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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szakmai anyagokat:  

a) A doktori fokozat (PhD, illetve DLA) megszerzése óta végzett tudományos, alkotó tevékenység 

eredményeinek tézisekben történő összefoglalása: Tudományos jellegű habilitáció esetén a tézisek a 

pályázó válogatott (legfeljebb 10) publikációira épülnek. A válogatott munkák eredményeit egységes, 

önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a tudományos 

téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott publikációkat tézispontokhoz rendelve. 

Műszaki alkotással történő pályázat esetén a tézisek a pályázó válogatott (legfeljebb 5) publikációira 

és/vagy válogatott (legfeljebb 10) műszaki alkotására épülnek. A válogatott munkák eredményeit 

egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a 

tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott publikációkat és alkotásokat 

tézispontokhoz rendelve. Művészeti habilitáció esetén a tézisek a pályázó válogatott (legfeljebb 10), 

a tézispontokhoz rendelt alkotására és publikációira épülnek. 

b) Részletes tudományos/alkotói életrajz a 4. § (2) c pont szerinti közéleti tevékenység 

ismertetésével (ez kiegészíthető igazoló okiratokkal, illetve a közéleti tevékenységért kapott 

elismerések igazolásával). 

c) A pályázó szakirodalmi munkásságának és a műveire történt független hivatkozásoknak a listája, 

kiemelve a “Web of Science” szerinti hivatkozásokat. A publikációs követelmények teljesítésének 

elbírálása a Magyar Tudományos Művek Tárába bevitt adatok alapján történik. Művészeti pályázat 

esetén hivatkozásnak minősül a pályázó alkotásáról rangos szakmai fórumon megjelent ismertetés. 

d) A pályázó által hazai vagy külföldi egyetemen oktatott tárgyak adatainak megadása, a 

témavezetésével készült értekezések (TDK, diplomamunka, PhD, DLA) listája. 

e) A tananyagformáló készség bizonyítására a pályázó által írt tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet, 

illetve szakkönyv, ezek hiányában egy később meghirdetendő tantárgy programjának, 

tanmenetének és jegyzete egy fejezetének részletes kidolgozása. 

f) Három javaslat a habilitációs előadás témájára és nyilatkozat arról, hogy milyen nyelven kívánja 

az előadás idegen nyelvű összefoglalóját megtartani. A témák között szerepelhet az Egyetem 

nappali tagozatos tantárgyának megnevezése (a tanmenet és a habilitációs eljárás ütemezése alapján 

később kijelölendő előadással). 

(3) A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket (hitelesített másolat formájában): 

a) egyetemi oklevél; 

b) doktori (PhD vagy DLA) oklevél, vagy kandidátusi oklevél (külföldön szerzett tudományos 

fokozat esetén az egyenértékűséget bizonyító okiratot is mellékelni kell);  

c) három hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a 

kérelmező büntetlen előéletű, és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (külföldi állampolgár 

esetén ezt a lakóhely szerinti hatósági bizonyítvány pótolhatja); 
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d) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományágban habilitációs 

eljárása, illetve ilyet két éven belül nem vont vissza és három éven belül nem utasítottak el; 

e) az eljárási díj befizetését igazoló szelvény. Az eljárási díj megegyezik a jogszabályban 

megszabott kötelező legkisebb munkabér egy havi összegével. Hiteles másolatnak minősül a 

kibocsátó által az eredeti okiratról készített, és pecséttel valamint aláírással hitelesített másolat. Az 

Egyetem által kiadott dokumentumok esetén az eredeti bemutatása mellett a dékáni hivatal 

ügyintézője is hitelesítheti a másolatot. Az Egyetem részére korábban hiteles formában leadott 

dokumentumok esetén a hitelesítést a dokumentumot őrző szervezeti egység végzi. 

 

(4) Amennyiben a pályázó a benyújtást megelőző 5 éven belül szerzett MTA doktora címet a 

habilitáció témakörében, akkor a pályázathoz csatolni kell a cím elnyerését igazoló dokumentumot. 

Ebben az esetben az eljárás során a jelölt tudományos munkásságát megfelelőnek kell tekinteni, a 

habilitációs eljárás keretében a habilitáció odaítélésének további feltételeit szükséges vizsgálni. 

(5) Amennyiben a pályázó folyamatban lévő MTA doktori eljárása a habitusvizsgálati szakaszon 

támogatást nyert, akkor a 25. § (2) bek. a) pontban megnevezett tézisszerű összefoglalóként az MTA 

doktori tézisfüzet is benyújtható. Ebben az esetben a pályázathoz csatolni kell a habitusvizsgálat 

eredményét igazoló bizottsági döntés igazolását. 

 


