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Emlékeztet

azBgyetemi Habilitációs Bízottság 2019. március 13-ai iilésér l

szavazati joggal:
Dr. Darázs Lénárd, eln<ik
Dr. Gellér Batázs raKl
Dr. Gintli Tibor (BTK, póttag)
Dr. Jordán Tibor (TTK)
Dr. Csuhaj Varj Erzsébet (IK)
Dr. Szabolcs Éva GPK, póttag)
Dr. Vokó Zoltín (TáTK)
Dr. Burián Laszl (ktils tag)
Dr. NyulásziLászt (kiils tag)

tanácskozási joggal:
Dr. Kullmann Lajos (BGGYK)
Dr. Steklács János GÓK)

kimentését kérte:
Komlósiné dr. Ifuipf Erzsébet (BTK)
Dr. olah Attila (PPK)
Dr. AczélPetra fttils ta$
Dr. Buday LászI (kiils tag)

Az EHB eryhangli szavazással az alábbi napirendethatároztainegz

2.

aJ.

4,

1. Habilitáció s elj arás lefo lytatás a ir ánti kérelmek :

- elindított eljárások
A kari habilitációs bizottságok által azEHB elé terjesztett, befejezett habilitációs
eljárások
Az E gy etemi Hab i 1 itác i ó s S zab ály zat mó do s ítás a
Egyebek

1. Az el z íilés óta beérkezett kérelmek
2018. november 28. ta a Bizottság (azaz a 12. értelmében az EHB eln ke és egy taga) az
alábbi lista alapján akérelmez k habilitációs jogosultságát és a kérelmek szabályszerúségét
megvizsgálta. Mivel a szabélyozás szerinti feltételek fennálltak, a kérelmek és azok
mellékletei a megiel<ilt id pontokban - az illetékes kar dékáni hivatalán keresztiil - a Kari
Habilitációs Bizottsághoz továbbításra keriiltek.

Név Tudományág Eli árás kezdete
Szabó Bálint fizikai tudományok 2018. december 18.

Tóth András áIlam- és i ogtudományok 2al8. december 1 1.



G si Zsuzsarlna neveléstudományok 2al8. december 1 1.

Bodnár Eszter állam- és iogtudományok 2019. ianuár 4.

Furkó Bálint Péter nyelvtudományok 2019. ianuát 18.

Mtiller Viktor biológiai tudományok 2019. február 14.
yincze Beatrix neveléstudományok 2019. február 14.

Demeter Gyula pszichológiai tudományok 2al9. februát 14.

Szalkai Gábor foldtudományok 2019. februát 26.

Solti Adám biológiai tudományok 2aI9. március 1

Gregorics Tibor info rmatikai tudo mányok 2019. március 12.

2. A habilit lt címek odaítélése, szavazds

A Kari Habilitációs Bizottságok javaslatai alapjan az EHB - miutan a karokon lefolytatott
eljarásokat jog- és szabályzatszer'ljnek, valamint aBizottságothatározatképesnek ta!álta- az
alábbi pálváz krészére habilítáIt cím odaítélésér 1 dontotta azo reSzere clm ooalTereserot oonTo

NÉv
(+ intézmény)

TUDOMANYAG
(+ disszeftáció v. el adás

címe)

SZAKMAI BIRALOK (a kót
írásos bírálat készít je)

(név, tu d. fokozat, munkahe ly)

SZAVAZATI
,q.RÁNY (%)
SZBB / KHB

Hargitai Henrik
István
adjunktus
(ELTE BTK)

foldtudományok
,, F e l s z ínforma- c s op or t ok
qz o no s ít ás a {írfe lv é t e l e ke n"

Timár Gábor PhD, habil, (ELTE
TTK)
Szabó Szilárd DSc (Debreceni
Egyetem)
Gyenizse Péter PhD habil (Pécsi
Tudományegyetem)

83,3% - 100%

Havasi Ágne
Veronika
adjunktus
(ELTE TTK)

matematika- és
számítástudományok
,*4 Richardson-
extrapoláció elméleti
vizs gálata é s alkalmazás oi"

Galántaí Aurél DSc (Obudai
Egyetem)
Fridli Sándor DSc (ELTE IK)

I00% -I00%

Mádi-N[agy
Gergely
adjunktus
(ELTE TTK)

matematika- és
számítástudományok
,,T bbváltozós diszlvét
momentum problémák és
alkalmazósailt'

Csendes Tibor DSc (Szegedi
Tudományegyetem)
Fazekas István DSc (Debreceni
Egyetem)

87% - I00%

Heszteráné Ekler
Judit
egy. docens
(ELTE PPK ESI)

neveléstudományok
,,I|líotivációs szerepíí tényez k
a hatékony iskolai
testnevelésben"

Csányi Tamás habil. egy. docens
(ELTE PPK)
Miiller Anetta habil. egy. docens,
(Debreceni Egyetem)

95% - Ija%

Szegnerné f)ancs
Henriette
egy. docens
(ELTE PPK ESI)

neveléstudományok
,,Áz objektív visszacsatolós a
sportjátékosok
edzésfolyamatában"

Koteles Ferenc egyetemi tanát,
(ELTE PPK)
Nyakas Csaba egyetemi tanétr,
(Testnevelési Egyetem)

I00% - I00%

szabados Tamás
adjunktus
(ELTE Álr;

állam- és jogtudományok
,, Economic Sanctions in"

Private International- Law "

I.{agy Csongor István, egyetemi
tanár (SZTE ÁJK;
Horváthy Balázs PhD, egyetemi
docens (SZE Álr;

Ija% -l00%
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kovai Melinda
adjunktus
(ELTE TáTK)

szociológiai tudományok
,, Kollektív emlékezet -
kotlektív trauma"

Er s Ferenc professor emeritus
(Pécs)
Csabai Márta egyetemi tanétr
(Szeged)

77% - 100%

Nagy Balázs
tud.munkatárs
(ELTE TáTK)

szociológiai tudományok
,ffarkov modellek"

Horváth Aron habilitált egyetemi
docens (TáTK)
Tordai Attila egyetemi tanát SE

lja% -l00%

Tapolcai Lászl
adjunktus
(ELTE BTK)

torténelemtudományok
Tradycje redniowiecznych
roczników i lrronik, oraz ich
dalsze losy do wspólczesnej
historiografii
studia zebrane

Ryszard Gtzesik
egyetemí tanátr

(Poznani Egyetem)
stanislaw sroka
egyetemi tanátr

(Jagelló Egyetem, Krakkó)

97,7 % -L00%

pálfalusi zsolt
adjunktus
(ELTE BTK)

ftloz fiai tudományok
Períormansz (reatralitás és
agonalitás a filozófiai
diskurzusban)

Mtillner András
tanszékv ez, hab ilitáIt egyetemi
docens (ELTE BTK)
Rugási Gyula
egyetemi tanár
(oRZSE)

85% - I00%

peterecz zoltán
ftíiskolai docens
(EKF)

irodalom- és
kultriratudományok
A kivételes Amerika. Az
amerikai kivételesség
tórténelmi bemutatása

Magyarics Tamás
tanszékv ezetó, egyetemi tanár
(ELTE BTK)
Dr. Pintér Károly
intézetvezet , egyetemi tanár
(PPKE BTK)

89% - I00%

Csaplár-Degovics
krisztián
tud. ftímunkatárs
(MTABTKTTI)

torténelemtudományok
Egy turanista magyar
neme s birodalmi életraj za

László Zoltán (] 88I-
I96]) _

Egry Gábor fóigaz9at
(Politikatorténeti Intézet és
Alapítvány)
Zeídler Miklós
habili tált egyetemi docens
(ELTE BTK)

Ia}% - l00%

Pócs Dániel
adjunktus
(ELTE BTK)

fiIoz fiai tudományok
rl tlrzó tÁtvcsznurr
provenienciakutatás a
MáQás-kori humanista
konyvlrult ra
és a reneszánsz szobrászat
tárgykórében

Farbaky Péter
f igazgat
(Budapest Torténeti Mrizeum)
Ferenczí Attila
habili ta|t egyetemi docens
(ELTE BTK)

I00% - I00%

L czilajos
adjunktus
(ELTE IK)

informatikai tudományok
Állandó egltitthatós
lineáris kózónséges
diífuenciálegyenlet-
rendszerek szimbolikus
megoldása

Galántai Aurél egyetemi tanár

1ÓUuOai Egyetem)
Tóth János Egyetemi docens
(BME TTK)

90oÁ - l00%

1 12019. (UI. 13.) számli határ ozat:
Az EHB titkos szavazással 9 igen: 0'nem szavazati aránnyal odaítélte valamennyi
jeliiltnek a habilitált doktorí címet.



3. Az Egvetemi Habilitációs Szabálvzat módosítása
Az ELTE SZi§'ISZ III. kötet (rKR) 2. sz. mell. Habilitációs szabályzat Különös része, az
Informatikai Karra vonatkozó fejezete.

A kari különös rész módosítását kérte az Informatikai Kar a tanárgyped agőgiu
követelményekre vonatkozóan, amit a legutóbbi,2018. november 28-i EHB-ramár benyújtott
az IK KHB. Az EHB akkori határozata űgy szőlt, hogy ,,támogatja az Informatilrai Kar
előterjesztését a karra vonatlrnzó kt;l1nOs részi szabályok modosítására az előterjesztés
szerint abban az esetben, ha arról knrábban az IK Kari Tanácsa támogatólag szavazott.
Amennyiben ilyen előzetes támogató dantés nem szüIetett, úg az EHB ezen határozata
hatálytalan, és a kivetkező tilésen megfelelő előterjesztés alapján új döntést lrell hoznia."
Mivel a Kari tanács 2019. februar 5-én hozott hatfuozatot a szabályzat módosíüásáről, a
fentiek értelrnében újra kell dönteni a módosítás Szenátus elé terjesáéseről.

212019. (XI.28.) számú hatfuozat:
Az EIIB nyílt szavazással 9 igen 0 nem szavazati aránnyal támogatja az Informatikai
Kar előterjesztését a karra vonatkozó különös részi szabályok modosítására az
előterjesztés szerint.

Az Elnök ájékonatjaa Bizottságot arról, hogy azEHSZ Általrlnos tészénekmódosítása azért
nem került most napirendre, mert a kutatóprofesszori státusz egyetemi szabáúyozása az Fkr-
ben még nem történt meg. Dr. Rikker Emília főigazgatő asszonytól várla atájékoztatást, addig
nincs alapja a habilitáci ős szabályzat erre vonatkozó módosításrának.

4. Egvebek

Az Elnök ájékoztatást ad arról, Itogy az EHB mandátuma 2}l9.június 27-énlejár. Aztlj
Bizottság kari és kiilső tagjainak delegáása és felkérése még ahatáidő előtt meg kell, hogy
történjen.

Emlékezteti a Bizottsrág tagjait, hogy a doktori.hu oldalon aktualizálni kell a törzstagi
adatokat. Erre az egyes doktori iskolak akkrediációja miatt is sztikség van, de az EHB tagok
megfelelését is évente vizsgáljak.

Az EHB következő ülése várhat őanZlt9.április 24-énlesz, avégleges időpontot hamarosan
kiküldi azEHB titkara.

Az Elnök megköszöni a Bizottság aktív közreműködését és az ülést 16:30 órakor bezáqa.

B u d a p e s t,2019.március l3.
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ettés, azEHB elnoke
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