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Ikt.sz.: ELTE/6137/2/2018 (T-79) 

 

E m l é k e z t e t ő 

 

az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2018. május 9-ei üléséről 

 

 

Az ülésen jelen voltak:  

Dr. Szalay Péter, elnök 

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet 

Dr. Jordán Tibor 

Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet 

Dr. Oláh Attila 

Dr. Burián László 

Dr. Buday László 

Dr. Nyulászi László 

tanácskozási joggal: 

Dr. Kullmann Lajos 

 

 

 

Az EHB egyhangú szavazással az alábbi napirendet határozta meg: 

 

1. Habilitációs eljárás lefolytatása iránti kérelmek:  

- elindított eljárások  

- tudományágváltásra beérkezett kérelem  

2. A kari habilitációs bizottságok által az EHB elé terjesztett, befejezett habilitációs 

eljárások. 

3. Egyebek 

 

 

1. Az előző ülés óta beérkezett kérelmek 
 

2018. március 21 óta a Bizottság (azaz a 12.§ értelmében az EHB elnöke és egy tagja) az 

alábbi lista alapján a benyújtó habilitációs jogosultságát és a kérelmek szabályszerűségét 

megvizsgálta. Mivel a feltételek fennálltak, a kérelmeket és azok mellékleteit a megjelölt 

időpontokban - az illetékes kar dékáni hivatalán keresztül - a Kari Habilitációs Bizottsághoz 

továbbította.  

 

Név Tudományág Eljárás kezdete 

Némethné Tóth Ágnes neveléstudományok/más intézmény 2018. március 28. 

Janiec-Nyitrai Agnieszka irodalom- és kultúratudományok 2018. április 5. 

Fónagy Zoltán történelemtudományok 2018. április 5. 

Nagy Balázs szociológiai tudományok 2018. április 16. 

Boldizsár Imre biológiai tudományok 2018. április 26. 

Kádár Judit Mária irodalom- és kultúratudományok 2018. május 2. 

 

 



 2 

Tudományágváltásra érkezett kérelem 

 

Lehmann Miklós az ELTE TÓK adjnuktusa kognitív pszichológiából szerezte doktori 

fokozatát az ELTE-n. Az azóta eltelt időszakban azonban neveléstudomány területén oktatott 

és kutatott, 2017-ben megjelent A digitális elme c. munkája, melyet habilitációs dolgozatként 

is szeretne bemutatni, a digitális környezet hatása és az ennek nyomán szükséges pedagógiai 

feladatok összegzése.  Tudományszervezési tevékenysége is ezt a területet fedi le.  

Mindezeket figyelembe véve a PPK Kari habilitációs Bizottsága egyhangúan támogatja 

kérését, hogy habitusvizsgálatát neveléstudományok  területén  folytassák le. 

8/2018. (V.9.) sz. határozat 

Az EHB egyhangúlag jóváhagyta Lehmann Miklós tudományágváltását 

 

 

 

2. A habilitált címek odaítélése, szavazás 

 

A Kari Habilitációs Bizottságok javaslatai alapján az EHB – miután a karokon lefolytatott 

eljárásokat jog- és szabályszerűnek, valamint a Bizottságot határozatképesnek találta – az 

alábbi pályázók részére habilitált cím odaítélését javasolja: 

NÉV 
TUDOMÁNYÁG 

(disszertáció címe) 
SZAKMAI BÍRÁLÓK 

 

SZAVA-

ZATI 

ARÁNY 
SZBB / 

SZHB-

KHB 

Fehér Katalin 

tudományos főmunkatárs 

BGE 

filozófiai tudományok 

Digitalizáció és új média. 

Trendek, stratégiák, 

illusztrációk 

Dr. Bayer Judit 

habilitált főiskolai docens 

(BGE) 

Dr. Müllner András 

habilitált egyetemi docens 

(ELTE BTK) 

 

  

86,6%- 

100% 

Lengyel György 
egyetemi adjunktus 

ME BTK 

történelemtudományok 
Lithic analysis of the Late and 

Middle Upper Palaeolithic lithic 

industries of Hungary and their 

implications to the hunter-gatherer 

territoriality and cultural evolution 

in the Western Carpathians 

Dr. Andrzej Wiśniewski 

egyetemi tanár 

(University of Wroclaw) 

Dr. Kalla Gábor 

habilitált egyetemi docens 

(ELTE BTK) 

  

100%- 

100% 

Gálosi Adrienne 

egyetemi adjunktus 

PTE BTK 

filozófiai tudományok 

Művészet mindenek dacára 

Dr. Beck András 

egyetemi adjunktus 

(MOME) 

Dr. Sajó Sándor 

habilitált egyetemi docens 

(ELTE BTK) 

  

100%- 

100% 

Palla Gergely 

tudományos 

főmunkatárs 

MTA-ELTE 

Kutatócsop. 

fizikai tudományok, 

„Komplex hálózatok szerkezetének 

és dinamikájának feltárása és 

modellezése statisztikus fizikai 

módszerekkel” 

Dr. Szolnoki Attila  

DSc (MTA EK MFA) 

Dr. Csordás András  

DSc (ELTE Fizikai Intézet) 

100 %,  

 

100 % 

https://www.mbastudies.hu/egyetemek/Lengyelorsz%C3%A1g/UWr/
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Arapovics Mária 

egyetemi adjunktus 

ELTE TáTK 

 

 

 

szociológiai tudományok 

A társadalom nagykorúsága 

önkéntesség, civil részvétel és a 

kulturális közösségfejlesztés 

Barczy Magdolna  

prof. emeritus  

Polonyi István egyetemi 

tanár (DE) 

83% 

100% 

Ziegler Dezső Tamás 

egyetemi adjunktus 

ELTE TáTK 

 

 

szociológiai tudományok 

Social emotions and their 

transformation into legal 

provisions in the EU and US 

Fleck Zoltán egy. tanár  

(ELTE) 

Jakab András egyetemi tanár 

(Salzburgi Egyetem) 

86,5% 

100% 

 

9/2018. (V.9.) számú határozat: 

Az EHB titkos szavazással 8 igen 0 nem szavazati aránnyal ítélte oda valamennyi 

jelöltnél a habilitált doktori címet.  

 

 

3. Egyebek  
 

Az Elnök tájékoztat arról, hogy a néhány karon a tantárgypedagógiára vonatkozó 

követelmények szabályzatba foglalását előzetesen a Kari tanácsok is véleményezni fogják,   

így az EHSz Szenátus elé terjesztésével még várni kell. A kari módosítási javaslatok korábban 

kért beérkezési határideje május 10. volt, de a jelzett egyeztetések miatt ehhez nem tudjuk 

tartani magunkat. Remélhetőleg, még a júniusi EHB ülés előtt ki tudjuk küldeni az EHSZ 

módosításokat tartalmazó változatát az EHB tagoknak. 

 

Az előzetes egyeztetés alapján, a következő EHB ülés tervezett időpontja: 2018. június 27. 

16:00 óra. 

 

Az Elnök 16:25 órakor az ülést bezárja. 

 

B u d a p e s t, 2018. május 9. 

Dr. Szalay Péter sk. 

rektorhelyettes, az EHB elnöke 

 

Az emlékeztetőt Foki Mária készítette.  


