
Ikt.sz.: EL TE/9613/2/2019 (T-79) 

E m l ék e z t e t ő

az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2019. június 19-i üléséről 

Az ülésen jelen voltak: 

szavazati joggal: 
Dr. Darázs Lénárd, elnök 
Komlósiné dr. KnipfErzsébet (BTK) 
Dr. Jordán Tibor (TTK) 
Dr. Oláh Attila (PPK) 
Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet (IK) 
Dr. Gellér Balázs (ÁJK) 
Dr. Burián László (külső tag) 
Dr. Buday László (külső tag) 
Dr. Nyulászi László (külső tag) 

tanácskozási joggal: 
Dr. Kullmann Lajos (BGGYK) 

Kimentését kérte: 
Dr. Vokó Zoltán (TáTK) 
Dr. Aczél Petra (külső tag) 

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

2019. április 24 óta a Bizottság (azaz a 12. § értelmében az EHB elnöke és egy tagja) az 
alábbi lista alapján a kérelmező habilitációs jogosultságát és a kérelem szabályszerűségét 
megvizsgálta. Mivel a szabályozás szerinti feltételek fennálltak, a kérelem és azok mellékletei 
a megjelölt időpontokban - az illetékes kar dékáni hivatalán keresztül - a Kari Habilitációs 
ff tt ' h t 'bb't' k ··lt k lZO sag oz ova 1 asra eru e . 
Név Tudományá2 EI.iárás kezdete 

Paksi Dániel filozófiai tu_doi:nányok 2019. június 17. 
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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 szabályzatszerűnek, valamint a Bizottságot határozatképesnek találta - az 
alábbi pályázók részére habilitált c1m odaítéléséről döntött: 

NÉV 
(+ intézmény) 

Vassányi Miklós 
egy. docens 
KRE BTK 

Bodnár Eszter 
adjunktus 
ELTEÁJK 

Ligeti Péter 
egy. docens 
ELTEIK 

Zombory Máté 
tud. munkatárs 
MTA TK 

Kiss Hubert János 
tud. főmunkatárs, 
adjunktus 
MTA KRTK, ELTE 
TáTK 
Boldizsár Imre 
adjunktus 
ELTE TTK 

Sándor Zsolt Mózes 
adjunktus 
ELTE TTK 

Szalkai Gábor 
adjunktus 
ELTE TTK 

TUDOMÁNYÁG SZAKMAIBÍRÁLÓK(akét SZAVAZATI 
(+ disszertáció v. előadás írásos bírálat készítője) ARÁNY(%) 

címe) (név, tud.fokozat, munkahely) SZBB / KHB 

filozófiai tudományok Dr. Geréby György 
Johannes Scottus Eriugena: egy.docens (CEU) 
A természetekről Dr. Simon József 
(Periphyseon 1) habil.egv.docens (SZTE) 

92,5% 

100% 

állam- és jogtudományok 
A bíróságok nyilvánossága 

Badó Attila egyetemi tanár, 100% 
SZTEÁJK és 
Bencze Mátyás egyetemi 100% 
tanár (DE ÁJK) 

informatikai tudományok 

K2: Kombinatorika és 
Kriptográfia 

Rónyai Lajos (MTA rendes 93 % 
tagja, egyetemi tanár, BME) 
Pethő Attila (DSc, MTA 100% 
rendes tagja, egyetemi tanár, 
DE) 

szociológiai tudományok 
Az áldozatok nevében. Az 
emlékezetpolitika történeti 
szocioló�iája 

Örkény Antal egyetemi 83% 
tanár, (EL TE TáTK) 
Pető Andreaegyetemi tanár, 100% 
MTA doktora (CEU) 

szociológiai tudományok Berlinger Edina 
Időpreferencia és tanár (Budapesti 

egyetemi 92% - 100% 
Corvinus 

életkimenetelek: egy hazai Egyetem) 
reprezentatív felmérés Fokasz Nikosz 
eredményei tanár (EL TE ) 
biológiai tudományok Kovács Mihály 

egyetemi 

Fenoloidok enzim- és DSc, habil (EL TE TTK) 
savkatalizált átalakulásai a Zámboriné Németh Éva 
szerkezetazonosítás és izolálás· DSc (SZIE)
szolgálatában: növénykémiai 
vizsgálatok különleges 
diszacharidok és sejtosztódást 
Kátló liKnánok körében 

fizikai tudományok 
Óriásbolygók keletkezése a 
protoplanetáris korongok 
nyomási maximumaiban 

Ábrahám Péter 
DSc, MTA CSFK 
Horváth István 
DSc, Nemzeti Közszolgálati 
Egvetem) 

75% 

93% 

100% 

100% 

100% 

földtudományok Demeter Gábor 100% 
A szimbolikus helyek 
csatája -Gyimesbükk 
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PhD, habil (MTA, 
Debreceni Egyetem) 100% 
Hardi Tamás egy. docens 
MTA KRTK, Széchenyi 



7/2019. (VI.19.) számú határozat: 
Az EHB titkos szavazással 9 igen O nem szavazati aránnyal odaítélte valamennyi 

jelöltnek a habilitált doktori címet. 

3. Egyebek

Az Elnök személyesen is köszöni az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjainak eddigi, több 
éves munkáját, és tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az ELTE Szenátusa, a Karok és Rektor úr 
javaslata alapján 2019. június 24-én szavaz az új EHB összetételéről. Rektor úr levélben fogja 
értesíteni az újonnan megválasztott tagokat, illetve megköszöni azoknak a munkáját, akik nem 
lesznek tagjai az új EHB-nak 
Az ülést 16:30-kor bezárja. 

B u d  a p e s t, 2019.június 19. 

Az emlékeztetőt Foki Mária készítette. 
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'á� \. Dr. Darázs Lénárd 
ektor e,l ettes, az EHB elnöke 


