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Ikt.sz.: ELTE/8250/2/2018 (T-79) 

 

E m l é k e z t e t ő 

 

az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2018. június 27-ei üléséről 

 

 

Az ülésen jelen voltak:  

Dr. Szalay Péter, elnök 

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet 

Dr. Jordán Tibor 

Dr. Zentai László 

Dr. Szabolcs Éva 

Dr. Buday László 

tanácskozási joggal: 

Dr. Kullmann Lajos 

Dr. Steklács János 

 

 

 

Az EHB egyhangú szavazással az alábbi napirendet határozta meg: 

 

1. Habilitációs eljárás lefolytatása iránti kérelmek:  

- elindított eljárások  

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

eljárások. 

3. Egyebek 

 

 

 

 

1. Az előző ülés óta beérkezett kérelmek 
 

2018. május 9. 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 

Lóczi Lajos informatikai tudományok 2018. május 28. 

Kovai Melinda szociológiai tudományok 2018. június 5. 

Vidra Zsuzsanna pszichológiai tudományok 2018. június 5. 

Perlusz Andrea neveléstudományok 2018. június 26. 
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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 

Inotai András 

adjunktus 

ELTE TáTK 

szociológai tudományok 

A biohasonló gyógyszerpolitika 

újragondolása az alacsonyabb 

jövedelmű európai országokban 

a társadalmi haszon 

maximalizásása érdekében 

Dr. Orosz Éva egyetemi 

tanár (ELTE) 

Dr. Kerpel-Frónius 

Sándor egyetemi tanár 

(SE) 

100 %  - 

 

100 % 

Berta József Tibor 

egyetemi docens 

SZTE 

 

nyelvtudományok 

Aportaciones a la historia de 

los tiempos verbales 

compuestos en las lenguas 

romances de la Península 

Ibérica  

Dr. Domokos György 

habilitált egyetemi docens 

PPKE BTK  

Dr. Szijj Ildikó 

habilitált egyetemi docens 

ELTE BTK 

  

100% - 

 

100% 

Komáromy Zsolt 
adjunktus 

ELTE BTK 

irodalom- és 

kultúratudományok 

Formák és korok. 

Irodalomtörténeti kísérlet a 

„hosszú 18. század” angol 

irodalmának területén 

Dr. Barcsák János 

habilitált adjunkus 

PPKE BTK 

Dr. Rácz István 

egyetemi tanár 

DE BTK 

  

100% - 

 

100% 

Timár Andrea 
adjunktus 

ELTE BTK 

irodalom- és 

kultúratudományok 

Dialogues:The Contemporary 

and the Long Eighteenth 

Century 

Dr. Bényei Tamás 
egyetemi tanár 

DE BTK 

Dr. Eisemann György 

egyetemi tanár 

ELTE BTK 

  

100% - 

 

100% 

Fónagy Zoltán 

tudományos 

főmunkatárs 

MTA TTI 

 

történelemtudományok 

Politikusi és személyes 

hitelesség a reformkor és a 

szabadságharc nemzedékében 

Dr. Dobszay Tamás 

habilitált egyetemi docens 

ELTE BTK 

Dr. Hermann Róbert 

egyetemi tanár 

KRE BTK 

100%  - 

 

100% 

Csikvári Péter 

MTA-ELTE, Rényi A. 

Matematikai  Kutatóint. 

adjunktus, tud. 

főmunkatárs 

matematika- és 

számítástudományok  

Extremal Graph Theory and 

Graph Limits 

Dr. Simonyi Gábor  

(DSc, BME VIK) 

Dr. Tuza Zsolt  

(DSc, Pannon Egyetem) 

100% - 

 

100% 

 



 3 

10/2018. (VI. 27.) számú határozat: 

Az EHB titkos szavazással 6 igen 0 nem szavazati aránnyal ítélte oda valamennyi 

jelöltnél a habilitált doktori címet.  

 

 

3. Egyebek  
 

Az Elnök tájékoztat arról, hogy a kari tantárgypedagógiára vonatkozó követelmények 

szabályzatba foglalásának végleges változatát egyedül az IK küldte meg.  

A BTK és a TTK kari habilitációs bizottsága nem szándékozik a jelenlegi szabályzat 

szövegén változtatni.  

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet jelzi, hogy mivel speciális tudományterületről van szó, a 

publikációk és más követelményeknek való megfelelésnél a BTK KHB figyelembe fogja ezt 

venni.   

Az ÁJK habilitációs bizottság titkára írásban jelezte, hogy nem kívánnak a szabályzat 

szövegén változtatni. 

Az Elnök bejelenti, hogy az EHSz más tartalmú pontosítása, módosítása is a következő 

tanévre marad. 

 

Az Elnök tájékoztatja az EHB-t még arról, hogy a BTK-n  ebben a félévben volt 1 db 

elutasított és 1 db visszavont pályázat, ami SZBB elé nem is került. A 30 napos fellebezési 

határidő lejárt, így az EHB tudomásul veszi, hogy az eljárások megszűntek. A pályázók 

mindkét esetben 2 év múlva adhatnak be habilitációs kérelmet. (Fresli Mihály filozófiai 

tudományok, Kovács László nyelvtudományok)  

 

Az EHB következő ülése várhatóan 2018 októberében lesz, a pontos dátumot szeptember 

folyamán egyezteti az EHB titkársága.  

 

Az Elnök megköszöni a Bizottság egész évi munkáját, együttműködését, egyúttal bejelenti, 

hogy az EHB elnöki megbízatása 2018. augusztus 31-ig szól, azt követően a rektorhelyettesek 

közötti munkamegosztásnak megfelelően, az általános rektorhelyettes végzi a habilitációs 

bizottság elnöki teendőit.  

16:20 órakor az ülést bezárja. 

 

 

B u d a p e s t, 2018. június 27. 

 

 

Dr. Szalay Péter sk. 

rektorhelyettes, az EHB elnöke 

 

Az emlékeztetőt Foki Mária készítette.  


