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MISKOLCI EGYETEM 
Műszaki Földtudományi Kar 

Földtudományok Tudományági Habilitációs Bizottság 
Habilitációs követelményrendszere 

Érvényes 2021. január 1-től 
 

A Földtudományok Tudományági Habilitációs Bizottság a habilitációs teljesítmény minimum 

követelményeinek meghatározásakor az Egyetemi Habilitációs Bizottság által is elfogadott 

szempontokat alkalmazza a tudományági Doktori Iskola illetékességébe tartozó műszaki- és 

természettudományokhoz tartozó szakterületen. Ennek alapján a habilitációra pályázó jelöltnek a 

MAB egyetemi tanári pályázathoz tartozó értékelési táblázat pontszámítása alapján a minimális 

pontszám (160 pont) 80%-át, azaz 128 pontot kell elérnie. A szakterületi Habilitációs Bizottság 

dönt a pályázat befogadásáról és két külső bíráló személyének kijelöléséről.  

A MAB egyetemi tanári pályázati pontrendszerben megfogalmazott szempontok vonatkozásában 

az alábbi táblázatban összefoglalt tételes minimális elvárásokat kell alkalmazni. Az értékelési 

szempontokat a MAB Testületének 2020/6/IV/3. számú határozata tartalmazza. A pályázónak 

az alábbi minimumkövetelmények mindegyikét teljesítenie kell. E mellett a táblázat tartalmazza az 

adható maximális pontszámokat is, melyhez a MAB egyetemi tanári pályázat értékelő lap ad 

tájékoztatást. 

Értékelési szempontok MAB 
min. 

pontszám 

MAB 
max. 

pontszám 

Habilitá-
ciós min. 
pontszám 

1a.1. Oktatási tapasztalat 
Teljesítési minimum: a pályázat benyújtását megelőző 
tíz évben legalább 200 kontaktóra előadás tartása a 
pályázatban megjelölt tudományághoz kapcsolódó 
tárgyakból bármely felsőoktatási intézményben, 
melyet közvetlen munkahelyi vezető által igazoltatni 
szükséges. Mellékelni kell az elvégzett oktatói munka 
hallgatói véleményezését. 

10 p 50 p 10 p 

1a.2. Hallgatók tanulmányi, tudományos 
munkájának vezetése 
Teljesítési minimum: diplomamunka, szakdolgozat 
vezetője, díjazott TDK-dolgozat konzulense 1-1 pont 
(társtémavezető vagy társ konzulens 0,5 pont). Csak a 
lezárt cselekmények vehetők figyelembe. 

5 p 10 p 5 p 

1a.3. Graduális és/vagy posztgraduális, illetve a 
Bologna-rendszer képzési megfelelő képzési 
szintjeinek bármelyikén szervezett előadás, 
gyakorlat, szeminárium tartása idegen nyelven 
Teljesítési minimum: a pályázat benyújtásának 
időpontjáig legalább 80 kontaktóra közvetlen 
munkahelyi vezető által igazolt oktatói tevékenység 
(beleértve a vendégtanári meghívást). 

5 p 10 p 5 p 

1b.1 Oktatásfejlesztési tevékenység, 
eredményesség 
Teljesítési minimum: legalább egy kötelező vagy 
fakultatív tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának 

10 p 15 p 10 p 
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időpontjában, amelyek elektronikusan (kari honlap, 
tanszéki honlap) igazolhatók.  

1b.2 Oktatásfejlesztési tevékenység, 
eredményesség 
Teljesítési minimum: legalább egy jegyzet vagy egy 
tankönyv, vagy legalább egy 100 oldalas oktatási 
segédlet vagy digitális tananyag szerkesztője, egyedüli 
vagy első, vagy legalább felerészben szerzője. 
Elfogadható teljesítésként a fenti dokumentumokban 
önálló fejezet írása a megfelelő terjedelemben. 

5 p 15 p 5 p 

2a.1. Kiemelkedő tudományos, kutatói 
munkásság (a pályázat benyújtásáig elért 
teljesítmény) 
Teljesítési minimum: (I) legalább két idegen nyelvű, 
szakterületi szempontból releváns területen megjelent 
Q1-es vagy Q2-es Scimago rangsorolású folyóiratcikk, 
vagy legalább egy elismert nemzetközi kiadó által 
kiadott monográfia egyedüli vagy első, vagy legalább 
felerészben szerzője legyen. (II) a publikációs 
tevékenység hatásának értékelésénél a MAB az MTA 
doktori cím elnyerésére benyújtott pályázatok 
habitusvizsgálatánál alkalmazott numerikus 
tudományterületi mutatók* közül a lineáris 
paraméterek legalább 60%-os teljesülését tekinti 
megfeleltnek. E paramétereket az MTMT-adatbázisa 
figyelembevétel kell teljesíteni és értékelni. 

10 p 50 p 10 p 

2a.2. Fiatal oktatók tudományos munkájának 
vezetése, témavezetői részvétel doktori 
képzésben 
Teljesítési minimum: legalább egy igazolt (a 
doktori.hu oldalon megjelenő) PhD-hallgató 
témavezetője. Ha a pályázó olyan munkahelyen 
dolgozik, ahol nem folyik PhD-képzés, akkor a 
tudományos utánpótlás nevelését meg kell vizsgálni, 
de követelményt PhD-témavezetés tekintetében nem 
kell teljesíteni. 

5 p 15 p 5 p 

2a.3. Szakmai közvélemény által elismert 
műhelyteremtő valamint szakmai közéleti 
tevékenység folytatása 
Tanszék/intézet vagy kutatócsoport vezetője. 
Egyetemi vagy egyetemen kívüli szakmai bizottság, 
testület vezetője vagy tagja. 

10 p 15 p 10 p 

2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, 
eredményesség 
Teljesítési minimum: a pályázat benyújtásának 
dátumáig legalább egy országos vagy nemzetközi 
kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat elnyerése 
vezető kutatóként és az elnyert pályázatban 
foglaltakat megvalósító kutatócsoport működtetése. 

5 p 10 p 5 p 

2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség 
Teljesítési minimum: nemzetközi konferencián 

5 p 10 p 5 p 
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plenáris előadó 3 pont, meghívott előadó 2 pont, 
szóbeli előadó 1 pont. 

 

*A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél (2.a.1 pont) a MAB az MTA doktori cím 

elnyerésére benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál alkalmazott számszerű tudományterületi 

mutatók közül a lineáris paraméterek részleges (min. 60%) teljesülését tekinti megfeleltnek. A 

vonatkozó minimális elvárás min. 60%-a esetén kap pontot a pályázó és 140% esetében az adott 

kérdésre adható maximális értékelést. Pontszámok: 60% alatt 0 pont; 60% 10 pont; 80% 20 

pont; 100% 30 pont; 120% 40 pont; 140% és felette 50 pont. A kettő között a pontszám 

arányosan változik, de mindig egész pontszámra kell kerekíteni. A tudományos közleményekre 

vonatkozó adatokat a doktori eljáráshoz a Magyar Tudományos Művek Tára MTA X. 

Földtudományok Osztálya szakterületi táblázata szolgáltatja. A habilitációs minimum pontszámok 

meghatározásánál az MTA X. Földtudományok Osztálya doktori habitusvizsgálata során 

alkalmazott tételes minimális elvárásokat kell alkalmazni. Ezeket szakterületenként az alábbi 

táblázatok tartalmazzák.  

Ásvány- és Kőzettan, Geokémia, Földtan, Geofizika, Meteorológia, Paleontológia 

Tudományterületi mutató MTA  
min. 

pontszám 

Habilitációs 
min. 

pontszám 

Teljes tudományos közlemény 30 18 

Elsőszerzős tudományos közlemény 15 9 

A tudományos fokozat megszerzése óta megjelent tudományos 
közlemény 

15 9 

SCI-ben és Scopusban referált folyóiratban megjelent 
tudományos közlemény 

12 7 

A tudományos fokozat megszerzése óta SCI-ben és Scopusban 
referált folyóiratban megjelent tudományos közlemény 

6 4 

Független idézések száma 150 90 

SCI- és Scopus-idézések száma 50 30 

Összesített impaktfaktor 8 4.8 

Hirsch-index 9 6 

 

Bányászat, Geodézia és Geoinformatika, Természetföldrajz 

Tudományterületi mutató MTA  
min. 

pontszám 

Habilitációs 
min. 

pontszám 

Teljes tudományos közlemény 30 18 

Elsőszerzős tudományos közlemény 15 9 

A tudományos fokozat megszerzése óta megjelent tudományos 
közlemény 

15 9 

SCI-ben és Scopusban referált folyóiratban megjelent 
tudományos közlemény 

8 5 

A tudományos fokozat megszerzése óta SCI-ben és Scopusban 
referált folyóiratban megjelent tudományos közlemény 

4 2 

Független idézések száma 120 72 

SCI- és Scopus-idézések száma 30 18 

Összesített impaktfaktor 4 2.4 

Hirsch-index 8 5 
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Társadalomföldrajz 

Tudományterületi mutató MTA  
min. 

pontszám 

Habilitációs 
min. 

pontszám 

Teljes tudományos közlemény 40 24 

Elsőszerzős tudományos közlemény 20 12 

A tudományos fokozat megszerzése óta megjelent tudományos 
közlemény 

30 18 

Tudományos könyv, monográfia 2 1 

Idegen nyelvű tudományos közlemény 35 21 

SSCI-ben és Scopusban referált folyóiratban megjelent 
tudományos közlemény 

6 4 

A tudományos fokozat megszerzése óta SSCI-ben és 
Scopusban referált folyóiratban megjelent tudományos 
közlemény 

3 2 

Független idézések száma 150 90 

Összesített impaktfaktor 2 1.2 

Hirsch-index 8 5 

 

 

 


