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Emlékeztető

az Eryetemi Habilitációs Bizottság2Dlí. október 13-ai üléséről

Az ülésen jelen voltak:
Dr. Kisfaludi András, elnök
Dr. Gellér Balazs
Komlósiné dr. Knipf Erzsébet
Dr. Csuhaj Varjú Erzsébet
Dr. Szabo]cs Eva
Dr. Matkó János
Dr. Burian László
Dr. NyulásziLászlő

Tanácskozási joggal:
Dr. Donáth Péter
Dr. Kullmann Lajos

Az EHB egyhangú szavazással az alábbi napirendethatározta megz

1. Habilitációs eljárás lefolYatása iránti kérelmek
- elindított eljárások
- tudomány ágv áitásr a érkezett kére lmek

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

3. Elutasított honosítási kérelem (BTK KHB határozat mellékelve)
4. Xz Áltt<KHB elnökének állásfoglalás kérése (azEHB elnökének véleményével

együtt mellékelve)
5. Egyebek

l, Az előző ülés óta beérkezea kérelmek
2015. június 23 őta a Bizottság (azaz a 12,§ értelmében az EHB elnöke és egy taga)
habilitációs jogosultságát és az kérelmek szabályszerűségét megvízsgálta. Mivel a feltételek
fennálltak, a kérelmeket és azok mellékleteit a megjelölt időpontokban - az illetékes kar
dékáni hivatalán keresáül - a Kari Habilitációs Bizottsághoz továbbitotta.

Név Tudományáe Eliárás kezdete
Füzi-Rozsnyai Krisáina állam- éq iogtudományok 2015. únius 23.

sonnevend pál állam- és i oetudományok 2015. únius 23.



Izsák Ferenc matemat kai tudományok 20r5. iúlius 29.

Kiss György matemat kai tudományok 2015. szeptember 9.

kárrnai zoltán matematikai tudományok 2015. szeptember 2I.
Sebestyénné Tar Eva nyelr,tudományok 2015. szeptember 22.

sélaf Levente irodalomtudományok 2015. szeptember 23.

Somssich Réka Orsolva állam- és i ostudománvok 2015. szeptember 23.

Laszi Gábor Zoltán történelemtudományok 2015. október 2.

Tudomány ágv áltásra beérkezett kérelem :

Dunay Pál politolőgiáből szerezte PhD-fokozatét, de kutatásaiban a nemzetközi szervezetek
működésével kapcsolatos szervezetszocíológiai aspektust vizsgálja, oktatói tevékenysége
pedig azELTE Társadalomtudományi Karán ugyancsak eztateriletet fedik le.
A TáTK KHB támogatja atudományágváltási kérelem elfogadását.

8/2015. (X. 13.) sz.határozat
Az EHB egyhangúlag jóváhagyta Dunay Pál tudományágváltását

Márton Miklós filozófiatudományok területén szercáe doktori fokozatát, habilitációs
eljarását azonban az állam- és jogtudományok tudományterüetén szeretné lefolytatni. nz Áll<
KHB állásfoglalása szerint viszont a jelölt munkásságát döntően nem a jogfudomány területén
végzi, a jogi tudományos életben való jelenlétét sem publikációi, sem hivatkozásai nem
témasztlákkellőképpen alá, ez&. a kérelem elfogadását nem támogatják.

9 DaÉ. (X. 13.) sz. hatánozat
Az EHB egyhangúlag elutasította Márton Miklós tudományágváltási kérelmét.

Indoklás:
A jelölt tudományos tevékenységének vízsgálata alapján és az Álr KHB elutasító
határozatáhan megjelölt kifogások alapján nem folytatható le habilitációs eljrárás állam- és
j ogtudományok tudományterületén.

2, A habilitált címek odaítélése, szavazás
A Kari Habilitációs Bizottságok javaslatai alapjánazEHB - miuttán a karokon
eljárásokat jog- és szabályszerílnek, valamint a Bizottságothatározatkepesnek
alábbi pály azők r észér e habilitált cím odaítélését j avasolj a:

lefolytatott
taláIta- az

Nnv TUDOMÁI{YÁG
(disszertáció címe)

SZAKMAI BÍnÁrÓx
szavazati

arány
SZBB l

SZHB-KHB

umemura yuko
egyetemi adjunktus,
ELTE BTK

történelemtudományok
A japán-magyar kapcsolatok az
l 920-as években, teki ntettel
[maoka Dzsúicsi ró tevékenységére

Dr. Csoma Mózes
tanszékv ezető, habilitált
egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Farkas Ildikó, egyetemi
docens. KGRE BTK

90%-
í00%
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Vitekné Balogh
Piroska
egyetemi adjunktus,
ELTE BTK

irodalomtudományok
Az e sztétika mint tudomány
kialakulása, intézményesülése,
európai kitekintés

Dr. Léaár István habilitált
egyetemi docens, SZTE BTK
Dr. Margócsy István, ny.
egyetemi docens, ELTE BTK

I00%-
l00%

szalai Judit
egyetemi adjunktus,
ELTE BTK

filozófiai tudományok
Az önismeret korlátai

Dr, Huoranszki Ferenc
egyetemi tanár, CEU
Dr. Kelemen János professor
emeritus. ELTE BTK

100%-
100oÁ

Somlyó Bálint
egyetemi docens,
ELTE BTK

filozófiai tudományok
A természet szerepe Goethe
vonzások és válasáások című
regényében

Dr. Radnóti Sándor egyetemi
tanár, ELTE BTK
Dr. Weiss János egyetemi
tanár, PTE BTK

I00%-
100%

Katona Nóra
egyetemi adjunktus,
ELTE PPK

pszichológia tudományok
Az osúályklíma j ellenzői, a
tanulói v áltozóY,r a gyakorolt hatása
és determinánsai

Dr. Kőrössy Judit habil egy.
docens, SZTE
Dr. Felvinc zi Katalin habil.
egy. docens. ELTE PPK

I00%-
l00%

simon zoltán
PhD, Európai
Parlament, ELTE
TáTK

szocioló giai tudományok
Döntéshozatal és jogalkotás az
Európai Unióban

Dr. Bozóki András egyetemi
tanár, CEU,
Dr Maj tény i Balázs habil.
egy docens. ELTE

I00% -

I00%

szűts zoltán
ftíiskolai tanár,
Kodolányi J. Főisk.

szocioló giai tudományok
A világháló metafórái

Dr. Z. Karvalics Lászlő
habil. egy. docens, SZTE
Dr. Dessewf§l Tibor habil.
egy. docens. ELTE TáTK

100%
I00%

Osi Attila
az MTA doktora,
kutatócsoport-vezető
(MTA-ELTE Lendület
Dinoszaurusz
Kutatócsoport)

fiildtudományok
A kültakaró és a szaporodás
bizonyítékai a fosszilis rekordban
hüllőknél és madaraknál

Dr. Vörös Attila azMTA
doktora, tudományos
tanácsadó, MTA-MTM-
ELTE Paleontológiai
Kutatócsoport
Dr. Dódony István DSc,
egyetemi tanár,ELTE
Ásványtani Tanszék

100%
- rc}%

l0l20t5. (X.13.) számú határozat:
Az EHB titkos szavazással valamennyi jelölt esetében 8 igen 0 nem szavazati aránnyal
ítéIte oda habilitált doktori címet.

3. Elutasított honosítási kérelem
Halász Albert a Ljubjanai Egyetem a 20l0-20l5-re szólólan kapott docensi kinevezést, ami
az általa mellékelt dokumentáció alapján a szlovén nomenklatura szetint az egyetemi
adjunktusi fokozatnak megfelelő beosztás. A Ljubjanai Egyetem SzMSz-e szerint a habilitált
doktori cím nem a mi habilitciós eljárásunknak megfelelő eljrirás eredményeképpen adható.
A BTK KHB egyhangúlag az eljaús folytathatósága ellen döntött.

Mivel a fellebbezésre rendelkezésre úIló 30 nap még nem telt le, a feníí tájékoztatdst uz
EHB tudomdsul veszi.

a
J
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4. lz 1,1trKHB elnökének állásfogtalás kérése határozatképesség ügyében
Az EHSz 8. §-a és az EHSz különös rész 51.§-a alapján kialakult értelmezési probléma a
jelenlévő, de a szayazásból kizárt bizottsági tag és a határozatképesség
me§határo zásában.

11 l20l5. (X. 13.) számű határ ozat:
Az EHB álláspontja szerint abban az esetben, ha a Habilitációs Bizottság valamelyik taga a
Habilitációs Szabályzat rendelkezései szerint ki van zérva a szavazásbő|, ahatározatképesség
megállapításánál, a szavazásbőlkizárt tagot sem a jelenlévők között, sem a bizottságtagiainak
létszámánál nem lehet figyelembe venni.

Indokolás:
A hatfuozatképesség funkciója ugyanis az) hogy a döntésre jogosultak meghatározott
hányadanak a tényleges részvételi lehetőségét megkívánja. Ha valaki ki van záwa a döntésből,
akkor őt aviszonytási alapnál (azaz a bizottság |étszámánáI) sem kell sztámításba venni, de
jelenlévőnek sem lehet tekinteni.

Az EHB értelmezése szerint a habilitációs eljárásban hiánypótlást azokban az esetekben lehet
elrendelni, amikor ennek lehetőségét a Habilitácíős Szabelyzat kifejezetten előírja.

Indokolás:
Mivel aSzabályzatmeghatároz oIyan eseteket, amikor hirinypótlásnak van helye, indokolatlan
lenne a nem szabáIyozott esetekben megengedni, hogy az e|jarást folytató bizottságok
tetszésük szerint, az eljarás bármely szakaszábanhiánypótlást rendeljenek el.

5. Egyebek
Az EHB elnöke beszámol az Országos Doktori Tanács legutóbbi, október 9-ei üléséről,
melyen az ODT által készített ,,Javaslat tudomanyági habilitációs követelmények
megfogalmazására" című anyag véleményezése volt az egyik napirend. Az ELTE
állásfoglalását Mezey Barna rektor úr megbízásából képviselete az ülésen. Az állásfog|alást
írásban is el fogják juttatni az ODT-nek. Az ODT tervezetét az EHB tagjainak a következő
ülés előtt megkiildi.
Felhívja a figyelmet arra, hogy minden EHSz módosítási tervet céIszerű avárhatőan2016. év
elején megjelenő új eljrirási követelményeket figyelembe véve időziteni.

Az EHB következő ülése 2015. november végén lesz, a pontos dátumról azEHB titkrirsága
érte síti a bízottság tag ait.

B u d a p e s t, 2015. október 13.

Az emlékeztetőt Foki Mária készítette.


