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Beszámoló a PPK Kari Tanácsa számára 
a Kari Habilitációs Bizottság tevékenységéről1 

(2015. szeptember 1. – 2018. december 31.) 
 
 
A Bizottság általános működésmódja 
A Kari Habilitációs Bizottság ellátja a habilitációs eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatos 
feladatokat és javaslatot tesz az Egyetemi Habilitációs Bizottságnak a habilitált cím odaítélésére. 
 
A Bizottság tagsága jelentős átfedést mutat a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács és a 
Tudományos Bizottság tagságával, így a három bizottság üléseit közösen tartja. A Bizottság átlagosan 
kéthavonta ülésezik. 
 
Az ülések és az ügyek száma tanulmányi félévenként (beleértve a levélszavazásokat is): 
 

tanulmányi félév ülésszám ügyszám ügyszám/ülés 

2015/2016. ősz 3 9 3 

2015/2016. tavasz 5 8 2 

2016/2017. ősz 3 8 3 

2016/2017. tavasz 2 13 7 

2017/2018. ősz 2 8 4 

2017/2018. tavasz 3 17 6 

2018/2019. ősz 4 9 2 

 
 
A legfontosabb ügytípusok és esetszámuk a beszámolási időszakban: 
 

ügytípus megnevezése ügytípus esetszáma 

habilitációs pályázat befogadása 21 

habilitált cím odaítélése 19 

tudományágváltás 8 

más egyetemen szerzett habilitált cím elfogadása 6 

szakmai bíráló bizottság módosítása 14 

 
 
Sajátos nehézségek a működésben 
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló, 387/2012. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 24. § (4) bekezdése szerint a habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától egy éven belül be 
kell fejezni. Az ELTE Habilitációs szabályzatának 38. § alapján a habilitációs eljárás (nyilvános előadások, 
bizottsági ülések, határozatok) a tavaszi szemeszter utolsó vizsganapjától az őszi szemeszter első 
tanítási napjáig szünetel. Ez az időszak nem számít be a szabályzatban meghatározott [!] eljárási 

                                                 
1 A beszámolót a Kari Tanács a 2019. április 2-i ülésén a 26/2019. (IV.2.) PPK KT határozattal fogadta el. 
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határidőkbe. A habilitációs eljárások indítása nem a karon, hanem a Rektori Kabinetben történik, ide 
kell a kérelmeket az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) számára benyújtani.  
 
Ha a rendeletben foglalt egyéves időtartam a benyújtástól számítandó, a karon lefolytatott eljárások 
kisebb hányadában sikerült csak tartani a határidőt. Nem egyértelmű, hogy az Egyetemi Habilitációs 
Bizottság döntése az eljárás indításáról (ami akár több mint egy hónappal is követheti a kérelem 
benyújtását) már az eljárás része-e, vagy az csak a bizottsági döntést követően kezdődik. Beletartozik-
e az időtartamba a hiánypótlás, az esetleges tudományágváltás? E tekintetben más egyetemek 
szabályzatai különbözőképpen rendelkeznek, többnyire igyekeznek a jogszabályban foglalt határidőt 
megnyújtani egyes eljárási elemek kivételével. 
 
Egy a beszámolási időszak előtt kezdődött ügyben az eljárás a benyújtástól számított 18 hónap alatt 
zajlott le, melyhez jelentős mértékben járult hozzá az, hogy a kérelmező tudományágváltásáról az EHB 
a benyújtás után három hónappal döntött, továbbá, hogy a disszertáció bírálatát a negyedik felkért 
bíráló végezte csak el. Ebben az ügyben a közelmúltban marasztalta el jogerős döntésben az egyetemet 
a Fővárosi Törvényszék, amely a jogszabályi határidő számításában nem volt tekintettel az említett 
nehézségekre. Figyelemmel erre indokolt volna az ELTE Habilitációs szabályzatának esetleges 
módosítása. 
 
Budapest, 2019. április 2. 
 
 
 

Dr. Oláh Attila 
elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


