással dönt a Bizottság. 

 

8. § 

A szakértőbizottság 

 

(1) A szakértői bizottság elnökből, két bírálóból és két tagból áll. Az egyik bírálónak és 

további egy tagnak az Egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban nem álló 

külső személynek kell lennie. A szakértőbizottság elnöke a pályázó által választott 

tudományterület egyetemi tanára, a két bíráló és a két tag ennek, illetve valamely 
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kapcsolódó tágabb tudományterületnek elismert, habilitált és/vagy DSc fokozattal 

rendelkező képviselője. 

 

(2) A szakértőbizottságban nem vehet részt az, aki a pályázóval függelmi, hozzátartozói 

viszonyban van, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. 

 

(3) A szakértőbizottságba a Bizottság tagjai is felkérhetők. 

 

(4) A szakértőbizottság döntéseinek meghozatalakor legalább négy tag jelenléte esetén 

határozatképes, szükség esetén póttag jelölendő ki. 

 

(5) A Bizottság elnöke saját, vagy a szakértőbizottság kezdeményezésére további külső 

(bel-, vagy külföldi) szakértőt (szakértőket) is bevonhat a habilitációs eljárásba. Az így 

bevont külső szakértők véleményüket a szakértőbizottság elnökének adják át. 

 

9. § 

 

(1) A Bizottság ülését követően a Bizottság titkársága 15 napon belül értesíti a pályázót az 

eljárás megkezdéséről, a szakértői bizottság összetételéről vagy a kérelem 

elutasításáról. 

 

(2) Az előbírálat során történt elutasítás esetén újabb eljárás ugyanazon tudományágban és 

leghamarabb 2 év eltelte után, legfeljebb még egy alkalommal kezdeményezhető.  

 

(3) A kérelmező a habilitációs eljárás lefolytatására benyújtott kérelmét az eljárás 

nyilvános részének meghirdetése előtt visszavonhatja. A visszavont kérelem a jelen 

paragrafus (2) bekezdésében foglalt korlátozások szempontjából nem tekinthető 

elutasított kérelemnek, de újabb habilitációs kérelem ebben az esetben leghamarabb 1 

év eltelte után nyújtható be. 

 

10. § 

 

Az eljárás nyilvános része 

 

(1) A habilitációra pályázó a tudományágának területén az 1. § (3) bekezdés c) pontjában 

megkívánt széleskörű áttekintését és korszerű tudományos ismereteit, valamint 

oktatói felkészültségét a 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti nyilvános előadások 

keretében bizonyítja. Ezek megszervezése a szakértői bizottság feladata. 

 

(2) Az előadások után a szakértőbizottság a benyújtott pályázati anyag, a tudományos 

előadás és vita, valamint a magyar és angol nyelvű habilitációs (tantárgyi) előadások 

alapján kialakítja álláspontját a pályázónak mind a szakmai felkészültségét, mind az 

ismeretátadó (előadó) készségét illetően. Az értékelés a Debreceni Egyetem 

Habilitációs Szabályzatának 7. §-a szerint történik. Az értékelés alapján a szakértői 

bizottság írásban indokolt javaslatot tesz a Bizottságnak a habilitáció odaítélésére 

vagy a kérelem elutasítására. 
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(3) Elutasítás esetén a habilitációra pályázó jogait a jelen szabályzat 9. § (2) bekezdése 

tartalmazza.  

 

11. § 

 

A habilitáció odaítélése 

 

(1) A szakértő bizottsági javaslat alapján a Habilitációs Bizottság döntését a jelen 

szabályzat 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint hozza meg, és jóváhagyásra 

megküldi az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak. 

 

(2) A habilitációs eljárás lefolytatását úgy kell ütemezni, hogy a teljes eljárás a kérelem 

benyújtásától számított 1 éven belül döntéshozatallal lezárható legyen.  

 Ebbe az időtartamba nem számít be az eljárás egyes részeinek esetleges megismétlése 

miatti időveszteség. Amennyiben ez az előírt időben nem történik meg, a pályázó 

panaszt emelhet az Egyetem rektoránál. 

 

(3) A Habilitációs Bizottság elutasító döntése ellen a jelen szabályzat 2. § (6) 

bekezdésében foglalt fellebbezési lehetőség van. 

 

5. FEJEZET 

 

A habilitációs oklevél, jogok és kötelességek 

 

A Debreceni Egyetem Habilitációs Szabályzatának 8. §-ában foglaltak szerint. 

 

 

6. FEJEZET 

 

Záró rendelkezések 

 

12. § 

 

(1) A habilitációs eljárásban közreműködők díjazását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Jelen Habilitációs Szabályzatot a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományok 

Tudományterületi Habilitációs Bizottsága 2015. március 4-i ülésén elfogadta. 

Rendelkezései 2015. március 5-étől lépnek életbe.  

 

Debrecen, 2015. március 5. 

 

 

 Dr. Paragh György 

 egyetemi tanár, 

 a Habilitációs Bizottság elnöke 
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MELLÉKLETEK 

 

 

1. sz. melléklet: Tudományágak, melyekre a Debreceni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Habilitációs Bizottság habilitációs joga kiterjed 

 

2. sz. melléklet: Adatlap habilitás elbírálásához 

 

3. sz. melléklet: Irányelvek az "Adatlap habilitás elbírálásához" c. kérdőív értékeléséhez 

 

4. sz. melléklet: Eljárási és tiszteletdíjak 
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1. sz. MELLÉKLET 

 

 

TUDOMÁNYÁGAK, MELYEKRE 

A DEBRECENI EGYETEM 

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK 

HABILITÁCIÓS JOGA KITERJED  

 

 

 

- EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK 

 

- ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK 

 

- GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK 

 

- KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK 
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2. sz. MELLÉKLET 

 

 

ADATLAP HABILITÁS ELBÍRÁLÁSÁHOZ 

 

 

A habilitációs eljárást kérelmező 

 

 

neve: 

születési helye és ideje (év, hó, nap): 

anyja neve: 

munkahelye: 

orvosi, fogorvosi diplomájának kiállítási helye, ideje: 

diploma száma: 

Doktori (Ph.D) vizsgájának ideje, helye: 

 

 

I. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

Sorolja fel: 

 a) Milyen felsőoktatási intézmény(ek)ben oktat(ott)? 

 b) Milyen tárgy(ak)at oktat(ott)? 

 c) Mióta (összesen mennyi ideig folyamatosan vagy megszakításokkal) végez 

  oktatási munkát?  

 

I.1. A kari Működési Rendben rögzített, a különböző státuszok munkaköri 

meghatározásában kötelezően előírt oktatói tevékenység részletezése: 

 

 1.1. A GRADUÁLIS KÉPZÉS részeként milyen gyakorisággal, milyen nyelven, 

  mióta tart: 

   a) tantermi előadásokat? 

   b) szemináriumokat? 

   c) gyakorlatokat? 

 

 1.2. Mennyi ideje, milyen gyakorisággal és milyen nyelven vizsgáztat 

   a) gyakorlatból? 

   b) elméletből? 

   c) buktató hatállyal (kollokvium, szigorlat)? 

 

I.2. A kötelezően előírt oktatói tevékenységen túl végzett oktatói munka részletezése: 

 

 2.1. Tanrendben meghirdetett 

   - alternációk 

   - speciális kollégiumok 

   vezetése vagy oktatása (cím, időpont, résztvevők száma). 
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 2.2. Diplomamunka készítésben vállalt szerep: 

   a) Témavezetés (hányszor, milyen nyelven?) 

   b) Bírálat (hányszor, milyen nyelven?). 

 

 2.3. Tudományos Diákkörben (TDK) kifejtett aktivitás: 

   a) Témavezetés (hallgatók száma) 

   b) Vezetésével készült TDK előadások száma: 

    helyi magyar nyelvű, 

    helyi idegen nyelvű, 

    országos magyar nyelvű, 

    országos idegen nyelvű. 

   c) Vezetésével készült TDK dolgozatok száma:  magyar nyelvű, 

            idegen nyelvű.  

   d) A TDK szervezésében és irányításában végzett munka: 

    intézetében betöltött TDK funkció, 

    egyetemi TDK-ban ellátott feladat (megjelölés, időtartam), 

    országos szintű TDK-val kapcsolatos tevékenység.  

 

 2.4. Nemzetközi program  graduális részében kifejtett tevékenység: 

   a) elfogadott pályázat (cím, időpont, összeg) 

   b) magyar vagy nemzetközi pályázatok bírálata 

   c) csereprogramok szervezése, irányítása. 

 

I.3. A POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSben kifejtett tevékenység részletezése: 

 

 3.1. A helyi posztgraduális programokban való részvétel: 

   a) A Magyar Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott Ph.D   

   programban  

    - témavezető 

    - oktató 

    (a program címének megjelölésével, a részvétel időtartamának  

   feltüntetésével). 

   b) Az Egyetem által szervezett posztgraduális 

    - tanfolyamokon oktatás, 

    - vizsgáztatás, 

    - szakorvos-képzés 

    - szakasszisztens-képzés. 

 

3.2. A 3.1. pontban felsorolt tevékenység, ha nem a habilitáló egyetem (DE) 

programjának része, akkor a más hazai vagy külföldi egyetem által szervezett 

oktatásban való részvétel ismertetése a fenti szempontoknak megfelelően. 

 

 

I.4. Önálló vagy társszerzős OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ALKOTÓMUNKA 

részletezése:  

 

 4.1. Tankönyv vagy tankönyvfejezet írása (cím, dátum). 
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 4.2. Országosan használt jegyzet írása (cím, dátum). 

 4.3. Oktatófilmek, demonstrációs anyagok, helyi jegyzetek készítése (cím, dátum). 

 4.4. Oktatási anyag, segédanyag (könyv, jegyzet) fordítása (cím, dátum). 

 

I.5. A habilitáló EGYETEM OKTATÁSÁNAK SZERVEZÉSÉben kifejtett aktivitás 

részletezése: 

 

 5.1. Oktatási felelős, csoportpatrónusi vagy évfolyamfőnöki megbízatás. 

 5.2. Oktatási bizottság vagy albizottság 

   a) vezetése, 

   b) állandó tagság. 

 5.3. Ad hoc bizottsági tagság (curriculum reform, stb.). 

 

I.6. ORSZÁGOS SZINTŰ OKTATÁSSZERVEZÉSI tevékenység ismertetése: 

 (A megbízás megnevezése, a megbízás dátuma, az aktív tevékenység dokumentálható 

időtartama.) 

 

I.7. Oktatási tevékenységért kapott KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK felsorolása: 

 

 

II. TUDOMÁNYOS MUNKA 

 

II.1. Tudományos ÉRDEKLŐDÉSI köre, tudományos FOKOZATA, ÉRTEKEZÉSÉnek 

címe, időpontja: 

 

II.2. Milyen tudományos TÁMOGATÁSsal rendelkezett (OTKA, ETT, OMFB, 

alapítványok, külföldi kutatás-támogatás, egyéb pályázatok): 

   a) a Ph.D fokozat megszerzése előtt? 

   b) a Ph.D fokozat megszerzése óta? 

    

    a támogatás típusa (megnevezése) 

    a támogatás időtartama 

    a támogatás anyagi fedezete 

    a pályázat címe 

    a témavezető neve. 

 

II.3. Dokumentálható NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: 

 

 3.1. Külföldi tanulmányutak: 

   a) a Ph.D fokozat megszerzése előtt 

   b) a Ph.D fokozat megszerzése óta 

 

    "visiting fellow" (hely, időtartam) 

    "visiting scientist" (hely, időtartam) 

    "visiting professor" (hely, időtartam). 

 

 3.2. Nemzetközi tudományos együttműködés részletezése. 
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II.4. Tudományos PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGének részletezése: 

 

 A felsorolás az alábbi szempontok szerint bontandó: 

   a) a Ph.D fokozat megszerzése előtt 

   b) a Ph.D fokozat megszerzése óta 

   c) egyetemen (Magyarországon) készült közlemények 

   d) külföldön készült közlemények 

 

 4.1. Lektorált "in extenso" közlemények (csak a már elfogadott közlemények 

  szerepelhetnek nem számítanak közleménynek a kongresszusi kiadványok 

  még teljes terjedelemben sem, nem szerepeltethetők az "abstract"-ok, házi- és 

  ismeretterjesztő kiadványok, értekezések) száma összesen: 

   a) magyar nyelvű tudományos folyóiratban 

   b) idegen nyelvű tudományos folyóiratban. 

   Ebben a pontban az impakt faktor is feltüntetendő. 

   Külön sorban feltüntetendő az összesített impakt faktor, továbbá az  

  első- és utolsó szerzős közlemények száma. 

 

 4.2. Megjelent könyvek, könyvfejezetek 

   a) magyarul, 

   b) idegen nyelven. 

   Ebben a pontban szerepelhetnek a teljes terjedelemben megjelent,   

  kongresszusi kiadványokban közölt munkák. 

 

4.3. Független idézetek listája: az idézett közlemény pontos specifikációja után 

fel kell tüntetni az idéző publikáció pontos specifikációját (szerzők neve, 

megjelenés helye, ideje, oldalszám). 

 

II.5. Tudományos KONGRESSZUSI RÉSZVÉTEL: 

 

   a) hazai kongresszusok és 

   b) nemzetközi kongresszusok bontásban. 

 

 5.1. Előadások, poszterek: 

 5.2. Referátumok, szemináriumi előadások: 

 5.3. Tudományos díjjal kitüntetett előadások: 

 5.4. Kongresszus szervezése, rendezése. 

 

II.6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, MÓDSZEREK, SZABADALMAK: 

 

II.7. Tudományos KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG: 

 

 7.1. Tudományos társasági tagság (a tagság kezdetének időpontja és a vezető  

  pozíció, tisztség feltüntetésével): 

   a) magyar társaságok, 
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   b) nemzetközi társaságok. 

 

 7.2. Szerkesztőbizottsági tagság: 

   a) magyar folyóiratokban, 

   b) nemzetközi folyóiratokban. 

 

 7.3. Szakreferensi tevékenység, (állandó vagy ad hoc) lektorálás szakfolyóiratok 

  számára: 

   a) magyar folyóiratokban, 

   b) nemzetközi folyóiratokban. 

 

 7.4. TMB funkciók (munkahelyi, akadémiai opponálás, vitaelnök: időpont,  

  értekezés címe és szerzője feltüntetésével).      

 

II.8. Tudományos DÍJAK, KITÜNTETÉSEK (megnevezés, időpont, egyedi vagy 

megosztott díj): 

 

 

III. BETEGELLÁTÓ TEVÉKENYSÉG 

 

III.1. A KLINIKAI (diagnosztikus és terápiás) AKTIVITÁSRA vonatkozó adatok: 

 

 1.1. Orvosi (gyógyító) tevékenységének kezdete, állomásai 

   a) munkahely, időpont 

   b) osztály-, szakambulancia-, ügyeletvezetés (kezdete, időtartama) 

    (külön feltüntetendő, hogy a jelölt maga vezette-e be a szakrendelést) 

   c) laboratóriumvezetés 

   d) konzultatív tevékenység: 

     egyetemen belül, 

     regionálisan, 

     országosan, 

   e) a jelölt által bevezetett új diagnosztikus és terápiás eljárások. 

 

 1.2. Diagnosztikus/terápiás tanfolyamokon, dokumentálható továbbképzéseken 

  való részvétel, posztgraduális képzés-képesítés: 

   a) Magyarországon, 

   b) külföldön. 

 

 1.3. Szakképesítés(ek) megjelölése, vizsga időpontja, helye, nyelve. 

 

III.2. Szakmai közéleti működése, szakmai szervező tevékenysége: 

 

 

IV. VEZETŐI TEVÉKENYSÉG 

 

IV.1. Eddigi VEZETŐI tevékenysége, BEOSZTÁSA: 

  



 

17 

 1.1. Milyen és hány munkacsoportot vezetett eddig? 

 1.2. Munkatársai közül hányan szereztek tudományos fokozatot (milyet)? 

 1.3. Munkatársai közül kik kaptak külföldi ösztöndíjat? Kinek és hová szervezett 

  tanulmányutat?      

 1.4. Aspiránsainak, TMB ösztöndíjasainak adatai. 

 1.5. Ph.D doktorandusz képzésben résztvevő munkatársainak adatai. 

 

IV.2. Egyéb vezetői tevékenysége: 
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3. sz. MELLÉKLET 

 

Irányelvek az "Adatlap habilitás elbírálásához" c. kérdőív 

értékeléséhez 

 

A habilitált cím tudományosan megalapozott – vagyis egyetemi szintű – 

oktatómunka elismerését jelenti a habilitált tevékenységét jól ismerő szakmai 

közege, az egyetem által.  

 
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 

19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a habilitáció feltétele a magas szintű, önálló 

tudományos tevékenység és megfelelő egyetemi oktatási tapasztalat, tevékenység. Ezen 

törvényben előírt feltételek teljesülését egyetemünkön a Habilitációs Bizottság az 

alábbiakban tételesen felsorolt kritériumok figyelembe vételével vizsgálja. 
 

 

Tudományos munka 

 
 A Habilitációs Bizottság indokoltnak tartja, hogy az elméleti intézetek oktatói és a 

klinikus oktatók tudományos munkája differenciáltan kerüljön értékelésre. A Bizottság 

ugyanakkor fontosnak tartja azt az alapteljesítményt, amely nélkül az eljárás nem indítható 

el.  

A habilitációra pályázók esetében a 

szakterületenként alkalmazandó követelmények 

 

 A minimális impakt faktor összeget a táblázat szerint kell értékelni, az in extenso 

közlemények alapján. 

 

Klinikai szakterület Impakt faktor Idézet 

Minden szakterület, 

kivéve az alábbiak 

20 83 

Andrológia 16 67 

Dermatológia 16 67 

Gerontológia 16 67 

Klinikai onkológia 16 67 

Szülészet, nőgyógyászat 16 67 

Aneszteziológia, intenzív terápia 16 67 

Sürgősségi medicina 16 67 

Parazitológia 16 67 

Pulmonológia 16 67 

Radiológia 16 67 

Sebészet 16 67 

Sportorvostan 16 67 
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Urológia 16 67 

Trópusi medicina 16 67 

Ritka betegségek 16 67 

Addiktológia 11 50 

Fogorvostudomány 11 50 

Orr-fül-gégészet 11 50 

Ortopédia, traumatológia 11 50 

Gyermeksebészet 11 50 

Orvosi informatika 11 50 

Rehabilitáció 11 50 

Szemészet 11 50 

Háziorvostan, foglalkozás-orvostan 11 50 

Szociálpszichiátria 11 50 

 

 

Egészségtudományi szakterület Impakt faktor Idézet 

Minden szakterület, 

kivéve az alábbiak 

13 53 

Megelőző orvostan, 

népegészségtan 

16 67 

Ápolástudomány 11 50 

Egészségügyi szervezés és 

menedzsment 

11 50 

Képalkotó diagnosztika 11 50 

Táplálkozástudomány 11 50 

Egészségpszichológia 11 50 

 

 

 Impakt faktor Idézet 

Elméleti orvostudomány területei 53 200 

 

 Kívánatos továbbá, hogy a pályázó legalább 4 olyan közlemény első vagy utolsó 

szerzője legyen, amelynek impakt faktora nagyobb mint 1. Kívánatos, hogy az első és utolsó 

szerzős cikkek fele a Ph.D fokozat megvédése után legyen publikálva. 

 Fontos szempont továbbá a tudományos munka folyamatosságának dokumentáltsága, 

amelynek monitorizálására a Ph.D fokozat megszerzését követően évente megszerzett 

impakt faktor és közleményszám alkalmas. 

 Mind elméleti intézetből pályázó, mind pedig klinikus oktató esetén szempontja kell 

legyen az értékelésnek annak vizsgálata, hogy milyen interdiszciplináris, az egyetemen 

belüli tudományos kutatási együttműködést alakított ki a jelölt. 

 Tudományterület-váltás esetén az impakt faktor megállapításánál az a tudományterület 

az irányadó, amelyben a pályázó tudományos munkásságát kifejtette. Abban az esetben, ha 
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több területen fejtette ki munkásságát, a Habilitációs Bizottság állapítja meg azt a 

pontértéket, amit elfogad. 

 A minimális impakt faktor és idézettségi követelmények karonként nem kerültek 

nevesítésre, mivel a pályázó tudományos munkásságának jellege és témája alapján a 

„Klinikai tudományterületek” vagy az „Elméleti tudományterületek” táblázati kategóriák 

valamelyikébe mindig besorolható a jelölt munkája. 

 A minimális impakt faktor és az idézettségi követelmény a pályázó egész életművére 

vonatkozik. 

 

Az oktatói tevékenység értékelése 

 
 A habilitációs pályázat sikertelenségét jelenti a tudományos alapkritériumokhoz 

hasonlóan, ha az oktatási tevékenységben nem szerepel egy-egy dominálóan fontos elem. A 

sikeres pályázathoz szükséges, hogy az oktató a kötelezően előírt oktatási feladatokból a 

következőket teljesítse: 

1. Tantermi előadásokat tartott és vizsgáztatásban magyar és angol nyelven legalább 

10 féléven keresztül. Amennyiben e feltételeknek nem tett eleget a pályázó, úgy 

meg kell arról győződni, hogy egyáltalán kapott-e erre lehetőséget, és ha nem, 

akkor miért. 

 

2. Kötelezően előírt oktatási tevékenységen túl végezhető munkák közül 

alapfeltételként szerepelnek a következők: 

 a)  TDK tutori munka 

 b)  Diplomamunka témavezetése 

 c)  Alternációs oktatási program hirdetése és vezetése 

 d)  Speciális kollégium hirdetése és vezetése 

 e)  Aktívan részt vesz a Ph.D képzésben. 

 

 Ha a pályázó ezek közül egyet sem tud dokumentálni, akkor pályázata nem 

fogadható el mindaddig, amíg ezen követelményeknek legalább 2 éven át nem 

tesz folyamatosan eleget. 

 

3. Kizáró szempontként kívánjuk kezelni továbbá azt, ha a pályázó nem vett részt az 

elmúlt 5 év során bizonyos szintű posztgraduális képzési munkában, mely az 

egyetemi oktató munka elengedhetetlen része: 

 Elméleti intézetekben: ha a pályázó nem akkreditált, vagyis a Ph.D vezetésben 

nem vehet részt. 

 Klinikák esetében: ha a pályázó nem tartott előadásokat hivatalos 

szakorvosképzési - továbbképzési tanfolyamokon. 
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4. sz. MELLÉKLET 

 

 

ELJÁRÁSI ÉS TISZTELETDÍJAK 

 

 

A Debreceni Egyetem Habilitációs Szabályzatának 2. sz. mellékletében foglaltak szerint. 

 

PA – pótlékalap, jelenleg 20.000 Ft 

 

szakértői bizottság elnöke 0,5 PA 10.000 Ft 

szakértői bizottság bíráló tagja 0,4 PA 8.000 Ft 

szakértői bizottság tagja 0,2 PA 4.000 Ft 

szakértői bizottság titkára 0,2 PA 4.000 Ft 

 

 


