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Ikt.sz.: ELTE/14978/2/2018 (T-79) 

 

 

E m l é k e z t e t ő 

 

 

 

az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2018. november 28-ai üléséről 

 

 

 

Az ülésen jelen voltak:  

szavazati joggal: 

Dr. Darázs Lénárd, elnök 

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet (BTK) 

Dr. Jordán Tibor (TTK) 

Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet (IK) 

Dr. Oláh Attila (PPK) 

Dr. Burián László (PPKE) 

 

tanácskozási joggal: 

Dr. Kullmann Lajos 

 

Kimentését kérte: 

Dr. Gellér Balázs (ÁJK) 

Dr. Nyulászi László 

 

Nem volt jelen és kimentését sem kérte: 

Dr. Aczél Petra 

Dr. Vokó Zoltán (TáTK) 

Dr. Buday László 

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. Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosítása 

4. Egyebek 

 

 

 

 

1. Az előző ülés óta beérkezett kérelmek 
2018. oktber 10. óta a Bizottság (azaz a 12. § értelmében az EHB elnöke és egy tagja) az 

alábbi lista alapján a kérelmezők habilitációs jogosultságát és a kérelmek szabályszerűségét 
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megvizsgálta. Mivel a szabályozás szerinti feltételek fennálltak, a kérelmek és azok 

mellékletei a megjelölt időpontokban - az illetékes kar dékáni hivatalán keresztül - a Kari 

Habilitációs Bizottsághoz továbbításra kerültek.  

 

Név Tudományág Eljárás kezdete 

Dringó-Horváth Ida neveléstudományok 2018. október 19. 

Kiss Hubert János szociológiai tudományok 2018. november 9. 

Palkó Gábor irodalom- és kultúratudományok 2018. november 12. 

Juhász Márta pszichológiai tudományok 2018. november 15. 

Ligeti Péter informatikai tudományok 2018. november 16. 

 

 

2. A habilitált címek odaítélése, szavazás 

 

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

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

alábbi pályázók részére habilitált cím odaítéléséről döntött: 

NÉV 

(intézmény) 

TUDOMÁNYÁG 

(+ disszertáció címe) 
SZAKMAI BÍRÁLÓK 

(név, tud. fokozat, munkahely) 

SZAVAZATI 

ARÁNY (%) 

SZBB / KHB 

Kocsis János Balázs 

egyetemi docens 

BME 

szociológiai tudományok 

Városi szétterülés és 

társadalmi átalakulások a 

budapesti 

agglomerációkban 

Csizmady Adrienn hab. egy. 

docens, TáTK 

Dull Andrea egyetemi tanár 

BME, PPK 

90% 

80% 

Janiec-Nyitrai 

Agnieszka 

adjunktus 

ELTE BTK 

irodalom- és 

kultúratudományok 

 

Előadás: Kundera 

multilingvizmusa – a 

matematika és a zene 

kontextusában 

Dr. Halász Iván PhD, habilitált 

egyetemi docens Selye János 

Egyetem 

 

Dr. Kiss Szemán Róbert PhD, 

habilitált egyetemi docens  

ELTE BTK 

  97,5% 

100% 

G. Kiss Zoltán 

adjunktus 

ELTE BTK 

 

nyelvtudományok 

 

Előadás: Az angol 

réshangok hely szerinti és 

zöngésségi kontrasztjának 

akusztikus vizsgálata 

 

Dr. Cser András PhD, habilitált 

egyetemi docens PPKE BTK 

 

Dr. Gósy Mária DSc, egyetemi 

tanár 

ELTE BTK 

  100% 

100% 

 

15/2018. (XI.28.) számú határozat: 

Az EHB titkos szavazással 6 igen 0 nem szavazati aránnyal odaítélte valamennyi 

jelöltnek a habilitált doktori címet.  
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3. Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosítása 
 

Az Elnök tájékoztatja az EHB-t, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban azért nem került 

előzetesen anyag kiküldésre, mert elsőként az előző ülésen felmerült, az Fkr. utólagos 

módosítására tett indítvány újragondolását kéri. Ha ebben a kérdésben egyetértésre jut a 

Bizottság, akkor annak értelmében tárgyalhatják az ülésen kiosztott szabályzat módosítási 

tervezetet. 

 

3.1. EHSZ „Általános rész” módosítása 

 

Az Elnök nem javasolja és nem támogatja az Fkr. újbóli módosításnak felvetését. Erről 

korábban a Szenátus szavazatott, és a megszavazott változat a kari tanácsok előtt is volt. 

Átgondolva azonban azokat az aggályokat, amiket a kutatóprofesszori státusszal kapcsolatban 

az előző ülésen többen felvetettek (pl. hogy aki kutatóprofesszori státuszt kap, az később 

hivatkozhat arra, hogy azzal a habitusvizsgálattal tulajdonképpen pl. egyetemi tanári 

kinevezésre is pályázhatna), az ülésen előterjesztett szabályzat módosításban külön pontban 

fogalmazott meg olyan pontosítást az erre vonatkozó jogosultsággal kapcsolatban, amivel 

talán kivédhető lesz az iménti probléma is. A módosításra javasolt szövegrészeket az 

Emlékeztetőhöz csatolt EHSz „Általános részében” korrektúrával jelöltük. 

 

A vita során nyilvánvalóvá vált, hogy az EHB azért nem tudja megalkotni egyes 

részletkérdésekben az EHSZ módosítására vonatkozó javaslatát, mert az EHB eljárását 

megelőző és azt követő eljárások nincsenek szabályozva. Az Elnök eljár annak érdekében, 

hogy a megfelelő szabályozás szülessen meg. Mindaddig, amíg ezek a szabályozások nem 

tisztázódnak, az EHSz erre vonatkozó szenátusi előterjesztésével várnak. Ez azonban nem 

akadálya annak, hogy az időközben szükségessé vált kutatórprofesszori felterjesztéseket 

megtárgyalják. 

 

A Bizottság az ülésen megismert EHSz „Általános részében tett módosítási javaslatot 

megtárgyalta, és azt a mellékletben szereplő formában javasolja az EHB tagoknak írásban 

véleményezésre megküldeni. 

 

3.2. EHSZ Kari különös részek módosítása 

 

- A kari különös részek módosítását kéri az Informatikai Kar (a tantárgypedagógiára 

vonatkozó feltételeket már korábban benyújtották módosításra, az EHB támogatja). 

Nincsen azonban információ arra vonatkozóan, hogy a kari tanács támogatta-e az 

előterjesztést. 

- A BTK A Kari habilitációs Bizottság összetételére vonatkozó módosítását terjeszti elő, 

amit a BTK Kari tánacsa megtárgyalt és elfogadott. 

Az EHB egyetért azzal, hogy az IK és a BTK kari különös részeinek módosítását ne várják 

meg az Általános részben tervezett módosítások szenátusi előterjesztésével, azt soron kívül 

indítsák el a Jogi és Igazgatási Igazgatóságon keresztül. 

 

16/2018. (XI.28.) számú határozat: 

Az EHB nyílt szavazással 6 igen 0 nem szavazati aránnyal támogatja a 

Bölcseszettudományi Kar előterjesztését a karra vonatkozó különös részi szabályok 

modosítására az előterjesztés szerint.  
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17/2018. (XI.28.) számú határozat: 

Az EHB nyílt szavazással 6 igen 0 nem szavazati aránnyal támogatja az Informatikai 

Kar előterjesztését a karra vonatkozó különös részi szabályok modosítására az 

előterjesztés szerint abban az esetben, ha arról korábban az IK Kari Tanácsa 

támogatólag szavazott. Amennyiben ilyen előzetes támogató döntés nem született, úgy az 

EHB ezen határozata hatálytalan, és a következő ülésen megfelelő előterjesztés alapján 

új döntést kell hoznia.  

 

 

Az EHB következő ülése várhatóan 2019 márciusában lesz, a pontos dátumot megküldi az 

EHB titkársága.  

 

Az Elnök megköszöni a Bizottság aktív közreműködését és az ülést 16:55 órakor bezárja. 

 

B u d a p e s t, 2018. november 28. 

 

Dr. Darázs Lénárd sk. 

rektorhelyettes, az EHB elnöke 

 

 

 

Az emlékeztetőt Foki Mária készítette.  


