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A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM
HABILITÁCIÓS SZABÁLYZATA

1. fejezet
A Habilitációs eljárás megindítása

1.1
A habilitációs eljárás célja adott tudományágban és művészeti ágban a pályázó
egyetemi szintű oktatói és előadói képességének bemutatása és a habilitálás egyetemi
megítélése.
1.2
A habilitáció az Egyetemre benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás
eredményeként nyerhető el.
1.3

A habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki:

a) doktori fokozattal rendelkezik, és a tudományos fokozat megszerzése óta - de
legalább öt éve - magas szintű, önálló tudományos illetve művészeti alkotó tevékenységet
folytat;
b) hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott
el oktatói feladatot;
c) tudományos alkotással történő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű
szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen
mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken
megjelenő - az MTMT adatbázisa alapján vizsgált - hivatkozások igazolnak, emellett
előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai
tudományos rendezvényeken;
d) művészeti alkotással történő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg
ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív
visszhangja igazolja.
e) műszaki alkotásra épülő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű
alkotótevékenységet folytat, amelyet megvalósult szabadalmak, tervek, valamint lektorált
folyóiratcikkek és ezekre kapott hivatkozások igazolnak; a habilitáló előadásokkal,
eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai szakmai
rendezvényeken; nemzetközileg is kiemelkedő gyakorlati eredményeinek pozitív hazai és
nemzetközi szakmai visszhangja nyomtatott formában is megjelent;
1.4
A habilitációs eljárás díja belső jelentkezőknek 50.000,-Ft, külsősöknek 100.000,-Ft.
Az eljárási díjat a Habilitációs Bizottság által elfogadott jelentkezés után kell megfizetni a
jelentkezőnek.
1.5 A habilitációs eljárás megindítását az egyetem által kiadott magyar, vagy idegen nyelvű
nyomtatványon lehet kérelmezni (1. sz-ú melléklet). A nyomtatványhoz az előírt hitelesített
dokumentumokat, illetve hiteles fordításaikat kell megfelelően csatolni. A habilitációs
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kérelemhez mellékelni kell a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos vagy
művészeti alkotótevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalását.
A kérelmet a rektornak kell benyújtani. A Rektori Hivatal veszi határidős nyilvántartásba és
kezeli az iratokat. Az eljárás a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a
habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint folytatható le.
1.6 Habilitációs eljárás lefolytatására és habilitált doktor cím odaítélésére az egyetem azon a
tudományterületen, ezen belül abban a tudományágban és művészeti ágban jogosult,
amelyben doktori fokozat odaítélésére jogosult.
A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a
habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta
kifejtett tevékenysége ezt indokolja.1
1.7
A művészeti egyetemeken, így a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (továbbiakban
MKE) folytatott habilitáció keretében a pályázónak oktatói előadókészségéről, valamint
művészeti és/vagy tudományos eredményeiről kell számot adnia.
1.8
Ha a pályázó külföldön szerzett doktori fokozattal kéri a habilitációs eljárás
megindítását, ennek a művészeti mesterfokozattal (DLA), doktori fokozattal (PhD) való
egyenértékűségét az erre vonatkozó külön jogszabályok szerint kell igazolnia.
1.9
Az egyetem az oktatási évben benyújtott pályázati kérelem alapján 30 napon belül
írásban nyilatkozik arról, hogy a habilitáció elbírálására az 1.6 bekezdés szerint van-e jogköre,
a szabályzatban előírt feltételek vizsgálata alapján elfogadta-e, és milyen művészeti ágban
vagy tudományágban fogadta el a pályázatot. A döntéssel szemben 15 napon belül az egyetem
rektorához lehet fellebbezni. A hiánypótlásra visszaadott pályázat a szükséges kellékekkel
bármikor újra beadható.
1.10 Az egyetem az előfeltételek teljesítése esetén a pályázónak az eljárás jogerős
befejeződéséig habilitációs cselekményei megvalósítására – az intézményi szabályzatban
részletezett – habilitációs jogot ad.
1.11 Ha a pályázat tudományági, illetve művészeti szakterületi megfeleltetése, vagy
egyetemi jogköri hovatartozása vitás, akkor mind az egyetem, mind a pályázó állásfoglalást
kérhet a Magyar Akkreditációs Bizottságtól.
1.12 A pályázó a habilitációs eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmét az eljárás nyilvános
részének meghirdetéséig visszavonhatja. Az egyetem a pályázótól újabb habilitációs kérelmet
csak egy év elteltével fogadhat el.
1.13 A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban
nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor
kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat
megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.
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Módosítva a Szenátus 55/2014. (12.10.) számú határozatával. Hatályos: 2015. január 1. napjától.
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2. fejezet
Habilitációs Bizottság
2.1 A habilitáció lefolytatására az egyetem Habilitációs Bizottságot hoz létre. A Habilitációs
Bizottság tagjai közül az egyetemen teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott oktatóknak vagy tudományos kutatóknak rendelkezniük kell habilitált doktori
címmel.2
2.2

A Habilitációs Bizottság legalább kétharmada egyetemi tanár.

2.3
A Habilitációs Bizottság egyharmadát, de legalább két tagot a művészeti ágnak
(tudományágnak) megfelelően - az egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem
álló
a) kiemelkedő művész személyiségek, vagy /és
b) PhD fokozattal rendelkező művészetelméleti szakemberek alkotják.
2.4
A Habilitációs Bizottságok létszáma legalább hat fő. A Bizottság az elnökét saját
tagjai közül választja meg. A Habilitációs Bizottság elnöke csak az egyetem egyetemi tanára
lehet. A Habilitációs Bizottság elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb öt évre szól, és
többször is meghosszabbítható.
2.5
A Habilitációs Bizottságot a Szenátus öt évre választja meg. A Bizottság maga
választja meg elnökét és elnökhelyetteseit. A bizottsági tagot kérelmére, vagy a
közalkalmazotti viszonya megszüntetése miatt a rektor menti fel. A tagot fel kell függeszteni
fegyelmi eljárás, vagy büntetőeljárás alatt, valamint fel kell menteni, ha jogerős fegyelmi
határozat vagy jogerős bírósági határozat által kiszabott büntetés hatálya alatt áll. Fel kell
menteni akkor is, ha a tudományos etika és erkölcs normáit súlyosan megszegte és ezt a
Habilitációs Bizottság többségi határozattal kimondta, illetve ha a Bizottság két ülésén nem
vett részt. 3
2.6
A Habilitációs Bizottságban valamint a 3.1 pont szerinti bíráló bizottságban nem
vehet részt, aki a pályázóval függelmi, közeli hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az
ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. Az érintett bizottsági tag ezt az eljárás
megkezdése előtt köteles bejelenteni. Ha időben nem jeleneti be az összeférhetetlenséget,
akkor az eljárás költségeit viseli és köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely e
mulasztásával összefüggésben keletkezett.
2.7
A Habilitációs Bizottság ügyrendjét a Szenátusnak be kell mutatni és azt követően a
rektor hagyja jóvá.

2
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Módosítva a Szenátus 39/2014. (06. 24) számú határozatával. Hatályos: 2014. július 1. napjától
Módosítva a Szenátus 39/2014. (06. 24) számú határozatával. Hatályos: 2014. július 1. napjától

5

3. fejezet
Habilitáció
3.1 A habilitációs eljárás a következő részekből áll:
a) habitusvizsgálat, mely az 1.3 pontban foglalt feltételek teljesítését vizsgálja,
b) a habilitációs tézisek értékelése,
c) magyar és idegen nyelvű - habilitációs előadás és annak értékelése
d) nyilvános vita és annak értékelése.
A habilitációs tézisek a nyilvános vita és az előadás értékelésére a Habilitációs Bizottság
bírálóbizottságot (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) hoz létre. A Bíráló Bizottság tagjainak
kiválasztására megfelelően alkalmazni kell a 2.1-2.3 pontban meghatározott szabályokat.
A Bíráló Bizottság elnöke csak egyetemi tanár vagy Professor Emeritus lehet.
3.2
A pályázó egyetemi szintű oktató és előadó-képességét a Bíráló Bizottság akkor ismeri
el, ha a pályázó:
a) A művészeti mesterfokozat (DLA), illetve a doktori (PhD) fokozat megszerzése óta
jelentős és folyamatos tudományos, vagy művészeti alkotótevékenységet végzett.
Felismeréseivel, módszereivel és közzétett eredményeivel számottevően hozzájárult az
adott művészeti ág fejlesztéséhez, s mindezzel már bizonyította önálló képességét a
művészet, illetve tudomány művelésére.
b) Valamely művészeti ág területén összehasonlító, korszerű elméleti és gyakorlati
szakismeretekkel rendelkezik.
c) Ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe képes foglalni, a lényeget és a
nyitott kérdéseket ki tudja emelni, azaz tananyagformáló képessége van (iskolateremtő
készség).
d) Rendszerbe foglalt ismeretanyagát megfelelően választott módszerekkel, egyéni
arculattal, a részletek láttatásával - mind szóban, mind írásban - ki tudja fejezni, azaz
ismeretátadó-, illetve előadókészséggel rendelkezik.
e) Tudását az anyanyelvén kívül idegen nyelven is át tudja adni. Előadása 45 perc, ebből
30 percet magyar nyelven, a többit idegen nyelven, élőszóban kell megtartania. Az
előadást felolvasni nem lehet.
f) A hazai és a nemzetközi művészeti/tudományos élet aktív szereplője.
3.3
A habilitálást a tudományos pályát és a művészeti életművet igazoló dokumentációval
a nyilvánosság előtt meghirdetett habilitációs cselekményekkel lehet a Bíráló Bizottság előtt
felmutatni.
3.4
A Bíráló Bizottságnak a művészeti életművet, tudományos pályát általában a
következő dokumentumok bizonyíthatják:
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a) szakirodalmi dokumentáció, amely tartalmazza a művészeti/tudományos munkásság
elért legfőbb eredményeit, fontosabb részleteit és visszhangját.
b) Szellemi alkotások dokumentumai (szerzői mű, találmány, szabadalom, know-how,
ipari-használati minta stb.)
c) A kiemelkedő gyakorlati szakmai teljesítmények felsorolása
3.5
Az iskolateremtő készség bizonyítékai lehetnek a pályázó által írt szakkönyvek,
felsőfokú tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek, példatárak, mintagyűjtemények,
oktatófilmek, adatbázisok stb., vagy kidolgozott tantárgyi program és tanmenet, a szak
képzését és kutatást meghatározó programok.
3.6
A pályázó művészeti/tudományos eredményeiről a hallgatóság előtt nyilvános
előadáson számolh be, amelyen kötelezően a Habilitációs Bizottság, illetve az általa felkért
szakértőbizottság tagjai vesznek részt.
3.7
A habilitációs eredmények megfelelő nyilvánosságáról a Bíráló Bizottság elnöke
gondoskodik.
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4. fejezet
A habilitációs határozat

4.1

A habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától számított egy éven belül be kell fejezni.

4.2
A Habilitációs Bizottság elnöke saját, vagy a Bíráló Bizottság kezdeményezésére
további külső (belföldi vagy külföldi) szakértőt (szakértőket) is bevonhat a habilitációs
eljárásba. Az így bevont külső szakértők véleményüket a Bíráló Bizottság elnökének adják át.
4.3
A Bíráló Bizottság írásos jelentésében javaslatot tesz a Habilitációs Bizottságnak a
habilitáció odaítélésére vagy elutasítására.
4.4
A Habilitációs Bizottság döntését titkos szavazással hozza meg. Határozatképes, ha
tagjainak kétharmada megjelent és a cselekményeknél mindvégig jelen van. Ha a Habilitációs
Bizottság jelenlévő tagjai felénél többen erre igennel szavaztak, akkor a Habilitációs
Bizottság a jelölt habilitálását elfogadta. A Habilitációs Bizottság döntésének indoklása
nyilvános. A nyilvánosságnak a habilitációs eljárás minden szakaszában érvényesülnie kell,
kivéve a bizottsági döntéshozatalt.
4.5 Az egyetem - a bírálóbizottság jelentése alapján - a habilitációs bizottság által odaítélt
habilitált doktor címről, a doktori anyakönyvben rögzített határozat alapján a
tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve művészeti ágat is megjelölő habilitációs
oklevelet (decretum habilitationis) állít ki, amelyről egyúttal tájékoztatja az Oktatási Hivatalt.
4.6
A habilitáció feljogosít a művészeti ág/tudományág területén önálló egyetemi
előadások (kollégiumok) tartására (venia legendi).
4.7

A habilitált személy használhatja a dr. habil címet.

5. fejezet
Fellebbezés, új eljárás megindítása
5.1
A Habilitációs Bizottság döntése ellen kizárólag jogszabálysértés, illetőleg az
egyetemi Habilitációs Szabályzat megsértése miatt lehet fellebbezéssel élni, amelyet 15 napon
belül az egyetem rektorához kell benyújtani.
5.2
Az elutasított pályázó ugyanabban a művészeti ágban/tudományágban habilitációs
eljárást (csak új teljesítménnyel) három év elteltével, új kérvény benyújtásával
kezdeményezhet.
5.3 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény szabályainak megfelelően elnyert habilitált doktori cím egyenértékű jelen
szabályzat szerint elnyert habilitált doktori címmel.
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1. sz. melléklet

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM, REKTORI HIVATAL
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

JELENTKEZÉSI LAP
Habilitációs eljárásra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
,

Név:……………………………………………………………………………………...
Születési hely, év:………………………………………………………………………..
Állampolgárság:…………………………………………………………………………
Állandó lakcím:…………………………………………………………………………
Munkahely, beosztás:……………………………………………………………………
Legmagasabb iskolai végzettség:………………………………………………………..
Doktori fokozat:…………………………………………………………………………
Mely szakon kéri a habilitációs eljárást:………………………………………………...
Mikor nyújtott be korábban és hova habilitációs kérelmet:……………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Mellékletek:*






*

doktori (mesterfokozat),
erkölcsi bizonyítvány,
szakmai önéletrajz,
a habilitációs előadás szinopszisa
doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos vagy művészeti
alkotótevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalása.*

Amennyiben a jelentkező nem magyar állampolgár, vagy végzettségét külföldön
szerezte, úgy ezek hiteles magyar nyelvű fordítását.

Budapest, …………..év …………………. hónap ………nap

…………………………………………..
a jelentkező aláírása
11. Beérkezés időpontja:
12. Ügyintéző:
* a válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni.
Az új megállapításokat tételesen a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni,
a válogatott tudományos publikációkat, illetve alkotásokat a tézispontokhoz rendelve
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