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Ikt.sz.: ELTE/10310/2/2016 (T-79) 

 

E m l é k e z t e t ő 

 

az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2016. október 4-ei üléséről 

 

 

Az ülésen jelen voltak:  

Dr. Kisfaludi András, elnök 

Dr. Gellér Balázs 

Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet 

Dr. Jordán Tibor 

Dr. Vokó Zoltán 

Dr. Buday László 

Dr. Burián László 

Dr. Nyulászi László 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Márkus Éva 

 

 

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. Az ELTE habilitációs szabályzatának módosítása – szenátusi előterjesztés. 

4.  Egyebek 

 

 

1. Az előző ülés óta beérkezett kérelmek 

 

2016. június 28-a óta a Bizottság (azaz a 12.§ értelmében az EHB elnöke és egy tagja) 

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 

Krasztev Péter  történelemtudományok 2016. július 4. 

Kállai Ernő szociológiai tudományok 2016. október 3. 

Prazsák Gergő szociológiai tudományok 2016. október 3. 

Pigniczkiné Rigó Adrien pszichológiai tudományok 2016. szeptember 14. 

Tóth Árpád matematika- és számítástudományok 2016. szeptember 12. 

Kovács Attila informatikai tudományok 2016. szeptember  2. 

Szomora Zsolt állam- és jogudományok/más egyetem 2016. szeptember  7. 
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Nagy Balázs történelemtudományok 2016. szeptember 12. 

Tóth József nyelvtudományok/honosítás 2016. szeptember 14. 

Bereczki András történelemtudományok 2016. szeptember 16. 

Bodor Andrea Gyöngyvér kémiai tudományok 2016. szeptember 22. 

 

 

 

Tudományágváltásra beérkezett kérelem:  

 

Fresli Mihály egyetemi docens 2007-ben irodalomtudományokban szerezte doktori fokozatát. 

Már doktori disszertációjának témája is szorosan kapcsolódott filmművészethez későbbi 

kutatásai és 2012-ben megjelent monográfiája is filmtörténeti és kultúraelméleti témával 

foglalkozott. Oktatási területe is e területet foglalja magába. A jelölt kérése ezért, hogy 

habitusvizsgálatát a filozófiai tudományok (esztétika) tudományágban folytassák le.   

A BTK Kari Habilitációs Bizottsága a kérelmet, hogy a pályázó filozófiai tudományok 

tudományágban habilitáljon, egyhangúan támogatja. 

14/2016. (X.4.) sz. határozat 

Az EHB egyhangúlag jóváhagyta Fresli Mihály tudományágváltását 

 

 

 

Arapovics Mária egyetemi adjunktus doktori disszertációját 2009-ben neveléstudományok 

területén írta, mely interdiszciplináris témát ölel át, a szociológiára is kiterjedően. Kutatási 

területe és megjelent monográfiái is a közösségfejlesztés, civil társadalom, nonprofit 

szervezetek jelenségeit vizsgálják. A PPK-n oktatott tárgyak között társadalomtudományi 

tárgyak is szerepelnek. Mindezek alapján kérelmezte, hogy habitusvizsgálatát a szociológia 

területén folytassák le. 

A Társadalomtudományi Kar Kari Habilitációs Bizottsága a kérelmet megvizsgálta és nem 

támogatja, hogy a pályázó szociológiai tudományok tudományágban habilitáljon.   

 

Vokó Zoltán a döntés indoklásaként elmondta, hogy bár a jelölt habiliációs disszertációja 

inkább a társadalomtudományok területét foglalja magába, de a doktori óta eltelt időszak 

egészének munkássága – oktatási és kutatási területen egyaránt – inkább a neveléstudományok 

területéhez tartozik. Ezért döntött a Társadalomtudományi Kar habilitációs bizottsága úgy, 

hogy habitusvizsgálat lefolytatása a szociológia területén nem indokolt.   

15/2016. (X.10.) sz. határozat 

Az EHB 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazatával a KHB elutasító javaslatát 

jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

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: 
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NÉV 
TUDOMÁNYÁG 

 

SZAKMAI BÍRÁLÓK 

 

SZAVAZATI 

ARÁNY 

SZBB / KHB 

Dr. Jakobi Ákos 

egy. adjunktus 

ELTE TTK 

 földtudományok  

„Az információs technológia 

megújuló területi kutatása a 

big data korszakban…” 

Zentai László (DSc, ELTE 

IKTózsa István (habil. , BCE) 

100%,  

 

100% 

Dr. Dobolyi Árpád 

tud. főmunkatárs 

MTA-ELTE 

 

biológiai tudományok, 

„Two novel neurpeptides with 

maternal functions” 

 

Vellai Tibor DSc, ELTE  

Kovács Krisztina DSc, MTA 

KOKI 

100%, 

 

100% 

Rácz Andrea Anikó 

egy. adjunktus 

Debreceni Egyetem 

 

szociológiai tudományok 
Gyermekvédelem, mint 

fragmentált társadalmi 

intézmény. – A korporált 

szülőség értelmezése a hazai 

gyakorlatban 

Neményi Mária DSc, TK 

MTA  

Somlai Péter DSc, prof. em. 

ELTE TáTK  

 

100 % 

100% 

Bangha Imre 

egyetemi docens 

University of Oxford   

irodalomtudományok 
Scorpion int he Hand. 

Brajbhasha Court Poetry from 

Central India around 1800 

Dr. Balogh Dániel CSc, 

Jamia Millia Islamia 

Egyetem, Delhi 

Dr. Négyesi Mária 

tszvez., egyetemi docens 

ELTE BTK 

  

100%- 

100% 

Krász Lilla 

egyetemi adjunktus 

ELTE BTK   

történelemtudományok 
Az orvosi tudás, 

adminisztráció és 

kommunikáció kultúrái és 

gyakorlatai Magyarországon, 

1750-1790 

Czoch Gábor 

habil. egy. docens ELTE 

BTK, 

Kontler László 

egyetemi tanár, CEU  

  

100%- 

100% 

Lagzi Gábor Zoltán 

egyetemi adjunktus 

Pannon Egyetem   

történelemtudományok 

Keresztény egyházak a 

Baltikumban a 20. 

században 

Kapronczay Károly 

egyetemi tanár, SE ÁOK 

Ring Éva c. egyetemi tanár, 

ELTE BTK 

  

94,2%- 

100% 

Márton Miklós 

egyetemi adjunktus 

ELTE ÁJK  

filozófiai tudományok 
Tanulmányok a „mentális” 

fogalmáról 

Forrai Gábor 

egyetemi tanár, BME 

Szalai Judit habil. 

egy.adjunktus, ELTE BTK 

  

95,2%- 

100% 

Péri Benedek 

tanszékvezető, 

egyetemi docens 

ELTE BTK   

nyelvtudományok 
Mehmed Fuzüli (1483-1556) 

…Bekleriz redífre írt gazelje 

és helye az oszmán költészet 

történetében 

Déri Balázs tszvez., 

egy.tanár, ELTE BTK 

Ivanics Mária egy. tanár 

SZTE BTK 

  

100%- 

100% 

Vaderna Gábor 

egyetemi adjunktus 

ELTE BTK   

irodalomtudományok 
A költészet születése. A 

magyarországi költészet 

társadalomtörténete a 19. 

század első évtizedeiben 

Balogh Piroska 

habil.egyetemi adjunktus 

ELTE BTK 

Hermann Zoltán habil.egy. 

docens, KGRE BTK 

  

97,1%- 

100% 
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Más egyetemen habilitált 

Szomora Zsolt egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) állam- és jogtudományok területén 

habilitált a Szegedi Tudományegyetemen 2015-ben. Az ÁJK Kari Habilitációs Bizottsága a 

benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy a habilitáció mindenben megfelel az 

ELTE Habilitációs Szabályzatának 33.§-ában foglalt feltételeknek, így egyhangúlag javasolja 

a habilitációs cím elfogadását. 

 

16/2016. (X.4.) számú határozat: 

Az EHB titkos szavazással 8 igen 0 nem szavazati aránnyal, ítélte oda habilitált doktori 

címet valamennyi jelöltnek, illetve ismerte el a más intézményben szerzett habilitált 

doktori címet.  

 

 

3. Az ELTE habilitációs szabályzatának módosítása  

 

Az Elnök tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a BTK Különös Részének pontosítása még 

nem szerepelt a kiküldött SZMSZ módosítás előterjeszésében, így az, az ülésen került 

kiosztásra. Kérésére Komlósiné dr. Knipf Erzsébet, a BTK KHB elnöke elmondja, hogy a 

62.§-ban – a habilitációs követelmények felsorolásának egyértelműbbé tétele okán 

pontosították a szöveget, illetve a Kari Tanácson elhangzott javaslat volt még, hogy a 

követelményrendszer módosulása a szenátusi elfogadát követő 6 hónap utánlépjen hatályba.    

A Bizottság a módosítási javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 

Jordán Tibor, a TTK KHB elnöket jelezte, hogy a TTK Különös Részében még két helyen 

szerepel a régi elnevezése a Doktori Csoportnak, ezt kéri javítani. Ezen kívül, a 8.§ újonnan 

bekerült szövegét szeretné az ülésen megtárgyalni, mert véleménye szerint a pótlólag 

összehívott bizottsági ülés létszámtól független határozatképessége visszaélésekre adhat 

lehetőséget. 

A Bizottság megvitatta a kérdéses pontot, és mivel mindkét felvetett szövegjavaslat 

ugyanannyi támogató és elutasító szavazatot kapott (4 igen – 4 nem), az Elnök javaslatára 

mindkét változatot a Szenátus, ill. az Egyetemvezetői értekezlet elő terjesztik, ’A’ és ’B’ 

változatként.  

Az így kialakult módosítási javaslatot az EHB egyhangúan támogatta. 

 

 

4. Egyebek 

 

A félév során – a szokásoknak megfelelően – novemberben lesz még egy ülés, amit az Elnök a 

jelenlevők javaslata alapján, 2016. november 22-ére tervez összehívni.   

 

 

B u d a p e s t, 2016. október 4. 

 

 

Dr. Kisfaludi András sk. 

rektorhelyettes 

az EHB elnöke 

 

 

Az emlékeztetőt Foki Mária készítette.  


