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A	Testnevelési	Egyetem	Szenátusa	a	nemzeti	felsőoktatásról	szóló	2011.	évi	CCVI.	törvény	108.	
§‐a,	illetve	a	doktori	iskolákról,	a	doktori	eljárások	rendjéről	és	a	habilitációról	szóló	387/2012.	
(XII.	19.)	Korm.	rendelet	21	–	25.	§‐a	alapján	a	Testnevelési	Egyetemen	(továbbiakban:	Egyetem)	
lefolytatandó	 habilitációs	 eljárások	 rendjét	 a	 Habilitációs	 Szabályzatban	 	 (továbbiakban:	
Szabályzat)	rögzítettek	szerint	állapítja	meg.	

	

1.	§ A	HABILITÁCIÓ	FELTÉTELEI	

(1)	Habilitált	doktor	 (dr.	 habil.)	 cím	elnyerésére	 az	Egyetemen	a	doktori	 iskolához	 igazodva	 a	

sporttudományok	területén	kerülhet	sor.	E	körbe	tartozik:	

a) a	 testneveléssel,	 sporttal	 kapcsolatos	 neveléstudományok	 (pedagógia,	 testnevelés‐	 és	

sportelmélet,	stb.);	

b) a	 sporttal	 kapcsolatos	 természettudományok	 (orvostudomány,	 biomechanikai,	

kineziológia,	genetika,	stb.);	

c) sporttal	 kapcsolatos	 társadalomtudományok	 (közgazdaságtudomány,	 sportszociológia,	

sportpszichológia,	sporttörténelem,	sportjog,	sportmenedzsment,	sportfilozófia,	stb.).	

A	habilitált	doktori	cím	a	kérelmező	doktori	fokozatának	megfelelő	tudományágban	nyerhető	el,	

kivéve,	 ha	 a	 kérelmezőnek	 a	 tudományos	 fokozat	 megszerzése	 óta	 kifejtett	 tevékenysége	 a	

tudományág	 választásának	 megváltoztatását	 indokolttá	 teszi.	 A	 tudományág	 esetleges	

megváltoztatását	 a	 szakterületi	 munkabizottság	 véleményének	 figyelembevételével	 a	

Habilitációs	Bizottság	elnöke	engedélyezheti.	

	 	

(2)	Habilitációs	eljárás	lefolytatását	kérheti,	aki	

a) doktori	(PhD),	illetve	az	MTA	doktora	fokozattal	rendelkezik;	

b) az	 egyetem	 oktatói	 és	 tudományos	 kutatói	 követelményeinek	 –	 a	 vezető	 oktatótól,	

kutatótól	elvárt	szinten	–	megfelel.	

(3)	Amennyiben	a	kérelmező	PhD	fokozattal	rendelkezik,	úgy	követelmény,	hogy	a	PhD	fokozat	

elnyerése	 óta	 legalább	 öt	 éve	 dolgozzon	 már	 a	 szakterületén,	 színvonalas	 szakirodalmi	

tevékenységet	 folytasson,	 magyar	 és	 nemzetközi	 „peer	 reviewed”	 szakmai	 folyóiratokban	

rendszeresen	 publikáljon,	 magyar	 és	 külföldi	 tudományos	 rendezvényeken	 előadásokkal	

szerepeljen,	 a	 szakterület	 tudományos	 közéletében	 aktív	 szerepet	 töltsön	 be,	 képes	 legyen	

tudományága	 önálló	 művelésére	 és	 a	 kutatás	 irányítására.	 Ha	 a	 kérelmező	 az	 MTA	 doktora	

fokozattal	rendelkezik,	a	 fokozat	megszerzésétől	számított	három	éven	belüli	kérelem	esetén	a	
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kérelmező	 tudományos	 teljesítményét	 vizsgálni	 nem	 kell,	 azt	 a	 habilitáció	 szempontjából	

megfelelőnek	kell	tekinteni.	

	 	

(4)	A	kérelmezőnek	magyar	és	legalább	egy,	a	tudományágában	jelentős	idegen	nyelven	előadás‐	

és	 vitaképesnek	 kell	 lennie.	 A	 Szabályzat	 1.§	 (2)	 b)	 pontjának	 az	 a	 kérelmező	 felel	meg,	 aki	 a	

habilitációs	 kérelemben	 megjelölt	 tudományágban	 legalább	 öt	 éves	 felsőoktatási	 oktatói	

gyakorlattal	rendelkezik	és	a	kérelem	benyújtását	megelőző	legalább	három	évben	folyamatosan	

és	rendszeresen	tartott	egyetemi	(főiskolai)	előadásokat.	

	 	

(5)	Külföldi	kérelmező	esetében	a	Habilitációs	Bizottság	–	szükség	esetében	az	Oktatási	Hivatal	

Magyar	 Ekvivalencia	 és	 Információs	 Központja	 (MEIK)	 véleményének	 kikérése	 után	 –	 dönt	 a	

kérelmező	1.§	(2)	a)	pont	szerinti	tudományos	fokozatának	elfogadhatóságáról.	

	

2.	§ A	HABILITÁCIÓS	KÉRELEM	

(1)	 A	 habilitált	 doktori	 cím	 iránt	 kérelmezőnek	 az	 egyetem	 Habilitációs	 Bizottsághoz	 címzett	

kérelmet	 kell	 benyújtania,	 amelyben	 meg	 kell	 jelölnie	 azt	 a	 tudományágat	 (szakterületet),	

amelyben	 habilitációt	 kíván	 szerezni.	 Nyilatkoznia	 kell	 a	 kérelemben	 arról	 is,	 hogy	 más	

egyetemen	 nincs	 folyamatban	 általa	 kezdeményezett	 habilitációs	 eljárás,	 továbbá,	 hogy	 kettő	

éven	belül	 ez	 iránti	 kérelmét	nem	utasították	 el.	A	kérelmezőnek	a	kérelemben	 javaslatot	kell	

tennie	 egy	 adott	 évfolyam	 tanrendi	 tematikájába	 illeszkedő,	 egy	 magyar	 és	 egy	 angol	 nyelvű	

tantervi	 előadás	 témájára	 is.	 A	 Habilitációs	 Bizottság	 angol	 helyett	 más,	 a	 tudományágában		

jelentős	idegen	nyelvű	előadás	megtartását	is	engedélyezheti	és	elfogadhatja.	

	

(2)	A	 pályázati	 kérelmet	 papír	 alapon,	 valamint	 digitális	 adathordozón	 (CD‐n	 vagy	 „pendrive”	

on)	egy‐egy	példányban	kell	benyújtani	az	alábbi	mellékletekkel:		

a) kitöltött	jelentkezési	lap	(1.	sz.	melléklet);	

b) egyetemi	végzettséget	igazoló	oklevél	(másolatban);	

c) a	 tudományos	 fokozat	 (PhD,	 tudomány	 kandidátusa,	 tudomány	 doktora,	 az	 MTA	

doktora)	megszerzését	igazoló	oklevél	(másolatban);	

d) szakmai	önéletrajz;	

e) tudományos	publikációk	pontos	bibliográfiája	az	MTMT‐adatbázis	alapján	(sorszámozva	

a	megjelenés	sorrendjében)	az	Egyetemi	Könyvtár	igazolásával;	

f) a	 magyar	 és	 idegen	 nyelven	 tartott	 tudományos	 előadásainak	 jegyzéke	 (időrendi	

sorrendben	 sorszámozva),	 feltüntetve	 az	 előadás	 címét,	 a	 konferencia	 megnevezését,	



4	
	

helyét	 (város)	 és	 időpontját.	 Külön	 csoportosításban	 felsorolhatóak	 a	 folyóiratban	 is	

megjelent	 kongresszusi	 előadás	 kivonatok,	 konferencia	 absztrakt	 kötetében	 megjelent	

írások	 (bibliográfiai	 adatokkal,	 az	 előadásjegyzék	 szerinti	 sorszám	 feltüntetésével),	 a	

meghívott	 tudományos	 előadások	 jegyzéke,	 továbbá	 konferenciák	 tudományos	

programjának	 szervezésében	 való	 részvételt	 és	 szaklapokban	 végzett	 bírálói,	 kiadói	

tevékenységet	igazoló	dokumentumok.	

g) az	eljárási	díj	befizetését	igazoló	szelvény	(másolatban).	

	

(3)	 A	 kérelmezőnek	 a	 habilitációs	 kérelemhez	 tézisfüzetet	 kell	 mellékelnie,	 amelyben	

összefoglalja	 tudományos	 alkotótevékenységének	 lényegét,	 annak	 eredményeit,	 mellékletét	

képezi	a	kérelmező	tudományos	publikációinak	felsorolása.	

	

(4)	 Külföldi	 állampolgár	 a	 habilitáció	 iránti	 kérelmét	 angol,	 vagy	 a	 tudományágában	 jelentős	

idegen	nyelven	is	benyújthatja.		

	

3.	§ A	HABILITÁCIÓS	BIZOTTSÁG	

(1)	Az	Egyetem	Habilitációs	Bizottsága	kilenc	főből	áll:	legalább	hat	főnek	egyetemi	tanárnak	kell	

lennie,	 a	 többi	 tag	 lehet	 habilitált	 docens.	 A	 Habilitációs	 Bizottságnak	 három	 külső	 egyetemi	

tanár	 (az	 Egyetemmel	 foglalkoztatásra	 irányuló	 jogviszonyban	 nem	 álló)	 tagja	 van.	 A	 külső	

tagokat	a	rektor	jelölése	alapján	egyszerű	többséggel	választja	meg	a	Szenátus.	

	

(2)	 A	 Habilitációs	 Bizottság	 elnöke	 a	 Tudományos	 Tanács	 elnöki	 tisztségét	 betöltő	 egyetemi	

tanár.		

	

(3)	A	Habilitációs	Bizottság	a	szakterületi	munkabizottságok	állásfoglalásának	

figyelembevételével	

a) dönt	a	habilitációs	eljárás	megindításáról,	vagy	a	kérelem	elutasításáról,	

b) kijelöli	a	szakmai	bírálókat	(opponenseket)	és	a	habilitációt	bíráló	bizottságot,	

c) értékeli	a	bírálóbizottság	véleményét,	

d) dönt	a	habilitált	doktori	cím	odaítéléséről.	
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(4)	 A	 Habilitációs	 Bizottság	 ügyrendjét	 (ide	 értve	 a	 szakterületi	 munkabizottsgokét	 is)	 saját	

hatáskörében	 állapítja	 meg,	 majd	 a	 rektor	 hagyja	 jóvá.	 A	 Habilitációs	 Bizottság	 határozatait	

egyszerű	 szótöbbséggel	 hozza,	 de	 a	 habilitált	 doktori	 cím	 odaítéléséhez	 legalább	 hat	 ”igen”	

szavazat	szükséges.	

	

(5)	a	Habilitációs	Bizottságnak	három	szakterületi	munkabizottsága	van		

a) sporttal	kapcsolatos	neveléstudományi	munkabizottság,	

b) sporttal	kapcsolatos	természettudományi	munkabizottság,	

c) sporttal	kapcsolatos	társadalomtudományi	munkabizottság.	

A	 szakterületi	 munkabizottságok	 legalább	 öt	 tagból	 állnak.	 Vezetőit	 és	 tagjait	 a	 Habilitációs	

Bizottság	elnöke	kéri	fel.	A	szakterületi	munkabizottság	vezetője	egyetemi	tanár	vagy	professor	

emeritus	lehet.	A	szakterületi	munkabizottságnak	legalább	egy	külső	tagja	van.	

	

4.	§ A	HABILITÁCIÓS	ELJÁRÁS	

(1)	A	habilitációs	eljárást	a	kérelem	benyújtásától	számított	egy	éven	belül	be	kell	fejezni.	Ez	alól	

különleges	esetekben	a	Habilitációs	Bizottság	elnöke	eltérést	engedélyezhet.	

	 	

(2)	 A	 habilitációs	 eljárások	 július	 és	 augusztus	 hónapokban	 szünetelnek.	 A	 Habilitációs	

Bizottsághoz	címzett	kérelem	ezen	időszakon	kívül	folyamatosan	benyújtható.	

	 	

(3)	A	Habilitációs	Bizottság	titkára	a	hiányos	kérelmet	annak	beérkezésétől	számított	30	napon	

belül	a	kérelmezőnek	hiánypótlásra	visszaadhatja.	Ha	a	hiányokat	a	kérelmező	a	kézhezvételtől	

számított	legalább	30	napon	belül	nem	pótolja,	a	Habilitációs	Bizottság	elnöke	a	kérelmet	érdemi	

vizsgálat	nélkül	elutasítja.	

	

(4)	A	Habilitációs	Bizottság	titkára	a	formailag	megfelelő	kérelmet	a	kézhezvételtől	számított	15	

napon	belül	előbírálat	céljából	az	illetékes	szakterületi	munkabizottsághoz	továbbítja,	amely	az	

előbírálatot	a	kérelem	beérkezésétől	számított	30	napon	belül	köteles	elvégezni	és	jelentését	a	

Habilitációs	Bizottság	titkárának	átadni.		

	 	

(5)	 Az	 előbírálat	 során	 a	 szakterületi	 munkabizottság	 megállapítja,	 hogy	 a	 kérelem,	 illetve	 a	

kérelmező	megfelel‐e	a	jogszabályokban,	illetve	az	egyetem	habilitációs	szabályzatban	megjelölt	
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követelményeknek,	 és	 ennek	 alapján	 javaslatot	 tesz	 a	 Habilitációs	 Bizottságnak	 a	 habilitációs	

bírálat	elindítására,	vagy	a	kérelem	elutasítására.	

	 	

(6)	 Amennyiben	 a	 szakterületi	 munkabizottság	 javasolja	 a	 habilitációs	 eljárás	 elindítását,	

javaslatot	kell	tennie	legalább	két	szakmai	bíráló	(opponens),	valamint	a	Bíráló	Bizottság	elnöke,	

titkára,	 és	 három	 további	 tagjának	 személyére.	A	 szakterületi	munkabizottságnak	 egy	 tartalék	

opponens,	 illetve	 két	 tartalék	 bizottsági	 tag	 személyére	 is	 javaslatot	 kell	 tennie.	 Az	 egyik	

bírálónak,	 illetve	 a	 Bíráló	 Bizottság	 öt	 tagja	 közül	 legalább	 kettőnek	 az	 Egyetemmel	

foglalkoztatási	 jogviszonyban	 nem	 álló	 külső	 személynek	 (egyetemi	 tanárnak,	 professor	

emeritusnak	 vagy	 habilitált	 docensnek)	 kell	 lennie.	 Az	 eljárásban	 nem	 vehet	 részt,	 aki	 a	

kérelmező	 (Ptk.	 szerinti)	 hozzátartozója,	 vagy	 akitől	 egyéb	 okból	 (pl.	 felettes–beosztotti	 vagy	

közeli	munkatársi	viszony)	a	tárgyilagos	bírálat	megkérdőjelezhető.	

	

(7)	A	Habilitációs	Bizottság	a	szakterületi	munkabizottság	jelentésének	beérkezésétől	számított	

30	 napon	 belül	 dönt	 a	 habilitációs	 kérelem	 további	 eljárásra	 bocsátásáról,	 illetve	 a	 kérelem	

elutasításáról.	 Az	 elutasító	 döntéssel	 szemben	 a	 kérelmező	 az	 elutasító	 határozat	

kézhezvételétől	 számított	 15	 napon	 belül	 panasszal	 fordulhat	 az	 egyetem	 rektorához.	 Ha	 a	

rektor	 a	 panaszt	 megalapozottnak	 tekinti,	 úgy	 a	 Habilitációs	 Bizottságot	 írásos	 indokolt	

határozattal	új	eljárásra	utasítja,	ellenkező	esetben	a	panaszt	elutasítja.	

	 	

(8)	Ha	a	Habilitációs	Bizottság	az	eljárás	folytatásáról	dönt,	akkor	

a) a	 szakterületi	 munkabizottság	 javaslata	 alapján	 meghatározza	 a	 szakmai	 bírálók	

(opponensek)	személyét	és	a	Bíráló	Bizottság	összetételét,		

b) a	 kérelmező	 által	 tartandó	 két	 (tantervi	 és	 tudományos)	 előadás	 témáját,	 figyelembe	

véve	 a	 kérelmező	 által	 benyújtott	 két	 egymástól	 tartalmilag	 különböző	 témajavaslatot,	

valamint	a	szakterületi	munkabizottság	ezzel	kapcsolatos	véleményét.	

(9)	Az	egyik	nyilvános	előadást	a	tantervbe	illesztve	a	hallgatók	számára,	a	másikat	tudományos	

jelleggel	 kell	 megtartani	 45‐45	 perces	 terjedelemben.	 Az	 előadások	 időpontját	 az	 illetékes	

tanszékvezetővel	 való	 egyeztetés	 alapján	 állapítja	 meg	 a	 Habilitációs	 Bizottság	 elnöke.	 A	

tudományos	előadás	felét	angol,	illetve	a	Habilitációs	Bizottság	által	engedélyezett	egyéb	idegen	

nyelven	kell	megtartani.		

	

(11)	Mindkét	előadás	előtt	a	Habilitációs	Bizottság	elnöke	által	összetételében	jóváhagyott	és	a	

két	 szakmai	 bírálóval	 (opponenssel)	 kiegészült	 Bíráló	 Bizottság	 előkészítő	 ülést	 tart,	 ahol	 a	

Bizottság	 öt	 tagjából	 legalább	 háromnak	 jelen	 kell	 lennie.	 Az	 előadásokat	 csak	 a	 két	 szakmai	
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bíráló	 (opponens)	 írásos	véleményének	beérkezése	után,	 legalább	az	 egyik	bíráló	 jelenlétében	

lehet	megtartani.		

	 	

(12)	A	tudományos	előadás	megtartása	után	a	kérelmező	válaszol	a	szakmai	bírálói	(opponensi)	

véleményekre,		illetve	a	Bíráló	Bizottság	tagjai	által	esetlegesen	feltett	kérdésekre.	

	 	

(13)	 A	 (11)	 és	 a	 (12)	 események	 után	 a	 Bíráló	 Bizottság	 zárt	 ülésen	 dönt	 a	 kérelem	

támogatásáról.	 A	 Bíráló	 Bizottság	 tagjai,	 illetve	 a	 szakmai	 bírálók	 (opponensek)	 a	 kérelmező	

téziseit,	 a	 tantervi	 előadást	 és	 a	 tudományos	 előadást	 külön‐külön	 1	 ponttól	 5	 pontig	 titkos	

szavazás	 alapján	 értékelik.	 A	 Bíráló	 Bizottság	 akkor	 javasolja	 a	 Habilitációs	 Bizottságnak	 a	

kérelem	elfogadását	 és	 a	habilitált	 doktori	 cím	megítélését,	 ha	 az	 összesített	 pontszám	eléri	 a	

jelenlévők	által	adható	legmagasabb	pontszámok	összegének	75	százalékát.	

	

(14)	 A	 Bíráló	 Bizottság	 jelentése	 alapján	 a	 Habilitációs	 Bizottság	 a	 jelentés	 kézhezvételétől	

számított	 45	 napon	 belül	 dönt	 a	 habilitált	 doktori	 cím	 odaítéléséről.	 Az	 elutasító	 döntés	 ellen	

jogszabály‐	 vagy	 szabályzatsértés	 esetén	 a	 kérelmező	 a	 kézhezvételtől	 számított	 15	 napos	

jogvesztő	 határidőn	 belül	 panasszal	 élhet	 az	 egyetem	 rektoránál.	 A	 rektor	 30	 napon	 belül	

meghozott	határozatban,	a	Habilitációs	Bizottságot	új	eljárásra	utasítja,	vagy	ellenkező	esetben	a	

panaszt	elutasítja.	

	 	

(15)	A	kérelmező	kérelmét	indokolás	nélkül	visszavonhatja,	mielőtt	a	Habilitációs	Bizottság	azt	

megküldi	a	szakterületi	munkabizottság	számára.	

	 	

(16)	Ha	a	kérelmező	kérelmét	visszavonja,	vagy	a	Habilitációs	Bizottság	a	kérelmet	elutasította,	

a	habilitált	doktori	cím	iránti	kérelmet	az	ezt	követő	két	naptári	évben	újból	beadni	nem	lehet.	

Méltányosságból	 a	 Habilitációs	 Bizottság	 elnöke	 két	 naptári	 évnél	 rövidebb	 időtartamot	

engedélyezhet.	

	

5.	§ A	HABILITÁCIÓS	OKLEVÉL	

(1)	A	habilitációs	eljárás	sikeres	befejezése	után	a	Habilitációs	Bizottság	határozata	alapján	az	

egyetem	 habilitációs	 oklevelet	 (decretum	 habilitationis)	 ad	 ki,	 amelynek	 tartalmaznia	 kell	 a	

tudományterület	 és	 a	 tudományág	 megjelölését.	 Az	 oklevelet	 az	 Egyetem	 rektora	 és	 a	

Habilitációs	 Bizottság	 elnöke	 írja	 alá.	 A	 kiadott	 habilitációs	 oklevelekről	 az	 Egyetem	

nyilvántartást	vezet.	
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1.	SZ.	MELLÉKLET	

JELENTKEZÉSI	LAP	HABILITÁCIÓS	ELJÁRÁSRA	

1.	Személyi	adatok:	

a) Név:		 	 	 	 ………………………………………………	

(Születési	név):		 ………………………………………………	 	

b) Anyja	neve:		 	 ………………………………………………	 	

c) Születési	helye:	…………………………..	 ideje:	…………………………………………	

d) Személyi	igazolvány	(azonosító)	száma:	………………………………………………	

e) Állampolgársága:		 ………………………………………………	

f) Állandó	lakásának	címe	és	telefonszáma:	………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………	

g) Postai	levelezési	címe	és	telefonszáma:	………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………	

h) E‐mail	címe:		 	 ………………………………………………	 	

i) Munkahelye:	 	 ………………………………………………		 	 	

j) Beosztása:		 	 ………………………………………………	 	 	

 

2. Végzettség, tudományos tevékenység: 

a) Egyetemi végzettsége (szak): ……………………………………………… 

b) Oklevelet kiállító intézmény: ……………………………………………… 

c) Oklevél száma:  ……………………………………………… 

d) Tudományos fokozata (tudományága): ……………………………………………… 

e) Oklevelet kiállító intézmény: ……………………………………………… 

f) Oklevél száma:  ……………………………………………… 

g) Oktatói fokozata:  ……………………………………………… 

h) Oklevelet kiállító intézmény: ……………………………………………… 

i) Oklevél száma:  ……………………………………………… 

 

3. Tudományág, kutatási terület, amelyben a habilitációt kéri: 

a) Tudományág:   ……………………………………………… 

b) Kutatási terület:  ……………………………………………… 

 

4. Az idegen nyelvű előadásrész nyelve: ……………………………………………… 
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5. Nyilatkozatok 

Kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt tudományágban más felsőoktatási intézményben 

habilitációs eljárást nem kezdeményeztem és nincs folyamatban ugyanezen tudományágban 

habilitációs eljárásom, továbbá habilitációs kérelmemet 2 éven belül nem utasították el. 

Kijelentem, hogy nem állok habilitált doktor cím visszavonására irányuló eljárás alatt, 

továbbá 5 éven belül nem vontak vissza tőlem korábban odaítélt habilitált doktor címet. 

Kijelentem, hogy a benyújtott habilitációs tézisek vagy alkotások saját, önálló munkám 

eredményei és az abban szereplő szakirodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek. 

 

6. Egyéb közölnivalója: ……………………………………………… 

 

 

Budapest, .............év……………….hó……..nap 

.................................................... 

jelentkező aláírása	


