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KACSUKNÉ DR. BRUCKNER LÍVIA
okleveles matematikus

doktori munkáját elbíráló nyilvános vitaülésről.

Doktori értekezés címe: Modellek és megoldási algoritmusok logisztikával integrált
elektronikus piacterekhez

Doktori program: Anyagáramlási rendszerek, logisztikai informatika tématerület

Doktori iskola: Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola

A doktori tevékenység hivatalos bírálói:
Dr. Monostori László DSc, egyetemi tanár (BME)
Dr. Nagy Tamás CSc, egyetemi docens

A Bíráló Bizottság:
Elnök: Dr. Tóth Tibor DSc, egyetemi tanár
Titkár: Dr. Bányai Tamás PhD, egyetemi docens
Tagok: Dr. Benkő János CSc, egyetemi tanár (SZIE, Gödöllő)

Dr. Kovács László PhD, egyetemi docens
Dr. Vadász Dénes CSc, egyetemi docens

A hivatalos bírálók közül mindenki megjelent.

A felkért Bíráló Bizottságból mindenki megjelent.

Dr. Tóth Tibor elnök köszönti a megjelenteket, bemutatja a Bizottság tagjait, a hivatalos bírálókat. 
Bejelenti,  hogy Dr. Tóth Lajos CSc (SZIE, Győr) betegség miatt  nem tudott  megjelenni,  ezért Dr  
Kovács László PhD (ME), mint hivatalos póttag vesz részt a Bizottság munkájában.
Dr.  Bányai  Tamás  titkár  ismerteti  a  Jelölt  életútját,  a  védés  megkezdéséhez  szükséges  feltételek 
teljesedését.
Dr. Tóth Tibor elnök felkéri a Jelöltet disszertációjának és téziseinek bemutatására.
Dr. Monostori László ismerteti bírálatát, értékeli a téziseket. A bemutatott 6 tézist változtatás nélkül  
elfogadja.
Dr. Nagy Tamás ismerteti bírálatát, értékeli a téziseket. A téziseket elfogadja. Javasolja a disszertáció  
elfogadását.
A jelölt válaszol a bírálatokra. A bírálók elfogadják a választ.
Dr. Tóth Tibor elnök megköszöni a bírálatokat és a válaszokat
Dr. Bányai Tamás titkár ismerteti a Bizottság kérdéseit.
A  Jelölt  válaszol  a  feltett  kérdésekre,  ill.  a  feltett  keresztkérdésekre.  A  Bizottság  a  válaszokat  
elfogadta.
Dr. Cselényi József, mint témavezető méltatta a jelölt munkáját.
Dr. Szentirmai László és Dr. Szarka Tivadar professzorok méltatták a témaválasztást és a bemutatott  
munkát.

A Bizottság kérdései:

1. Melyek  a  beszállítói  láncok  harmonikus  működésével  kapcsolatos  legfontosabb 
követelmények és mely területeket látja a továbblépés szempontjából a legfontosabbnak?

2. Milyen elméleti megközelítési különbségek merülhetnek fel a beszállítói lánc viselkedésének 
figyelembevételére MRP típusú és JIT típusú termeléstervezés esetén? 

3. Miben  látja  az  ágens-alapú  technológia  szerepét,  potenciális  előnyeit  a  beszállítói  láncok 
területén?



A jelölt válaszának értékelése:

A Bizottság által feltett kérdésekre a jelölt szakmailag megalapozott, jól átgondolt válaszokat adott.

A szavazásban résztvevők száma: 7 fő

A szavazás során elért eredmények értékelése:

3 pontot adott 7 fő
2 pontot adott 0 fő
1 pontot adott 0 fő
0 pontot adott 0 fő

Összegzett pontszám: 21 pont

Az elért összes pontszám százalékos aránya: 100  %

Minősítés: „summa cum laude”

A doktori munka szöveges összefoglaló értékelése:

A jelölt új, interdiszciplináris területen ért el figyelemre méltó új tudományos eredményeket. A jelölt  
által deklarált összes tézist a hivatalos bírálók változtatás nélkül elfogadásra javasolták. A Bizottság 
egyhangúan elfogadta a jelölt által elért új tudományos eredményeket.

Miskolc, 2005. december 08.

Dr. Tóth Tibor
Bíráló Bizottság elnöke
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Bíráló Bizottság titkára
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