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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa – a felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló 

2011. évi XXXVI. törvény, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről; a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló  2011. évi CXXXII. törvény; a katonai és rendvédelmi felsőoktatási 

intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. Törvény; 

az Ftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/2006. (IV. 5) Korm. rendelet; valamint az 

egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról 

169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján – a 2012. október 27-i ülésén a következő Habilitáci-

ós Szabályzatot (a továbbiakban: HSz) alkotja:  

 

1. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

A Habilitációs Szabályzat hatálya 

(1) A Habilitációs Szabályzat hatálya a habilitációs eljárásban részt vevő testületekre és 

személyekre, valamint a habilitálni kívánó jelöltekre terjed ki. 

2. § 

Értelmező rendelkezések 

(1) E Szabályzat alkalmazásában: 

1. Habilitáció: A habilitáció a tudományos fokozattal rendelkezők oktatói és előadói képes-

ségének, valamint tudományos teljesítményének megítélése; 

2. Habilitációs Szabályzat (a továbbiakban HSZ, vagy Szabályzat): a habilitációs eljárás 

és a habilitáció odaítélésének részletes szabályairól rendelkező szabályzat; 

3. Doktori- és Habilitációs Tanács (a továbbiakban DHT): a habilitáció odaítélésére a 

Szenátus által létrehozott testület. A DHT a habilitációs feladatok mellett ellátja minda-

zon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket a doktori iskolákról, a 

doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 

a felsőoktatási intézmény doktori tanácsa hatáskörébe utal.
1
 

4. Szakértői Bizottság: A habilitációs eljárás lefolytatására és a bizottsági döntés előké-

szítésére a Doktori- és Habilitációs Tanács szakértői bizottságot kér fel. 

                                                 
1
 Módosította a 16/2013. (I. 30.) szenátusi határozat 
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3. § 

A habilitáció általános elvei 

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a nemzeti felsőoktatás-

ról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az Egyetem Alapító Okiratában foglal-

tak alapján a társadalomtudományok, valamint a műszaki tudományok tudományterü-

leteken habilitál.
2
  

(2) Habilitáció általában a doktori (PhD) fokozatnak megfelelő tudományágban nyerhető. 

Ettől, kérelemre abban az indokolt esetben lehet eltérni, ha a kérelmezőnek a doktori 

(PhD) fokozat megszerzése óta kifejtett tudományos, illetve oktatói tevékenysége ezt 

megfelelően indokolja. 

(3) A habilitáció az Egyetem Doktori- és Habilitációs Tanács elnökéhez benyújtott kére-

lem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. 

(4) A habilitációra nem az Egyetem állományába tartozó, szakmailag magas felkészültségű 

– minden más feltételnek megfelelő – személyek is pályázhatnak, amennyiben felső-

oktatási és/vagy kutatási tevékenységükkel szorosan kapcsolódnak a habilitáció tudo-

mányágának valamely tudományszakához, annak kimagasló művelésével. 

(5) A habilitációs eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre az Egyetem Doktori- és Habilitá-

ciós Tanácsa hozzájárulásával részben, illetve teljes egészében idegen nyelven is lefoly-

tatható. 

(6) A habilitációt az egyetem Doktori- és Habilitációs Tanácsa ítéli oda. 

(7) A habilitációs eljárásban nem vehet részt az a személy, aki a pályázóval függelmi, 

hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból 

nem várható el. 

4. § 

Habilitációs követelmények 

(1) A habilitáció megindítását kérheti az a személy, aki: 

                                                 
2
 Módosította a 16/2013. (I. 30.) szenátusi határozat 
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(a) egyetemi oklevéllel rendelkezik; 

(b) tudományos fokozattal rendelkezik; 

(c) büntetlen előéletű és cselekvőképes; 

(2) Az Egyetem azt a pályázót habilitálja, aki: 

(a) tudományos (alkotói) teljesítménye alapján: 

i. a doktori (PhD), illetve kandidátusi fokozat megszerzése óta tartósan, le-

galább 5 éven keresztül tudományos, oktató és alkotó tevékenységet foly-

tat. A hazai, illetve nemzetközi tudományos közösség által elismert új tu-

dományos eredményekkel (felismerésekkel, alkotásokkal) hozzájárult va-

lamely, az Egyetemen, illetve jogelőd intézményeinél oktatott és kutatott 

tudományág fejlesztéséhez, és mindezzel bizonyította képességét a tudo-

mányág kimagaslóan eredményes művelésére; 

ii. rendszeres publikációs tevékenységet folytat hazai, illetve külföldi szak-

lapokban; előadásokkal, alkotó tevékenységgel részt vesz hazai, illetve 

nemzetközi tudományos rendezvényeken, vagy kiemelkedő gyakorlati 

eredményeit a szakmai nyilvánosság részére más módon (pl. megvalósított 

alkotásai révén) elismerteti; 

iii. a hazai, illetve nemzetközi tudományos szakmai közéletben tevékenyen 

részt vesz. 

(b) tudományos szakismerete alapján: 

i. az Egyetemen, illetve jogelőd intézményeinél oktatott és kutatott valamely 

kutatási tématerületen széles körű áttekintéssel és korszerű tudományos 

szakismerettel rendelkezik; 

ii. ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni, 

azaz tananyagformáló készséggel rendelkezik. 

(c) oktatói és előadói képessége alapján: 

i. rendszerbe foglalt ismereteit szóban (előadásban) és írásban (jegyzet, tan-

könyv stb.) át tudja adni, azaz ismeretátadó készséggel rendelkezik; 

ii. tudását anyanyelvén kívül idegen nyelven is képes átadni. 

(3) A pályázó a habilitációs követelmények teljesítését a következő módon bizonyíthatja: 

(a) tudományos (alkotói) teljesítményét: 
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i. szakirodalmi munkásságának főbb eredményeit összefoglaló minimum 40 

oldal terjedelmű tézis füzettel, valamint publikációs és hivatkozási jegy-

zékkel, vagy  

ii. külön e célból készített önálló alkotás benyújtásával, és  

(b) tudományos szakismeretét: 

i. a Doktori- és Habilitációs Tanács által felkért szakértői bizottság jelenlé-

tében lefolytatott nyilvános, tudományos szakmai vitával; 

ii. az általa írt felsőoktatási tankönyvvel, jegyzettel, oktatási segédletekkel, 

szakkönyvekkel, továbbá 

iii. az általa készített, oktatott tantárgy programjának és tanmenettervének ki-

dolgozásával. 

(c) oktatói és előadói készségét: 

i. egy tanórának megfelelő magyar nyelvű, vagy idegen nyelvű eljárás ese-

tében a választott nyelvű, a szakértői bizottság és az Egyetem hallgatói je-

lenlétében megtartott nyilvános előadással;  

ii. a habilitációs előadás egy részének (legalább 15 perc) a Doktori- és Habi-

litációs Tanács által elfogadott idegen nyelven történő előadásával. 

(4) A habilitációs követelményekben előírt tudományos fokozaton doktori (PhD) foko-

zatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora fokozatot, MTA doktora 

címet, illetve külföldön szerzett és honosított, vagy elismert tudományos fokozatot 

kell érteni. 

(5) Tudomány(ok) doktora fokozatot, vagy az MTA doktora címet szerzett személy ese-

tében a tudományos (alkotói) teljesítményt és a tudományos szakismeretet a habilitá-

ciós eljárás során már bizonyítottnak kell tekinteni 

(6) Külföldön szerzett doktori fokozatot a habilitáció megindításakor a vonatkozó jog-

szabályoknak megfelelően honosítani kell. A honosítás a habilitációs eljárással azo-

nos folyamatban is végezhető. 

(7) A büntetlen előéletet magyar állampolgárságú pályázó hatósági erkölcsi bizonyít-

vánnyal, külföldi pályázó ennek megfelelő hatósági bizonyítvánnyal tanúsítja. Ma-
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gyar állampolgárságú, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állomá-

nyába tartozó pályázók esetében a Doktori- és Habilitációs Tanács ettől eltekinthet. 

(8) A tudományos fokozat megszerzése óta eltelt öt év kritériumát a Doktori- és Habili-

tációs Tanács kérelemre legfeljebb egy évvel csökkentheti. 

5. § 

Etikai szabályok 

(1) A habilitációs eljárás során felmerülő etikai kérdésekben az Egyetem Etikai Kódexe 

szerint kell eljárni.  

 

2. FEJEZET 

A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEK 

6. § 

A Doktori- és Habilitációs Tanács 

(1) Az Egyetemen egyetlen, kettős rendeltetésű Doktori- és Habilitációs Tanács műkö-

dik.  

(2) A Doktori- és Habilitációs Tanács összetételét, faladatait és működését az Egyetem 

Doktori Szabályzata szabályozza.  

7. § 

A szakértői bizottság 

(2) A habilitációs eljárás lefolytatására és a bizottsági döntés előkészítésére a Doktori- és 

Habilitációs Tanács szakértői bizottságot kér fel. A szakértői bizottság elnökből, két 

tagból és két póttagból áll. 

(3) A szakértői bizottság elnöke a pályázó által választott tudományág egyetemi tanára, 

másik két tagja, illetve póttagja a tudományág elismert, habilitált képviselője, vagy 

MTA doktora címmel, illetve tudomány(ok) doktora fokozattal rendelkező személy. 

(4) A szakértői bizottságnak legalább egy tagja és egy póttagja az Egyetemmel foglal-

koztatási jogviszonyban nem álló, külső személy legyen. 
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(5) A szakértői bizottságba a Doktori- és Habilitációs Tanács elnöke és tagjai is felkér-

hetők, ez esetben azonban a Doktori- és Habilitációs Tanács az eljárás további – 

szakértői bizottsági javaslatukat érintő – részében hozandó személyi döntéseiben 

nem vehetnek részt. Ezen döntések során őket a döntéshozó létszámba nem szabad 

beszámítani.  

(6) A habilitációs eljárásba a Doktori- és Habilitációs Tanács elnöke saját döntése alap-

ján, vagy a szakértői bizottság kezdeményezésére további (bel-, vagy külföldi) szak-

értőt (szakértőket) is bevonhat. Az így bevont külső szakértők véleményüket a szak-

értői bizottság elnökének adják át. 

(7) A szakértői bizottság feladatai: 

(a) a pályázó tudományos (alkotói) teljesítményének megítélése a habilitációs ké-

relem alapján és javaslattétel az eljárás nyilvános részének megindítására, vagy 

a kérelem elutasítására; 

(b) a pályázó tudományos szakismeretének megítélése a tudományos (szakmai) vi-

ta alapján és döntés az eljárás habilitációs előadással történő folytatásáról, vagy 

az eljárás megszakításáról; 

(c) a pályázó oktatói és előadói készségének megítélése a habilitációs előadás 

alapján és eredménytelenség esetén döntés az eljárás megszakításáról; 

(d) a habilitációs eljárás végén javaslattétel a habilitáció odaítélésére, vagy a kére-

lem elutasítására. 

8. § 

A Habilitációs Titkárság 

(1) A habilitációs eljárások adminisztratív támogatását a Habilitációs Titkárság biztosít-

ja. A Habilitációs Titkárság feladatait a Doktori- és Habilitációs Tanács titkárának 

irányításával a Tudományszervező Központ kijelölt állománya valósítja meg. 

(2) A Habilitációs Titkárság feladatai: 

(a) a Doktori- és Habilitációs Tanács számára a habilitációs eljárás dokumentumai-

nak gyűjtése, megőrzése; 

(b) nyilvántartás vezetése a habilitációs eljárásokról; 

(c) anyakönyv vezetése a habilitációs oklevelekről; 
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(d) a habilitációs kérelmek fogadása, hiánytalanságának ellenőrzése, szükség esetén 

hiánypótlásra történő visszaadása a pályázónak; 

(e) a habilitációs kérelmek egy példányának megőrzése; 

(f) a habilitációs eljárás során a habilitációs kérelmek eljuttatása a Doktori- és Ha-

bilitációs Tanács elnökéhez, illetve a szakértői bizottság elnökéhez és tagjaihoz; 

(g) a pályázók tájékoztatása a habilitációs eljárás során született döntésekről; 

(h) a tudományos (szakmai) vita és a habilitációs előadás helyének és idejének ki-

tűzése és az érintettek értesítése; 

(i) a tudományos (szakmai) vitákra, a habilitációs előadásokra és a habilitációs ok-

levél átadásokra vonatkozó információk közzététele. 

(3) A Doktori- és Habilitációs Tanács üléséről készített jegyzőkönyvek egy példányát 

gyűjtőben kell elhelyezni a Habilitációs Titkárságon. 

(4) A Doktori- és Habilitációs Tanács üléseinek jegyzőkönyvei, határozatai és az előter-

jesztett anyagok nem selejtezhetők. 

3. FEJEZET 

A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS 

9. § 

A habilitációs kérelem 

(1) Habilitációs eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmet a 2. számú mellékletben sze-

replő jelentkezési lapon, annak mellékleteivel, a Doktori- és Habilitációs Tanács tit-

kára útján, a Doktori- és Habilitációs Tanács elnökének címezve, a Habilitációs Tit-

kárságra kell benyújtani elektronikus változatban és négy nyomtatott példányban. 

(2) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni a tudományágat és az azon belüli tudo-

mányszakot, amelyben a pályázó a habilitációt kéri. 

(3) A habilitációs kérelem mellékletei: 

(a) egyetemi végzettséget tanúsító oklevél; 

(b) tudományos fokozatot tanúsító oklevél; 

(c) büntetlen előéletet tanúsító dokumentum; 
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(d) részletes tudományos szakmai életrajz; 

(e) az új tudományos eredményeket összegző, a szakmai vita alapját képező tézi-

sek; 

(f) publikációs és hivatkozási jegyzék a Magyar Tudományos Művek Tárában 

(MTMT) feltöltött módon; 

(g) a tartós szakmai, alkotó és szakirodalmi tevékenységet bizonyító dokumentu-

mok, jegyzetek, tankönyvek;  

(h) idegen nyelvű eljárás lefolytatásával kapcsolatos esetleges kérelem; 

(i) a tudományos fokozattól eltérő tudományágban történő habilitációra vonatkozó 

részletes indokokat tartalmazó esetleges kérelem; 

(j) a 4. § (2) bekezdés (a) pontjában meghatározott időtartam csökkentésére irá-

nyuló kérelem (a csökkentés nem haladhatja meg az egy évet); 

(k) 3–3 javaslat a habilitációs előadás, illetve a szakmai vita témájára (a habilitáci-

ós kérelemben megjelölt kutatási tématerület témaköreiből); 

(l) nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs folyamatban habilitációs eljárása, 

továbbá 2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét; 

(m) a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat. 

(4) Az eljárási díjat a Doktori- és Habilitációs Tanács az eljárás megindításáról hozott 

döntését követő 30 napon belül be kell fizetni. 

(5) Az egyetem a saját oktatói, kutatói által fizetendő jelentkezési és eljárási díjat kére-

lemre, részben vagy teljes egészében átvállalhatja. 

10. § 

A habilitációs eljárás megindítása 

(1) A benyújtott habilitációs kérelmet a Doktori- és Habilitációs Tanács titkára az alaki 

átvizsgálás után, amennyiben az hiánytalan, továbbítja a Doktori- és Habilitációs Ta-

nács elnökének. A hiányosan benyújtott kérelmet hiánypótlásra visszaadja a kérelme-

zőnek. Hiánypótlás után a kérelem bármikor újra benyújtható. 

(2) A habilitációs kérelem első példánya, törzsszámmal ellátva a Habilitációs Titkárság 

gyűjtőjébe kerül, a többi példány az eljárásban részt vevők számára áll rendelkezésre. 
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(3) A Doktori- és Habilitációs Tanács elnökének felkérésére a bizottság egy szakterületi-

leg illetékes tagja (előterjesztő) a kérelmet áttanulmányozza, a minimum követelmé-

nyeknek megfelelően értékeli és írásban javaslatot tesz a további eljárásra, valamint a 

szakértői bizottság személyi összetételére. 

(4) Az előterjesztő javaslata alapján a Doktori- és Habilitációs Tanács következő ülésén 

egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt az eljárás megindításáról, vagy a kére-

lem elutasításáról. Pozitív döntés esetén a Doktori- és Habilitációs Tanács elnöke 

írásban felkéri a szakértői bizottság elnökét, tagjait, valamint póttagjait a habilitációs 

eljárás lefolytatására. 

(5) A szakértői bizottság minden tagja áttanulmányozza a benyújtott habilitációs kérelem 

teljes anyagát és szakértői bizottsági ülésen ismerteti véleményét. Ezt követően a 

szakértői bizottság titkos szavazás, egész értékű (0–3) pontozásos értékelés alapján 

írásban javaslatot tesz az eljárás nyilvános részének megindítására, vagy a kérelem 

elutasítására. A szakértői bizottság a habilitációs eljárás folytatását akkor javasolhat-

ja, ha a kapott pontszámok összege eléri az adható összpontszám 66 %-át. 

(6) A szakértői bizottság javaslatában a pályázó által megadott témákból kiválasztja a tu-

dományos (szakmai) vita és a habilitációs előadás témáját. 

(7) A szakértői bizottságnak a habilitációs kérelem elutasítására akkor kell javaslatot ten-

nie, ha a pályázó a benyújtott dokumentumok alapján nem felel meg a habilitációs 

követelményeknek, illetve ha a pályázó tudományos tevékenysége nincs összhangban 

a kérelemben megjelölt tudományszakkal. A szakértői bizottságnak elutasító javasla-

tát írásban, részletesen meg kell indokolnia. 

(8) A szakértői bizottság írásban benyújtott és szóban kiegészített javaslata alapján a 

Doktori- és Habilitációs Tanács következő ülésén zárt vita után, titkos szavazással 

dönt az eljárás nyilvános részének megindításáról, vagy a kérelem elutasításáról. Az 

elutasító döntést a Doktori- és Habilitációs Tanács részletesen meg kell indokolnia. 

Az elutasító döntés a habilitációs eljárást lezárja, indoklása nyilvános. 

(9) A Doktori- és Habilitációs Tanács titkára a bizottság döntése alapján 15 munkanapon 

belül értesíti a pályázót az eljárás nyilvános részének megkezdéséről, vagy a kérelem 

elutasításáról. 

(10) Elutasított kérelem esetén újabb eljárás ugyanazon tudományszakon leghamarabb két 

év eltelte után, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. 
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(11) A benyújtott kérelmet a pályázó az eljárás nyilvános részének meghirdetése előtt 

visszavonhatja. A visszavont kérelem a (8) bekezdésben foglalt korlátozások szem-

pontjából nem tekinthető elutasított kérelemnek, de újabb habilitációs kérelem legko-

rábban csak egy év eltelte után nyújtható be. 

(12) A habilitációs eljárás nyilvános részének megindítása esetén a tudományos (szakmai) 

vita, valamint a habilitációs előadás helyét és idejét a szakértői bizottság elnökével és 

a pályázóval történt egyeztetés után a Doktori- és Habilitációs Tanács elnöke tűzi ki 

eltérő napokra, értesítést küld az érintetteknek és közzé teszi az Egyetem és az Orszá-

gos Doktori Tanács honlapján. A tudományos (szakmai) vitára és a habilitációs elő-

adásra a Doktori- és Habilitációs Tanács tagjait személy szerint meg kell hívni. 

11. § 

A tudományos (szakmai) vita 

(1) A pályázó a habilitációs követelményekben meghatározott széles körű és korszerű tu-

dományos (szakmai) ismereteit a választott tudományszakban a szakértői bizottság je-

lenlétében folytatott, nyilvános tudományos (szakmai) vita keretében bizonyítja. 

(2) A tudományos (szakmai) vitát a szakértői bizottság elnöke vezeti. A vitát a pályázó 

által beküldött tézisek figyelembevételével úgy kell lefolytatni, hogy a vitaindító elő-

adás ne haladja meg a 30 percet. 

(3) A vita során először a pályázó fejti ki téziseit, majd a szakértői bizottság, valamint a 

Doktori- és Habilitációs Tanács jelenlévő tagjai tesznek fel kérdéseket, ezt követően a 

vitán megjelenő minden résztvevő jogosult kérdést feltenni a megjelölt kutatási téma-

terület bármely részéről. A pályázó a kérdésekre felkészülési idő nélkül válaszol. 

Amennyiben a kérdés feltevője a válasszal nem ért egyet, véleményét jogosult egy-

szeri viszontválasz keretében kifejteni. 

(4) A vita lezárása után a szakértői bizottság zárt ülésen értékeli a pályázó tudományos 

ismereteit és titkos szavazással, egész értékű (0–3) pontozással alakítja ki állásfogla-

lását. A pályázó tudományos szakismerete akkor minősíthető megfelelőnek, ha a ka-

pott pontszámok összege eléri az adható összpontszám 66 %-át. 

(5) Ha a szakértői bizottság állásfoglalásában a pályázó felkészültségét megfelelőnek mi-

nősíti, akkor az eljárás a habilitációs előadással folytatható. Ellenkező esetben a pá-

lyázónak egy év elteltével, de legfeljebb kettő éven belül lehetősége van tudományos 
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teljesítménye és szakismerete bizonyítására. A második kísérlet sikertelensége esetén 

a szakértői bizottság javaslatot tesz a Doktori- és Habilitációs Tanács a kérelem eluta-

sítására és az eljárás lezárására. 

12. § 

A habilitációs előadás 

(1) A habilitációs előadás a habilitációra pályázó által már oktatott, vagy a jövőben okta-

tandó tantárgy tananyagának egy tanórára eső része. 

(2) Az előadás elhangzása után a szakértői bizottság zárt ülésen értékeli a pályázó oktatói 

és előadói képességét és titkos szavazással, egész értékű (0–3) pontozással alakítja ki 

állásfoglalását külön az előadás magyar és külön idegen nyelvű részéről. Az értékelé-

sek akkor minősíthetőek megfelelőnek, ha a kapott pontszámok összege eléri az adha-

tó összpontszám 66 %-át. 

(3) Az előadás, vagy az idegen nyelvű előadásrész sikertelensége esetén a pályázó szá-

mára egy alkalommal, legkorábban egy év elteltével lehetőséget kell biztosítani új 

témakörben, új előadás, illetve idegen nyelvű előadás rész megtartására. 

13. § 

A habilitáció odaítélése 

(1) A habilitációs eljárás nyilvános részének lefolytatása után a Doktori- és Habilitációs 

Tanács következő ülésén a szakértői bizottság írásban benyújtott és szóban kiegészí-

tett javaslatot tesz a habilitáció odaítélésére, vagy a kérelem elutasítására. 

(2) A szakértői bizottság javaslatát: 

(a) a benyújtott pályázati anyag; 

(b) a tudományos (szakmai) vita; 

(c) a habilitációs előadás, valamint az idegen nyelvű előadás rész együttes, össze-

gezett értékelésével (pontozásos rendszerben) alakítja ki. 

(3) A habilitáció odaítélése akkor javasolható, ha a pályázó által az eljárás során az el-

nyert pontszámok minden értékelt területen elérik, vagy meghaladják az ott megsze-

rezhető összpontszám 66 %-át. 
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(4) A habilitáció odaítéléséről a Doktori- és Habilitációs Tanács zárt vita után, titkos 

szavazással dönt. Az elutasító döntést részletesen indokolni kell. A pályázót a döntés-

ről a Doktori- és Habilitációs Tanács titkára 15 munkanapon belül írásban értesíti. 

(5) A habilitációs eljárást úgy kell ütemezni, hogy az a kérelem benyújtásától számított 

egy éven belül lehetőleg döntéshozatallal lezárható legyen. Két éven belül a habilitá-

ciós eljárást le kell zárni. A habilitációs eljárás időtartamába nem számít be az eljárás 

egyes részeinek esetleges megismétlése, valamint a pályázónak nem felróható ok mi-

att bekövetkezett időveszteség. Amennyiben az eljárás lezárása az két éven belül nem 

történik meg, a pályázó panaszt tehet az Egyetem rektoránál. 

 

 

4. FEJEZET 

HABILITÁCIÓS OKLEVÉL, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

14. § 

A habilitációs oklevél 

(1) A habilitációs eljárás sikeres befejezése után az Egyetem rektora habilitációs okleve-

let (decretum habilitationis) ad ki. Az oklevél tartalmazza a tudományterület és a tu-

dományág megjelölését, amelyben a pályázó a habilitációt elnyerte. Az oklevél min-

táját a 4. számú melléklet tartalmazza. A pályázó kérelmére (térítés ellenében) az ok-

levél angol nyelven is kiadható. A kiadott habilitációs oklevelekről a Habilitációs 

Titkárság anyakönyvet (törzskönyvet) vezet. 

(2) Az Egyetem rektora a habilitációs oklevelet ünnepélyes keretek között, a Szenátus 

ünnepi ülésén adja át. Az oklevél átadás ceremóniájához a habilitációs fogadalomtétel 

is hozzátartozik (5. számú melléklet). 

(3) A Habilitációs Titkárság a habilitációt szerzett személyekről az oklevél átadását kö-

vető 15 munkanapon belül országos elérésű kommunikációs felületen (az Egyetem 

honlapján) jelentést tesz. 
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15. § 

A habilitált doktor jogai 

(1) A habilitált doktor: 

(a) a neve előtt használhatja a „dr. habil.” (habilitált doktor) rövidítést; 

(b) önálló előadás meghirdetésének jogával élhet (venia legendi) azon a tudo-

mányágban, ahol a habilitációt elnyerte. 

16. § 

A habilitált doktor kötelességei 

(1) A habilitált doktor köteles: 

(a) munkaviszonyának megszűnéséig rendszeresen előadást (szabadon választha-

tó tantárgyat) meghirdetni; 

(b) a tananyagát folyamatosan fejleszteni, illetve a tananyagfejlesztésben részt 

venni; 

(c) felkérésre szigorlati, illetve záróvizsga bizottságban, továbbá doktori (PhD) és 

habilitációs eljárásokban részt venni; 

(d) az Egyetem szabályzóit, etikai normáit megtartani. 

(2) A habilitáció visszavonható attól, aki súlyosan megsérti az oktatói, valamint tudomá-

nyos tevékenység etikai szabályait, a fegyelmi normákat, valamint egyéb tetteivel 

csorbítja a habilitációt adományozó Egyetem tiszteletét és tekintélyét. A habilitáció 

visszavonását, az Etikai Bizottság véleményének figyelembevételével a Doktori- és 

Habilitációs Tanács elnöke kezdeményezheti a Szenátusnál. 

5. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) A Doktori- és Habilitációs Tanács név szerinti összetételét és esetleges változásait a 

rektor közzéteszi. 
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(2) A habilitációs minimum-követelményeket a Habilitációs Szabályzattal együtt, az 

Egyetem honlapján hozzáférhetővé kell tenni. 

(3) A habilitációs eljárások július-augusztus hónapban szünetelnek. 

(4) Jelen Szabályzat 2012. január 1-én lép hatályba. 

(5) A 2012. január 1. előtt megindult eljárások esetében az eljárás megkezdésekor érvé-

nyes habilitációs szabályzatot kell alkalmazni.  
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MELLÉKLETEK 

 

 

1. számú: Jelentkezési lap habilitációs eljárásra 

2. számú: A habilitációs eljárás jegyzőkönyve 

3. számú: A habilitált doktori oklevél mintája 

4. számú: A fogadalom szövege 
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1. számú melléklet 

 

JELENTKEZÉSI LAP HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA 

 

1. Személyi adatok: 

a) Név: .........................................................................................................................  

     (Születési név): ........................................................................................................  

b) Anyja neve: ..............................................................................................................  

c) Születési helye: ................................... év.............. hó......................... nap ............  

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

e) Állampolgársága: .....................................................................................................  

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

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

g) Postai és e-mail levelezési címe és telefonszáma (szolgálati telefon): ....................  

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

h) Munkahelye (szolgálati helye): ...............................................................................  

i) 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, tudományszak, melyre a habilitációt kéri: 

a) Tudományág: ............................................................................................................  

b) Tudományszak: ........................................................................................................  
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4. Az idegen nyelvű előadásrész nyelve: 

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

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

5. Egyéb közölnivalója: ...................................................................................................  

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

 

Mellékletek: 

a) egyetemi végzettséget tanúsító oklevél; 

b) tudományos fokozatot elismerő oklevél; 

c) büntetlen előéletet és cselekvőképességet tanúsító dokumentum; 

d) részletes tudományos szakmai életrajz; 

e) a szakmai vita alapját képező tézisek; 

f) publikációs és hivatkozási jegyzék; 

g) a habilitációs minimum követelmények teljesítésére vonatkozó adatok; 

h) kérelem idegen nyelvű eljárás lefolytatására; 

i) kérelem a tudományos fokozattól eltérő tudományágban történő habilitációra; 

j) kérelem a doktori fokozat 5 évvel korábbi megszerzése követelményének csökkentésére; 

k) három-három javaslat a habilitációs előadás, illetve a szakmai vita témájára; 

l) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban habilitációs eljárása, továbbá 2 éven 

belül nem utasították el habilitációs kérelmét;  

m) a jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszelvény. 

 

Budapest, 201.........év……………….hó……..nap 

 

 

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

 jelentkező aláírása 
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2. számú melléklet 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

DOKTORI-  ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS 

Folyószám: 

 

 

A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

1. Személyi adatok: 

a) Név:  ........................................................................................................................  

(Születési név): ........................................................................................................  

b) Anyja neve:  .............................................................................................................  

c) Születési helye:  .......................................................................................................  

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

e) Állampolgársága: .....................................................................................................  

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

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

g) Levelezési címe és telefonszáma (szolgálati telefon):. ............................................  

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

h) Munkahelye (szolgálati helye):  ..............................................................................  

i) Beosztása: ................................................................................................................  

j) Tudományág: ...........................................................................................................  

k) Tudományszak: ........................................................................................................  

 

2. Szakértői bizottság: 

a) elnök: …………………………. 

b) tagok: …………………………. 

  …………………………. 

c) póttagok: …………………………. 

  …………………………. 
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3. Előzetes döntés az eljárás megindításáról: 

a) A szakértői bizottság titkos szavazással kialakított értékelése: . ……. . pont. 

b) A szakértői bizottság javaslata: ................................................................................  

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

 

Budapest, 201.........év……………….hó……..nap 

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

             a szakértői bizottság elnöke 

 

4. Döntés az eljárás nyilvános részének megindításáról 

A Doktori- és Habilitációs Tanács döntése: .................................................................  

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

Budapest, 201.........év……………….hó……..nap 

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

a Doktori- és Habilitációs Tanács elnöke 

5. Az eljárás nyilvános része: 

A/ 

a) A tudományos, (szakmai) vita helye, ideje: .............................................................  

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

b) A vitaindító előadás témája: ....................................................................................  

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

c) A szakértői bizottság által feltett kérdések: .............................................................  

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

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

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

d) A résztvevők által feltett kérdések: ..........................................................................  

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

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

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

e) Mely kérdésben alakult ki tudományos (szakmai) vita: ..........................................  

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

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

f) A szakértői bizottság  titkos  szavazással kialakított  értékelése: ............…… pont. 

g) A szakértői bizottság javaslata: ................................................................................  

      ....................................................................................................................................  
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B/ 

a) A habilitációs előadás megtartásának helye és ideje:  .............................................  

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

b) A habilitációs előadás témája:  ................................................................................  

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

b) Az előadás megtartásának nyelve:  ..........................................................................  

c) Az idegen nyelvű előadás-rész nyelve:  ..................................................................  

d) A szakértői bizottság titkos szavazással kialakított értékelése az előadás magyar 

nyelvű részéről ………. pont, idegen nyelvű részéről ………. pont. 

e) A szakértői bizottság javaslata:  ..............................................................................  

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

 

Budapest, 201.........év……………….hó……..nap 

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

             a szakértői bizottság elnöke 

 

6. A habilitáció odaítélése: 

A Doktori- és Habilitációs Tanács titkos szavazással, a maximálisan adható ......... pontból 

.......... ponttal értékelve (.........%) a habilitációt odaítélte / nem ítélte oda. 

 

Indoklás: ............................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

Budapest, 201.........év……………….hó……..nap 

 

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

a Doktori- és Habilitációs Tanács  

elnöke 
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3. számú melléklet 

 

HABILITÁCIÓS  OKLEVÉL 

 

Mi, a rektor és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Doktori- és Habilitációs Tanácsa 

köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy 

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

doktor (PhD)/kandidátus (CSc) urat/úrhölgyet, 

aki ......................... városban/községben az 19   ......  -ik  évben ........... hónap ....... napján szüle-

tett, és aki részére a ................................................. a ...............számú doktori (PhD) oklevelet 

kiállította, miután az oktatói és az előadói képességét a törvényes jogszabályokban, valamint a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szabályzatában meghatározott módon kétséget kizáróan bizo-

nyította, a törvény erejével ránk ruházott jogkörünkben eljárva, a mai naptól kezdődően  

habilitált doktorrá 

(Dr. habil.) 

nyilvánítjuk, és ezzel a  ................  tudományág …………………………. szakán önálló előadá-

sok (kollégiumok) tartásának jogával (venia legendi) felruházzuk. 

 Ennek hiteléül ezt a habilitációs oklevelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pecsétjével 

elláttuk, valamint sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltatjuk. 

 

 Kelt: Budapesten, a 201....-ik  év ...... hónap .... napján 

                

               p.h.  

 

 

 

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

  a Doktori- és Habilitációs Tanács                         a Nemzeti Közszolgálati Egyetem   

elnöke  rektora  
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4. számú melléklet 

 

 

 

FOGADALOM 

 

 

Én ……………… … … …aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem habilitáltjainak sorába lépek, 

fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz, annak Alaptörvényéhez és törvényeihez, az engem 

minősítő egyetemhez, szakmai és tudományos meggyőződésemhez hű leszek. 

Rendszeres szakmai kapcsolatot tartok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, és erőm szerint 

kész vagyok közreműködni az oktatási és kutatási feladatok megoldásában. Arra törekszem, hogy 

tevékenységemmel elősegítsem az egyetemi célkitűzések megvalósítását, munkámban és magán-

életem során öregbítsem az engem habilitáló Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevét. 

 

Budapest, 201.........év……………….hó……..nap 

 

…………………………………                             ...………………………………… 

 Fogadalomtevő                                   a Nemzeti Közszolgálati Egyetem   

         rektora 

 

 

 


