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Napirendi pontok:
A) PhD eljárások:
1. Nándori Péter; doktori fokozat odaítélése
Referens: Fritz József (a Bíráló Bizottság tagja)
A Szigorlati Bizottság és a Biráló Bizottság jelentése, illetve a kapott pontszámok
ismeretében az SZHBDT titkos, 0-1-2-3 rendszerű szavazással döntött a PhD fokozat
odaítéléséről. A szavazásban 9 fő vett részt. A szavazás eredménye: 9x3 pont, azaz
100%. A fokozat minősítése: a szigorlat (3 pont) és a védés (3 pont) pontátlaga alapján
(3 pont) – summa cum laude.
2. Rudas Anna; doktori fokozat odaítélése
Referens: Garay Barnabás
A Szigorlati Bizottság és a Biráló Bizottság jelentése, illetve a kapott pontszámok
ismeretében az SZHBDT titkos, 0-1-2-3 rendszerű szavazással döntött a PhD fokozat
odaítéléséről. A szavazásban 11 fő vett részt. A szavazás eredménye: 11x3 pont, azaz
100%. A fokozat minősítése: a szigorlat (2.67 pont) és a védés (3 pont) pontátlaga
alapján (2.88 pont) – summa cum laude.
3. Móra Péter; doktori fokozat odaítélése
Referens: Horváth Miklós (a Bíráló Bizottság elnöke)
A Szigorlati Bizottság és a Biráló Bizottság jelentése, illetve a kapott pontszámok
ismeretében az SZHBDT titkos, 0-1-2-3 rendszerű szavazással döntött a PhD fokozat
odaítéléséről. A szavazásban 10 fő vett részt. A szavazás eredménye: 10x3 pont, azaz
100%. A fokozat minősítése: a szigorlat (2.77 pont) és a védés (3 pont) pontátlaga
alapján (2.88 pont) – summa cum laude.
1. Ladics Tamás, PhD eljárás indítása (referens: Garay Barnabás)
A benyújtott eljárási anyag alapján a referens véleménye szerint Ladics Tamás formai
és tartalmi szempontból egyaránt teljesíti a PhD eljárás indításának követelményeit,
így Garay Barnabás javaslatot tett az eljárás megindítására. A szavazásban 12 fő vett

részt. Az SZHBDT 0-1-2-3 rendszerű titkos szavazással 5x2 és 7x3 pont eredménnyel,
86%-os támogatással megszavazta a javaslatot.
Ezután a referens az alábbi javaslatot tette a doktori Szigorlati Bizottságra.
Szigorlati Bizottság:
Elnök: Horváth Miklós (BME)
(Parciális differenciálegyenletek (főtárgy)
Tagok: Gyurkovics Éva (BME)
(Approximációelmélet, Numerikus módszerek)
Gergó Lajos (ELTE)
(Közönséges differenciálegyenletek, illetve parciális differenciálegyenletek
numerikus módszerei; analízis tárgyak közül a 8., illetve a 15.)
Póttagok:

Horváth Róbert (BME)
Karácsony János (ELTE)

Az SZHBDT a javaslatot nyílt szavazással, 100 %-os támogatással elfogadta.
2. Laure Dumaz, PhD eljárás (joint degree) indítása (referens: Györfi László)
A benyújtott eljárási anyag alapján a referens véleménye szerint Laure Dumaz formai
és tartalmi szempontból egyaránt teljesíti a PhD eljárás indításának követelményeit,
így Györfi László javaslatot tett az eljárás megindítására.
A szavazásban 11 fő vett részt. Az SZHBDT 0-1-2-3 rendszerű titkos szavazással,
11x3 pont eredménnyel, 100%-os támogatással megszavazta a javaslatot.
Mivel a „Self-interacting processes and large deviations” című PhD dolgozat védése
már megtörtént (École Normale Supérieure, 2012. 12.7., opponensek: Jon Warren,
Pierre Tarrés), ezért az eljárás során csak a szigorlat letételére kerül sor.
A referens az alábbi javaslatot tette a doktori Szigorlati Bizottságra.
Szigorlati Bizottság:
Elnök: Györfi László (BME, VIK)
(Valószínűségszámítás)(főtárgy)
Tagok: Horváth Miklós (BME)
(Mérték és integrál, Komplex analízis)
Keleti Tamás (ELTE)
(Mátrixanalízis, Funkcionálanalízis)
Az SZHBDT a javaslatot nyílt szavazással, 100 %-os támogatással elfogadta.

Egyebek:
1. A PhD felvételire 2013. június 14.-én, 9.00 órától kerül sor a H306-os teremben.
A Felvételi Bizottság tagjai:
Horváth Miklós, G. Horváth Ákos, Recski András, Rónyai Lajos, Szántai Tamás, Tóth
Bálint.
2. Az SZHBDT egyetértett azzal az elnök által előterjesztett javaslattal, hogy a PhD
szigorlati tárgyak listáját ki kellene bővíteni a Számelmélet altémával, amely a
jelenlegi lista Algebra és logika témacsoport részét képezné.

Budapest, 2013. május 21.
……………………………………
Recski András, elnök

