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3. a) A pályázó oktatási, szakmai és tudományos tevékenységének 
és teljesítményének értékelése

11. §
(4) Az  SZB  a  10.  §  (1)  bekezdés  (a)  pontjában  meghatározott  tevékenységet  titkos 

szavazással,  pontozásos  eljárással  minősíti.  Ennek  során  az  SZB  elnöke  és  tagjai 
személyenként  0-1-2-3-4-5-6 pontot  adhatnak,  és  így  az  elérhető  legnagyobb 
(össz)pontszám  30.  A  "megfelelt"  minősítéshez  legalább  16  pont a  megszerezhető 
pontszám fele  +  1  pont  szükséges.  Az  értékelés  során  jegyzőkönyvet  kell  felvenni, 
amelyben szövegesen is ki kell fejteni az SZB megállapításait. A jegyzőkönyv mintáját a 
3. melléklet tartalmazza.

3. b) A magyar nyelven tartott előadás és konzultáció 
12. §

(4) A minősítés  pontozással  és  szöveges  értékeléssel  történik.  Titkos  szavazással  az  SZB 
elnöke és mindegyik tagja 0-1-2-3 pontot,  és így az SZB összesen legfeljebb 15 pontot 
adhat. A "megfelelt" minősítés eléréséhez legalább  8 pont a megszerezhető pontszám 
fele  +  1  pont  szükséges.  A  pontozás  mellett  az  előadást  az  adott  összpontszámmal 
összhangban szövegesen is értékelni kell, és mindezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

3. c) Az idegen nyelven tartott tudományos előadás és vita
13. §

(3) A minősítés  pontozással  és  szöveges  értékeléssel  történik.  Titkos  szavazással  az  SZB 
elnöke és mindegyik tagja 0-1-2-3 pontot,  és így az SZB összesen legfeljebb 15 pontot 
adhat. A "megfelelt" minősítés eléréséhez legalább  8 pont a megszerezhető pontszám 
fele + 1 pont szükséges. 

(4) Az összeredményt a magyar és idegen nyelven tartott előadás és vita után ki kell 
hirdetni.

A habilitációs eljárás összesített értékelése
14. §

(2) Az EDHT ülésén  a  DI  vezetője  beszámol  az  SZB  tevékenységről,  illetve  a  pályázó 
teljesítményének  értékeléséről.  Az  egyes  részfeladatok  teljesítésével  legfeljebb  a 
következő összpontszám érhető el:

(a) Oktatási, szakmai és tudományos teljesítmény 30 pont
(b) Magyar nyelvű előadás és konzultáció 15 pont
(c) Idegen nyelvű tudományos előadás és vita 15 pont

Összesen: 60 pont

A  jegyzőkönyveket  az  EDHT  tagjai  az  ülés  előtt  nyolc  nappal  megtekinthetik.  A 
"megfelelt"  minősítéshez  az  összpontszám  legalább  2/3-a,  azaz  legalább  40  pont 
szükséges úgy,  hogy egyik részfeladat szerinti  értékelési  pontszám sem lehet az előírt 
határ (azaz az 50% + 1) alatt.

A Habilitációs Szabályzat 3. mellékletében, a jegyzőkönyvből az ÁTLAGPONT értéket 
ki kell hagyni.
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