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(A) Habilitációs ügyek: 
 

(1) Tóth Géza, habilitáció odaítélése (referens: Recski András): 
  
Az SZHBDT a Kibővített Bíráló Bizottság véleménye alapján, titkos, 0-1-2-3 
rendszerű szavazással, 100 %-os eredménnyel (11x3 pont) javasolta az EHBDT-nak 
Tóth Géza részére a habilitáció odaítélését. 

 
(2) Révész Szilárd, habilitációs eljárás indítása (referens: Horváth Miklós) 

 
Mivel a jelölt az MTA Doktora fokozat megszerzés eljárását elindította, az MTA III. osztály 
Doktori Tanácsa által lefolytatott ún. habitusvizsgálaton pozitív eredménnyel túljutott, de az 
MTA Doktora fokozatot még nem szerezte meg, ezért az SZHB 100%-os igen szavazati 
aránnyal (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) döntést hozott arról, hogy Révész Szilárdnál a 
tudományos munkásságra vonatkozó követelményeket teljesítettnek tekinti. Ezek után titkos, 
0-1-2-3 rendszerű szavazással, 100%-os igen szavazati aránnyal (13x3 pont) az alábbi Bíráló 
Bizottságot jelölte ki: 
 
Elnök:   Fritz József, 
Tagok :  Garay Barna, 
  Petz Dénes. 
Póttag:   Horváth Miklós. 

 
(B) PhD ügyek: 

 
(3) Ráth Balázs, PhD eljárás lezárása (referens: Györfi László): 
 

A szigorlati- és a bírálóbizottság jelentése, illetve a kapott pontszámok ismeretében a 
Doktori Tanács titkos, 0-1-2-3 rendszerű szavazással, 100 %-os igen szavazati 
aránnyal (11x3 pont) döntött a fokozat odaítéléséről. A doktori fokozat minősítése: 
„summa cum laude”. 

  
(4) Farkas Barnabás, PhD eljárás indítása (referens: Nagy Attila) 

 
A benyújtott eljárási anyag alapján Nagy Attila javaslatot tett az eljárás megindítására, 
s az alábbi szigorlati bizottságot javasolta. 

 
Elnök: Járai Antal (Mérték- és Integrálelmélet + Komplex analízis kérdezője) 
Tagok: Sebestyén Zoltán (Operátoralgebrák + Funkcionálanalízis kérdezője) 
            Kiss Emil (Algebra II  és Logika: 3+5+10+11+12+13+14 kérdezője)   
Póttag: Kristóf János 



 
A Doktori Tanács titkos, 0-1-2-3 rendszerű szavazással, 87%-os igen szavazati 
aránnyal (10x3, 2x2, 1x0) döntött az eljárás megindításáról, és 13 igen, 1 tartózkodás 
eredménnyel elfogadta a szigorlati bizottságot. 

 
(C) Egyebek: 
 
(5) Pitrik József, kérelem elbírálása 
 

A jelölt PhD-eljárása során a bírálók véleményének beérkezésétől számított szorgalmi 
időszakra eső két hónapon belül nem került sor a nyilvános vitára, mert szigorlatát az 
említett két hónap végéig nem tudta letenni. Ennek oka nem a jelölt hibája, hanem 
időpont egyeztetési problémák. A jelölt kérelmet adott be a két hónap 
meghosszabbítására (lásd BME Doktori és Habilitációs Szabályzat, 22 § (4) pontja). A 
Doktori Tanács a kérelmet indokoltnak ítélte meg (időközben a jelölt a szigorlatot is 
letette), és 100 %-os igen szavazati aránnyal hozzájárult az említett két hónap 
meghosszabbításához. 

 
 
(D) A SZHBDT legközelebbi ülésének tervezett időpontja: 2010. június 15. (kedd). 

Kezdési időpont: 16.15. 
 
  
 
 Budapest, 2010. április 28. 

 
Tóth Bálint, elnök 


