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Gazdaságtudományi terület habilitációs követelményei 

2018. március 29. 

 

A feltételek formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás elindítását, sem pedig annak 

sikeres befejezését.  A döntéshozatalnál a Gazdálkodás és Szervezéstudományi HBDT és a 

hivatalos opponensek külön-külön érdemben megvizsgálják az új tudományos 

eredményekhez kapcsolódó publikációkat, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált 

eredményekhez. 

 

1. A habilitáció általános követelményei 

 

Az eredmények tézisekben történő összefoglalása. Tudományos jellegű habilitáció esetén a 

tézisek a pályázó válogatott publikációira 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.  

A habilitációs folyamat során a rendszerekbe foglalt ismereteket a jelöltnek tudományos 

vitában be kell mutatnia és állításait meg kell védenie. Tantermi előadása során magyar és 

idegen nyelven bizonyítania kell egyetemi előadó képességét.  

 

2. A habilitáció további követelményei 

 

a) Publikációs/alkotó tevékenység 

 

A PhD (vagy ezzel egyenértékű) tudományos fokozat megszerzése óta  de legalább 5 éven át 

 rendszeres magas szintű, önálló, tudományos, illetve alkotó tevékenység folytatása, 

melynek igazolása az alábbiak szerint történik (vagylagos értelemben): 

 

1) A jelölt az MTA doktora, vagy az elmúlt 3 évben pozitív minősítéssel átesett az MTA 

doktori eljárás habitusvizsgálatán.  

 

2) A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola HBDT szakmai értékelése szerint 

teljesíti az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság 

habitusvizsgálati követelményrendszerét1 az alábbi kiegészítés mellett: 

A hivatkozásokkal kapcsolatos MTA minimumkövetelményeknek csak az 50%-át kell 

teljesítse, de legyen  legalább 2 darab hivatkozás „Web of Science” publikációkban. 

 

3) Teljesíti a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola PhD fokozatszerzéshez 

kapcsolódó publikációs minimumkövetelmény minden elemének legalább ötszörösét2. 

                                                           
1 Ld. 1. sz. Melléklet. 
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Legyen továbbá legalább 20 olyan független hivatkozása, (azon belül legalább 2 „Web of 

Science” publikációkban), amely a jelölt tudományos tevékenységének nemzetközi és hazai 

elismertségét tükrözi. 

Megjegyzések a 2) és 3) pontokhoz: 1. Az MTA IX. Osztálya MTA doktori címhez kapcsolódó 

publikációs minimumkövetelmények, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 

PhD fokozat megszerzéséhez előírt publikációs minimumkövetelménye, valamint a SCImago 

folyóirat-értékelés esetén a habilitációs pályázat benyújtása előtti fél év során bármikor 

érvényes változat elfogadható. 2. A közlésre elfogadott publikációk megjelentnek számítanak. 

3. A publikációs pontszám meghatározásakor a társszerzői részesedést, valamint a független 

hivatkozások pontszámát az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság 

habitusvizsgálati követelményrendszere szerint kell számítani. 

 

b) Oktatási tevékenység 

 

- Hazai vagy külföldi egyetemen legalább 8 féléven keresztül oktatott.  

- Témavezetői feladatok ellátása (TDK, diplomamunka vagy PhD), minimum 1 végzett 

PhD hallgató. 

- Tantárgy jegyzete (vagy tankönyve) 

 

c) Szakmai közéleti tevékenység 

 

- Előadásokkal, eredmények ismertetésével való rendszeres részvétel nemzetközi és 

hazai tudományos rendezvényeken.  

- A hazai és nemzetközi tudományos közéletben való tevékeny részvétel. 

- A HBDT értékeli a kutatási pályázatokon elért sikereket és az eredményes 

kutatásszervező tevékenységet.  

- Értékelendő a tudományos minősítő eljárásokban való aktív részvétel, az 

„iskolateremtő” tevékenység. 

 

Az a) vagy b) pontok esetén legalább egyikben az előírt minimumot minőségben és/vagy 

mennyiségben, érdemben meghaladó teljesítmény szükséges. 

Különösen indokolt esetben a fenti követelmények alól a kari HBDT javaslatára az EHBDT 

felmentést adhat. 

 

 

 

Átmeneti rendelkezés 

 

A 2018. szeptember 1-ig megkezdett habilitációs eljárások esetén – a jelölt választása szerint 

– a jelen, vagy a jelen szabályozás előtti habilitációs követelményrendszer is alkalmazható. 

                                                                                                                                                                                     
2 Ld. 2. sz. Melléklet. 
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Mellékletek 

 

1. sz. Melléklet: Az MTA doktori (IX. Osztály, Gazdaságtudományi Doktori Minősítő 

Bizottság) követelményrendszer (az Általános követelmények, a Gazdaságtudományi Doktori 

Minősítő Bizottság követelményei, valamint a folyóiratlisták) 

 

2. sz. Melléklet: PhD fokozat megszerzésének publikációs követelményei, a Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi Doktori Tanács kiegészítése a BME Doktori és Habilitációs 

Szabályzatának követelményrendszeréhez 

 

A gazdaságtudományi terület habilitációs követelményeit a Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi HBDT 2018. március 20-i javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács 

és Habilitációs Bizottság 2018. március 29-én fogadta el. 


