
Tisztelt Kérelmező! 

 

Az alábbiakban szeretnénk összefoglaló tájékoztatást adni a habilitációs eljárás folyamatáról. 

 

1. Habilitációs eljárás kérelemre indul. A kérelmet papíron 1 példányban és digitális 

adathordozón (pendrive) 1 példányban kell benyújtani a Habilitációs Bizottság titkárához 

(Sturm Anita, K épület, C 311 iroda). A pályázat átvétele átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása 

mellett történik. 

A habilitációs kérelemhez csatolandó dokumentumok a Habilitációs Szabályzat „Mellékletek” 

című fejezetében érhetőek el: https://tf.hu/files/docs/jogi-

igazgatosag/szabalyzatok/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s_Szab%C3%A1lyzat_2022-02-

01.pdf, valamint a https://tf.hu/tudomany/habilitacio oldalon, a letölthető dokumentumoknál. 

2. A benyújtott habilitációs kérelmet a Habilitációs Bizottság titkára formai és teljesség 

ellenőrzés után, amennyiben az hiánytalan, továbbítja a Habilitációs Bizottság elnökének. 

A Habilitációs Bizottság elnökének felkérésére a bizottság egy szakterületileg illetékes tagja a 

dokumentumokat áttanulmányozza, a minimumkövetelményeknek megfelelően értékeli, és 

írásban javaslatot tesz a további eljárásra, valamint a hivatalos bírálók és a Bírálóbizottság 

személyi összetételére. 

3. A kérelem értékelését követően a Habilitációs Bizottság soron következő ülésén titkos 

szavazással dönt az eljárás megindításáról vagy a kérelem elutasításáról. A Habilitációs 

Bizottság titkára a Bizottság döntése alapján öt munkanapon belül értesíti a pályázót az eljárás 

nyilvános részének megkezdéséről vagy a kérelem elutasításáról. 

 

4. A habitusvizsgálat során a Bírálóbizottság minden tagja áttanulmányozza a benyújtott 

habilitációs kérelem teljes anyagát és két bíráló részletes bírálatot készít a pályázatról. 

Két pozitív bírálat esetén a Bírálóbizottság a felkéréstől számított harminc napon belül 

bírálóbizottsági ülésen értékeli a pályázó oktatói, tudományos kutatói, szakmai-alkotói és 

tudományos-szakmai közéleti tevékenységét és annak összhangját a habilitáció 

tudományágával, majd titkos szavazás után javaslatot tesz az eljárás nyilvános részének 

megindítására vagy a kérelem elutasítására. 

 

5. A Bírálóbizottság írásban benyújtott és szóban kiegészített javaslata alapján a Habilitációs 

Bizottság következő ülésén titkos szavazással dönt az eljárás nyilvános részének 

megindításáról, vagy a kérelem elutasításáról. A Habilitációs Bizottság titkára a bizottság 

döntése alapján öt munkanapon belül értesíti a pályázót az eljárás nyilvános részének 

megkezdéséről, vagy a kérelem elutasításáról. 

A habilitációs eljárás nyilvános részének megindítása esetén a magyar és idegen nyelvű 

habilitációs előadás, valamint a nyilvános vita (tudományos előadás) helyét és idejét a 

Bírálóbizottság elnökének a pályázóval, valamint a habilitációs előadás feltételeit biztosító 

szervezeti egység vezetőjével történő egyeztetése alapján a Habilitációs Bizottság elnöke tűzi 

ki az eljárás megkezdéséről szóló döntés meghozatalának napjától számított harminc nap eltelte 

utáni időpontra. Az időpontokról a Habilitációs Bizottság titkára értesítést küld az érintetteknek 

és közzéteszi azokat az Egyetem és az Országos Doktori Tanács honlapján. 

 

6.a. A habilitációs előadás a habilitált doktor címre pályázó által már oktatott, vagy a jövőben 

oktatandó tantárgy tananyagának egy tanórára eső része. 

Az előadás elhangzása után a Bírálóbizottság zárt ülésen értékeli a pályázó oktatói és előadói 

képességét és titkos szavazással alakítja ki állásfoglalását külön az előadói képességről és külön 

az idegen nyelvű ismeretátadó képességről. 

 

https://tf.hu/files/docs/jogi-igazgatosag/szabalyzatok/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s_Szab%C3%A1lyzat_2022-02-01.pdf
https://tf.hu/files/docs/jogi-igazgatosag/szabalyzatok/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s_Szab%C3%A1lyzat_2022-02-01.pdf
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https://tf.hu/tudomany/habilitacio


6.b. A nyilvános vita (tudományos előadás) során a pályázó a habilitációs követelményekben 

meghatározott széles körű és korszerű tudományos (szakmai) ismereteit a választott 

tudományágban a Bírálóbizottság jelenlétében folytatott nyilvános vita keretében bizonyítja. A 

nyilvános vitát a Bírálóbizottság elnöke vezeti. A vita lezárása után a Bírálóbizottság zárt ülésen 

értékeli a pályázó tudományos ismereteit és titkos szavazással alakítja ki állásfoglalását. 

 

7. A habilitációs eljárás nyilvános részének lefolytatása után a Habilitációs Bizottság harminc 

napon belül összehívott ülésén a Bírálóbizottság írásban benyújtott és szóban kiegészített 

javaslatot tesz a habilitált doktor cím odaítélésére, vagy a kérelem elutasítására. 

A habilitált doktor cím odaítéléséről a Habilitációs Bizottság titkos szavazással dönt. Az 

elutasító döntést a határozatban részletesen indokolni kell. A pályázót a döntésről a Habilitációs 

Bizottság titkára öt munkanapon belül írásban értesíti. 

 

Amennyiben további kérdése van, keressen bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 

 

Tudományos Iroda 

K1 épület, C311 

Irodavezető: Sturm Anita (+36-1-488-1570, +36-30-358-2670, sturm.anita@tf.hu) 

Ügyintéző: Geszti Petra (+36 1 488 1570, +36 30 202 5451, geszti.petra@tf.hu) 

 

További információk: 

https://tf.hu/tudomany/habilitacio 

 

Habilitációs szabályzat: 

https://tf.hu/files/docs/jogi-

igazgatosag/szabalyzatok/Habilit%C3%A1ci%C3%B3s_Szab%C3%A1lyzat_2022-02-01.pdf 
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