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ELTE Habilitációs Szabályzat 2. sz. függelék131
KÉRELEM
Alulírott ...................................................................................................................................
(születési név is) …………………………..................………………………………………
…………………….... állampolgár, anyja neve: .....................................................................
születési hely: ................................................... ................ év ......................... hó ........... nap
habilitációs eljárás megindítását kérem az Eötvös Loránd Tudományegyetem
.............................................. Karán .................................................... tudományágban
magyar vagy idegen (.............................................) nyelven.
Egyetemi/MA/MSc oklevél száma, éve: ...............…………………………………………..
szakja(i): ...................................................................................................
kiállító intézmény: ....................................................................................
székhelye: ....................................................................................
Doktori (PhD) oklevél száma, éve: ............…………………………...……………………..
tudományág: .........................................................................................
kiállító intézmény: ................................................................................
székhelye: ................................................................................
Egyéb tudományos cím, fokozat: ............................................................................................
oklevél száma, éve: ............................................................................................
kiállító intézmény: ............................................................................................
székhelye: ............................................................................................
Egyéb tudományos cím, fokozat: ............................................................................................
oklevél száma, éve: ............................................................................................
kiállító intézmény: ............................................................................................
székhelye: ............................................................................…………
Munkahely neve, címe: ...........................................................................……………………
Foglalkozás,beosztás: ..............................................................................................................
Értesítési cím, telefonszám: .....................................................................................................

131

Megállapította a LXVII/2015. (V. 18.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2015. V. 19. napjától.
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Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az Ön
által kezdeményezett habilitációs eljárásban és annak érdekében az adatait kezeli (az
adatkör részletes ismertetése az alább jelzett szabályzatból és tájékoztatóban
megismerhető), amelyhez Ön a habilitációs eljárás lefolytatása iránti kérelem aláírásával
hozzájárul.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve
vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a
személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE
honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban
(www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
Dátum: .....................................
............................................. aláírás
Egyetemi iktatószám: ....................................................
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A kérelemhez csatolandók
- kérelem űrlap (1 pld);
- az egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni
kell (2 pld);
- a doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló eredeti
oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni kell /ez a külföldön szerzett oklevél esetén
annak eredeti honosított példányára vonatkozik/ (2 pld);
- az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy banki átutalásról szóló igazolás;
- a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban
habilitációs eljárása, és arról, hogy 2 éven belül visszavont, illetve elutasított kérelme sem
volt (2 pld);
- a tudományterületen folytatott legalább nyolc féléves oktatói gyakorlatát tanúsító, a
munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt igazolás (2 pld);
- részletes szakmai önéletrajz (3 példány; a Bölcsészettudományi Karon és az Informatikai
Karon további 4 példány, ha elektronikusan nem került benyújtásra, a Természettudományi
Karon elektronikusan és további 3 példányban is);
- a tervezett féléves kollégium vázlata, témája, rendszere, tárgyalási módjai;
- a habilitációs és a tudományos előadás vázlata (legalább két – a Természettudományi
Karon három – habilitációs és egy tudományos előadás témavázlatának beadása kötelező)
(3 példány; a Bölcsészettudományi Karon és az Informatikai Karon további 4 példány, ha
elektronikusan nem került benyújtásra, a Természettudományi Karon elektronikusan és
további 3 példányban is);
- a pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért
tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi
áttekintése, melyben tudományos munkásságát összefoglalja, annak jelentősebb
eredményeit tézisekben összefoglalja (3 példány; a Bölcsészettudományi Karon és az
Informatikai Karon további 4 példány, ha elektronikusan nem került benyújtásra, a
Természettudományi Karon elektronikusan és további 3 példányban is);
- az ELTE Habilitációs Szabályzat 4.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dolgozat,
monográfia vagy tanulmánykötet (2 pld);
- a doktori fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közleményeinek, könyveinek
teljes listája és a tudományterület sajátosságainak megfelelően összeállított hivatkozási
jegyzéke (3 példány; a Bölcsészettudományi Karon és az Informatikai Karon további 4
példány, ha elektronikusan nem került benyújtásra, a Természettudományi Karon
elektronikusan és további 3 példányban is);
- az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági
bizonyítvány;
- a szabályzat Különös részében előírt dokumentumok.
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KÉRELEM MÁS EGYETEMEN SZERZETT HABILITÁLT CÍM
ELFOGADÁSÁHOZ
Alulírott ...................................................................................................................................
(születési név ............................................................................................................………...
állampolgár, anyja neve: ..............................................................…………….............……..,
születési hely: .............................................. ................ év ........................... hó .............. nap
a ………………………………….. Egyetemen szerzett habilitált cím elfogadását kérem az
Eötvös Loránd Tudományegyetem ........................................................................... Karán
....................................................... tudományágban.
A habilitációs oklevél száma .………………………………………………………………..
éve: .................................................................................................………………………….
Kiállító intézmény: ................................................................................................…………..
Székhelye: ...............................................................................................................................
Munkahely neve, címe: ...........................................................................……………………
Foglalkozás, beosztás: .............................................................................................................
Értesítési cím, telefonszám: .....................................................................................................
Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az Ön
által kezdeményezett habilitációs eljárásban és annak érdekében az adatait kezeli (az
adatkör részletes ismertetése az alább jelzett szabályzatból és tájékoztatóban
megismerhető), amelyhez Ön a habilitációs eljárás lefolytatása iránti kérelem aláírásával
hozzájárul.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve
vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a
személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE
honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban
(www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
Dátum: ....................................
............................................. aláírás
Egyetemi iktatószám: ....................................................
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Más egyetemen szerzett habilitált cím elfogadási eljárás kérelméhez csatolandók
- kérelem űrlap (1 pld)
- az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény,
- részletes szakmai önéletrajz (3 pld; a Természettudományi Karon és az Informatikai Karon
további 4 pld, ha elektronikusan nem került benyújtásra)
- a habilitált címet igazoló okirat
- a habilitációs eljárásban közreműködő bírálók/bíráló bizottság nevei, tudományos minősítésük
- a habilitációs eljárás alapjául szolgáló jogszabályok és szabályzat(ok)
- a habilitált cím elfogadásának alapját képező dolgozat, monográfia vagy tanulmánykötet (2 pld)
- a doktori fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közleményeinek, könyveinek teljes
listája és a tudományterület sajátosságainak megfelelően összeállított hivatkozási jegyzéke (3 pld.,
illetve a Természettudományi Karon és az Informatikai Karon további 4 pld, ha elektronikusan
nem került benyújtásra)
- az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány.

