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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 1. melléklet 
 

 

Anyakönyvi szám: .................  

 

 

Semmelweis Egyetem 

Budapest 

 

 

HABILITÁCIÓS OKLEVÉL 

(DECRETUM HABILITATIONIS) 

 

Mi, a Semmelweis Egyetem rektora és Habilitációs Bizottsága köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt 

érdemlően tudatjuk, hogy 

....................................................................... 

doktor urat/úrhölgyet 

aki............................................................. városban/községben a 19......-ik évben ..................hónap 

...........napján született, miután a tudományos munkásságra épülő oktatói és az előadói képességét a 

törvényes jogszabályokban és az egyetem Habilitációs Szabályzatában meghatározott módon kétséget 

kizáróan bizonyította, a törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően  

habilitált doktorrá (Dr. habil.) 

nyilvánítjuk, és ezzel a .............................. tudományág .................................... szakterületén önálló 

egyetemi előadások (kollégiumok) tartásának jogával (venia legendi) felruházzuk. Ennek hiteléül ezt a 

habilitációs oklevelet az egyetem pecsétjével és saját kezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére 

kiszolgáltattuk. 

 

Kelt.........................-en, a 20.… évben, .......................hónap ........napján.  

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

a Habilitációs Bizottság elnöke rektor 
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II.3. - 2. melléklet 
 

 

MEGHÍVÓ 

 

 

Tisztelettel meghívom a Semmelweis Egyetemen folyó habilitációs eljárás keretében tartandó nyilvános 

tantermi előadásomra. 

 

Az előadás címe: 

 

 

 

Időpontja: 

 

Helye: 

 

 

Budapest, 202………………….................... 

 

 

név, aláírás 
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 3. melléklet 
 

 

MEGHÍVÓ 

 

 

 

Tisztelettel meghívom a Semmelweis Egyetemen folyó habilitációs eljárás keretében tartandó nyilvános 

tudományos kollokviumra, amelyen eddigi tudományos munkásságom ismertetésére, megvitatására és 

értékelésére kerül sor. 

 

A tudományos kollokvium témája: 

 

 

 

Időpontja:  

 

Helye:  

 

 

Budapest, 202………………….................... 

 

 

név, aláírás 
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 4. melléklet 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 

Habilitációs Bizottság 

 

A PÁLYÁZÓ ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 

 

SZEMÉLYI ADATOK  

Név:  

Leánykori név:  

Születési hely és idő:  

Állampolgárság:  

Lakáscím és telefon:  

Munkahely megnevezése:  

Munkahelyi levelezési cím és telefon:  

Fax-szám:  

E-mail cím:  

 

Az általa művelt tudományterület (orvostudomány, természettudomány vagy társadalomtudomány): 

…………………………………………………………………………………………….. 

tudományág (egy tudományág jelölhető meg!).: elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok, 

gyógyszerészeti tudományok, egészségtudományok, szociológiai tudományok, biológiai tudományok.  

…………………………………………………………………………………………….. 

szakterület (pl. sebészet, gyógyszerkémia, etika): 

…………………………………………………………………………………………….. 

Szakterülete alapján melyik habilitációs munkabizottságot tartja pályázata előzetes véleményezésére 

illetékesnek? (A választott munkabizottság nevét húzza alá!) 

orvosi– gyógyszerésztudományi – biológiai - társadalomtudományi munkabizottság 

... 

PhD-fokozatának megszerzése óta tartott-e speciálkollégiumot, milyen tárgykörben? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Nevezze meg PhD-fokozatának megszerzése óta konzulensi vezetése alatt szakdolgozatot készítő 

hallgatókat, a dolgozat évszámával! 

…………………………………………………………………………………………….. 

Nevezze meg a megírás évének és a mű terjedelmének feltüntetésével azt a 4 legfontosabb egyetemi 

jegyzetet, tankönyvet vagy monográfiát, amelynek megírásában vagy szerkesztésében részt vett! 

…………………………………………………………………………………………….. 

PhD-fokozatának megszerzése óta tudományos diákköröseinek milyen számottevő eredménye volt 

(Nevezze meg a TDK-s hallgatót, jelentősebb előadásainak és közleményeinek adatait!): 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

... Tíz legjobban idézett cikk (teljes életműből) és a PhD fokozat megszerzése óta publikált 10 

legfontosabb közleménye és azokra kapott összes/független hivatkozás (a nem vezető szerzős cikkek 

esetében nyilatkozzon arról, milyen dokumentálható tevékenységgel járult hozzá a kutatáshoz és a mű 

létrejöttéhez): 

…………………………………………………………………………………………….. 

Közleményeire kapott összes hivatkozások száma: 

………………………………………………………………………………………………………...  

Független idézettségeinek száma (függetlennek minősül az idézettség, ha az idéző közlemény szerzői 

között a pályázó nem szerepel): 
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

A PhD  értekezés óta megjelent közleményeire kapott összes hivatkozások száma:  

 

Sorolja fel, hogy a PhD-fokozatának megszerzése óta milyen tudományos eredményeket ér el: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Milyen tudományos társaságnak tagja, vezetőségi tagja? 

………………………………………………………………………………………….. 

Milyen tudományos folyóirat(ok) szerkesztőbizottsági tagja: 

…………………………………………………………………………………………….. 

PhD-fokozatának megszerzése óta milyen magyar vagy nemzetközi kongresszus, konferencia vagy 

tudományos ülés rendezésében, levezetésében, szervezésében vett részt mint elnök, alelnök, főtitkár, 

szekcióelnök, vitavezető vagy egyéb kiemelt tisztségű szervező? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Vannak-e élő külföldi tudományos kapcsolatai? Nevezze meg azokat, és röviden jellemezze a kapcsolat 

jellegét! 

…………………………………………………………………………………………….. 

PhD-fokozatának megszerzése óta hány közös közleménye jelent meg a megnevezett külföldi 

munkacsoportokkal? 

a) külföldi tanulmányútja eredményeképpen: 

…………………………………………………………………………………………….. 

b) nemzetközi együttműködés eredményeképpen: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Tudományos közéleti tevékenysége (ETT vagy OTKA szakbizottsági tagság, MTA bizottsági tagság 

stb.) 
…………………………………………………………………………………………….. 

Témavezetőként milyen tudományos támogatással (grant-tel) rendelkezett az elmúlt 5 évben? (Jelölje 

meg a támogatót [pl. NKFIH, ETT, Howard Hughes, EU-s témapályázat, stb], a pályázat címét, a 

támogatás mértékét és időtartamát!) 

…………………………………………………………………………………………….. 

Sorolja fel 2 hónapnál hosszabb külföldi tanulmányútjait! Jelölje meg a fogadó intézményt, támogató 

szervezetet, a tanulmányút időpontját és esetleges beosztását! (Pl. visiting scientist, visiting professor.) 

…………………………………………………………………………………………….. 

Tagja (volt)-e a TMB vagy az MTA Doktori Tanács plénumának vagy szakbizottságának? (Mikor, 

melyiknek?) 

…………………………………………………………………………………………….. 

Milyen MTA doktori pályázat elbírálásában vett részt PhD-fokozatának megszerzése óta? (Nevezze 

meg a bírált jelöltet, a védés évét, valamint azt, hogy az eljárásban milyen minőségben vett részt 

(opponens, bírálóbizottsági elnök/tag) 

Kelt: ……………………………………….  

 

………………………………………. 

aláírás 
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 5. melléklet 
 

A habilitációs eljárás egyes szakaszainak időpontjai: 

A pályázat beadásának határideje: február 15. 

A Habilitációs Bizottság döntésének határideje a nyilvános eljárás (tantermi előadás és szakmai 

kollokvium) engedélyezéséről: május 30.  

Magyar és idegennyelvű tantermi előadás megtartása: szeptember 1. – december 15.  

A szakmai kollokvium nyilvános meghirdetése, valamint a meghívó és a tézisek megküldése a Sz. 18. 

e) szerint: legalább két héttel a kollokvium időpontja előtt.  

Szakmai kollokvium: február 1. – április 30.  

A Habilitációs Bizottság döntésének határideje a habilitáció odaítéléséről: június 15. 
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 6. melléklet 
 

Anyakönyvi szám: .................  

 

HABILITÁCIÓS OKLEVÉL 

HONOSÍTÁSA  

(DECRETUM HABILITATIONIS) 

 

Mi, a Semmelweis Egyetem rektora és Habilitációs Bizottsága köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt 

érdemlően tudatjuk, hogy 

 

....................................................................... 

doktor urat/úrhölgyet 

 

aki .............................................. városban/községben, .......................(országban) az 19......-ik évben 

...................... hónap ............ napján született és aki részére a 

..................................................................................... Egyetem a ……............................ 

számú/keltezésű habilitációs oklevelet kiállította, amely egyetemnek tudományos fokozat kibocsátási 

jogáról meggyőződtünk; továbbá a pályázónak a tudományos munkásságra épülő oktatói és az előadói 

képességéről az egyetem Habilitációs Szabályzatában meghatározott módon szintén meggyőződtünk, a 

törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően a Semmelweis Egyetem 

habilitált doktorává (Dr. habil.) nyilvánítjuk, és ezzel a ................................... tudományág 

.................................... szakterületén önálló egyetemi előadások (kollégiumok) tartásának jogával (venia 

legendi) felruházzuk.  

 

Ennek hiteléül ezt a habilitációs oklevelet az egyetem pecsétjével és saját kezű aláírásunkkal 

megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.  

 

Kelt........................., a 20.… évben, .......................hónap ........napján.  

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

a Habilitációs Bizottság elnöke rektor 
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 7. melléklet 
 

Anyakönyvi szám: ................. 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

BUDAPEST 

 

TANÚSÍTVÁNY HABILITÁCIÓ EGYENÉRTÉKŰSÉGÉRŐL 

 

Mi, a Semmelweis Egyetem rektora és Habilitációs Bizottsága ezennel hitelt érdemlően tanúsítjuk, hogy 

……………....................................................................... doktor úr/úrhölgy, aki 

............................................................... városban a 19......-ik évben ..................   hónap ........... napján 

született a ……. évben …………………………………(a habilitációt lefolytató intézmény és 

székhelyének megnevezése) -ben/ban szerzett habilitációt a Magyarország kormánya és a Németországi 

Szövetségi Köztársaság kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről 

szóló, Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése alapján a 

Semmelweis Egyetem egyenértékűnek tekinti a Semmelweis Egyetem által a vonatkozó jogszabályok 

alapján adományozott doctor habilitatus (d. Habil.) címmel, és ezzel kijelentjük, hogy   

………………………… doktor úr/úrhölgy 

a .............................. tudományág .................................... szakterületén önálló egyetemi előadások 

(kollégiumok) tartásának jogával (venia legendi) rendelkezik.  

Ennek hiteléül ezt a tanúsítványt az egyetem pecsétjével és saját kezű aláírásunkkal megerősítettük, és 

részére kiszolgáltattuk.  

 

Kelt........................., a 202.… évben, .......................hónap ........napján 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

a Habilitációs Bizottság elnöke rektor 
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 8. melléklet 
 

Minimum citációs követelmények tudományáganként és szakterületenként 

Tudományág, szakterület 
Összes 

hivatkozás 
 

Orvostudomány, klinikai szakterület  
Minden szakterület  

 
100  

Orvostudomány, elméleti, illetve kísérletes klinikai szakterület 
Minden szakterület  
 

300  

Biológiai tudományok   
Minden szakterület  
 

300  

Egészségtudományok, gyógyszerészeti tudományok   
Minden szakterület  100  
   

Szociológiai tudományok,   

Minden szakterület: ld. 9. sz melléklet   
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Hatályos szöveg: 2022. 
 

II.3. - 9. melléklet 
 

Melléklet a Szociológiai Tudományok szakterületein teljesítendő minimumfeltételekről 

 

A pályázónak minimumfeltételként az alábbi 5 minimális feltételt együttesen kell teljesíteni a PhD 

fokozat megszerzését követően:  

 

a) legalább 24 publikációs pont (ld. lent);  

b) legalább 8 közlemény;  

c) ebből legalább 4 nemzetközi, vagy a Science Citation Index Expanded (SCIE) vagy a Social Science 

Citation Index által minősített hazai folyóiratban jelent meg;  

d) legalább két magyar közleményben első szerző;  

e) legalább két első szerzős közlemény, mely a Science Citation Index Expanded (SCIE) vagy a Social 

Science Citation Index, vagy az Arts and Humanities Citation Index vagy a European Reference Index 

for the Humanities (ERIH PLUS) által minősített, vagy a szakterületileg illetékes folyóiratokban 

(Doktori Szabályzat mellékletében felsorolva) jelent meg.  

 

Az a) – e) feltételek legalább felét a Habilitációs értekezés témájában megjelent közleményekkel kell 

teljesíteni.  

 

A fenti minimumfeltételek a következő típusú publikációkkal teljesíthetők:  

-Új tudományos eredményt tartalmazó folyóirat cikk, lektorált folyóiratban.  

 

-A saját kutatási terület legújabb eredményeit összefoglaló referátum, lektorált folyóiratban.  

 

-A saját kutatási terület interdiszciplináris vonatkozásait újszerű megvilágításba helyező tanulmány, 

lektorált folyóiratban.  

 

-A saját kutatási területet érintő önálló könyv vagy fejezet tudományos könyvben (ISBN regisztrált 

könyv).  

 

A publikációk pontértékei: 

 

-SCI-ben, SSCI-ben, Arts and HumanitiesCitationIndex-ben, ERIH PLUS-ban, illetve a Doktori 

Szabályzat mellékletben szereplő szakfolyóiratban Első szerző: 5 pont, Társszerző: 4 pont.  

-Egyéb lektorált nemzetközi folyóiratban, könyvben Első szerző: 3 pont, Társszerző: 2 pont.  

-Lektorált hazai, ill. más nemzeti szaklapban, könyvben: Első szerző: 2 pont, Társszerző: 1 pont. 

-Önálló könyv Első szerző: 6 pont, Társszerző: 4 pont. 

 

 

 


