
Gyetvainé Dr. Balogh 

Ágnes

Halmos Balázs 

PhD

Marótzy Katalin 

PhD

Ok OK OK

TDK (részletesen az 

önéletrajzban)

TDK (részletesen 

az önéletrajzban)

TDK (részletesen 

az önéletrajzban)

1 (abszolutóriummal 

rendelkező, aki most indít 

folyamatot)

2 (ebből 1 

abszolutóriumot 

szerzett, 

szigorolt)

1 védett, 2 

komplex vizsgát 

teljesített

2006 óta tárgyfelelős, 

előadó (középfokú angol, 

német)

felsőfokú angol, 

előadások (nem 

rendszeresen) 

angol nyelvű 

képzésen

felsőfokú angol, 

középfokú 

német 6 éves 

előadói 

tapasztalat

25 éves oktatói tapasztalat 20 éves oktatói 

tapasztalat

19 éves oktatói 

tapasztalat

rendelkezzék megfelelő, az oktatásban 

szerzett szakmai tapasztalattal

BME Humánpolitikai Szabályzat 36§ docensi kinevezés feltételei

Docensi+A1:F21 kinevezés 

feltételeinek teljesülése

2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról 28(3)

az érintett rendelkezzék doktori fokozattal

alkalmas legyen a hallgatók tudományos, 

illetve művészi munkájának vezetésére

alkalmas legyen a doktori képzésben részt 

vevők, a tanársegédek tanulmányi, 

tudományos, illetve művészi munkájának 

vezetésére

alkalmas legyen arra, hogy idegen nyelven 

előadást tartson



PhD PhD PhD

mtmt mtmt mtmt

MTA ÉTÉEM Áll. Biz. titkár, 

Budapesti Építész Kamara 

tagja

MTA ÉEMÁB 

titkár, Budapesti 

Építész Kamara 

tag

Icomos, Eahn, 

MTA ÉTB, MTA 

ÉTÉEM ÁB tag, 

BME ÉPK HBDT 

titkár

ld. önéletrajzban ld. önéletrajzban ld. önéletrajzban

OK OK OK

megfelelő publikációs tevékenységet végez 

idegen nyelven is

rendszeres szakmai, közéleti tevékenységet 

folytat

széleskörű hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai és 

közéleti elismertséggel rendelkezik

A docensi kinevezés kiegészítő feltételei a BME Építészmérnöki Karán 2014

Legyen tagja a Magyar Tudományos 

Akadémia vagy a Magyar Művészeti 

Akadémia köztestületének

Ma/MsC, doktori fokozattal rendelkezik

oktató és tudományos, illetve szakmai felkészültségével 

igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt 

vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai 

munkájának vezetésére

ld.fent

idegen nyelven is képes előadás tartására ld.fent



? TOP 100 ?

4,9 5,6 4, 79

hazai 51 félév hazai 40 félév hazai 38 félév

tudományos publikációk 

(szabályzatban 

részletezett típusú) 

száma, társszerzővel 

osztva

12,5 41,5 17,39 46,4

idegen nyelvű 

publikációk száma, 

társszerzővel osztva

2,5 13,25 6,08 11,1

hazai vagy külföldi egyetemen legalább 4 

féléven keresztül oktatott

Az OHV szerint az utolsó 3 év átlagában az 

átlaga sem lehet 3-nál kisebb

Rendelkeznie kell a Kar valamely oktatási nyelvén magas szintű 

előadóképes idegen nyelvtudással a MAB aktuális 

követelményei szerint.

ld.fent

A különböző habilitációs minimum 

követelmények – a tételes publikációs 

elvárásokon kívül – valamelyikének legalább 

felét teljesítenie kell.

alább részletezve

Habilitációs Szabályzat számszerűsíthető minimumok és publikációs feltételek (MTA II. Osztály szerint) fele

Az OHV szerint az utolsó 3 év átlagában nem 

lehet a kari rangsor utolsó egyharmadában



külföldön megjelent 

idegen nyelvű 

publikációk (társszerző 

nem számít)

2 2 4 11

legyen magyar vagy 

idegen nyelvű 

monográfia

1 Campus kötet, kétnyelvű, 

50% szerzőség

nincs 1

OK OK OK

a fentiekre való 

hivatkozások (itt az is 

számít, ha 

bibliográfiában szerepel)

38 87 63 171

külföldön megjelent 

idéző műben szereplő 

hivatkozás (tekintet 

nélkül arra, hogy a 

külföldi megjelenésű 

idéző mű idegen vagy 

magyar nyelvű-e)

5 11 9 30

legyenek olyan folyóiratcikkek, amelyek 

önálló szerkesztőbizottsággal rendelkező és 

csak lektorált cikkeket közlő folyóiratokban 

jelentek meg


