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Emlékeztető

az Egyetemi Habilitációs Bizotts ág20l6.június 28-ai üléséről

Az ülésenjelenvoltak:
Dr. Kisfaludi András, elnök
Dr. Csuhaj Vaíjú Erzsébet
Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet
Dr. Jordrán Tibor
Dr. Olah Attila
Dr. Vokó Zoltán
Dr. Buday Lászlő
Dr. Burian Lászlő
Dr. NyulásziLászlő

Tanácskozási joggal:
Dr. Kullmann Lajos
Dr. Márkus Eva

Az Elnök n,apirend előtt bejelnti, hogy az Egyeíemi Habilitációs Bizotts ág mandánlmát a
Szenátus 2016. junius 27-ei ülésen előterjesztett javaslat alapjln támogatták, így Rektor ur
újabb három évre kérte fel akarok általjavasolt tagokat és póttagokat, illetve azáItalajavasolt
ktilső tagokat. Yáltozás történ három kari képviseletben, a PPK új képviselője Oláh Attila
egyetemi tanár, pőttaglett Szabolcs Eva egyetemi tanát. A BTK póttagja Gintli Tibor habilitál
egyetemi docens, a TÓK tanácskozási jogu tagja pedig Mrárkus Éva habilitált egyetemi docens
1ett.

Az EHB eryhangú szavazással az alábbí napirendethatároztameg:

1. Habilitációs eljárás lefolyatása iránti kérelmek:
- elindított eljárások;
- tudományágválásra beérkezett kérelem.

2. A kari habilitációs bizottságok által azEHB elé terjesztett,befejezett habilitációs
eljárások.

3. Egyebek

1. ,4z előző üIés óta beérkezett kérelmek

2016. április 26 őta a Bizotíság (azaz a 12.§ értelmében az EHB elnöke és egy tagja)
habilitációs jogosultságát és az kérelmek szabályszerűségét megvizsgáIta. Mivel a feltételek
fennálltak, a kérelmeket és azok mellékleteit a megjelölt időpontokban - az illetékes kar
dékáni hivatalrán keresztül - a Kari Habilitációs Bizottsághoz továbbította.



1\év Tudományág Eliárás kezdete
IttzésMaté nyelvtudományok 2016. április 27 .

kovács krisztina szociológiai tudományok 2016. máius 10.

Besenyő János történelemtudományok 2016. máius 2.

Völgyesi Levente állam- és i oetudományok 2016. máius23.
Mordovin Maxim történelemtudományok 2016. únius 2
Józsi Mihály Krisztian biológiai tudományok 2016, únius 1
Fülöp Agnes infromatikai tudománvok 2016. únius 8.

Tudomány ágv áltásra beérkezett kérelem:

Krasztev Péter kandidátusi értekezését irodalomtörténet témakörében védte meg, de az
elmúlt 15 évben mind oktatói tevékenysége, mind kutatása és publikációi a történelem,
tarsadalomtörténet témakörébe tartoznak A jelölt kérése ezért, hogy habitusvizsgálatát a
történelemtudományok tudomiányágban folytassák le.
A BTK Kari Habilitációs Bizottsága a kérelmet, hogy a páIyaző történelemtudományok
tudomrányágban habilitáljon, egyhangúan tétmogatja.

10 12016. (VI. 28.) sz. határozaí
Az EHB egyhangúlag jóváhag5,,ta Krasztev Péter tudományágváltását

Kállai Ernő PhD fokozatát állam- és jogtudományok területén szetezte, de publikációi és
oktatási tevékenysége (TáTK Kisebbségszociológiai Tsz-en, Szociológiai Doktori Iskola) is a
szociolÓgia fudományteriiletére helyeződtek áLt. A jelölt kérése mindezek alapján, hogy
habitusvizs gálatát a szociológiai tudományok tudományágban folytassák le.
A TáTK Kari Habilitációs Bizottsága a kérelmet, hogy a pályáző szociológiai tudományok
tudományágbanhabilitáljon,egyhangúantámogatja

1l 12016. (W. 28.) sz. határozat
Az EHB egyhangúlag jóváhagyta Kállai Ernő tudományágváltását

Prazsák Gergő PhD fokozatát fiIozőfiai tudományok területén szerezte, de már doktori
kutatásaiban is a társadalomfilozófiával foglalkozott. Az azőta eltelt időszakban márkízétrő|ag
a szociológia területén folytat kutatásokat, publikációi és oktatási tevékenysége (az ELTE
Tarsadalomtudomanyi Karán) is ehhez a tudományterülethez tartoznak. A jelölt kérése
mindezek alapján, hogy habitusvizsgálatát a szociológiai tudományok tudomanyágban
folYassak le.
A Tarsadalomfudományi Kar Kari Habilitációs Bizottsága a kérelmet, hogy a pályaző
szociológiai tudományok tudomrányágbarr habilitáljon, egyhangúantémogatja

12 12016. (VI. 28.) sz. hatánozat
Az EHB e5rhangúlag jóváharyta Prazsák Gergő tudományágváltását
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2. A habilitált címek odaítélése, sz.avazás
A Kari Habilitációs Bizottságok javaslatai alapján azEHB - miután a karokon lefolytatott
eljárásokat jog- és ,szabályszerűnek, valamint aBizottságot határozatképesnek találta- az
alábbi p ely azők r észér e hab i 1 itált cím o daítél é sét j avaso lj a :

Nrv TUDoMÁI\-YÁG
(disszertáció v. előadás címe)

SZAKMAI nÍnÁLÓx
(név, tud.fokozat, munkahely)

SZAVAZAT|
anÁNv

SZBB / KHB
Naszódi Márton
egy. adjunktus
ELTE TTK

Matematika- és
számítástudományok
problems in discrete
peometry

Ifi. Böröczky Károly
egyetemi tanár (CEU)
Báráty Imre egyetemi tanar
Univ. Collese. London. UK)

100%

l00%

Szabó Lászlő Ferenc
egy. docens, NyME

matematika- és

számítástudományok
Diszlcrét geometriai
problémák

Bezdek András (Prof,
Auburn University,
Alabama, USA)
Csikós Balérzs (CSc, ELTE
TTK Geometriai Tanszék

I00%
rc0%

Novák zoltán
egy. adjunktus
ELTE TTK

kémiai tudományok
Keresztkapcsolási,
cikloaddíciós és C-H
aktiváldson keresztül
l ej áts zó dó re akc i ók fej le sz té s e
és alkalmazása szerves
szintézisekben.

Kollár LászIő az MTA
doktora, MTA tagia (PTE)
Hazai LászIó az MTA
doktora (BME)

100%
I00%

szili László
egy. docens, ELTE IK

informatikai tudományok
ea: Az approximdcióelmélet
direkt tétele

Szabados József professzor
emeritus, ( MTA Rényi
Alfréd Matematikai
Kutatóintézet)
Kroó András egyetemi tanár
(B ME Matematik a Intézet\

I00%-
I00%

Dunay Pál Györg;,,
egy. adjunktus, ELTE
TáTK

szociológiai tudományok
ea: Intergráció és
de z inte gr ác ió a po s z t- s zouj e t
térségben, kilanas
fi g,lelemme l a közép-ázs iai
államok többoldalú
ewüttműködésére

Kardos Gábor egyetemi tanár
(ELTE)
Nagyné Rózsa Erzsébet
habil. egy. docens(NKE)

l00%
I00%

schleicher Nóra
ftíiskolai docens,
Budapesti
kommunikációs és
űzletiFőiskola

szociológiai tudományok
e a : Feminista médiakritika

Pető Andrea egyetemi tanár
(CEU)
Nagy Beáta egyetemi tanár
(BCE)

i00
100

Szikra Dorottya
egy. adjunktus, ELTE
TáTK

szociológia tudományok
ea: szociális munka a két
világháború kaai
Maglarországon. A Kozma
utcai settlement oéldái a

Tomka Béla az MTA
doktora, egyetemi tanétr
(SZTE)
Pethesné Dávid Beáá
egyetemi tanár (SE)

100
100

Mészáros György
esy. adiunktus

neveléstudományok
,,P e dagógi ai e t n agráJi a "

Dr. Golnhofer Erzsébet
ny. habil. egyetemi docens

92%
l00%



ELTE PPK (EKF)
Dr. Ptácz József egyetemi
tanár (ELTE PPK)

AczélBalázs Zoltán
egy. adjunktus,
ELTE PPK

pszichológiai tudományok
,EnPiicalAnallsis of
the Methodalogy

ofAutonatic Initation Research in
a stratepit contexí

Mérő Lászlő egyetemi tanáár
(ELTE PPK)
Racsmány Mihály egy
docens, (BME TTK)

96%
l00%

Arató krisztina
egy. docens,
ELTE ÁJK

politikatudományok
,,Európa utazása,
Integróciótörténet,,
(ténszerző : Koller Boglásrka)

Agh Attila egyetemi tanán,
BCE TáTK;
Dékrányné Szénási Éva habil
egy. docens, SZTE

95%
95%

Bartus Dávid
egyetemi adjunktus
ELTE BTK

történelemtudományok
Bronzistenek. Római kori
fi guráli s bronzpl as ztika
Brigetióban

Dr. Gabler Dénes
c. egyetemitanán
(ELTE BTK)
Dr. Zsidi Paula
ftímuzeológus, főigazgatő-
helyettes
(Aquincumi Múzeum és
Régészeti Park)

I00%-
100%

Dezső Csaba
egyetemi adjunktus
ELTE BTK

nyelvtudományok
Az uralkodói ethosz
kálidásza
Raghuvamsájában

Dr. Déri Balázs
tanszékv ezető, egyetemi
tanár (ELTE BTK)
Dr. Hidas Gergely

rc0%-
I00%

Patay-Horváth
András Richárd
egyetemi adjunktus
ELTE BTK

történelemtudományok
The Origins of the Olympic
Games

Dr. Ferenczi Attila
habilitált egyetemi docens
(ELTE BTK)
Dr. Gesáelyi Tamás
ny.egyetemi tanár
(DE BTK)

I00%-
I00%

13 1201,6. (VI.28.) számú határozat:
Az EHB titkos szavazással 9 igen 0 nem szavazati aránnyal, ítélte oda habilitált doktori
címet valamennyi j elöltnek.

3. Egyebek
Az Elnök tájékoztatja aBizottságot aról, hogy az SZMSZ módosítását - Rektor ur kérésére,
mert az Egyetemvezetői értekezleten technikai okokból nem tudták tárgyaIni - a Szenátus őszi
ülésére halasztották A kari tanácsok megtárgyalták, kisebb változtatsáijavaslatokról tud, de
amint beérkezik valamennyi kari tanácsi jegyzőkötrW, & módosításokat összesítik és még az
őszi ülés előtt elktildt azEHB tagoknak véleményezésre.
Az EHB tagiai kérték, hogy a karokról,érkezett észrevételeket legyen mód a Szenátusi döntés
előtt az EHB ülésén meg!árgyalni annak eldöntése érdekében, hogy mely módosítási
javaslatokat támogassa, illetve utasítsa el az EHB.
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Az elektronikus formában történő titkos szavazás technikai feltételeit az Inforrnatikai
Igazgatőság munkatársai a nyár folyamán kidolgozzák, hogy a szúáIyzat módosítás előtt egy
próba alkalomra is legyen lehetőség.
AaEHB első őszi ülése, az eddigs szokásoknak megfelelően, októberben vrárható.

A Biáottság egész évi munkáját megköszönve, jó pihenést kíván anyári szünet idejére.

B u d a p e s t,20l6.június 28.

udi András
rektorhelyettes
azEHB elnöke

Az emlékeztetőt Foki Mária készítette.


