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Szakmai háttéranyag a   
 TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 “Új tehetséggondozó programok és kutatások a 

Műegyetem tudományos műhelyeiben” Záró Projekt Előrehaladási Jelentéshez - 

 Részletes leírás  

Jelentési periódus: 2011. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. 
 

 
1. Bevezető  
A dokumentum célja, hogy részletes háttérinformációkat adjon a projekt szakmai 
megvalósításáról és az elért ereményekről, a következő struktúra szerint: 

• általános vezetői összefoglaló; 

• a Műegyetem tehetséggondozási színtereinek a leírása; 

• a tehetséggondozás formái a projekt során; 

• az indikátorok teljesítése; 

• szakmai megvalósítás és K+F projektek a Doktori Iskolákban; 

• szakmai megvalósítás a szakollégiumokban; 

• szakmai megvalósítás a TDK műhelyeiben. 

A projektre vonatkozó beszámoló újdonságtartalmát az 2.,5.,6. és 7. fejezetek, valamint a 
függelék írja le, míg a 3. és 4. fejezetek (amelyek az intézményleírásra vonatkozóan az 
előző projekt előrehaladási jelentésben is megtalálhatóak voltak) a jelentés egységes 
olvasása szempontjából nyújtanak segítséget.  

 

2. Vezetői összefoglaló 
A projekt sikeresen lezárult a tehetséggondozást három főbb szinterén : a BME (i) 14 
Doktori Iskolájában; (ii) 7 szakkollégiumában; és (iii) 8 kari TDK keretein belül. A 
projekt megvalósítása összhangban van a megadott ütemezéssel (Gant diagrammal), a 
klaszter alapú szuperszámítógépen is sok számítás futott (átl.13 számítási projekt, 
bővebben lásd https://superman.eik.bme.hu/) 

A projekt ütemezésének Gant diagramja a következő: 
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 2011. 2012. 2013. 

  1. n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év 1. n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év 1. n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év 

Projekt-előkészítés  X X          

Projektmenedzsment   X X X X X X X X X  

Nagy-teljesítőképességű számítógép 
beszerzése 

  X X X        

Doktori Iskolák alprojekt szakmai 
munkájának irányítása 

  X X X X X X X X X  

Doktoranduszok felkészítése   X X X X X X X X X  

Doktorandusz hallgatók 
foglalkoztatása 

  X X X X X X X X X  

Tehetség támogatás   X X X X X X     

Részvétel tudományos 
konferenciákon 

     X  X X    

Doktorjelöltek foglalkoztatása   X X X X X X X X X  

Oktatók foglalkoztatása kutatásban   X X X X X X X X X  

Posztdoktori alkalmazás   X X X X X X X X X  

DLA tervpályázat, publikációs 
pályázat 

      X X    X X    

Konferencia szervezés      X X   X X   

Konferencia kiadvány elkészítése      X    X   

Külföldi előadók meghívása doktori 
és DLA képzésbe 

    X X X X X X   

Helyszíni (terepi) adatgyűjtés a 
szuperszámítógépes témában 

    X        

Folyamatos kutatómunka 
feltételeinek biztosítása 

  X X X X X X X X   

BME Publikációs Adatbázis 
fejlesztése 

   X         

TDK alprojekt szakmai munkájának 
irányítása 

  X X X X X X X X X  

TDK web-portál fejlesztése    X X X X      

Tematikus TDK pályázat     X    X    

TDK díjak (ösztöndíj)    X    X     

TDK tanulmányút      X    X   

TDK konferencia részvétel 
támogatása 

     X    X   

TDK tematikus workshop szervezés    X    X  X   

Szakkollégiumi infrastruktúra 
fejlesztés 

   X X        

Szakkollégiumi alprojekt szakmai 
munkájának irányítása 

  X X X X X X X X X  

Szakmai workshop szervezés       X      

Szakmai rendezvények szervezése    X X X       

Szakmai képzések, tanfolyamok 
szervezése 

  X X X X X X X X   

Tanulmányi versenyek szervezése és 
támogatása 

    X    X    

Tanulmányi kirándulások    X X X X X X X   

Konferencia részvétel támogatása 
(Szakkollégium) 

   X  X       

Szakmai könyvtár és dokumentáció 
fejlesztése 

   X X X X X X    

Könyvizsgálás díja           X  

Disszemináció   X X  X X X  X   

Közbeszerzési díj    X X        
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A szakmai megvalósulás összefoglalása: 

• Doktori Iskolák (DI-k): A projekthez kapcsolódó kutatások mind a 14 DI-ban 
sikeresen lezáródtak a megfelelő indikátorok teljesítésével, összesen 55 darab K+F 
projekt keretén belül. A főbb területek: informatikai-és villamosmérnöki tudományok, 
építészet, építőmérnökség, gépészet, vegyészet, közlekedéstudományok, fizika, 
matematika, gazdaság- és társadalomtudományok ,valamint kognitív tudományok. A 
tehetséggondozás a doktoranduszok és doktorjelöltek  K+F projektek kutatásaiba való 
bevonásával valósult meg, ahol (i) új módszertanokkal ismerkedtek meg; (ii) 
nemzetközi színvonalú kutatókkal működtek együtt; (iii) a kutatási eredményeket 
publikálták; (iv) modern kutatási infrastruktúrában dolgoztak. A K+F projekteken 
dolgozó doktoranduszok, doktorjelöltek és oktatókkal a kifizetések a megfelelő 
ütemezés szerint történtek. Az elért eredményekről a Doktori Iskolák tudományos 
minikonferenciákat tartottak, az előadásokból készülő összefoglaló 
konferenciakiadvány elkészült. 

• Szakkollégiumok: A 7 darab szakkollégiumban megvalósultak a tehetséggondozás 
főbb tevékenységei tanulmányutak, versenyek, tréningek, az egyetemi tananyagot 
kiegészítő szakmai és tanfolyami tevékenységek formájában. A kifizetések a tervezett 
ütemben megtörténtek. Az egyes események szakmai összefoglalói a projekt 
honlapján megtalálhatóak.  

• TDK tevékenység:  A TDK-s ,,review" alapú web portál létrehozása megtörtént és 
felhasználásra került. A legjobb dolgozatokat a projekt különdíjjal jutalmazta. A 
kiválasztási szempontok a  tehetséggondozás kritériumaihoz igazodtak : a dolgozatok 
újdonságtartalma, innovatív megközelítések, implementálhatóság. A projekt időszaka 
alatt szervezett OTDK versenyeken vettek részt azok a hallgatók, akik továbbjutottak. 
Leginkább a regisztrációs díjakat fizettük a projektből. Sok OTDK helyezéssel 
büszkélkedhetünk. A projekt által pályadíjasnak ítélt dolgozatokról egy konferenciát 
szerveztünk 2013. május 2-án. 

• A klaszter alapú szuperszámítógépen is sok számítás futott és fut (átlag 13), bővebben 
lásd https://superman.eik.bme.hu/. A számítási projektekről és a kapcsolódó 
kutatásokról egy konferenciát szerveztünk 2013. május 28-án. 

 
 
A projekt szakmai megvalósítását és az alprojektek előrehaladását belső monitoring 
rendszer ellenőrizte. Az ellenőrzéshez, illetve a nyilvánosság biztosításához egy projekt 
honlapot is fejlesztettünk (http://tehetseg.bme.hu). A honlapon minden, a projektre 
vonatkozó, információ szisztematikusan megtalálható (események, K+F projektek, 
jelenléti ívek, fotó galériák etc.) 
 
Az alábbi adatok szerint a projekt az indikátorok tekintetében minden számszerűsített 
értékben túlteljesítette az elvártakat (teljesített/vállalt) 
 
Bevont hallgatók száma: 3026/1692;  Bevont oktatók száma: 471/109;  K+F projektek 
száma: 55/51;  Képzések száma: 61/59;  Beszerzett eszközök száma: 41/41; Folyóirat 
publikációk: 268/243; Konferencia publikációk: 632/442 
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Szervezési tevékenységek: 
A projekt nagyobb egységeinek (DI-k, Szakkollégiumok, TDK) működését 
alprojektvezetők irányították, akik a szerződéskötések szakmai tartalmának a 
teljesítéséért is felelősek voltak. A projekt irányítása a következő rendszerben történt: (i) 
a projektiroda heti rendszerességgel találkozott (minden alkalommal elektronikus 
emlékeztető készül, amelyből a menedzsment tevékenysége nyomon követhető); (ii) a 
projektvezetés rendszeresen tájékoztatta az egyetem vezetőségét a projekt állásáról; (iii) 
az alprojektvezetőkkel havonta tartottunk kibővített projektértekezletet. Rendszeres e-
mail, telefon és személyes kapcsolattartás.  
Az adminisztratív folyamatok részletei a tehetseg.bme.hu projekt honlapon 
tanulmányozhatóak. 2013. július 3-án megtartottuk a projekt  zárókonferenciáját.  
 

 

3. A tehetséggondozás színterei a Műegyetemen  
A BME a teljes intézményi hálózatával részt vett/vesz a tehetséggondozásban, amelynek 
alappillérei a következők: 

• Doktori iskolák: az intézményben 14 Doktori Iskola működik a mérnöki tudományok 
különböző területeit lefedve 

• Szakkollégiumok: 9 Szakkollégium tevékenykedik, közülük 7 vett részt a projektben, 
különböző karok szakmai tevékenységéhez kapcsolódva 

• TDK: önállóan szerveződő tudományos diákköri tevékenység, melyet az Egyetemi 
Tudományos Diákköri Bizottság felügyel.  

A doktori iskolák kutatási spektrumát az alábbi táblázat jelzi. 

Doktori Iskolák Tudományos kutatási terület  
Építőművészeti Doktori 
Iskola 
 

Illeszkedés és újítás, városrehabilitáció, közösségi és fenntartható fejlődés, 
metamorfózis 

Csonka Pál Doktori Iskola Alkalmazott mechanika, szilárdságtan és tartószerkezetek, horpadások, kompozittal 
erősített oszlopok, kavicsok morfológiája 
 

Fizikai Tudományok 
Doktori Iskola 

Molekuláris elektronika, A statisztikus fizika módszereinek alkalmazása adaptív, 
önszerveződő rendszereknek modellezésére. 

Matematika és 
Számítástudományok 
Doktori Iskola 

Kvantum információelmélet, Parciális differenciálegyenletek numerikus 
megoldásainak kvalitatív vizsgálata, Operációkutatás, Hosszú memóriájú 
sztochasztikus folyamatok határeloszlásai. 

Oláh György Doktori Iskola Kvantumkémiai számítások, molekuladinamikai vizsgálatok, vegyipari folyamatok 
szimulációja, nanoszenzorok kialakítása, anyagtudományi vizsgálata, 
szupramolekuláris kémia és enzimreakciók vizsgálata. 

Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola 

Nagyméretű távközlő hálózatok tervezése és méretezése, rádiós lefedés- és 
kapacitásmodellezés, biztonsági megoldások tesztelése, számítógépes grafika, 
orvosi képalkotás és vizualizáció, fizikai szimuláció, új párhuzamos algoritmusok 
fejlesztése. 
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Villamosmérnöki 
Tudományok Doktori Iskola 

Kiterjedt távközlő hálózatok tervezése és méretezése, különleges számításigényű 
feladatok a beágyazott rendszerek területé, elosztott működésű alakfelismerő 
rendszer fejlesztése.  

Baross Gábor 
Közlekedéstudományok 
Doktori Iskola  
 

Közlekedési és logisztikai folyamatok és rendszerek közlekedésirányítási és 
szabályozó rendszerek, közlekedésgazdálkodási és működtetési rendszerek  

Kandó Kálmán Gépészeti 
Tudományok Doktori Iskola 

Járművek áramlástani gépeinek szilárdságtani problémái, komprimált földgáz 
hajtású járművek kifejlesztése.  

Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi 
Doktori Iskola 

Beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát támogató 
menedzsment-módszerek.  
A fenntarthatóság dimenzióinak nyomonkövetése és azonosítása szimulációs 
metodikával nemzetközi, regionális és települési színten.  

Tudományfilozófia és 
Tudománytörténet Doktori 
Iskola 

Tudományos módszertan elméleti és történeti vizsgálata, a tudományos 
eredmények társadalmi befogadásának problematikája, a tudomány és az 
áltudomány megkülönböztetésének kérdése. 

Pszichológia (Kognitív 
Tudomány) Doktori Iskola 

A tudás (észlelés, nyelv, emlékezeti szerveződés) formális elemzése a matematika, 
logika, filozófia és anyelvészet hagyományos diszciplínáinak alkalmazásával. A 
megismerést megvalósító biológiai rendszerek elemzése a tényleges biológiai 
megismerő rendszerek működésének, evolúciós kialakulásának, idegrendszeri 
szerveződésének, zavarainak kísérleti vizsgálata révén. 

Vásárhelyi Pál 
Építőmérnöki és 
Földtudományi Doktori 
Iskola 

közlekedési és vízgazdálkodási létesítmények szerkezeti eleminek vizsgálata 
szerkezetmechanikai- és anyagviselkedés-modellezés, 
különböző infrastrukturális létesítmények tervezési és üzemeltetési problémáinak 
vizsgálata 

Pattantyús Ábrahám Géza 
Gépészeti Tudományok 
Doktori Iskola 

anyagtudomány, mechanika, hőtan, áramlástan, 
géptervezés, gyártástechnológia, energetika, gépészeti folyamatok és eljárások 
elemzése, 
polimerek alkalmazása, mechatronika, terméktervezés, gyártásinformatika és 
mikromegmunkálások. 

 
A szakkollégiumok szakmai profilja a következő: 

Szakkollégium Szakmai profil 
Építész szakkollégium  Építőművészet és tervezés 
Építőmérnöki Szakkollégium Éprítőmérnökség 
Közlekedésmérnöki Szakkollégium járműgépészet, közlekedésmérnökség 
Liska Tibor Szakkollégium gazdasági tudományok 
Management Szakkollégium vezetési és szervezési tudományok 
Simonyi Károly Szakkollégium villamosmérnöki és informatika tudományok 
Szentgyörgyi Albert Szakkollégium  vegyész és biomérnöki tudományok 

 
 
TDK tevékenységet a Műegyetem  mind a 8 kara folytat, az adott kar szakmai 
spektrumába eső területeken. 
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4. A tehetséggondozás formái a projekt során  
A projekt során a tehetséggondozás főbb formáit a következők jellemezték: 

• a tehetséges diákok minél hamarabb történő bekapcsolása az egyetemi tananyagon 
túlnyúló igényes és szakmai és tudományos tevékenységbe; 

• a tehetséges diákok szakmai rendezvényeinek támogatása és tevékenységének 
infrastruktúrális segítsége; 

• a Doktori Iskolák élenjáró kutatásaiban résztvevő tehetségek személyi- és  
infrastruktúrális  támogatása.  

Az első pontot a BSc és MSc tanulmányok során megvalósítják a szakkollégiumok és 
TDK tevékenység, amelynek során lehetőség van olyan szakmai feladatokkal 
foglalkozni, amelyek kiválasztják és erősíti a  tehetséget. A fenti célokhoz kapcsolódó 
tevékenységet az alábbi táblázat mutatja: 

 

 Doktori iskolák Szakkollégiumok  TDK 
Tevékenységek A DI-k szakmai 

spektrumába vágó 
nemzetközileg élenjáró 
kutatásokban való 
részvétel,  

Képzések, versenyek, 
tanulmányutak, 
tréningek 

Tudományos 
műhelymunka erősítése,  

Célcsoport Doktoranduszok, 
doktorjelöltek,  
postdoc-ok 

Mélyebb szakmai 
irányultsággal 
rendelkező BSc, MSc 
diákok  

BSc, MSc diákok 

Infrastruktúrális 
támogatás 

Szuperszámítógép Keverőpult -új web portál 

 
A doktoranduszi és doktorjelölti kutatásokat illetően a tehetséggondozás főbb formái a 
következők: 

• rendszeres belső szakmai szemináriumokon való részvétel; 

• folyóirat és konferencia publikációk; 

• nemzetközi konferenciák/integrálódás a nemzetközi kutatási életbe; 

• kutatási infrastruktúra (speciális berendezések, gépek, mérőműszerek, nagy sebességű 
számítási eszközök) mélyebb megismerése; 

• új kutatási módszertan elsajátítása. 

 

A szakkollégiumokat illetően a tehetséggondozás főbb formái a következők: 

• a mérnöki karrierre és team munkára való felkészülés (csoportépítési, kommunikációs 
…stb tréningek); 

• az egyetemi tananyaghoz képest többlettudás megszerzésére irányuló önképzőkörök 
működtetése meghívott előadókkal; 
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• szakmai tartalommal bíró versenyek rendezése, amelyek új, innovatív megtoldásokat 
kívánnak; 

• tanulmányi utak szervezése és lebonyolítása, amelyek szakmai látókört tágítják; 

• adott szakmai tevékenységhez kapcsolódó speciális infrastruktúra beszerzése. 

 

A TDK-t illetően a tehetséggondozás főbb formái a következők: 

•  tudományos/innovatív dolgozatok TDK különdíjakkal történő elismerése; 

• a TDK műhelymunka jellegének erősítése; 

• a TDK dolgozatok bírálatát segítő web portál létrehozása. 

 
 
 
5. A projekt indikátorainak teljesítése 
 

  Bevont 
hallgatók 
száma 

Bevont 
oktatók 
száma 

K+F 
projektek 
száma 

Képzések száma Beszerzett 
Eszközök száma 

Publikációk Konferen
cia 

Teljesített  3026  471 55  61 41 268 632 

Előírt 1692 109 51 59 41 243 442 

 
A fenti táblázatból látható, hogy a  projet mindenben teljesítette a vállalt indikátorokat  
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6. Szakmai  megvalósítás és előrehaladás a Doktori Iskolákban  
Ez a fejezet a Műegyetem 14  Doktori Iskolájának projektbeli  szakmai tevékenységéről 
és a vállalt K+F projektekhez kapcsolódó  kutatásokról ad számot.   

 

6.1. Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola 

A Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola kutatásai nagy számításigényű, 
klaszter alapú szuperszámítógép rendelkezésre állását feltételező kutatási feladatokat, 
nevezetesen modellezési, jelfeldolgozási, szimulációs, anyagvizsgálati, térszámítási,  
hálózatszámítási és Smart Grid rendszerekhez kapcsolódó feladatokat foglalnak 
magukba. 
 
A VIK Villamos Doktori Iskola a TÁMOP 4.2.2 pályázat keretében realizálandó kutatásait a 
kar 5 tanszékének (AUT, EET, MIT, SZHVT, VET) közreműködésével az alábbi 
területeken fogalmazta meg: 
 

1. Különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek területén (MIT) 
2. Elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat (SZHVT) 
3. Nagyméretű térszámítási problémák vizsgálata (SZHVT, VET) 
4. Intelligens robotirányítási funkciók kutatása (AAIT)  
5. Számításigényes  modellezési, alakfelismerési és irányítási eljárások kutatása  (AAIT) 
6. Fémes mikrostruktúrák és kialakulásuk metallurgiai és szimulációs kutatása (ETT) 
7. Smart Grid viselkedésének kutatása intelligens módszerek alkalmazásával (VET) 

 
A fenti különleges számításigénnyel bíró projektek megvalósulása keretében az 
alábbiakban részletezett eredményeket értük el. 
 
1. A  különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek kutatási területen 
belül  kutatási irányaink a „Szolgáltatások biztonságának formális vizsgálatát”, „Orvosi 
célú képfeldolgozást” és a „Bioinformatikát” tartalmazták.  
A kritikus beágyazott alkalmazásokat illetően a szolgáltatások biztonságának formális 
vizsgálata területén az adott munkaszakaszban kidolgoztunk egy módszert a kritikus 
rendszerek tervezése során használt fejlett szakterület-specifikus nyelvek 
konzisztenciájának és teljességének ellenőrzésére, amely a Z3 tételbizonyító rendszert 
használja fel. 
Az orvosi célú képfeldolgozáson belül a mellkasi röntgenfelvételek feldolgozása terén új 
módszerek bekapcsolásával kívántuk növelni az elváltozásdetektálás hatékonyságát. A 
detektálás hatékonyságának további növelését jelentheti, ha a két irányból készült (PA és 
laterális) felvételek mellet vagy azok helyett több tíz felvételt készítünk különböző 
szögből. A mintegy 50-70 felvétel lehetőséget ad a vizsgált objektum (jelen esetben a 
mellkas) kvázi 3D-s képének rekonstrukciójára.  
A nagy számításigényű feladatok közül is kiemelten nagy erőforrásigényű 
bioinformatikai területen  a genetikai információ olyan feldolgozása a cél, amely az 
orvosi alkalmazást is lehetővé teszi. A félév folyamán sikeresen lezártuk a fogfejlődés, a 
heroinfüggés és a leukémia genetikai hátterének a kutatását, amelyek elfogadásra is 
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kerültek. Hasonlóan sikerült véglegesíteni a komplex célváltozókhoz tartozó jegytanulási 
és biomarker felfedezési összefoglalást. 
 
2. Az elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálatok területén kutatási 
eredményeink egy csoportja a végeselem módszer egy speciális változatához 
kapcsolódott. Módszerünk a hagyományos módszerrel szemben nem a globális rendszer-
mátrix  összeállításán („asszemblálásán”) alapszik, hanem egy – általában Krylov 
altérbeli – iteratív megoldó implementálása során a globális rendszer-mátrixon végzett 
műveleteket visszavezetjük a lokális elem-mátrixokon végzett műveletekre (element-by-
element, EbE módszer).  
 
Egy másik fontos témakörünk a hiszterézises mágneses anyagok numerikus modellezése. 
A cél egy kereskedelmi szoftverhez (Comsol Multiphysics) implementálni egy 
hiszterézises nemlineáris mágneses térszámítási problémát megoldó algoritmust.  
 
Harmadik témánk célja nagyméretű síkfelületű minták (fa, beton, betonit, stb.) 
nedvességtartalmának meghatározása mikrohullámú anyagparaméter-mérésen keresztül. 
Itt az aktuális beszámolási periódusban, egy új kialakítású koaxiális rezonátor készült el, 
mely lehetővé teszi vastag minták (max 10 cm átmérő) belsejében lévő 
nedvességtartalom monitorozását.  
 
3. A nagyméretű térszámítási problémák kutatása területén az EMC-vizsgálatokhoz 
használt reflexiómentes kamrák modellezésével, a gyakorlati alkalmazás szempontjából 
lényeges kérdésekkel foglalkoztunk. Nevezetesen a korábban kidolgozott ekvivalens 
modellt felhasználva a kamra – geometriailag egyszerűsített, de elektromágneses 
szempontból ekvivalens – szimulációjával foglalkoztunk. Ebben a fázisban a vizsgálati 
frekvenciától függően teljes végeselemes, illetve dekompozíción alapuló csatolt, iteratív 
megoldást kerestünk. Modellünk segítségével a gyakorlatban szokásos struktúrák széles 
frekvenciatartományban (30 MHz – 1000 MHz végezhetők). A kutatás jelen fázisában a 
gyakorlati alkalmazás szempontjából lényeges kérdésekkel foglalkoztunk. 
 

Egy másik témakörben is folytatódott a kutatás, amelynek témája a frekvenciaszelektív 
felületek modellezése volt. A kutatás során kidolgozásra került egy újfajta numerikus 
módszer, amellyel hatékonyan lehet frekvenciaszelektív felületeket szimulálni. A 
kidolgozott eljárás egy közelítő számítás, amely jobban közelíti a pontos eredményt, mint 
az irodalomból ismert egyéb közelítő eljárások, viszont az erőforrásigénye 
nagyságrendileg azonos az ismert eljárásokéval.  A modell egy impedancia típusú 
peremfeltételt felhasználó felületi integrál-egyenletes megoldás.  
 
A nagy számítási igényű elektrosztatikai problémák közül a villámok kialakulásakor 
megjelenő igen nagy töltéssel rendelkező töltésgócok, továbbá az elő- és az ellenkisülés 
vizsgálatára alkalmas számítási modellt dolgoztunk ki, ezáltal a villámcsapás kockázata 
pontosabban becsülhető. Kidolgoztunk egy hatékonyabb kockázatmenezsment rendszert, 
az eredményeket publikáltuk.  
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Létrehoztunk egy olyan új elektrosztatikus porleválasztó modellt, amely figyelembe veszi 
a táplálás rendkívül gyors változásait, kezeli a különösen nagy ellenállású porokat, 
továbbá számol a felfogó elektródon lerakódó por töltésével és az ellenkorona-kisülések 
által okozott tértöltésváltozásokkal. Kialakítottunk egy laboratóriumi porleválasztó 
modellt az általunk kidolgozott új numerikus számítási modell validációja folyik. A nagy 
számítási igényű elektrosztatikai problémák közül kiemelten foglalkoztunk az 
elektrosztatikus védőruházatok védőtényezőjének vizsgálatával. A modellezés és a 
laboratóriumi mérések alapján védőruházatok védőtényezőjének mérésére kidolgoztunk 
egy új, az eddigieknél hatékonyabb mérési eljárást. 
 
4. Az Intelligens robotirányítási funkciók kutatása területén a tárgyidőszakban a 
kutatási tevékenység fókuszába az autószerű kinematikai modellel rendelkező robotok 
vizsgálata és az ilyen modellt figyelembe vevő pályatervezési algoritmusok kutatása 
került. Az ismert pályatervezési algoritmusok általános anholonóm rendszerek, vagy 
speciálisan az autószerű kinematikai modellek számára kínálnak megoldást a 
pályatervezési problémára. Ezen módszerek egyik csoportjába az ún. kormányozási 
módszerek (steering methods) tartoznak, amelyek szabad térben (akadályok figyelembe 
vétele nélkül) végzik a pályatervezést. Ezek között vannak olyanok, amelyek optimális 
megoldást szolgáltatnak autószerű robotok esetén. Ugyanakkor valós feladatok esetén 
önmagukban nem alkalmazhatók az akadályok jelenléte miatt. A másik csoportba 
globális pályatervezési módszerek tartoznak, amelyek valamelyik kormányozási 
módszert, mint modult használják, és az akadályokkal való ütközésmentességet attól 
függetlenül ellenőrzik.  
 
Különösen problematikus a pályatervezés autószerű robotok számára szűk 
környezetekben, ahol a minimális fordulási sugárra vonatkozó korlátozás miatt bizonyos 
szituációkban több irányváltással járó manőverezésre lehet szükség. Ezekre az esetekre 
fejlesztettük ki a C*C(S) pályatervezési algoritmust, amely működési elve alapján az 
approximációs módszerekhez sorolható. Az algoritmus egy előzetesen megtervezett, 
egyenes szakaszokból álló globális pályához tervez az autószerű robot által is 
végrehajtható lokális pályákat.  

 
5. Modellezési, alakfelismerési és irányítási eljárások kutatásán belül a modellezés 
terülén végzett korábbi kutatásaink során a rendszeridentifikációs feladatokban a 
becslésekhez tartozó konfidencia tartomány generálását vizsgáltuk. Az előjelperturbált 
összegek módszere (SPS) alkalmas úgy konfidencia intervallum készítésére, hogy a 
méréseket terhelő zajról nem tételez fel ismert eloszlást, csak az eloszlás nulla körüli 
szimmetrikusságát követeli meg. Az elmúlt időszakban ezt az eljárást általánosítottuk és 
származtattunk belőle új, hasonlóan megengedő feltételeket kikötő eljárásokat. 
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A gépi látás alapú térképezési és lokalizációs algoritmusok kutatása során korábban 
megvizsgáltuk a képekből kinyerhető leírók invariancia tulajdonságait és alkalmazási 
lehetőségeit lokális leírókból generált összevont leírók készítésére.  
 

Az alakfelismerés területén a fejlesztést a tesztelés fázisa követte. Számos mérést 
végeztünk arra nézve, hogy a rendszer miként teljesít különböző kísérleti 
környezetekben. Többféle adatbázison (GPDS300, SVC2004, SigComp09) teszteltük a 
rendszert és értékeltük az eredményeket. A kutatómunka egyik konklúziója, miközben a 
hamis negatív döntések arányát lehetséges rendkívül alacsonyra (0.5% alá) csökkenteni, 
addig sajnos a hamis pozitív döntések arányánál ez a szám 10% körüli volt. A jelenség 
magyarázata, hogy a jelenleg vizsgált 3 jellemzőtípus (alapvonalak, hurkok és néhány 
globális jellemző) diszkriminatív ereje önmagában még túl alacsony ahhoz, hogy a 
legjobb minőségű hamisítványokat sikeresen szét lehessen választani az eredeti 
aláírásoktól. 
 
Teljesítményelektronikai rendszerek szimulációs vizsgálata során azonosítottuk az 
inverter-szimulátor rendszerpár működési pontatlanságának okát. Mivel a szimulált 
áramkörre jutó feszültség ugrásszerűen változik, kiemelt jeléentőségű, hogy milyen sűrűn 
veszünk abból mintákat, azaz milyen hosszú ideig számolunk helytelen feszültséggel. 
Javaslatot dolgoztunk ki egy lehetséges kompenzációs módszerre a probléma kezelésére. 
Sikerült számszerűsíteni a kompenzációval elkövetett szimulációs hibát, valamint a 
kompenzáció ellenére megmaradó hibát is. Megmutattuk, hogy a hiba így jelentősen 
csökkenthető, ami azt mutatja, hogy a bemenet minél sűrűbb mintavételezése kell, hogy 
legyen a legfontosabb cél egy HIL szimulátor tervezésénél. 
 
 
6. A fémes mikrostruktúrák és kialakulásuk metallurgiai és szimulációs kutatási 
területen belül három fő kutatási iránnyal („Elektrokémiai migrációs jelenségek 
vizsgálata és modellezése”, „Ni-Sn, Ag-Sn, Sn-Cu intermetallikus rétegnövekedés 
vizsgálata”, „Gőzfázisú forrasztás méréstechnikája és fizikai modellezése”) 
foglalkoztunk.  
 
Elvégeztük az Sn63Pb37, Sn62Pb36Ag2, SAC305, SAC405, SACX0307, SACX0807 
forraszok elektrokémiai migrációs (ECM) átfogó vizsgálatát. Ehhez un. vízcsepp tesztet 
alkalmaztunk, ahol tesztek során a meghibásodásig eltelt időket vettük az összehasonlítás 
alapjául. A hibahatárral, egy rögzített érték elérésével határoztuk meg a ezeket az idő 
értékeket. Végbement egy olyan új mérési módszer kidolgozása, aminek segítségével 
extrém körülmények között (magas hő és pára) „in-situ” és „real-time” figyelhetjük meg 
a víz kondenzáció folyamatát és az utána következő zárlatképződési mechanizmust, 
különböző felületi vezető-szigetelő-vezető struktúrákon.  
Folytattuk a gőzfázisú forrasztás rendszerének modellezését és a modell finomhangolását, 
pontosítását. A modellezést kiegészítendő három különböző nyomásérzékelő szenzort 
illesztettünk a rendszerhez, melyek kiválasztása különböző megfontolások és 
irodalmi/ipari példák alapján történt. Megállapítottuk, hogy a nyomás mérésével (egyúttal 
a gőz sűrűségének és koncentrációjának vizsgálatával), időben és térben a 
hőmérsékletmérésnél pontosabban jellemezhető a gőztér állapota.  
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7. A Smart Grid-del  kapcsolatos kutatási feladatok egyik legfontosabbika a szélenergia-
hasznosítás, valamint az intelligens villamosenergia-rendszer, elsősorban az 
energiatárolási megoldások területére terjed ki.  
 
A vizsgált időszakban a kutatás fő vonala két olyan, egymást kiegészítő módszer 
kidolgozása volt, melyek segítségével meghatározható(k) a villamosenergia-rendszerrel 
szinkron működő energiatároló eszköz(ök)nek azon főbb technológiai paraméterei 
(névleges teljesítmény, kapacitás, ciklikus hatásfok), melyek segítségével tényleges 
tároló-méretezés elvégezhető. Vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy amennyiben a 
jövőben Magyarország teljes beépített szélerőművi kapacitása nőne a jelenlegi 330 MW-
os értékhez képest, az mennyiben befolyásolná az energiatároló paramétereit. A 
kidolgozott módszereket egyrészt a szélerőművek állandóan változó teljesítménye által 
jelentett gradiens események vizsgálatára, másrészt a menetrendezési hiba 
csökkentésének vizsgálatára alkalmaztuk. 

 
Beszámoló a Doktori Iskola K+F projektjeinek előrehaladásáról  
 
1. Különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek 

területén 
 
A  kutatási területen belül három fő kutatási irányt jelöltünk, amelyek a következők:  
 

1. A szolgáltatások biztonságának formális vizsgálata; 
2. Az orvosi célú képfeldolgozás;   
3. Bioinformatika. 

 
A beszámolási periódus időszakában a különleges számításigényű beágyazott rendszerek 
területén több irányban is folytatódtak kutatások, alapvetően doktorjelöltek, 
doktoranduszok és MSc hallgatók bevonásával. Oktatók elsősorban a kutatás irányítására, 
illetve az eredmények értékelésében és publikálásában való segítségre kerültek 
bevonásra. A doktoranduszok és a doktorjelöltek esetében a támogatás elsősorban arra 
irányult, hogy idejüket engedjük minél meghatározóbb mértékben a tudományos 
munkájukra és előrehaladásukra összpontosítani. 
 
A kritikus beágyazott alkalmazásokat illetően a szolgáltatások biztonságának formális 
vizsgálata területén az adott munkaszakaszban egyrészt a nagyméretű hatékony 
nyomonkövethetőségének biztosításának területén értünk el új tudományos eredményeket 
az ipari környezetben elterjedten használt EMF modellek felett, kidolgozva egy gyenge 
kapcsolatokon alapuló módszert, amely szervesen épül az előző időszakban kidolgozott 
származtatott (számított) attribútumok hatékony kezelését támogató technikára. Az 
eredményeket a modellvezérelt tervezés legrangosabb nemzetközi konferenciáján 
(ACM/IEEE MODELS 2012) mutattuk be, és meghívást kaptunk a konferencia legjobb 
cikkeit összegyűjtő Software and Systems Modeling (Springer) folyóirat különszámába 
is, amely cikket júniusban adtunk be. Továbbá kidolgoztunk egy módszert a kritikus 
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rendszerek tervezése során használt fejlett szakterület-specifikus nyelvek 
konzisztenciájának és teljességének ellenőrzésére, amely a Z3 tételbizonyító rendszert 
használja fel. E kutatásról a MODELS 2013 konferencián jelenik meg publikációnk 
szeptemberben. 
 
Az orvosi célú képfeldolgozáson belül a mellkasi röntgenfelvételek feldolgozása terén 
folytatódott a kutatás. A kutatás folytatásaként egyrészt új módszerek bekapcsolásával 
kívántuk növelni az elváltozásdetektálás hatékonyságát, másrészt eddig nem vizsgált 
elváltozások detektálásához alkalmazható eljárások kidolgozását indítottuk meg. Az 
előbbi téren több felvétel együttes elemzését kezdtük meg. Ennek első lépése, hogy a 
leggyakrabban készülő PA felvételeken túl laterális felvételek is készülnek. A laterális 
felvételek lehetőséget adhatnak a PA felvételen takarásban lévő elváltozások 
detektálására.  
A detektálás hatékonyságának további növelését jelentheti, ha a két irányból készült (PA 
és laterális) felvételek mellett vagy azok helyett több tíz felvételt készítünk különböző 
szögből. A mintegy 50-70 felvétel lehetőséget ad a vizsgált objektum (jelen esetben a 
mellkas) kvázi 3D-s képének rekonstrukciójára. Ezt az elvet alkalamzza a tomoszintézis, 
melynek legfontosabb rekonstrukciós algoritmusait elemeztük a kutatás elmúlt idősza-
kában. A rekonstrukciós eljárások elvileg eltérő megközelítést alkalmaznak, és mind a 
visszaállított kép minőségében, mind a számítás sebességében különböznek egymástól. A 
kutatás célja az”optimális” visszaállítás, azzal a feltétellel, hogy a számítási idő – 
figyelembe véve a ma már olcsón elérhető grafikus processzorok adta lehetőségeket is – 
képkészletenként a néhány perc időtartományon belül maradjon.  
A bioinformatikai területen  a tanszéki kemoinformatikai és orvosbiológiai 
munkacsoportban a nagyléptékű kémiai, molekuláris biológiai és orvosi információk 
tudásfúziójának kutatását folytattuk. A félév folyamán sikeresen lezártuk a fogfejlődés, a 
heroinfüggés, és a leukémia genetikai hátterének a kutatását. Hasonlóan sikerült 
véglegesíteni a komplex célváltozókhoz tartozó jegytanulási és biomarker felfedezési 
munka összefoglalását. A hatáserősség bayesi megközelétésére kidolgozott módszertant 
egy összefoglaló cikkben publikáltuk. A gyógyszerkutatás korai fázisainak támogatására 
egy egyoldalú, többszempontú és hierarchikus információkat befogadni képes feldúsulás 
elemzési statisztikai módszertant dolgoztunk ki, amelynek publikálása folyamatban van. 
A gyógyszerkutatás késői fázisainak támogatására a korábban kidolgozott kernel alapú 
módszer több alkalmazáson való részletes kiértékelését és egy alkalmazási protokolljának 
a kidolgozását végeztük el, amelyet egy szakcikk keretein belül tervezünk beadni. A 
betegségek genetikai hátterének felderítésére a bizonytalan információk axiomatikus 
kezelésére a kernel alapú génprioritizálási módszereket egy valószínűségi keretre, majd 
egy döntéselméleti keretre általánosítottuk, amely eredményeket egy cikkben foglaljuk 
össze. A genotipizálás méréstechnikai kiterjesztésére beadott magyar szabadalmi 
folyamatot folytattuk és külföldi beadása is megtörtént. 
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2. Elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat  
 
A 2013. augusztusában megrendezésre került PIERS (Progress in Electromagnetics 
Research Symposium) konferencián  „GPU-optimized Parallel Preconditioners for Finite-
element Models Using Element-by-element Strategies” címmel tartottuk meg azt az 
előadást, amely az aktuális projektszakaszban elvégzett munkát, illetve annak 
eredményeit foglalta  össze. Hasonló témában tartottunk  előadást  2013. júliusában, a 
Budapesten tartandó COMPUMAG 2013 konferencián is, melynek címe „GPU-
optimized parallel preconditioners for the element-by-element finite element method”. 

Az előadások során a végeselem módszer egy speciális változatát mutattuk be, amely a 
hagyományos módszerrel szemben nem a globális rendszer-mátrix  összeállításán 
(„asszemblálásán”) alapszik. A módszer lényege, hogy egy  – általában Krylov altérbeli – 
iteratív megoldó implementálása során a globális rendszer-mátrixon végzett műveleteket 
visszavezetjük a lokális elem-mátrixokon végzett műveletekre (element-by-element, EbE 
módszer). A módszer azon a feltevésen alapszik, hogy az asszemblálás művelet lineáris. 
Egy további, rendhagyó lépésként a lokális elem-mátrixokat nem tároljuk el, hanem a 
megoldás minden iterációjában újra és újra kiszámítjuk (matrix-storage-free method). Ily 
módon a módszer memóriaigénye a problémát reprezentáló háló csomópontjainak és 
azok összeköttetéseinek (ún. „tesselation data”) tárolására redukálódik. 

Az általunk választott Krylov altérbeli megoldó, a bi-conjugated gradient (BiCG) 
módszert sikeresen alkalmaztuk a Laplace egyenlet megoldására egy statikus áramlási 
példa kapcsán. A modellezett probléma egy ECG (elektrokardiogram) forward probléma 
volt, melynek során egy emberi torzóban kerestük az áramelosztást, miközben a szívbe 
helyeztünk egy elektródát. 

Ennek oka, hogy a BiCG algoritmust a Jacobi prekondícionálóval tudtuk csak gyorsítani. 
Ez a megoldott problémából eredő rendszermátrixra, mivel az erősen diagonál domináns, 
jónak bizonyult. Felmerülhet a kérdés, hogy ha nem asszembláljuk a globális rendszer-
mátrixot, mégis hogyan tudtuk a prekondícionálót előállítani. Természetesen ehhez 
asszemblálni kellett a globális mátrixot, pontosabban szólva annak egy részét, a 
diagonált. Ezt eltároltuk, mivel mérete elhanyagolhatóan kicsi: egy vektor, melynek 
hossza megegyezik a rendszer szabadsági fokainak számával. Kevésbé diagonál 
domináns problémákra azonban ez a (legegyszerűbb) prekondícionáló nem tudja 
megfelelően alacsony értékre csökkenteni a megoldandó mátrix kondíciószámát.  

Annak érdekében, hogy jobb tulajdonságokkal bíró prekondícionálókat találjunk, olyan 
EbE prekondícionáló módszereket kerestünk, amelyek alkalmasak a matrix-storage-free 
implementációra. Több ilyet is találtunk, ezek közül a Hughes-Winget EbE 
prekondícionálót (a szerzők neveiből képezve), illetve a Gauss-Seidel EbE 
prekondícionálót emelném ki. Mindkét módszer elemszinten van megfogalmazva, azaz 
nem szükséges a globális rendszermátrixot asszemblálni. A fő különbség, hogy míg az 
előbbi a lokális elem-mátrixból egyfajta LU faktorizációval kapható (Crout factorization), 
addig az utóbbi egyszerűen csak az elem-mátrixot bontja alsó- és felső háromszög 
mátrixokra. Ily módon ez utóbbi számítási igénye jóval alacsonyabb, miközben a vizsgált 
irodalom alapján nagyon hasonló teljesítményt nyújt.  
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Az előző projektszakaszban sikeresen implementáltuk a fenti algoritmusokat MATLAB 
környezetben. A mostani projektszakaszban pedig a módszert sikeresen ültettük át a 
GPGPU kártyákon futtatható, erősen párhuzamosított CUDA kóddá. Az elért 
eredmények összhangban állnak a megelőző MATLAB szimulációkkal. Az iterációszám 
jelentős csökkenése ellenére azonban a program futási ideje nem csökkent jelentősen, 
köszönhetően az új prekondícionálók számítási igényének és a megoldott 
egyenletrendszer diagonál domináns tulajdonságának. Arra számítunk, hogy mind az 
iterációszám, mind a megoldási idő a kevésbé szimmetrikus formalizmusok (ill., 
operátorok) esetében jelentősen javul majd a Jacobi skálázáshoz viszonyítva. 

 
Egy másik fontos témakörünk a hiszterézises mágneses anyagok numerikus modellezése. 
A cél egy kereskedelmi szoftverhez (Comsol Multiphysics) implementálni egy 
hiszterézises nemlineáris mágneses térszámítási problémát megoldó algoritmust. Az 
eddigi munka során implementálásra került az egy dimenziós problémát megoldó modell. 
A felhasznált hiszterézis-modell az irodalomból ismert Preisach-modell. Az elkészített 
megoldó bizonyos részei párhuzamosíthatók, ezért a modell GPU-ra történő 
realizációjának az elkészítése is folyamatban van. A további munka során a 
háromdimenziós modell elkészítése lesz a célkitűzés. 
 
Az alprojekten belüli harmadik téma célja nagyméretű síkfelületű minták (fa, beton, 
betonit, stb.) nedvességtartalmának meghatározása mikrohullámú anyagparaméter-
mérésen keresztül. A vizsgált anyag dielektromos állandójának, illetve ezen paraméteren 
keresztül a nedvességtartalmának a meghatározása egy koaxiális rezonátor alapú olcsó 
rádiós modulokat felhasználó mérőrendszerrel történik, mely eszköz a korábbi 
periódusban készült el. Az aktuális beszámolási periódusban, egy új kialakítású koaxiális 
rezonátor készült el, mely lehetővé teszi vastag minták (max 10 cm átmérő) belsejében 
lévő nedvességtartalom monitorozását. Ezen kívül egy grafikus felhasználói felület is 
elkészült, melyen a mérés fajtáját (frekvenciasöprés, vagy adaptív mintavétel) a 
mintavételi pontok számát be lehet állítani, illetve grafikusan megjeleníti a mérési 
eredményeket, melyekből egy adatbázis segítségével (görbeillesztés) meghatározza a 
minta komplex dielektromos állandóját. Az adatbázis térszámítási modellek 
alkalmazásával került kialakításra. A minta dielektromos állandójának az ismeretében a 
nedvességtartalom kiértékelésének fejlesztése jelen pillanatban is tart. Az eddig kipróbált 
kompozit anyagokra vonatkozó keverési modellek a Maxwell-Garnet és a Brugamann 
voltak. Azonban ezen általános modellek helyett egy fára vonatkozó modell kidolgozása 
van folyamatban, melytől a nedvességtartalom pontosabb meghatározhatóságát várjuk. 
Az elért eredményekből egy konferencia előadás hangzott el (MAREW, Pardubice, 
2013), angol nyelven, illetve a konferencia kiadványában is megjelent a cikk (Címe: 
„Complex Dielectric Parameter Measurement by Coaxial Resonator and ISM Band Radio 
Module”). Egy további konferencia cikk került leadásra (EUCAP2013, Dubrovnik) 
„Permittivity Measurement Using Coaxial Resonators” címmel. Ezen kívül egy nagyobb 
terjedelmű (10-12 oldal) összefoglaló folyóirat cikk is készült az Automatica című 
folyóiratba. 
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3. Nagyméretű térszámítási problémák vizsgálata 
 
A kérdéses időszakban a már korábban elkezdett problémával, EMC-vizsgálatokhoz 
használt reflexiómentes kamrák modellezésével foglalkoztunk. Mivel a kutatás korábbi 
fázisaiban már elkészült az az általános modell, amelynek segítségével a kamrák 
vizsgálhatók, ebben az időszakban konkrét struktúrákat vizsgáltunk. Emlékeztetőül 
röviden összefoglaljuk, hogy az általános modell hogyan épül fel. A modellezés első 
fázisában a végtelen kiterjedésű, periodikus abszorberstruktúra egy elemi celláját 
vizsgáltuk, valamint definiáltuk azokat az összefüggéseket, amelyek segítségével az 
abszorber ekvivalens modellje előállítható. A második fázisban az ekvivalens modellt 
felhasználva a kamra – geometriailag egyszerűsített, de elektromágneses szempontból 
ekvivalens – szimulációjával foglalkoztunk. Ebben a fázisban a vizsgálati frekvenciától 
függően teljes végeselemes, illetve dekompozíción alapuló csatolt, iteratív megoldást 
kerestünk. 

 

Modellünk segítségével a gyakorlatban szokásos struktúrák széles 
frekvenciatartományban (30 MHz – 1000 MHz) végezhetők. A kutatás jelen fázisában a 
gyakorlati alkalmazás szempontjából lényeges kérdésekkel foglalkoztunk. 

 

Első lépésben az EMC-vizsgálatokhoz használt adóantennák modelljét pontosítottuk. 
Ennek kapcsán az alkalmazott bikonikus és log-periodikus antennák modelljét 
geometriailag úgy módosítottuk, hogy a szimulált elektromágneses viselkedés ne 
változzon, ugyanakkor a modell végeselemes analízise egyszerűbb legyen (görbült 
felületek szakaszonként lineáris közelítése). 

 

Második lépésben abszorberstruktúrákat vizsgáltunk. Különböző vastagságú és 
anyagparaméterekkel rendelkező ferritcsempék, illetve ezekkel kombinált – 
vezetőréteggel bevont – rácsos szerkezetű, rétegzett dielektrikumokból felépülő 
struktúrák ekvivalens modelljét határoztuk meg. 

 

Harmadik lépésben a kamra viselkedését vizsgáltuk különböző abszorberstruktúrák 
esetén. A gyakorlatban előfordul, hogy a kamra falának különböző részeit más-más 
abszorberrel borítják be. A vegyes abszorberes kamrákban az érzékenyebb felületekre 
általában jobb reflexiós tényezővel rendelkező – és jellemzően drágább – abszorbert 
tesznek, míg a kevésbé érzékeny területekre nagyobb reflexiójú – de olcsóbb – anyag 
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kerül. A megfelelő zónák és abszorberstruktúrák kiválasztásához jól használható a 
modellünk, mely ugyancsak hasznos segítség a kamra ajtajának megtervezésekor. 

Jelen kutatási fázis negyedik lépéseként a kamrák minősítéséhez használt – 
szabványokban rögzített – elrendezéseket vizsgáltuk. Ezen szabványok a kamra tényleges 
méreteitől függetlenül definiálnak egy olyan térrészt, amelyben a megfelelő távolságban 
elhelyezett adóantenna által létrehozott térerősség-eloszlás bizonyos kritériumoknak 
megfelel. 

 

Ezen kritériumok egyike a térrész különböző pontjaiban mért térerősségek abszolút 
értéke közötti eltéréseket maximalizálja. Mivel a módszerünkkel közvetlen módon 
meghatározható a térerősség a kamra bármely pontjában, segítségével a kamraminősítő 
teszt teljes egészében virtuális környezetben végezhető el és értékelhető ki. Ez a 
gyakorlatban rengeteg időt és pénzt takaríthat meg a fejlesztők számára, hiszen 
anyagbeszerzési és építési költségek még nem jelentkeznek. 

 

A másik gyakran használt kritériumrendszer az ideális, szabad térben (teljesen 
reflexiómentes környezetben) vagy vezető síklemez feletti (részben reflexiómentes 
környezetben) kialakuló térerősség-eloszláshoz viszonyítja a térrészen belül bizonyos 
pontokban kialakuló intenzitást. Ezen szabvány szerinti virtuális ellenőrzéshez is 
használható a módszerünk, először azonban a referenciatérerősség-eloszlást kell 
meghatároznunk. Ehhez a kamra falán sugárzási feltételt kell előírnunk, és a végeselemes 
analízist elvégeznünk. Megjegyezzük, hogy az ideális reflexiómentes esetben – nagyobb 
frekvenciákon – a sugárzási feltétel a kamra faltávolságánál kisebb távolságban is 
felírható (illetve a dekompozíciós megoldással teljesen elhagyható), ezáltal a számítás 
erőforrásigénye csökkenthető. Fontos azonban, hogy a vizsgálati térrészben azonos 
minőségű hálót generáljunk, ellenkező esetben az összehasonlított térerősség-értékek 
közti különbségek a numerikus megoldás stabilitási hibáit is tartalmazni fogják. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a kutatás során egy olyan általánosan használható 
módszert fejlesztettünk ki, amely hatékonyan használható EMC-kamrák modellezéséhez 
és fejlesztéséhez, illetve EMC-vizsgálatok tervezéséhez. 

 
Egy másik témakörben is folytatódott a kutatás, amelynek témája a frekvenciaszelektív 
felületek modellezése volt. A kutatás során kidolgozásra került egy újfajta numerikus 
módszer, amellyel hatékonyan lehet frekvenciaszelektív felületeket szimulálni. A 
kidolgozott eljárás egy közelítő számítás, amely jobban közelíti a pontos eredményt, mint 
az irodalomból ismert egyéb közelítő eljárások, viszont az erőforrásigénye 
nagyságrendileg azonos az ismert eljárásokéval.  A modell egy impedancia típusú 
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peremfeltételt felhasználó felületi integrál-egyenletes megoldás. A módszert bemutattuk a 
Mesterpróba 2013 konferencián, és elfogadták a tizenkilencedik COMPUMAG 
Conference on the Computation of Electromagnetic Fields nemzetközi konferenciára is, 
ahol poszter prezentációként került bemutatásra. 
 
A nagy számítási igényű elektrosztatikai problémák közül, a villámok kialakulásakor 
megjelenő igen nagy töltéssel rendelkező töltésgócok, továbbá az elő- és az ellenkisülés 
vizsgálatára alkalmas számítási modellt dolgoztuk ki. 
A villámvédelem fontos kérdése a kockázatmenedzsment. A kidolgozott modell 
segítségével pontosabban számítható a kockázat, ezáltal hatékonyabb  
kockázatmenedzsment valósítható meg. Az eredményeket publikáltuk a Electrostatics 
2013 konferencián, az előadás cikke megjelent a Journal of Electrostatics folyóíratban. A 
publikáció adatai: Farkas T D, Szedenik N, Kiss I: Sensitivity analysis in lightning 
protection risk management. Journal of Electrostatics 71 (3) pp. 582-585. 
 
Az ipari elektrosztatika széles körben alkalmazott eszköze az elektrosztatikus 
porleválasztó berendezés. Ezen berendezések a levegőtisztaság-védelem fontos eszközei. 
A porkibocsátás csökkentése szempontjából fontos és gazdaságos megoldás a létező 
berendezések felújítása a legmodernebb technológiával. A technológia összetettsége és 
költségei miatt elengedhetetlen a készülő berendezés modellezése, mivel az utólagos 
módosítások nehézkesek és költségesek.  
Létrehoztunk egy olyan új elektrosztatikus porleválasztó modellt, amely figyelembe 
veszi a táplálás rendkívül gyors változásait, kezeli a különösen nagy ellenállású porokat, 
továbbá számol a felfogóelektródon learkódó por töltésével és az ellenkorona-kisülések 
által okozott tértöltésváltozásokkal. A számítási modell validálására kialakítottunk egy 
laboratóriumi porleválasztó modellt. A laboratóriumi modellen a méréseket elkezdtük, az 
eredményeket publikáltuk a 2013. évi ICESP konferencián. 
  
A nagy számítási igényű elektrosztatikai problémák közül kiemelten foglalkoztunk az 
elektrosztatikus védőruházatok védőtényezőjének vizsgálatával. A vizsgálatok során 
numerikus szimulációt végeztünk, a számítások eredményeként kimutattuk, hogy az 
arcvédőhákló használata kiemelt fontossággal bír a szakszemélyzet védelmében. 
 
Az elvégzett numerikus szimulációk eredményét laboratóriumi mérésekkel 
ellenőriztük. A mérések igazolták a numerikus számítások eredményeit. Az eredmények 
alapján kidolgoztunk az elektrosztatikus védőruhák védőtényezőjének mérésére szolgáló 
mérési eljárást, amely a korábbi szabványos méréseknél sokkal érzékenyebben méri a 
ruházat védőtényezőjét. Az eredményeket publikáltuk az Electrostatics 2013 
konferencián, az előadás cikke megjelent a Journal of Electrostatics folyóíratban. A 
publikáció adatai: Göcsei G, Németh B, Kiss I, Berta I: Shielding efficiency of 
conductive clothing in magnetic field, Journal of Electrostatics 71 (3) pp. 392-395. 
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4. Intelligens robotirányítási funkciók kutatása 
 
A mozgó robotok navigációjával kapcsolatban végzett korábbi kutatási tevékenységek 
középpontjában a távolodó horizontú globális dinamikus ablak módszer (GDWA/RHC – 
Global Dynamic Window Approach with Receding Horizon Control) állt. A módszer 
különböző változatai alkalmasak omnidirekcionális (holonóm), illetve bizonyos 
anholonóm (differenciális meghajtású) mobil robotok valósidejű mozgástervezésére. A 
módszer alapötlete a beavatkozók terében végzett optimumkeresés, mely a mozgás 
közben, ciklikusan zajlik, és célfüggvénye a robot konfigurációs terén értelmezett 
navigációs függvény. 
 
A GDWA/RHC módszer hátrányos tulajdonsága, hogy nem alkalmazható bármilyen 
anholonóm kinematikai modellel rendelkező robot esetében.  A differenciális meghajtás 
és a hozzá hasonló robotmodellek (pl. szinkron hajtás, egykerekű modell) sajátossága, 
hogy egy helyben fordulásra képesek, azaz a pozíció és az orientáció irányítása időben 
különválasztható. Emiatt, bár ezek is anholonóm robotmodellek, a mozgástervezés 
szempontjából könnyebben kezelhetőek. Ezzel szemben például a széles körben elterjedt 
autószerű (kormányzott) robotok esetén a pozíció és az orientáció nem független voltán 
túl a minimális fordulási sugár további korlátozást jelent irányítási szempontból.  
 
A kutatási tevékenység fókuszába emiatt az autószerű kinematikai modellel rendelkező 
robotok vizsgálata és az ilyen modellt figyelembe vevő pályatervezési algoritmusok 
kutatása került. A szakirodalomban számos pályatervezési algoritmus található, amelyek 
általános anholonóm rendszerek, vagy speciálisan az autószerű kinematikai modellek 
számára kínálnak megoldást a pályatervezési problémára. Ezen módszerek egyik 
csoportjába az ún. kormányozási módszerek (steering methods) tartoznak, amelyek 
szabad térben (akadályok figyelembe vétele nélkül) végzik a pályatervezést. Ezek között 
vannak olyanok, amelyek optimális megoldást szolgáltatnak autószerű robotok esetén. 
Ugyanakkor valós feladatok esetén önmagukban nem alkalmazhatók az akadályok 
jelenléte miatt. A másik csoportba globális pályatervezési módszerek tartoznak, amelyek 
valamelyik kormányozási módszert, mint modult használják, és az akadályokkal való 
ütközésmentességet attól függetlenül ellenőrzik. Ez utóbbiak között találhatunk 
approximációs módszereket, amelyek egy előzetesen megtervezett holonóm pályát 
iteratívan közelítenek; illetve valószínűségi alapú módszereket, amelyek véletlen 
mintákat vesznek a konfigurációs térből, és ezeket kötik össze lehetőség szerint lokális 
anholonóm pályákkal, így a globális tervezési feladatot egy gráf keresési problémára 
vezetik vissza. 
 
Különösen problematikus a pályatervezés autószerű robotok számára szűk 
környezetekben, ahol a minimális fordulási sugárra vonatkozó korlátozás miatt bizonyos 
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szituációkban több irányváltással járó manőverezésre lehet szükség. Ezekre az esetekre 
fejlesztettük ki a C*C(S) pályatervezési algoritmust, amely működési elve alapján az 
approximációs módszerekhez sorolható. Az algoritmus egy előzetesen megtervezett, 
egyenes szakaszokból álló globális pályához tervez az autószerű robot által is 
végrehajtható lokális pályákat. Ezek a lokális pályák legfeljebb három pályaszakaszból 
állnak, amelyek közül az első körív vagy egyenes szakasz, a második körív, a harmadik 
pedig egyenes szakasz. A lokális tervezés lényege, hogy a megtervezett pályadarabok a 
globális pálya valamelyik szakaszára érintőirányban érkezzenek meg. Ezáltal a végleges 
pálya az előzetes pálya mentén halad, ugyanakkor teljesíti a minimális fordulási sugár 
követelményét. 
 
Az egyenes szakaszokból és körívekből álló pályák problémája az, hogy a pálya menti 
görbület ugrásszerűen megváltozik a szakaszok találkozásánál. Emiatt az ilyen pályák 
pontos követése csak úgy valósítható meg, ha a robot a különböző görbületű szakaszok 
határán megáll a kormányozás idejére. Ennek kiküszöbölésére elkezdtük a módszer 
továbbfejlesztését, amely a minimális fordulási sugár (maximális görbület) korlátozás 
mellett a maximális görbületváltozási sebesség korlátozást is képes figyelembe venni. Ez 
a megközelítés új pályaprimitívek, ún. klotoid görbék használatát igényli. 

 
5. Számításigényes  modellezési, alakfelismerési és irányítási eljárások 
    kutatása 
 
A modellezés területén végzett korábbi kutatásaink során a rendszeridentifikációs 
feladatokhoz kapcsolódó paraméterbecslések konfidencia halmazainak megszerkesztése 
és feltérképezése volt a célunk. Ehhez az előjelperturbált összegek (SPS) módszerére 
építettünk. Ennek a módszernek az a nagyon fontos tulajdonsága, hogy a méréseket 
terhelő zajról nem tételez fel majdnem semmilyen a priori információt. Nulla körül 
szimmetrikus eloszlásokból származó független (nem feltétlenül azonos eloszlású) 
zajértékekkel terhelt mérésekből lehet az SPS segítségével véges mintaszám mellett is 
egzakt konfidenciájú hipotézisvizsgálatot végezni. 

 

Az előjelperturbált összegek módszerét sikerült általánosítanunk. Egy olyan 
hipotézisvizsgálati algoritmus családot karakterizáltunk, amelyből a méréseket terhelő 
zajról rendelkezésre álló információ függvényében lehet választani az adott feladathoz. A 
SPS módszer ebben a keretrendszerben történő vizsgálata lehetővé tette, hogy az eljárás 
bizonyos tulajdonságait vizsgálni tudjuk. Lineáris regressziós feladatok esetén 
megmutattuk, a hipotézisvizsgálathoz tartozó konfidencia halmazok összefüggőek és 
kellően gerjesztő bemenet esetén korlátosak is. Ezek a tulajdonságok nem öröklődnek 
tovább dinamikus rendszerek paraméterbecsléséhez tartozó konfidencia intervallumokra. 
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Megmutattuk, hogy ebben az esetben a konfidencia intervallumok tartalmazhatnak nem 
összefüggő komponenseket is. 

 

Az SPS módszer feltétezése szerint a zajminták függetlenek és szimmetrikus 
eloszlásokból származnak. Az általános algoritmuscsaládból hasonló tulajdonságokkal 
rendelkező algoritmust adtunk olyan feladattípusra, amiben a zaj értékek független 
azonos eloszlású valószínűségi változók (az eloszlásról semmilyen feltételezéssel él az 
algoritmus). 

 

Az alakfelismerés területén az aláírás-hitelesítő rendszer (AHR) fejlesztése mellett a 
kapcsolódó matematikai modellek kidolgozását is folytattuk. Tesztek sorozatával 
igazoltuk, hogy a gyakorlati adathalmazokon is jól teljesít a korábban kidolgozott 
jellemzőpárosítási algoritmusunk, így a módszert integráltuk a hitelesítő rendszerünkbe. 

               
Ezt követően a fókusz a kísérleti eredmények mellett az elméleti eredmények 
rendszerezése és megfogalmazása felé tolódott. Megvizsgáltuk és matematikai 
módszerekkel igazoltuk modellünk több, a gyakorlat számára fontos tulajdonságát, így 
például azt, hogy a mintaszám, vagy a független jellemzők számának a növelése mindig 
pontosabb osztályozási eredményhez fog vezetni. Emellett megfogalmaztunk egy sejtést, 
mely a rendszer egyetlen szabad paraméterének optimális becslését teszi lehetővé.  
 
A továbbiakban számos mérést végeztünk arra nézve, hogy a rendszer miként teljesít 
különböző kísérleti környezetekben. Többféle adatbázison (GPDS300, SVC2004, 
SigComp09) teszteltük a rendszert és értékeltük az eredményeket. A másik 
kísérletsorozatunk arra irányult, hogy megvizsgáljuk, egy semleges döntési kategória 
bevezetése mennyiben javíthatná a teljes osztályzási arányt. Eredményeink azt mutatták, 
hogy a javulás nagyban függ a semleges kategória jellegétől. Miközben a hamis negatív 
döntések arányát lehetséges rendkívül alacsonyra (0.5% alá) csökkenteni, addig sajnos a 
hamis pozitív döntések arányánál ez a szám 10% körüli volt. A jelenség magyarázata, 
hogy a jelenleg vizsgált 3 jellemzőtípus (alapvonalak, hurkok és néhány globális 
jellemző) diszkriminatív ereje önmagában még túl alacsony ahhoz, hogy a legjobb 
minőségű hamisítványokat sikeresen szét lehessen választani az eredeti aláírásoktól.  
 
Ennek megfelelően kísérleteink további irányát alapvetően az új, magas diszkriminatív 
értékkel rendelkező írásjellemzők felkutatása és beazonosítása fogja meghatározni. A 
döntést segíti, hogy a most alkalmazott írásjellemzőkön kívül további 4-5 típus 
vizsgálatával is foglalkoztunk, bár ezek az algoritmusok jelen formájukban egyelőre még 
nem alkalmasak az AHR rendszerbe való integrációra, bár az írásszakértői 
konzultációkkal együtt jó kiindulási alapot adnak további munkánkhoz. 
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A gépi látás alapú térképezési és lokalizációs algoritmusok kutatása során korábban 
megvizsgáltuk a képekből kinyerhető leírók invariancia tulajdonságait és alkalmazási 
lehetőségeit lokális leírókból generált összevont leírók készítésére.  
 
Megvizsgáltuk a tájékozódási pontok kinyerését mélységképekből is. A 
mélységszenzorok alacsony mélységfelbontása miatt új módszert dolgozunk ki a 
sarokdetektálásra kis mélységfelbontású képekben. A módszer mélységrétegekre bontja a 
képet, majd ezeken egyenként végez szűrési és alakzat-jellemző kinyerési feladatokat. A 
kapott jellemzők és heurisztikák alapján azonosítja és osztályozza a sarokpontokat. Az 
algoritmust teszteltük ideális és valós képeken egyaránt. A valós képek számos hátrányos 
tulajdonsággal rendelkeznek: zaj, torzítás, árnyékok, korlátos mélységinformációk. A 
kutatás során több publikáció is elkészült: AACS 2013, ECBS-EERC 2013, Periodica 
Politechnica – Electrical Engineering. 
 
A kutatás további részében megvizsgáltuk a kinyert leírók további felhasználási 
lehetőségeit (sarokdetektáláson túl), valamint a valós mélységképek hatékonyabb 
előfeldolgozására is megoldást kerestünk. 
 
A modern teljesítmény-átalakítók fejlesztése igen költséges és időigényes feladat, ahol 
a megfelelő szimulációs technikák alkalmazása különleges előnyökkel jár a modellezés 
és a tesztelés területén egyaránt. A számítógépes szimulációval szemben a hardveralapú 
(általában FPGA áramkörrel végzett) valósidejű szimuláció további előnye, hogy 
biztosítható az is, hogy a vezérlő ugyanazon a jelszinten mérhesse rendszer válaszát a 
szimulátor esetében, mint a valódi főáramkörnél. Így teljesen átlátszó tud lenni a 
szimuláció a vezérlő egység számára. A módszer a szakirodalomban HIL (Hardware-in-
the-Loop) szimuláció néven terjedt el. 
 
A projekt keretei közt korábban egy ilyen HIL szimulátor kifejlesztésére került sor, mely 
egy 250 kW-os naperőmű egy blokkját vezérlő DSP-hez készült. A modellezett 
teljesítményeletronikai áramkör egy háromfázisú inverter. Erről a munkáról egy 
folyóiratcikk készült már korábban, ami idén januárban jelent meg. 
 
A kutatást a különböző szimulációs algoritmusok vizsgálatának irányában folytattuk. A 
differenciálegyenletek megoldására sokféle módszer létezik, ebben a projektben azok 
jöhetnek szóba, amelyek fix lépésközzel dolgoznak, mert csak azok futtathatók valósidejű 
szimulátorokban. A változó lépésközű algoritmusok az offline szimulációkban 
használtak. A fix lépésközű algoritmusok alapvetően két csoportba sorolhatók: a 
numerikus integrálásból vagy a folytonos idejű rendszer diszkretizálásából 
származtathatók. 
 
Az első csoportba tartozik az előrelépő és a hátralépő Euler-módszer, amelyek a 
legegyszerűbbek, de a legpontatlanabbak is, csak lineáris változásokra adnak hibamentes 
eredményt. A trapézmódszer, ami a szakirodalomban elég elterjedtnek számít, hasonló 
számítási igényű. Mivel azonban másodfokú módszerről van szó, sokkal pontosabb. 
Viszonylag újdonságnak számít a diszkrét idejű állapotleíráson alapuló szimuláció. Két 
főbb lehetőség van: az ún. egységugrás-ekvivalencia (ZOH), illetve az ún. sebességugrás-
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ekvivalencia (FOH) alapú közelítés. Ezzel a két módszerrel valósítható meg a 
legpontosabb szimulátor, az viszont nem lehet moduláris felépítésű, a diszkretizáláshoz a 
teljes rendszer ismeretére van szükség, így jelen esetben nem tűnik célszerűnek ezek 
használata. 
 
Az egyik fontos kutatási irány a fent említett szimulációs algoritmusok összehasonlítása 
volt a korábbi háromfázisú inverteren. Arra kerestük a választ, hogy egy egyszerűbb, 
pontatlanabb módszert kisebb lépésközzel futtatva, vagy egy bonyolultabb, 
számításigényesebbet ritkábban futtatva kapunk az elméleti értékhez közelebbi 
eredményt. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a lépésköz csökkenésével egyre inkább 
eltűnik a szimulációs módszerek közti különbség, így érdemesebb a lépésközt minél 
lentebb szorítani. Az eredményekből egy konferenciacikk született. 
 
Felmerült a kérdés, hogy mi okozhatja mindezt. Megállapítottuk, hogy a szabályzó PWM 
jellegű kimenetének a mintavételezése a szimulációs hiba fő forrása. Mivel így a 
szimulált áramkörre jutó feszültség ugrásszerűen változik, sokat számít, hogy milyen 
sűrűn veszünk abból mintákat, azaz milyen hosszú ideig számolunk helytelen 
feszültséggel. Megvizsgáltunk egy lehetséges kompenzációs módszert erre a problémára. 
Sikerült számszerűsíteni a kompenzációval elkövetett szimulációs hibát, valamint a 
kompenzáció ellenére megmaradó hibát is. Megmutattuk, hogy a hiba így jelentősen 
lecsökken, ami azt mutatja, hogy a bemenet minél sűrűbb mintavételezése kell, hogy 
legyen a legfontosabb cél egy HIL szimulátor tervezésénél. 
 
 
6. Fémes mikrostruktúrák és kialakulásuk metallurgiai és szimulációs  
    kutatása  
 
Az előző kutatási jelenéshez képest jelentős előrehaladást két kutatási területen értünk el:  
 
1. Elektrokémiai migrációs jelenségek vizsgálata és modellezése: Az előző 
beszámoló során többek között ólommentes (SAC305, SAC405, SACX0307, 
SACX0807) forraszok elektrokémiai migrációs (ECM) átfogó vizsgálatáról számoltunk 
be, amit szobahőmérsékleten, labor körülmények között végeztünk. Ehhez elsőként ún. 
vízcsepp tesztet alkalmaztunk, ahol tesztek során a meghibásodásig eltelt időket vettük az 
összehasonlítás alapjául. Így, a következő ECM rangsor adódott (SAC0307 a 
legmegbízhatóbb): SAC305≥SAC0807≥SAC405≥SAC0307. A meghibásodási idők 
alapján az is kitűnt, hogy a SAC0807 új típusú forrasz szignifikánsan kisebb 
meghibásodásig eltelt időket mértünk, mint az összetételében is hasonló SAC0307-es 
forrasz. A különbség okának meghatározásához a forrasz felületén kialakult oxid rétegek 
megjelenesi formáját, vastagságát tanulmányoztuk Röntgen Fotoelektron 
Spektroszkópiával (XPS). Ez azért volt fontos, mert a kialakult oxid kötések is jelentős 
szerepet játszanak az ECM meghibásodási folyamatokban, illetve információt nyerhetünk 
az egyes forraszok korróziós rátájáról is, ami szintén összefüggésbe hozható az ECM-el. 
Az XPS eredmények végül is azt mutatták, hogy a SAC0807 forrasz esetében jelentősen 
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nagyobb lehet a korróziós ráta (mélyebb oxid profilok), ezért az ECM meghibásodásra 
vonatkozó hajlama is fokozottabb, mint a hasonló összetételű SAC0307 forrasznak. Ez 
utóbbi eredményeket hazai lektorált folyóiratban publikáltuk. 
 
Egy másik kutatási vonal során kifejlesztettünk egy olyan új mérési módszert, aminek 
segítségével extrém körülmények között (magas hő és pára) „in-situ” és „real-time” 
figyelhetjük meg a víz kondenzáció folyamatát és az utána következő zárlatképződési 
mechanizmust (ECM), különböző felületi vezető-szigetelő-vezető struktúrákon. Ez a 
megfigyelés rávilágított arra, hogy a klímakamrában végbemenő zárlatképződési 
folyamatok jobban modellezik a meghibásodási mechanizmust, mint a vízcsepp tesztes 
módszer. Ez utóbbi figyelmen kívül hagyja a páralecsapódás mechanizmusát, ami eltérő 
vezető-szigetelő-vezető struktúrákon más és más idő alatt mehet végbe, amit aztán 
verifikáltunk is:   
Az in-situ valós idejű mérési módszer segítségével kimutattuk, hogy a kondenzációs idő 
(MTTC) nem elhanyagolható a meghibásodásig eltelt idő egészét (MTTF) tekintve akkor, 
ha csak a hordozó anyagában van különbség (FR-4 vs. Poliimid esetén) és minden más 
paraméter megegyezik, valamint a vezetőpálya anyaga ezüst vagy réz. Ezért az ezüst és 
réz migrációs meghibásodásokra alkalmazott gyorsítási modellek kiegészítésre szorulnak 
a fenti feltételek figyelembevételével: 

MTTF = MTTC + MTTD, ahol MTTD a kondenzációs idő végétől, a zárlat 
kialakulásig eltelt idő 

Az elektrokémiai migrációs modellekre vonatkozó eredmény, impakt faktoros 
folyóiratban került publikálásra. 
 
2. Gőzfázisú forrasztás méréstechnikája és fizikai modellezése: Folytatódott a 
gőzfázisú forrasztás rendszerének modellezése és a korábbi modell finomhangolása, 
pontosítása. A modellezés során egy új megközelítést is alkalmaztunk, amely során a 
kondenzációs hőátadás hőátadási tényezőjét vizsgáltuk adott karakterisztikus szélességű 
nyomtatott huzalozású lemezen. A hőátadási együtthatót Nusselt elméletének 
továbbfejlesztett levezetéseiből állapítottuk meg, ahol a lemez alsó és felső oldalán 
külön-külön számoljuk a hőátadást. Gyakorlatban viszont a lemez melegedését a két 
felületre értelmezett hőátadási együttható közösített formájával is számolhatjuk a teljes 
lemez hőkapacitását figyelembe véve. A módszer kialakítása során megvizsgáltuk 
Nimmo, Leppert, Bejan és Leider korábbi modelljeit, amelyek megfelelő korrekciókkal 
történő kiegészítése során egy olyan számítási eredményt kapunk, ami a korábbi mérési 
eredményeinket körülbelül 2%-os átlagos hibával közelíti. A korábbi vizsgálatainkkal is 
összehasonlítottuk az eredményeket, és megállapítottuk, hogy az újszerű számítási 
módszer szoftveres környezetben körülbelül pár másodperc alatt képes alacsony hibát 
mutató hőprofil-predikcióra, míg a pontosabb multifizikai megközelítésű modellünk órák 
alatt számolja ki ugyanezt az értéket, alacsonyabb hibaszázalékkal. Az egyszerűbb 
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modellünk azonnali eredményszolgáltatása az ipari alkalmazhatóságot is nagyban 
elősegíti. A munkának a projekt kereteibe foglalt része lezárásra került. Az eredmények 
publikálása is megtörtént az IEEE-ISSE 2012, az IEEE-ISSE 2013 és az IEEE-SIITME 
2012 konferenciákon, egy 0.314 Impakt Faktoros, Scopusban indexált folyóiratban, 
valamint a doktori iskola Workshopján. Jelenleg két cikk bírálatra vár. Az egyik egy 
Elsevier, a másik egy Springer által kezelt folyóiratban, melyek megjelenése a 
projektzárás után lehet csak esedékes. 
 
Tehetségtámogatás a projektben: A fent részletezett kutatásokba igyekeztünk minél több 
BSc és MSc hallgatót bevonni, akik ezáltal megismerkedtek fenti jelenségek fizikai 
hátterével. A hallgatók a minták előkészítésében és a mérésekben is tevékenyen részt 
vettek. A témában több önálló tervezési feladat is született az elmúlt félév során is. 
 
 

7. Smart Grid viselkedésének kutatása intelligens módszerek alkalmazásával 
 
A Smart Grid-del kapcsolatos kutatási feladatok egyik legfontosabb területe a 
szélenergia-hasznosítás, valamint az intelligens villamosenergia-rendszer, elsősorban az 
energiatárolási megoldások területére terjed ki. 
 
A vizsgált időszakban a kutatás fő vonala két olyan, egymást kiegészítő módszer 
kidolgozása volt, melyek segítségével meghatározható(k) a villamosenergia-rendszerrel 
szinkron működő energiatároló eszköz(ök)nek azon főbb technológiai paraméterei 
(névleges teljesítmény, kapacitás, ciklikus hatásfok), melyek segítségével tényleges 
tároló-méretezés elvégezhető. Vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy amennyiben a 
jövőben Magyarország teljes beépített szélerőművi kapacitása nőne a jelenlegi 330 MW-
os értékhez képest, az mennyiben befolyásolná az energiatároló paramétereit. A 
kidolgozott módszereket egyrészt a szélerőművek állandóan változó teljesítménye által 
jelentett gradiens események vizsgálatára, másrészt a menetrendezési hiba 
csökkentésének vizsgálatára alkalmaztuk. 
 
A beszámoló időszakában a kutatási munkára alapozva elkészült egy doktori disszertáció 
(Hartmann Bálint – Szélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe), melynek 
nyilvános védése 2013. május 21-én megtörtént. A kutatás eredményeinek egy része 
bemutatásra került a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 59. Vándorgyűlésének keretei 
között. 
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 

 
Projekt címe A projekt 

tervezés alatt 
áll   

A projekt 
megindult, 
kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult, 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

Különleges számításigényű 
feladatok a beágyazott rendszerek 
területén 

 
 X 

 

Elektromágneses elvű 
roncsolásmentes anyagvizsgálat 

   X  

Nagyméretű térszámítási 
problémák vizsgálata 

   X  

Intelligens robotirányítási funkciók 
kutatása 

  X  

Számításigényes  modellezési, 
alakfelismerési és irányítási 
eljárások kutatása 

 
  X 

 

Fémes mikrostruktúrák és 
kialakulásuk metallurgiai és 
szimulációs kutatása 

 
 X 

 

Smart Grid viselkedésének kutatása 
intelligens módszerek 
alkalmazásával 

 
 X 
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Összefoglaló táblázat a tehetséggondozás projektenkénti szerepéről 

 
A tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

Különleges 
számításigényű 
feladatok a beágyazott 
rendszerek területén 

X X X X 
 

Elektromágneses elvű 
roncsolásmentes 
anyagvizsgálat 

X X X X 
 

Nagyméretű 
térszámítási problémák 
vizsgálata 

X X X X 
 

Intelligens 
robotirányítási 
funkciók kutatása 

X X X X 
 

Számításigényes  
modellezési, 
alakfelismerési és 
irányítási eljárások 
kutatása 

X X X X 

 

Fémes mikrostruktúrák 
és kialakulásuk 
metallurgiai és 
szimulációs kutatása 

X X X X 
 

Smart Grid 
viselkedésének 
kutatása intelligens 
módszerek 
alkalmazásával 

X X X X 
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Publikációs adatok megadása  
 

Megjelent publikációk: 

 
1. Különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek területén: 

Eredics P., Dobrowiecki, T.P.: Data Cleaning and Anomaly Detection for an Intelligent Greenhouse. 
Applied Computational Intelligence in Engineering and Information Technology. ISBN 978-3-642-28304-
8, Springer-Verlag, Volume 1, pp 123-134, 2012 
 
Hegedüs, Á.: A Model-driven Framework for Guided Design Space Exploration. 
Proceedings of the 19th PhD Minisymposium. Budapest, Magyarország, 2012.01.30. Budapest: pp 22-25. 
Paper 5. (ISBN: 978-963-313-046-9). 
Hegedüs, Á., Horváth, Á., Ráth, I., Varró, D.: Query-driven soft interconnection of EMF models. 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 7590, pp. 134-150. Paper 10. (2012). 
Ráth, I., Hegedüs, Á., Varró,D, Derived Features for EMF by Integrating Advanced Model Queries. In: 
Antonio Vallecillo, Juha-Pekka Tolvanen (editors) 
8th European Conference on Modelling Foundations and Applications. Lyngby, Dánia, 2012.07.02-
2012.07.05. Springer-Verlag, pp. 1-16. Paper 20. 
Ujhelyi, Z., Horváth, Á., Varró, D.: Dynamic Backwards Slicing of Model Transformations. 5th 
International Conference on Software Testing, Verification and Validation, ICST 2012. Montreal, Kanada, 
2012.04.17-2012.04.21. IEEE Computer Society Press, 10 p. Paper 189. (ISBN: 978-0-7695-4670-4). 
Bergmann, G., Hegedüs, Á., Horváth Á., Ujhelyi Z., Ráth, I., Varró,D. : Integrating Efficient Model 
Queries in State-of-the-art EMF Tools. In: Carlo A Furia, Sebastian Nanz (editor), 50th International 
Conference on Objects, Models, Components, Patterns. Prague, Csehország, 2012.05.29-2012.05.31. 
Springer-Verlag, pp. 1-8. Paper 12. 
Györke, P., Pataki, B.: Application of energy-harvesting in wireless sensor networks using predictive 
scheduling. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, I2MTC 2012. 
Graz, Ausztria, 2012.05.13-2012.05.16. (IEEE Instrumentat & Measurement Soc) IEEE, pp. 582-587. 
Paper 1569530543. 

Ujhelyi, Z., Szabó, T., Ráth, I. and Varró, D.: Developing and Visualizing Live Model Queries. In: 1st 
International Workshop on the Analysis of Model Transformations (AMT 2012). Innsbruck, Ausztria, 
2012.10.02. Paper 1.  
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2. Elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat: 
Kiss, I., Gyimóthy, Sz., Badics, Zs., Pávó, J.: Parallel realisation of the element-by-element FEM technique 
by CUDA. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 48:(2) pp. 507-510. (2012). IF: 1.052**, WoS link, 
Scopus link, DOI: 10.1109/TMAG.2011.2175905. 
Kiss, I., Badics, Zs., Gyimóthy Sz., Pávó, J.: High locality and increased intra-node parallelism for solving 
finite element models on GPUs by novel element-by-element implementation. IEEE High Performance 
Extreme Computing Conference (HPEC'12), Sept 10-12, 2012, Waltham, MA USA. 
 
3. Nagyméretű térszámítási problémák vizsgálata: 
Benkő, P. T., Pávó J.: Modeling and Analysis of an Anechoic Chamber. Proceedings of the TAMOP PhD 
Workshop: TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 2012.03.09. 
Szabó, S.: Numerical Field Calculations in Lightning Protection. 
Proceedings of the TAMOP PhD Workshop: TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 
2012.03.09.  
 
Németh, B., Göcsei, G., Kiss I., Tamus. Z.Á.: Vezetőképes öltözetek villamos paramétereinek vizsgálata, 
ELEKTROTECHNIKA 105:(10) pp. 15-19. (2012). 
 
Kiss, I., Benkő, P.T., Gyimóthy, Sz.: Fast Analysis of Metallic Antennas by Parallel Moment Method 
Implemented on CUDA. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND 
MECHANICS 30:(1-4) pp. 677-683. (2012). 
 
Kiss, I., Badics, Zs., Gyimóthy, Sz., Pávó, J.: High locality and increased intra-node parallelism for solving 
finite element models on GPUs by novel element-by-element implementation. IEEE High Performance 
Extreme Computing Conference (HPEC'12), Sept 10-12, 2012, Waltham, MA USA. 
 
4. Intelligens robotirányítási funkciók kutatása:  
Kovács, V., Tevesz, G.: Evaluation of a Method for Improving Viewpoint Invariance. XXVI. microCAD 
International Scientific Conference. Miskolc, Magyarország, 2012.03.29-2012.03.30. Miskolc: Paper 1. 
Kovács, V., Tevesz, G.: Improving viewpoint invariance of image feature extraction methods using intenity 
and range images. ICCC 2012 (13th INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE). 
Podbanské, Szlovákia, 2012.05.28-2012.05.31. pp. 370-375. Paper 65. 
Kovács, V., Tevesz, G.: Landmark Detection in Low Depth Resolution Range and Intensity Images. In: 
Vajk István, Iváncsy Renáta (editors), 
Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 (AACS'12). Budapest, 
Magyarország, 2012.06.22. Budapest: pp. 169-182. 
Kovács, V., Tevesz, G.: Viewpoint Normalized Images for Feature-based Landmark Detection. In: 
Proceedings of the 7th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and 
Informatics (SACI 2012). Timisoara, Románia, 2012.05.24-2012.05.26. Timisoara: pp. 69-74. Paper 12. 
(ISBN: 978-1-4673-1011-6) . 
Kiss, D., Csorba K., Kovács, V. and Tevesz, G.: “RobonAUT – Autonóm robotok versenye a BME 
Villamosmérnöki és Informatikai Karán”, Számítástechnika és Oktatás Konferencia – SzámOkt. 
Gyulafehérvár (Alba Iulia), Románia, 2012.10.11–2012.10.14, pp. 282-287. 
 
Kiss, D. and Tevesz, G.: “Advanced Dynamic Window based Navigation Approach using Model Predictive 
Control”, 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. 
Miedzyzdroje, Poland, 2012.08.27–2012.08.30, pp. 148-153. 

Kiss, D.: „A Path Planner for Car-Like Robot Maneuvering in Narrow Environments”, Automation and 
Applied Computer Science Workshop, Budapest, Hungary, 2013.06.28.  
Karkus, P. and Kiss, D.: “Designing the Hardvare and Software System of a Robocup Robot Soccer 
Player”, XXVII. microCAD International Scientific Conference: Economic Challenges in the 21st Century, 
Miskolc, Hungary, 2013.03.21-2013.03.22. Paper G2.   ISBN: 978-963-358-018-9 
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Maróti, Á., Szalóki, D., Kiss, D. and Tevesz, G.: „Investigation of Dynamic Window based Navigation 
Algorithms on a Real Robot”, IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and 
Informatics, Herl’any, Slovakia, 2013.01.31–2013.02.02. pp. 95-100. Paper 20. 
 
5. Számításigényes  modellezési, alakfelismerési és irányítási eljárások kutatása: 
 
Kolumbán, S. and Vajk, I.: „Rendszeridentifikációból származó polinom optimalizálási feladatok 
ritkasága”, SzámOkt 2011 XXI. Nemzetközi Számítástechnikai és Oktatás Konferencia kiadványa, Paper 35, 
Kolozsvár, Románia, pp 205-210, October 2011. 

Dudás, Á.: Lock Granularity in Parallel Bucket Hash Tables. In: Vajk István, Iváncsy Renáta (editors), 
Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 (AACS'12). Budapest, 
Magyarország, 2012.06.22. Budapest: pp. 11-21. 
Fekete, K.: Analyzing Energy-efficient Processes in Mobile Environment. In: Vajk István, Iváncsy Renáta 
(editors), Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 (AACS'12). 
Budapest, Magyarország, 2012.06.22. Budapest: pp. 35-45. 
Kolumbán, S., Vajk, I.: Correlative sparsity structure of polynomial optimization problems in system 
identification. Proceedings of the TAMOP PhD Workshop: TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, 
Magyarország, 2012.03.09. pp. 1-4. Paper 13. 
Kolumbán, S., Vajk, I.: Identification Aspects of SDP Based Polynomial Optimization Relaxations. 16th 
IFAC Symposium on System Identification SYSID 2012.07.11-2012.07.13. Brussels, Belgium: pp. 1-6. 
Paper 227. 
Kolumbán, S. Reliable Parameter Estimation of Pharmacokinetical Double Peak Phenomenon Models. In: 
Vajk István, Iváncsy Renáta (editors), 
Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 (AACS'12). Budapest, 
Magyarország, 2012.06.22. Budapest: pp. 191-199. 
Kökényesi, T.: Real-Time Simulation Methods for Power Electronic Applications: Comparative Study. In: 
Vajk István, Iváncsy Renáta (editors), 
Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 (AACS'12). Budapest, 
Magyarország, 2012.06.22. Budapest: pp. 215-226. 
Kővári, B., Charaf, H.: Feature matching in off-line signature verification. 6th WSEAS International 
Conference on Computers. Kos, Görögország, 2012.07.15-2012.07.17. Athén: WSEAS Press, Paper 232. 
Pándi, K.: Cloud computing based mobile resource management.  Vajk István, Iváncsy Renáta (editors), 
Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 (AACS'12). Budapest, 
Magyarország, 2012.06.22. Budapest: pp. 241-247. 
Schrádi, T.: Grid and block size based optimization of  CUDA programs. In: Vajk István, Iváncsy Renáta 
(editors), Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2012 (AACS'12). 
Budapest, Magyarország, 2012.06.22. Budapest: pp. 23-34. 
Kolumbán, S., Vajk, I., Schoukens, J.: Approximation of Confidence Sets for Output Error Systems Using 
Interval Analysis. JOURNAL OF CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS (2012). 
Kökényesi, T., Varjasi, I.: FPGA-Based Real-Time Simulation of Renewable Energy Source Power 
Converters. JOURNAL OF ENERGY AND POWER ENGINEERING  (2012). 
Kővári, B. and Charaf, H.: A study on the consistency and significance of local features 
in off-line signature verification. PATTERN RECOGNITION LETTERS 34:(3) pp. 247-
255. (2013) 
 
 
6. Fémes mikrostruktúrák és kialakulásuk metallurgiai és szimulációs kutatása: 
 
Illés, B., Horváth, B., Lipák, B., Géczy, A.: Investigating Whisker Growth on Immersion Tin Surface 
Finishing. In: 35th IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). Salzburg, 
Ausztria, 2012.05.09-2012.05.12. (IEEE) Salzburg: IEEE, pp. 1-6. Paper D22. 
Illés, B., Géczy, A.: Multi-Physics Modelling of a Vapour Phase Soldering (VPS) System. APPLIED 
THERMAL ENGINEERING 32: pp. 1-8. (2012) 
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IF: 1.823**, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2012.04.053 
Géczy, A., Illés, B., Illyefalvi-Vitéz, Zs.: Investigating the process zone of a Vapour Phase Soldering oven. 
Proceedings of the TAMOP PhD Workshop: TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 
2012.03.09. 4 p. Paper 3. 
Géczy, A., Péter, Zs., Illés, B., Illyefalvi-Vitéz, Zs.: Pressure sensing: a novel method for characterizing the 
processing zone in vapour phase soldering systems. 35th International Spring Seminar on Electronics 
Technology (ISSE2012). Salzburg, Ausztria, 2012.05.09-2012.05.13. Institute of Electrical & Electronics 
Engineers (IEEE), pp. 1-4. Paper A12. 
Krammer, O., Garami, T.: Reliability Investigation of Low Silver Content Micro-alloyed SAC Solders. 
35th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE2012). Salzburg, Ausztria, 2012.05.09-
2012.05.13. Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), pp. 1-6. Paper C09. 
Géczy, A., Kvanduk, B., Illés, B. and Illyefalvi-Vitéz, Zs.: Thermocouple Attachment Methods for PCB 
Profiling During Vapour Phase Soldering. 2012 IEEE 18th International Symposium for Design and 
Technology in Electronic Packaging (SIITME) 
978-1-4673-4760-0/12/$31.00 ©2012 IEEE 133 25-28 Oct 2012, Alba Iulia, Romania. 
 
Péter, Zs., Géczy, A., Illés, B. and Illyefalvi-Vitéz, Zs.: Pressure Measurements in a Batch Type Vapour 
Phase Soldering Station. 2012 IEEE 18th International Symposium for Design and Technology in 
Electronic Packaging (SIITME) 
978-1-4673-4760-0/12/$31.00 ©2012 IEEE 163 25-28 Oct 2012, Alba Iulia, Romania. 
 
Medgyes, B., Rigler, D., Illés, B., Harsányi, G. and Gál, L.: Investigating of Electrochemical Migration on 
Low-Ag Lead-Free Solder Alloys. 2012 IEEE 18th International Symposium for Design and Technology in 
Electronic Packaging (SIITME) 
978-1-4673-4760-0/12/$31.00 ©2012 IEEE 147 25-28 Oct 2012, Alba Iulia, Romania. 
 
 
7. Smart Grid: 
 
Farkas, Cs.: Az e-mobilitás várható hatása a villamosenergia-elosztó és -átviteli hálózaton 
ELEKTROTECHNIKA 105:(11) pp. 10-11. (2012)  
 
Hartmann, B., Dán, A.: Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén? II. 
rész. ELEKTROTECHNIKA 105:(7-8) pp. 8-11. (2012) 
 
Dr Dán András, Farkas Csaba, Prikler László: V2G effects on frequency regulation and under-frequency 
load shedding in a quasi-islanded grid. In: IEEE PowerTech 2013 Grenoble: Towards carbon free society 
through smarter grids. Grenoble, Franciaország, 2013.06.16-2013.06.20. pp. 1-6. Paper A5452FC. 
 
Csaba Farkas, Gergely Szűcs, László Prikler: Grid impacts of twin EV fast charging stations placed 
alongside a motorway. In: 4th International Youth Conference on Energy 2013. Siófok, Magyarország, 
2013.06.06-2013.06.08. pp. 1-6. Paper B2/5. 
 
J. Kiss, A. Dán: Who pays for harmonic network losses caused by PV inverters? 
ICREPQ 2013, 20 to 22 of March, 2013, Bilbao, Spain (paper A5422IV) 
 
I. Vokony, A. Dán:: Reactive Power - and Voltage Regulation in Smart Grid Environment, IEEE 
PowerTech 2013 Grenoble: Towards carbon free society through smarter grids. Grenoble, Franciaország, 
2013.06.16-2013.06.20. 
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Beküldött és elfogadott publikációk: 

 
1. Különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek területén: 

Hegedüs, Á., Ráth, I. and Varró, D.: Replaying Execution Trace Models for Dynamic Modeling 
Languages. PERIODICA POLYTECHNICA-ELECTRICAL ENGINEERING, elfogadva 

Pálfi, V. and Kollár, I.: Acceleration of ADC test with sine wave fit, IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, elfogadott publikáció 

Györke, P., Pataki, B.: Energy aware measurement scheduling in WSNs used in AAL applications, IEEE 
Transactions on Instrumentation and Measurement, elfogadott publikáció 

Orosz, Gy., Sujbert, L. and Péceli, G.: Analysis of Resonator-Based Harmonic Estimation in Case of Data 
Loss. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, elfogadott publikáció 

Hullam G., Antal P., The effect of parameter priors on Bayesian relevance and eff 
ect size measures, PERIODICA POLYTECHNICA-ELECTRICAL ENGINEERING (2013) 
Horváth Á., Orbán G., Horváth Á., Horváth G., An X-ray CAD system with ribcage suppression for 
improved detection of lung lesions, PERIODICA POLYTECHNICA-ELECTRICAL ENGINEERING (2013) 
Pálfi V., Kollár I., Improving the result of the histogram test using a fast sine fit algorithm, 19th IMEKO 
TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop: Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability. 
Barcelona, Spain, Paper 118. July 18-19 2013. 
Virosztek T., Kollár I., User-Friendly Matlab Tool for Easy ADC Testing, 19th IMEKO TC 4 Symposium 
and 17th IWADC Workshop: Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability. Barcelona, Spain, 
Paper 133. July 18-19 2013. 

Renczes B., Kollár I.,Linearization of A/D converters using interpolation of samples,  19th IMEKO TC 4 
Symposium and 17th IWADC Workshop: Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability. 
Barcelona, Spain, Paper 124. July 18-19 2013. 

 
2. Elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat: 
 
3. Nagyméretű térszámítási problémák vizsgálata: 
 
Göcsei, G., Németh, B., Kiss, I., Berta, I. and  Shielding, F.: Efficiency of conductive clothing 
against magnetic field, Journal of Electrostatics. 
 
Farkas, T.D., Szedenik, N and Kiss, I.: Sensitivity analysis in lightning protection risk management, 
Journal of Electrostatics. 
 
4. Intelligens robotirányítási funkciók kutatása:  
 
Kiss, D. and Tevesz, G.: “A Model Predictive Navigation Approach Considering Mobile Robot Shape and 
Dynamics”, Periodica Polytechnica – Electrical Engineering (elfogadva, megjelenés alatt) 

Kiss, D. and Tevesz, G.: „Nonholonomic Path Planning for a Point Robot with Car-Like Kinematics”, 
Periodica Polytechnica – Electrical Engineering  
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Maróti, Á., Szalóki, D., Kiss, D. and Tevesz, G.: „Investigation of Dynamic Window based Navigation 
Algorithms on a Real Robot”, IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and 
Informatics, Herl’any, Slovakia, 2013.01.31–2013.02.02. 

 
5. Számításigényes  modellezési, alakfelismerési és irányítási eljárások kutatása: 
 
6. Fémes mikrostruktúrák és kialakulásuk metallurgiai és szimulációs kutatása: 
 
7. Smart Grid: 
 
Divényi, D. and Dán, A.: Agent-based Modeling of Distributed Generation in Power System Control, IEEE 
Transactions on Sustainable Energy 
 
Divényi, D. and Dán, A.: Agent-based Modeling of Distributed Generation in Power System Control, IEEE 
Transactions on Sustainable Energy, Iss. 99,  DOI: 10.1109/TSTE.2013.2253811 
 
Peter Sores, Daniel Divenyi, David Raisz: Flow-based Capacity Calculation Method, 

10th European Energy Market Conference, EEM13, Stockholm, Sweden, May 27-31 2013 

Dániel Divényi, Beáta Polgári, Péter Sőrés, Ákos Németh, Péter Rénes, Péter Seres: Procurement 
and Settlement of Ancillary Services in Europe. International Conference on Deregulated 
Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (DEMSEE), Cavtat, Croatioa, 24-25 
September, 2013 

Beáta Polgári, Dr. Dávid Raisz and Dr. Bálint Hartmann: Overview on Demand Side 
Management, International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern 
Europe (DEMSEE), Cavtat, Croatioa, 24-25 September, 2013 

Beküldött publikációk: 

1. Különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek területén: 
Ábel Hegedüs, Ákos Horváth, István Ráth, Rodrigo Rizzi Starr, Dániel Varró, Query-driven soft 
traceability link for EMF models, SOFTWARE AND SYSTEMS MODELING. 

2. Elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat: 
 
3. Nagyméretű térszámítási problémák vizsgálata: 
 
Kiss, I., Badics, Zs., Gyimóthy, Sz.: GPU-optimized parallel preconditioners for the element-by-element 
finite element method. 19th COMPUMAG Conference on the Computation of Electromagnetic Fields 
(COMPUMAG‘13), 2013 június 30 – július 4, Budapest. (submitted) 
 
Benkő, P.T., Ladányi-Turóczy, B., Pávó, J.: A fast method for the design of azimuth radiation 
characteristics of shaped beam rectangular waveguide slot antennas. 19th COMPUMAG Conference 
on the Computation of Electromagnetic Fields (COMPUMAG‘13), 2013 június 30 – 
július 4, Budapest. (submitted) 
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Indikátorok megadása 
 
 Megjelent 

folyóratcikkek 
száma: 
Megjelent/ Beküldött 
és elfogadott 

Megjelent 
konfrencia 
publikációk száma 
Megjelent/ 
Beküldött és 
elfogadott 
 

Bevont oktatók 
száma (minden 
oktató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 
hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Különleges 
számításigényű 
feladatok a 
beágyazott 
rendszerek 
területén 

6/2 
 

6/3 
 

10 
 

15 
 

Elektromágneses 
elvű 
roncsolásmentes 
anyagvizsgálat 

1/0 
 

1/0 
 

2 
 

3 
 

Nagyméretű 
térszámítási 
problémák 
vizsgálata 

2/2 
 

2/0 
 

4 
 

5 
 

Intelligens 
robotirányítási 
funkciók 
kutatása 

0/2 
 

6/2 
 

4 
 

64 
 

Számításigényes  
modellezési, 
alakfelismerési 
és irányítási 
eljárások 
kutatása 

4/0 
 

11/0 
 

2 
 

5 
 

Fémes 
mikrostruktúrák 
és kialakulásuk 
metallurgiai és 
szimulációs 
kutatása 

4/0 
 

8/0 
 

7 
 

6 
 

Smart Grid 
viselkedésének 
kutatása 
intelligens 
módszerek 
alkalmazásával 

2/1 
 

0/0 
 

2 
 

2 
 

Összegzett 
indikátorok 

14/9 35/2 27 87 

A projekt végére 
várt indikátorok 

20 20 6 16 
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A támogatás hasznosulása 
 
PhD hallgató, aki a támogatásban részesült, s közben fokozatot szerzett: 
 
 
PhD hallgató, aki a támogatásban részesült, aki közben a doktori cselekményt 
megindította: 
 
Orbán Gergely (MIT, PhD hallgatóból doktorjelölté avanzsált, mivel elindította a 
cselekményt), a doktori cslekmény indítása: 2013 június 
 
Pálfi Vilmos (MIT, PhD hallgatóból doktorjelölté avanzsált, mivel elindította a 
cselekményt), a doktori cslekmény indítása: 2013 június. 
 
 
PhD doktorjelölt, aki a támogatásban részesült, aki közben a doktori cselekményt 
megindította: 
 
Bergmann Gábor (MIT), munkahelyi vita (házivédés): 2013.június 20. 
 
Micskei Zoltán (MIT), munkahelyi vita (házivédés): 2013.június 27. 
 
Orosz György (MIT), nyilvános védés: 2013. április 19., cím megítélve 
 
Horváth Ákos (MIT), nyilvános védés: 2013. június 20. 
 
Géczy Attila (PhD hallgatóból doktorjelölté avanzsált, mivel elindította a cselekményt)  
 
Kolumbán Sándor (PhD hallgatóból doktorjelölté avanzsált, mivel elindította a 
cselekményt) 
 
Kővári Bence (PhD hallgatóból doktorjelölté avanzsált, mivel elindította a cselekményt, 
az értekezésének lezajlott a munkahelyi vitája, 2013. június 27-én nyilvános vita 
keretében sikeresen – 17/18 - megvédte az értekezését) 
 
Medgyes Bálint (PhD hallgatóból doktorjelölté avanzsált, mivel elindította a 
cselekményt). 
 
Hartmann Bálint (VET, doktorjelölt, majd megvédte értekezését) 
 
Vokony István (VET, doktorjelölt, majd megvédte értekezését) 
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6.2. Informatikai Tudományok Doktori Iskola 

 
Az Informatikai Doktori Iskola projekt által megvalósított kutatásai a következő területre 
fókuszáltak. 
 
1. GPGPU ALKALMAZÁSOK 
Koszinuszos B-spline rekonstrukció optimális BCC rácson 
 
Optimális tércentrált kockarácson (body-centered cubic lattice – BCC rács) 
mintavételezett térfogati adatok folytonos rekonstrukciójához kidolgoztunk egy hatékony, 
GPU-ra optimalizált algoritmust. Mivel a hagyományos trilineáris interpolációt a GPU 
hardveresen támogatja, ezért a szűrőkernellel vett konvolúciót visszavezettük trilineáris 
minták súlyozott összegére. Kihasználtuk, hogy a BCC rács két átlapolódó kockarácsból 
áll, melyeken egymástól függetlenül lehet hagyományos B-spline rekonstrukciót 
végrehajtani. A kapott mintákat egy olyan koszinuszos súlyozó függvénnyel 
kombináltuk, amely a BCC rácson biztosítja az interpolációt, azaz mind az elsődleges 
mind pedig a másodlagos kockarács rácspontjaiban tökéletesen reprodukáljuk az eredeti 
BCC mintákat. Egy alapos összehasonlító elemzéssel megmutattuk, hogy BCC rácson a 
koszinuszos B-spline rekonstrukció nemcsak gyorsabban kiértékelhető, de nagyobb 
numerikus pontosságot és magasabb képminőséget is produkál.    
 
 
Térfogati metamorfózis a Radon-transzformáltakon végzett eloszlás-interpolációval 
 
Térfogati modellek folytonos metamorfózisához kidolgoztunk egy újszerű módszert, 
amely a Radon-transzformáltak alaktartó interpolációján alapul. Elsődleges célunk az 
volt, hogy minél több irányból számolt 1D vetületek folytonos átmenetét biztosítsuk. 
Ehhez először elvégeztük a Radon-transzformációt, majd a megfelelő vetületek, mint 1D 
sűrűségeloszlások alaktartó eloszlás-interpolációjával kiszámoltuk az átmeneti állapotok 
Radon-transzformáltját, végül kiértékeltük az inverz Radon-transzformációt a klasszikus 
szűrt visszavetítés (Filtered Back-Projection) algoritmussal. A módszer összes lépését 
GPU-n implementáltuk. A szuperszámítógépen történő futtatást a jelentős számítási 
költség indokolta.  
 
 
Publikációk 

[1.] Balázs Csébfalvi: Cosine-Weighted B-Spline Interpolation: A Fast and High-Quality 
Reconstruction Scheme for the Body-Centered Cubic Lattice, IEEE TRANSACTIONS ON 
VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS, 2013 (elfogadott cikk) 

 
[2.] Márton Tóth, Balázs Csébfalvi: Shape Transformation of Multidimensional Density Functions 

using Distribution Interpolation of the Radon Transforms, GRAPP, 2014 (beküldött cikk)  
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Indikátorok 
 

• Elkészült folyóiratcikk: 2 
• Elkészült konferenciacikk: 12  
• A kutatásba bevont oktatók száma: 7 
• A kutatásba bevont hallgatók száma: 4  

 
A támogatás hasznosulása 
 
Tóth Balázs doktorjelölt támogatásban részesült és közben a doktori cselekményt 
megindította. 
 
 
2. ELOSZTOTT SZOFTVERRENDSZEREK KUTATÁSA 
 
A felhő alapú számítástechnika éretté válásával mind több kereskedelmi és tudományos 
alkalmazást telepítenek fel valamely cloud szolgáltató szervereire. A cloud 
megoldásokban közös, hogy valódi felhasználás alapú számlázási rendszerre építenek, 
így kimagaslóan fontos mind a telepítendő alkalmazás, mind pedig a cloud platform 
egyes elemeinek alaposabb vizsgálata, hogy pontosan tervezhessük az igényelt 
erőforrások fajtáját és mennyiségét. 
A felhő alapú rendszerek teljesítményanalízise során azonban számos hátráltató 
tényezővel, és ezáltal megoldandó feladattal találkozunk, melyek a cloud infrastruktúrák 
fizikailag távoli elhelyezkedéséből (késleltetés és sávszélesség korlátok) és az általuk 
használt virtualizált erőforrások természetéből (hiányzó vagy pontatlanabb 
teljesítménymetrikák) fakadnak. 
Kutatásunkban kidolgoztunk egy elosztott keretrendszert, mely a felhő alapú 
rendszerekben megtalálható, szintén elosztott szoftverrendszerek tesztelését és 
teljesítményanalízisét hivatott támogatni. Segítségével könnyedén és jól szabályozható 
módon vagyunk képesek akár többgépes rendszerekben is különböző mértékű terhelések 
és erőforrás-hiányos állapotok előidézésére. A kifejlesztett keretrendszer felhasználásával 
olyan elosztott relációs adatbázis kezelő rendszerek skálázhatóságát vizsgáltuk, mint 
például a MySQL Cluster. 
Emellett kutatásunkban megvizsgáltuk a különböző cloud szolgáltatók által biztosított 
adattárolási szolgáltatásokat is, többek között a Windows Azure relációs adatbázis (SQL), 
NoSQL adatbázis (Tables) és nagyméretű bináris adathalmazok tárolására alkalmas 
(Blob) rendszerét is, melyeket különböző szempontok szerint hasonlítottunk össze és 
vetettünk teljesítményvizsgálat alá. Ehhez szintén szükség volt a megfelelő módszertan 
kidolgozására és a tesztelő keretrendszer adaptálására a Windows Azure architektúrához. 
A kutatásaink eredményét két konferenciacikk formájában publikáltuk. 
A párhuzamos számítások egy jelentős része a triviálisan párhuzamosítható, ún. PSA 
(Parameter Sweep Application) kategóriába sorolható, melyek a számítást egy 
paramétervektor különböző értékeire függetlenül végzik el, kommunikáció nélkül.  Az 
egyes paraméterekre a számítások futási ideje lényegesen eltérhet, így általános esetben 
egy PSA optimális párhuzamos ütemezése nehéz feladat.  Ráadásul az egyes 
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paraméterekhez tartozó futási idők tipikusan nem ismertek azelőtt, hogy a PSA-t 
lefuttaták volna, így a priori optimális ütemezésük lehetetlen. 
 
A problémára egy lehetséges megoldási irányt mutat a tény, hogy a gyakorlatban egy 
PSA-t tipikusan több alkalommal is végre szoktak hajtani különböző okokból 
(hibajavítás, továbbfejlesztés, részletesebb adatgyűjtés stb).  Az ismételt végrehajtás 
során lehetőség nyílik valamilyen aggregált információt gyűjteni a feladatokról, ami 
felhasználható a következő ütemezés számításakor (pl. egy számítási egységhez rendelt 
összes feladat összidőigénye).  A felhasználók is gyakran elvégeznek egy iteratív ad-hoc 
optimalizációt: valahogyan feldarabolják a PSA paramétervektorát, a darabokat számítási 
egységekhez rendelik (vagyis ütemeznek), visszajelzést kapnak a darabok végrehajtási 
idejéről (vagyis mérnek).  A következő alkalommal már a mérések figyelembevételével 
darabolják fel a paramétervektort: a nagy darabokat további részekre darabolják, a 
kisebbeket összevonják. 
 
Célkitűzésünk a fenti, ad-hoc eljárás helyett kidolgozni egy szisztematikus, automatizált 
és felhasználóbarát módszert.  Szisztematizmus: a módszer eredményeképpen a PSA 
minden futtatásakor javuljon az ütemezés minősége, gyorsan konvergálva az optimális 
ütemezés egy jó közelítéséhez.  Automatizmus: a felhasználó helyett programozottan 
számítsuk az ütemezést és tároljuk a gyűjtött információt.  Felhasználóbarát: ne legyen a 
felhasználónak szüksége mély operációkutatási vagy informatikai ismeretekre, hanem 
elegendő legyen megadni a paramétervektort, és a darabolás és az adatok kezelése a 
felhasználó bevonása nélkül történjen. 
Az első eredmény egy iteratív ütemező algoritmus a fenti célra.  A második eredmény 
annak formális bizonyítása, hogy az algoritmus szisztematikus a fenti értelemben, tár- és 
időkomplexitása (vagyis erőforrásigénye) alacsony.  A harmadik eredmény az algoritmus 
kezdetleges implementációja C++-nyelven, tesztelési tapasztalatai valós PSA-kon. 
 
Publikációk 
 

• Goldschmidt Balázs, Hartung István: TELJESÍTMÉNYMÉRÉS FELHŐ ALAPÚ 
KÖRNYEZETBEN - AZURE CLOUD ANALÍZIS, Konferencia: NetworkShop 2013 - Sopron 

• Budai Péter István, Goldschmidt Balázs: Elosztott relációs adatbázis kezelő rendszerek vizsgálata 
cloud környezetben, NetworkShop 2013 - Sopron 

• Balázs Goldschmidt, István Hartung: Performance analysis of Windows Azure data storage 
options, 9th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations" - Sozopol, 
Bulgária 

• Péter Budai, Balázs Goldschmidt: Performance Analysis of Cloud-Based Applications, 9th 
International Conference on "Large-Scale Scientific Computations" - Sozopol, Bulgária 

 
Indikátorok 
 

• Elkészült folyóiratcikkek száma: 2 
• Elkészült konferenciacikkek száma: 4  
• A kutatásba bevont oktatók száma: 3 
• A kutatásba bevont hallgatók száma: 7 
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A támogatás hasznosulása 
 
Kápolnai Richárd támogatásban részesült és közben a doktori cselekményt megindította. 
 
 
3. KOMPLEX MODELLEZÉSI ÉS OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK 
ELOSZTOTT MEGOLDÁSA 
 
Az optikai hálózatokban tipikusan alkalmazott erbium alapú erősítők elméleti alsó 
zajtényezője 3dB, aminél a gyakorlatban mindig nagyobb a jel-zaj viszony romlásának 
mértéke egy-egy erősítési ponton. 
Fázisérzékeny erősítők (phase sensitive amplifiers, PSAs) alkalmazásával az elméleti 
zajtényező 0dB-re csökken, ami igen vonzóvá teszi őket a zajmentes erősítés 
megvalósítására. Mind elméleti, mind kísérleti vizsgálatok segítségével jelentős javulást 
mutattak ki a kizárólag erbium erősítőket tartalmazó összeköttetések jel-zaj viszonyához 
képest. Ezen PSA-k leggyakoribb megvalósítása az erősen nemlineáris optikai szálak 
harmadrendű nemlinearitását használja ki. A nagy hatékonyságú nemlinearitás mellett 
ezen eszközök hátulütője a többszáz méteres hossz miatt a kompakt kivitelezhetőség 
hiánya, valamint a parazita Brillouin szórás megléte. 
 
A periodikusan polarizált lítium-niobát (PPLN) kristályok alkalmazásával a nemlineáris 
szálak helyett ezen hiányosságok orvosolhatók: néhány cm hosszúságú kristályban már 
erős nemlinearitás hasznosítható, az eszköz természetéből adódóan könnyen integrálható, 
kompakt kivitelű, Brillouin szórás pedig nem jelentkezik. Az PPLN eszközök és a 
megfelelő laboratóriumi vizsgálatok feltételei együttműködő partnerünknél, a japán 
National Institute of Information and Communications Technology-nál (NICT), a 
Photonic Network System Laboratory-ban rendelkezésre állnak, amellyel a kísérleti 
vizsgálatok lehetővé válnak, az általunk végzett elméleti és szimulációs munka mellett. 
 
A hosszú távú gyakorlati alkalmazhatósághoz az erősítést az elterjedt 
hullámhosszosztásos rendszerekben kell megvalósítani, ami több csatorna egyidejű 
erősítését jelenti. Ekkor azonban a csatornák közti áthallás káros hatása miatt a jel 
minősége romlik. Ezen jelenség leírása igen aktuális, és idén több színvonalas publikáció 
és foglalkozik vele. Ezek a munkák elméleti számításokon alapszanak, és csak a 
nemlineáris szálakkal megvalósított fázisérzékeny erősítőkre vonatkoznak. 
 
Mi egy olyan modell felépítésén dolgoztunk, ahol az áthallás PPLN erősítővel működő 
optikai összeköttetésekben vizsgálható szabadon választott modulációs mód és 
adatátviteli sebesség mellett. A munka előzménye, hogy a japán partnerrel 
együttműködve kísérletileg mutattuk ki, hogy PPLN erősítőket alkalmazva több csatorna 
egyidejű fázisérzékeny erősítésére, a csatornák elhanyagolható mértékben befolyásolták a 
többi csatorna erősítési hatékonyságát. Ezáltal potenciálisan alkalmasak arra, hogy a 
belőlük épített erősítő a nemlineáris szálnál alacsonyabb áthallás mellett üzemeljen. 
A jelen munkánk célja ezen áthallás vizsgálata és összehasonlítása a nemlineáris szál 
erősítőkben fellépő áthallással. A jelenséget kísérletileg és numerikus számításokkal 
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egyaránt vizsgáltuk. A tanulmányt kiterjesztjük a gyakorlati jelentőséggel bíró, 
szabványos csatornaosztású rendszerekben való alkalmazhatóságra is. 
  

Publikációk: 
 

[1] B. J. Puttnam, Á. Szabó, D. Mazroa, S. Shinada and N. Wada, „WDM Crosstalk in Periodically Poled 
Lithium Niobate based PSAs”, Optics Express (elbírálás alatt) 

[2] G. Rétvári, J. Tapolcai, A Kőrösi, A. Majdán, Z. Heszberger, „Compressing IP Forwarding Tables: 
Towards Entropy Bounds and Beyond”, ACM Sigcomm 2013 

[3] G. Rétvári, J. Tapolcai, A Kőrösi, A. Majdán, Z. Heszberger, „Compressing IP Forwarding Tables: 
Towards Entropy Bounds and Beyond”, ACM Computer communication Reviews, 2013 (elfogadott) 

[4] P. Babarczi, J. Tapolcai, M Tornatore. "Comments onAvailability Formulations for Segment 
Protection'." IEEE Transactions on Communications 2013 

[5] É. Hosszu, J. Tapolcai, G. Wiener, "On a problem of Rényi and Katona." 8th Japanese-Hungarian 
Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications June 4-7, 2013, Veszprém, Hungary. 

[6] Weizhen Yang, D. Trossen, J. Tapolcai, "Scalable Forwarding for Information-Centric Networks", In 
Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) - NGN, Budapest, Hungary, 2013  

[7] A. Szabo, B. J. Puttnam, D. Mazroa, S. Shinada and N. Wada, „Comparison of Inter-Channel Crosstalk 
in In-Line Phase-Sensitive Amplifiers Based on FOPAs and PPLNs”. ECOC 2013 (elbírálás alatt) 

[8] É. Hosszu, E.S. Moghaddam, J. Tapolcai, D. Mazroa, "Physical Impairments of Monitoring Trails in 
All Optical Transparent Networks", IET Networks, 2013. 

Indikátorok 

• Megjelent folyóiratcikkek száma 7 
• Megjelent konferencia-publikációk száma 13 

• Bevont oktatók száma 2  
• Bevont hallgatók száma 6 

 
 
4. ELOSZTOTT KIÉRTÉKELÉS ÉS TOPOLÓGIAI ANALÍZIS 
 
Akusztikus magzati szívhangok felvételeinek topológiai analízise 
 

Az akusztikus úton nyert magzati szívhangok elemzése területén diagnosztika 
szempontjából egy különleges esetet sikerült feltárnunk, ami két különböző eredetű 
magzati szívzörej jelentkezéséből áll, amelyből az egyik egy jelenleg még azonosítatlan 
fiziológiai elváltozásból adódhat. A szakirodalomban semmilyen adat nem utal arra, hogy 
ilyen jelenséget valaha is azonosítottak volna. Ez a felismerés egyben alátámasztja azt, 
hogy a hosszú idejű és többszörösen végzett fonokardiográfiai vizsgálatok azért is 
szükségesek, mert a magzat mérés alatt helyét változtatja, és az elhelyezkedés 
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függvényében egyes esetekben ez ad lehetőséget arra, hogy többféle szívzörej is 
detektálható legyen a felvételeken. 

 
Kutatásaink eredményét – benyújtott, de elbírálás alatti folyóirat cikkben 

publikáltuk [2]. 
 
P2P átfedőn történő rendellenesség detektálásának elosztott kiértékelése 
 

A P2P átfedőn történő rendellenesség érzékelésekor a gyűjtőegyed a hálózaton 
minden egyedet értesít, hogy azok a felismert támadó ellen védekezhessenek. Erre az 
átfedőben üzenetszórás (broadcast) használható. A P2P átfedőkben ritkán valósítanak 
meg ilyet, azok behatolásérzékelési alkalmazásában viszont éppen erre van szükség. A 
kidolgozott eljárás az átfedő beépített topológiáját használja arra, hogy az üzenetszórást a 
lehető leggyorsabban elvégezze. Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet 
küldeni a strukturált P2P hálózatokon szórtadás üzeneteteket a csomópontok között 
többek között összetett lekérdezések megvalósítására. A Kademlia topológián történő 
megvalósítást vizsgáltuk és kidolgoztunk egy új algoritmust, amely ezen szórtadást 
megvalósítja a Kademlián. A kidolgozott algoritmus másodlatolási mechanizmust 
alkalmaz. A kidolgozott és implementált algoritmus a Kademlián történő szórtadás 
megbízhatóságát és sebességét megnöveli a korábbi eljárásokkal szemben. 

 
A kidolgozott algoritmus működésének lényege, hogy az üzenetszórást indító 

egyed az átfedő egyedeit tartalmazó bináris fát egyre kisebb, egyforma méretű részekre 
osztja. A minden lépésben két részre osztott fa egyik felében benne van önmaga is, a 
másikban pedig nem. Az előbbiekben önmaga végzi el az üzenetszórást, az utóbbiakból 
pedig kijelöl egy egyedet, amely a címtér azon részében felel annak elvégzéséért. Az 
algoritmust saját Kademlia szimulátor programban valósítottuk meg. A szimulációban a 
fizikai hálózat modellezése a szakirodalomból vett adatok alapján történt. Az algoritmus 
helyességére és végrehajtási idejére adott becsléseket ezzel ellenőriztük. 

 
Kutatásaink eredményét egy megjelent folyóirat cikkben [1], továbbá egy 

benyújtott, még elbírálás alatti folyóiratcikkben [3] publikáltuk. 
 
Feliratok topológiai analízise 
 

Felismertük, hogy a számítógépes paleográfiai kutatásokban jelentős 
eredményeket lehet elérni topológiai és időbeli modellezéssel, valamint matematikai 
statisztikai eszközök igénybevételével, ezzel új vizsgálati módszereket vezettünk be a 
számítógépes paleográfiába. A kidolgozott eljárásokat alkalmaztuk korábban használt 
írásokra. Alkalmaztuk a hierarchikus klaszteranalízis módszereket középkori írásemlékek 
közötti genealógiai összefüggések felderítésére. 

 
Létrehoztuk a grafémaalakok leírására szolgáló alakzati jellemzők rendszerét, 

továbbá meghatároztuk azokat a topológiai transzformációkat, amelyek az írásfejlődés 
során kimutathatók a grafémaalakok változásaiban. Bevezettük a grafémaalakok 
topológiai leírására szolgáló alakzati jellemzőket. Ezeket együttesen egy adott írásba 
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tartozó grafémaalak jellemzőit leíró
 

vektorral jelöljük, amelynek
 

elemei az adott 
grafémaalak alakzati jellemzőinek számszerűsített értékei. Ezzel elértük, hogy a 
grafémaalakok értékelése kvantitatívan történik, így megnyílt a lehetőség a 
grafémaalakok fejlődésének algoritmikus leírására. Kimutattuk, hogy minden 
grafémaalak leírható egy korábbi grafémaalak és megfelelő topológiai transzformációk 
sorozata által. 

 
Kidolgoztunk egy grafémaszármaztatási módszert, amelyben csak azon grafémák 

közötti kapcsolatot fogadjuk el lehetséges leszármazási viszonyként, amelyek között 
adott határértéknél kevesebb topológiai transzformáció alkalmazásával teremthető 
kapcsolat. A grafémák leszármazási láncainak felderítéséhez létrehoztunk egy összetett 
topológiai minimalizálást, és ezt alkalmazva kialakítottunk egy hierarchikus adatbázist, 
amely a grafémák leszármazási viszonyait tartalmazza. 

 
Kutatásaink eredményét két benyújtott, még elbírálás alatti, lektorált kiadványban 

megjelenő könyvfejezetben publikáltuk [4], [5]. 
 
 
Publikációk 
 

• Zoltán Czirkos & Gábor Hosszú: Solution for the Broadcasting in the Kademlia Peer-to-Peer Overlay. 
Computer Networks – The International Journal of Computer and Telecommunications Networking. 
57 (2013) pp. 1853-1862, Elsevier (megjelent) 

• Gábor Fodor, Ferenc Kovács, Gábor Hosszú: Screening of congenital heart diseases by fetal 
phonocardiography, Journal of Medical Engineering & Technology. Informa healthcare, London. 
(elbírálás alatt) 

• Zoltán Czirkos & Gábor Hosszú: Komondor: Dynamic Properties of Network Traffic of the Komondor 
Intrusion Detection System. ENIGMA Brazilian Journal of Information Security & Cryptography 
(elbírálás alatt) 

• Gábor Hosszú: “A novel computerized paleographical method for determining the evolution of 
graphemes” chapter in Encyclopedia of Information Science and Technology, Third edition, Editor: 
Mehdi Khosrow-Pour, Information Science Reference, Hershey, New York, USA, 17 oldal. 
(elbírálás alatt) 

• Hosszú, Gábor: “Mathematical Statistical Examinations on Script Relics” chapter in book, Data 
Mining and Analysis in Engineering Field, Editor: Vishal Bhatnagar, Information Science 
Reference, Hershey, New York, USA (elbírálás alatt) 

 
 
Indikátorok  
 

● Elkészült folyóiratcikk (benyújtva, elbírálás alatt): 9 
● Elkészült konferencia-publikációk száma: 10 
● Bevont oktatók száma (minden oktató, aki kifizetést kapott és/vagy a projekt 

szakmai megvalósításában részt vett): 4 
● Bevont hallgatók száma (minden hallgató, aki kifizetést kapott és/vagy a projekt 

szakmai megvalósításában részt vett): 5 
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5. DEKLARATÍV NYELVEK ALKALMAZÁSA KÖVETKEZTETÉSI 
FELADATOKRA 
 
Az elmúlt félév során elkészítettük a qtchk statikus típuselemző rendszer típuselemző 
moduljának harmadik változatát. Az új változatban sikerült a korábbiaknál hatékonyabb 
típuskikövetkeztető módszert kidolgozni, mely figyelembe veszi a Q programozók 
visszajelzéseit a rendszerről, valamint igyekszik odafigyelni a program végrehajtási 
sorrendjére. A korábbi rendszerrel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy a Q programozók 
nem tartják magukat azokhoz a megkötésekhez, melyben előzetesen megegyeztünk, 
minek következtében rengeteg téves hibajelzést ad az elemző. Ezért az új változatban arra 
törekedtünk, hogy semmilyen megkötést ne feltételezzünk, azaz próbáljuk felkészíteni a 
rendszert mindazon bemenetekre, melyeket a Q interpreter fel tud dolgozni. 
Összességében két területen sikerült előre lépnünk. Egyrészről, számos téves hibajelzés 
megszűnt, mivel a rendszer észreveszi, hogy a potenciális hiba ténylegesen nem tud 
előállni a futás során. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy már nem várjuk el, hogy a 
változók típusa a futás során állandó maradjon, hanem csak azt figyeljük, hogy egy-egy 
változó felhasználásakor az utoljára hozzárendelt típus megfelelő legyen. Másrészről, a 
korlátok sokkal jobban ki tudják találni maguktól a kifejezések típusait, így nincs szükség 
címkézésre. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent a futási idő. A címkézés abból áll, 
hogy miután korlátokat vettünk fel, szisztematikusan kipróbáljuk a lehetséges típus-
hozzárendeléseket, és figyeljük, hogy a korlátok hogyan reagálnak rá. Rossz típus esetén 
a korlátok meghiúsulást okoznak, ilyenkor visszalépünk, és új hozzárendelést keresünk. 
A címkézés roppant hosszú tud lenni, hiszen rengeteg típus-hozzárendelés lehetséges. 
Másik nehézség, hogy ha találunk egy jó típus-hozzárendelést, akkor se biztos, hogy a 
lehető legáltalánosabbat sikerült megtalálni. Ily módon, bár a jó típus-hozzárendelés léte 
igazolja, hogy a program típus helyes, maguk a típusok nem informatívak, nem tükrözik a 
futás során ténylegesen felvett típusokat. Címkézés helyett most közvetlenül a korlátok 
alapján vezetjük le, hogy milyen típusúak az egyes kifejezések. Tehát például ha egy 
változón van egy olyan korlát, hogy valamilyen listának kell lennie, akkor címkézés 
segítségével megállapítjuk, hogy list(int) típusú, amitől a korlát megnyugszik. Az új 
verzióban viszont egyszerűen annyit hozunk ki, hogy  a típusa list(X), ahol X egy 
korlátozás nélküli típus. 

Sok időt töltöttünk el az új rendszer tesztelésével. Mintegy 200 internetről 
elérhető Q programon futtattuk a rendszert, és az eredmények elég kedvezőek. Ugyan 
maradt még körülbelül 40 olyan program, ahol tévesen jelzünk hibát, de ezekben a 
programokban ugyanaz az 5-6 Q kifejezés okozza a hibát. Sajnos ezen kifejezéseket 
egyszerűen még nem sikerült megfejteni, köszönhetően a Q rosszul dokumentáltságának 
és változékonyságának (időről időre megjelenik egy új verzió és mindig a meglepetés 
erejével hat néhány változás). Ezekben az esetekben tehát nem tudjuk, hogy mi az elvárt 
viselkedés. Ha ezt kiderítjük, akkor a rendszer teljesen kész lehet.  
 
Beküldött és elfogadott publikációk: 

• Loop Elimination, a Sound Optimisation Technique for PTTP Related Theorem Proving, Zsolt 
Zombori, Péter Szeredi, Acta Cybernetica  http://mycite.omikk.bme.hu/doc/135431.pdf 

• Static Type Inference for the Q language using Constraint Logic Programming, Zsolt Zombori, 
János Csorba, Péter Szeredi, International Conference on Logic Programming (ICLP2012) 



 44

• Static Type Inference as a Constraint Satisfaction Problem, Zsolt Zombori, János Csorba, Péter 
Szeredi, TÁMOP PhD workshop http://mycite.omikk.bme.hu/doc/133676.pdf 

• Pros and Contras for Using CHR for Type Inference, János Csorba, Zsolt Zombori, Péter Szeredi, 
9th International Workshop on Constraint Handling Rules (CHR2012) 
 

 
Beküldött publikációk: 

• Expressive Description Logic Reasoning Using First-Order Resolution, Zsolt Zombori, Journal of 
Logic and Computation  http://mycite.omikk.bme.hu/doc/135432.pdf 

 
 
A támogatás hasznosulása 

• A TÁMOP 4.2.2. projekt által támogatott Zombori Zsolt 2013 júniusában doktori 
fokozatot szerzett. 

 
 
6. GRÁFELMÉLETI ÉS GEOMETRIAI PROBLÉMÁK, 
ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA 
 
Ládapakolás adott számú láda esetén 
 
A  Ládapakolás probléma azon változatát vizsgáltuk, ahol a ládák száma egy kis egész 
(k). A probléma számítási nehézségéből adódóan a paraméteres algoritmuselmélet 
módszereit használtuk a kutatás során. Mivel már a k=2 eset is NP-teljes, ezért nem 
remélhettünk polinomiális futási idejű algoritmust arra az esetre sem, ahol k rögzített 
egész. Ugyanakkor ha a ládákba pakolandó tárgyak mérete polinomiálisan korlátozott 
(azaz a tárgyak mérete a bemeneten unáris kódolással adott), akkor a feladat n^{O(k)} 
időben megoldható, ahol n a bemenet mérete. Az unáris változat W[1]-nehézségét 
bizonyítva megmutattuk, hogy ez a futási idő lényegében nem csökkenthető, azaz 
(szokásos bonyolultságelméleti feltételezések mellett) semmilyen f függvényre sem 
létezik a problémára f(k)n^{O(1)} lépésszámú algoritmus. 
Ezt a nehézségi eredményt kiegészítettük egy a problémára adott hatékony (FPT futási 
idejű) közelítő algoritmussal, melynek lépésszáma 2^{O(k log^2 k)}+O(n). A javasolt 
algoritmus additív 1-közelítést ad, azaz ha a bemeneten megadott ládaszám k, akkor az 
algoritmus vagy ad egy pakolást, amely legfeljebb k+1 ládát használ, vagy (helyesen) 
eldönti, hogy a megadott tárgyak nem pakolhatók be k ládába. Ez a közelítő algoritmus 
nem csupán az unáris kódolású, hanem az általános problémára is alkalmazható. 
 
Algoritmikus bonyolultság előrejelzése strukturált tömörítéssel 
 
NP-nehéz problémákat megoldó egzakt algoritmusok egyik jellemzője, hogy strukturált 
probléma példányokon sok esetben lényegesen kedvezőbb futási időt érnek el, mint 
ugyanolyan méretű véletlen probléma példányokon. Ezért a probléma példány mérete 
önmagában nem ad megfelelő alapot a futási idő előrejelzéséhez. Az általunk kidolgozott 
módszer lényege, hogy az adott probléma példány strukturált részeit megkeresve tömöríti 
azt. Mint empirikus vizsgálataink - melyeket gráfszínezési és logikai kielégíthetőségi 
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problémákon hajtottunk végre - kimutatták, az így kapott tömörített méret alapján sokkal 
pontosabban becsülhető a futásidő. 
 
A visszalépéses keresés komplexitása ritka véletlen gráfokon 
 
Ismert, hogy a visszalépéses keresés (backtrack search) várható lépésszáma G(n,p) 
véletlen gráfokon, ahol p adott 0 és 1 közötti konstans, O(1). Azonban az ilyen gráfok 
jellemzően nagyon sűrűek (élszámuk négyzetes a csúcsok számában), míg gyakorlati 
alkalmazások során gyakran ritka gráfok kerülnek elő. Ezért azt vizsgáltuk, hogy hogyan 
alakul az algoritmus várható futásideje olyan gráfcsaládokon, ahol p(n) nullsorozat. 
Kimutattuk, hogy ilyen esetben a várható futásidő mindenképp végtelenbe tart. 
Ugyanakkor minél lassabban tart p(n) nullához, annál lassabban emelkedik a várható 
futásidő n függvényében. Kimutattuk, hogy bár a legtöbb gyakorlati szempontból 
releváns esetben a várható futásidő exponenciális, bizonyos esetekben polinomiális, sőt, 
megfelelő p(n) nullsorozat esetében még lineárisnál gyorsabb is lehet. 
 
A visszalépéses keresés gyorsítása  
 
A visszalépéses keresés (backtrack search) egy számos probléma esetén alkalmazott 
egzakt algoritmus, mely gyakran viszonylag nagy inputok esetén is hatékonyan 
szolgáltatja a megoldást. Ugyanakkor más hasonló méretű inputok esetén a keresési idő 
több nagyságrenddel magasabb lehet. Ennek oka, hogy ilyenkor szerencsétlen döntések 
folytán az algoritmus a keresési térnek egy olyan részén tölt el sok időt, ahol nincs 
megoldás. Ezért egy olyan módszert dolgoztunk ki, mely lehetővé teszi, hogy az 
algoritmus bizonyos időközönként átválthasson a keresési tér egy másik részére, mindezt 
úgy, hogy az algoritmus egzakt volta ne sérüljön. A keresési tér különböző részei közötti 
intelligens váltogatással az algoritmus futásideje jelentősen javítható, miként ezt 
empirikus vizsgálataink is megerősítették. 
 
Publikációk 
 
• Klaus Jansen, Stefan Kratsch, Dániel Marx, Ildikó Schlotter: Bin packing with fixed number of bins 

revisited, Journal of Computer and System Sciences, Volume 79, Issue 1, February 2013, Pages 39-
49 

 
• Zoltán Ádám Mann, Pál András Papp: Predicting algorithmic complexity through structure analysis 

and compression. Applied Soft Computing 
 
• Zoltán Ádám Mann, Anikó Szajkó: Average-case complexity of backtrack search for coloring sparse 

random graphs. Journal of Computer and System Sciences  
 
• Zoltán Ádám Mann, Tamás Szép: Accelerating backtrack search through a best-first-search strategy. 

Submitted to Information Sciences. 
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Indikátorok 
 

● Elkészült folyóiratcikk (a publikálás folyamatban van): 4 
● Elkészült konferenciacikk (a publikálás folyamatban van): 5  
● A kutatásba bevont oktatók száma: 2 
● A kutatásba bevont hallgatók száma: 3 

 
 
7. KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK 
SZIMULÁCIÓJA 
 
Fejlett kvantum-kommunikációs lehetőségek kutatása 
  
 
A kvantumtitkosítás, kvantum-jelismétlők, valamint a kvantum-kommunikációs 
protokollok alapvető építőköve a kvantum-összefonódottság. Az összefonódottság 
átvitele és megosztása azonban problematikus, hiszen rendkívül érzékeny a 
kommunikációs csatorna zajára. A gyakorlatban a kommunikációs csatornák zajosak, az 
összefonódottság megőrzése pedig nehéz feladat. A megoldást az ideális, közel zajmentes 
kommunikációs csatornák jelentenék, ennek elérésére azonban a gyakorlatban nincs 
lehetőség. 
Bebizonyítottuk, hogy a távoli pontok közti összefonódottság-megosztás megvalósítható 
a kvantum-összefonódottság tényleges átvitele nélkül. Megmutattuk, hogy a kvantum-
összefonódottság klasszikus korrelációból is előállítható, - összefonódottság átvitelére 
önmagában alkalmatlan kommunikációs csatornák zaj-transzformációjának segítségével. 
A felfedezett jelenségnek a „korreláció konverzió” (Correlation Conversion property – 
CC-property) elnevezést adtuk. Bebizonyítottuk, hogy léteznek olyan kvantumcsatornák, 
amelyek rendelkeznek a CC-tulajdonsággal, és azok zaj-karakterisztikája önmagában 
alkalmas a távoli pontok közti összefonódottság-generálás végrehajtására. Az eredmény 
új dimenziókat nyit a jövő telekommunikációs hálózataiban, valamint jelentősen 
csökkenti a kvantum-kommunikációs hálózatok kialakításának költségeit.  
A kvantumcsatornákon keresztüli információátvitel növelésére bevezettük a részlegesen 
degradálható (PD - Partially Degradable) csatornákat. Definiáltuk a PD halmaz 
tulajdonságait, a csatornák felépítését, valamint a maximálisan átvihető klasszikus és 
kvantuminformáció mennyiségét. A definiált csatornacsaládhoz hatékony 
csatornakódolási módszereket fejlesztettünk ki, valamint új kódolási struktúrát vezettünk 
be.  
 
 
Komplex rendszerek szimulációja 
 
Jelen munkafázisban az akusztikus rezonátorok egyik gerjesztési módjának, az élhang-
gerjesztésnek a numerikus szimulációját tűztük ki célul és valósítottuk meg. 
Célkitűzésünk egy olyan modell megalkotása volt, mely valósághűen, az irodalomban 
korábban publikált modellekhez képest megbízhatóbban képes az élhang-gerjesztés 
paramétereinek számítására. A modell megalkotásában és a szimuláció megvalósításában 
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kihasználtuk a rendelkezésünkre álló többprocesszoros környezet által kínált 
párhuzamosítási lehetőségeket. A megvalósított modellek segítségével kitűnő egyezést 
értünk el mérésekhez hasonlítva. A modellezett jelenséget és a szimuláció összeállítását 
az alábbiakban ismertetjük. 
 
Az élhang jelensége egy komplex aeroakusztikai folyamat eredményeként jön létre. Az 
élhang ugyanis akkor keletkezik, amikor áramló közeg éles akadálynak ütközik. Az 
élhang kialakulásakor tipikusan áramló levegő ütközik az útjába kerülő éknek, melynek 
hatására az ék környezetében az áramlás sebessége hirtelen lelassul. Ennek a 
sebességváltozásnak köszönhetően az akadály falai mentén örvények válnak le az 
áramlásról, Kármán-féle örvénysort eredményezve. Az örvényleválás természetesen 
hatással van az áramlásra, a periodikusan leváló örvények destabilizálják az áramlást, 
melynek hatására az az akadály éleinek mentén kitér jellemző irányából. A kitérést 
kompenzálja az örvényleválás periodicitása, így az áramlás kvázi-periodikus 
oszcillációba kezd. 
 
Az akusztikus jelenséget az akadály oldalai mentén az örvényleválás miatt kialakuló 
nyomáskülönbségek hozzák létre, melynek hatására az ék-szerű akadály akusztikus 
dipólsugárzóként viselkedik. Mivel ezek a nyomásingadozások is kvázi-periodikusak, az 
élhangban erős tonális komponensek jelennek meg. Ezek a komponensek határozzák meg 
azt is, hogy az élhang-gerjesztéshez kapcsolt akusztikus rezonátor melyik módusa milyen 
súllyal vesz részt a hangkeltésben. A tonális komponensek frekvenciáját az áramlás 
jellemző sebessége, valamint az élhang-összeállítás geometriája határozza meg. 
 
A numerikus modellt egy korábban megépített és publikált kísérleti modellnek megfelelő 
geometriai paraméterekkel alkottuk meg. A modellben a Navier – Stokes-féle 
egyenletrendszer kerül megoldásra az ún. véges térfogat módszerrel, az időtartományban. 
A számítógépes modell megalkotásakor különös gondot kell fordítani a megfelelő 
cellaméret megválasztására. Az áramlás természetéből adódóan a legfinomabb áramlási 
struktúrák a legnagyobb áramlási sebességű térrészekben helyezkednek el. Így a 
szimuláció stabilitásának és hihetőségének biztosítása érdekében, mind az időbeli, mind a 
térbeli felbontásnak rendkívül finomnak kell lennie. A felbontás finomsága csökkenthető 
egy térbeli aluláteresztő szűrű beépítésével (LES – Large Eddy Simulation), mely pl. a 
Smagorinsky-modell alapján konstruálható. 
 
A numerikus modellt OpenFOAM környezetben valósítottuk meg, a 3D modellek esetén 
az elégséges felbontás eléréséhez kb. 600 000 cellát és 0,5 us időlépést kellett alkalmazni. 
A 3D modellek futtatásához 32, illetve 48 processzormagot használtunk. Így a megfelelő 
frekvenciafelbontáshoz szükséges 200 000 időlépés kb. 3 nap alatt futott le. 
 
A modell által adott eredményeket a vonatkozó irodalomban korábban publikált 
értékekkel és mérési adatokkal hasonlítottuk össze. Megmutattuk, hogy a korábban 
publikált kétdimenziós modelleknél jóval pontosabb eredményeket kaphatunk a 3D 
modell segítségével, mind az áramlási képet, mind az élhang frekvenciakomponenseit 
tekintve. Utóbbiak esetében a korábbi modellek által adott 10% körüli eltéréseket 2-3%-
ra sikerült csökkentenünk. [13] 
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A fentiek mellett tovább folytattuk a projekt előző fázisaiban elért eredmények 
publikálását. Az akusztukai peremelem módszer terén történő fejlesztéseinket egy 
C++/Matlab toolbox-ba egységesítettük, mely a [37, 40] kiadványokban jelenik meg. 
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8. BIZTONSÁGI PROTOKOLLOK FORMÁLIS ÉS AUTOMATIZÁLT 
ELLENŐRZÉSE 
 
WSN transzport protokollok automatizált ellenőrzése 
 
  
A vezeték nélküli szenzor hálózatok néhány alkalmazásában, mint például a multimédiás 
szenzor hálózatokban, a szenzoroknak QoS (Quality of Service) követelményt biztosítva 
kell nagy mennyiségű adatokat továbbítaniuk. Ezek az alkalmazások megkövetelik a 
transzport protokollok használatát, amik képesek biztosítani az adatok megbízható 
kézbesítését, valamint a megfelelő torlódáskezelést. Sajnos azonban a legtöbb létező 
WSN transzport protokoll tervezése során figyelmen kívül hagyták a biztonsági 
kérdéseket, és ennek az a következménye, hogy ezek a protokollok csak olyan 
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ártalmatlan környezetben, ahol nincs szándékos támadás, tudják biztosítani a 
megbízhatósági és az energia hatékonysági követelményeket.  
 
Eddigi munkánk során egy új biztonsági transzport protokollt, az SDTP+ protokollt, 
javasoltunk. A protokoll olyan ismert kriptográfiai primitíveknek, mint a hash-lánc és a 
Merkle-fa, egy új kontextusban való alkalmazását foglalja magába, ami nagyon 
hatékonnyá teszi a működését. Másrészt az ilyen jellegű protokollok és rendszerek 
biztonsági elemzésére egy új algebrai nyelvet ajánlottunk (amit crypt^prob_time 
calculusnak hívunk), amely képes egyszerre (i) valós-idejű, (ii) probabilisztikus működés 
és (iii) kriptográfiai műveletek leírására. Emellett egy automatizált ellenőrzési módszert 
is ajánlottunk, amely a közismert PAT toolkitre alapul.  Tudomásunk szerint mi 
alkalmaztuk erre a célra először ezt a toolt és megmutattuk ennek hatékonyságát ismert 
WSN transzport protokollok ellenőrzésével. Az eredmények egy részét egy konferencia 
cikkben publikáltuk,  a többit pedig 2 db, egyenként 60 oldalas, techikai riportként 
publikáltuk, amelyek online elérhetőek. Ezeket 2 db újság cikként beadtuk.   
 
 
Biztonsági útvonalválasztó protokollok automatizált ellenőrzése 
 
 
Legjobb tudomásunk szerint eddig még nem javasoltak olyan módszert, amely képes a 
biztonsági útvonalválasztó protokollok automatizált ellenőrzésére, több együttműködő 
támadó esetén. Az eddigi cikkek és munkák csak olyan megoldásokat javasoltak, amik 
egy speciális (korlátozott erejű) támadót képesek kezelni. Ezenkívül utaltak arra, hogy a 
több együttműködő támadó esetének a kezelése egy nagyon bonyolult feladat, mert az ad-
hoc hálózatok és a támadók ereje miatt nehéz elkerülni az állapotrobbanást.  
 
Eddigi munkánk során egyrészt javasoltunk egy új, általunk kidolgozott, algebrai nyelven 
és logikai dedukción alapuló algoritmust az automatizált biztonsági ellenőrzésre. A 
javasolt elméleti módszert JAVA nyelven implementáltuk, és sikeresen alkalmaztuk 
ismert protokollok (SRP, Ariadne protokollok) elleni támadások detektálására. A munkát 
publikáltuk technikai riport formájában, és hamarosan egy újság cikk formájában is.            
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6.3. Pattanyús Ábrahám Gépészeti Tudományok Doktori Iskola 

A doktori iskola 5 kutatási területen jelent meg a tehetséggondozáshoz 
kapcsolódó tevékenységekben a projekt keretében. A beszámolási periódusban 1 
posztdoktori (Bárdossy Gergely), 2 doktorjelölt (Bakonyi Péter, Stumpf Péter Pál), és 9 
PhD hallgató (Berbekár Éva, Csizmadia Péter, Gyebrószki Gergely, Gyulai Dávid, 
Haraszkó Csaba, Kun-Balog Attila, Manhertz Gábor János, Szalai Judit, Veres Ádám 
László) részesült kutatási támogatásban. A doktori Iskola a konferencia részvételi, illetve 
utazási támogatást pályázati formában hirdette meg a hallgatói és doktorjelöltei felé, a 
rendelkezésre álló keretből összesen 6 hallgató, illetve doktorjelölt (Bencsik László, 
Czampa Miklós, Miklós Ákos, Németh Zoltán, Rákai Anikó, Tirpák Tamás) neves, 
Európán belül rendezett konferencia részvételét tudtuk támogatni. A támogatottak nagy 
száma mutatja, hogy a Doktori iskolához kapcsolódó kutatások teljes köre beindult, szép 
eredmények is születtek, amelyekről publikációkban, konferenciákon számoltak be a 
támogatottak. A támogatást nyert hallgatók és doktorjelöltek beszámolóiból állítottuk 
össze az alprojekt beszámolóját. 

A beszámolási időszakban (június 13-14) került megrendezésre a 2013-as 
Doktorandusz Konferencia, amelyen 2 napon keresztül, összesen 4 szekcióban 
hangzottak el a doktori iskola hallgatóinak előadásai a tudományos eredményeikről. A 
résztvevők és az érdeklődők egybehangzó megállapítása szerint igen magas színvonal és 
kiváló felkészültség jellemezte az előadásokat. 

A doktorjelöltjeink sikerrel jutottak el a fokozatszerzésig, 2013 első félévében 8 
fokozatszerzésnek örülhettünk, a sikerrel védők közül 5 doktorjelölt kapott támogatást a 
projektből. 

A Doktori Iskola hallgatói utánpótlása is biztosítva látszik, a kecskeméti OTDK 
szekcióiban a Kar hallgatói 77 dolgozattal vettek részt, ez a legnagyobb létszámú 
részvételt jelentette a résztvevő intézmények és karok között. Összesen 14 első, 10 
második és 12 harmadik díjat hoztunk el. 

Az eddig is igen aktív és nagy létszámot mozgósító, de különálló szakosztályok és 
szakmai körök formájában működő hallgatói tevékenységekből megalakult a Gépész 
Szakkollégium (http://gszk.ktk.bme.hu/). 
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1. projekt  Új típusú anyagok és feldolgozási technológiáik 
 

A korábban legnagyobb támogatási súllyal rendelkező területen ebben a 
periódusban kevesebb támogatás került odaítélésre, de az eddigi támogatások 
eredményeként 2 fokozatszerzés és a megjelent publikációk több mint fele erről a 
területről került ki. A kutatások homlokterében a különböző anyagok (fémes illetve 
polimer alapú) adalék anyagokkal történő tulajdonságmódosítása, a tulajdonságok 
vizsgálata, az így kifejlesztett anyagok alkalmazhatósága és gazdaságos előállítási 
technológiái állnak. A támogatott kutatások e féléves eredményeit foglaljuk össze a 
továbbiakban. 

Polipropilén mátrixú, különböző üvegszál tartalmú kompozitok hárompontos 
hajlító igénybevételű, szobahőmérsékletű kúszásvizsgálatai 6 x 14 terhelési szinten 
kerültek megvizsgálásra. DMA berendezés segítségével a vizsgált üvegszál-tartalmak 
mellett húzó, és hárompontos hajlító igénybevételű kúszásvizsgálatokat is végeztünk -
40°C és +150°C között, 10°C-onként emelkedő hőmérsékleti szinteken. A mérések 
kiértékelése során, a hőmérséklet-idő ekvivalencia elvének felhasználásával 
mestergörbéket kerültek meghatározásra, amelyek segítségével meghatározható a 
polipropilén száltartalom-függő kúszási viselkedése, valamint hosszútávon becsülhető 
általa a kúszási deformáció. 

Nehezen megmunkálható nagy szilárdságú illetve porkohászati úton előállított 
porózus, kemény acél mátrixú megmunkálhatósági vizsgálatainak kísérletei is lezajlottak. 
Az ötvözők illetve az összetevők arányainak befolyásoló hatásaira vonatkozó 
eredmények kibányászása a nagyszámú mérési adathalmazból folyamatban van.  

A gyártórendszer konfigurátor fejlesztés területén a különböző konfigurációk 
módszeres osztályozása, előnyök, hátrányok kimutatása, alkalmazási területek, tervezési 
szempontok kidolgozása elkészült. A konfigurátor elemei nagyrészt kialakításra kerültek, 
szoftveres fejlesztési feladatok vannak hátra. Ezen belül SQL Adatbázis létrehozása: 
gyártórendszer elemek és azok tulajdonságainak tárolására alkalmas adattáblák 
létrehozása (marógépek, esztergák stb.), termékek, gyártási folyamatok, es mindezek 
kapcsolatát definiáló adattáblák szerkezetének kialakítása, és gyártórendszer építőelemek 
leírására alkalmas ontológiák fejlesztése történik. 
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2. projekt  Járműipari kutatások 
 

A kutatásban résztvevők vizsgálatának középpontjában a különböző anyagok 
közötti súrlódási viszonyok vizsgálata, hőtani, tribológiai modellezése és kísérleti 
elemzése volt. A félév során elkészült egy olyan végeselemes modell, amelynek 
segítségével megvizsgálható, hogy a csúszás hatására milyen mértékű hő fejlődik a 
fékalkatrészek kapcsolódó elemei között, illetve ez milyen hőfeszültségeket eredményez. 
A vizsgálatok segítségével egy korábban a tanszéken végzett kapcsolódó kutatás során 
felmerült hőmérséklet mérési problémák okára is sikerült rámutatni. 

Az ablaktörlő és az üveg közötti súrlódási kutatások a megvédett dolgozattal és 
fokozatszerzéssel ebben a projektben lezárultak. 

 

3. projekt  Dinamikai vizsgálatok 
4.  

A Doktori Iskola vezetőjével fémjelzett kutatási terület a legutóbbi beszámoló 
során sikeres védéssel zárt le egy kutatási témát.  A projektből fiatalok kaptak támogatást, 
akik a különböző rendszerek stabilizálásának lehetőségeit vizsgálták elméleti modellezés 
és gyakorlati megvalósítás segítségével. A terület 1 PhD hallgató kutatási támogatását, és 
több konferencia részvétel támogatását nyerte el ebben a periódusban, ezzel is mutatva, 
hogy a hallgatói munka folyamatos, és új eredmények születtek. 

A támogatott PhD hallgató (Gyebrószki Gergely) most kezdte a kutatásait, az 
elmúlt időszakban numerikus szimulációval megjelenítette a PD és PID szabályozott, 
(kimeneten kerekített) inverz inga kaotikus attraktorait, az egyes attraktorok 
fraktáldimenzióját kiszámította, cella leképezés használatával pedig feltérképezte a teljes 
fázisteret. Két MSc hallgató eredményeivel kiérdemelte, hogy a Gépészmérnökök 
Amerikai Egyesületének (ASME) konferenciáján elfogadták a leadott publikációikat, az 
augusztusban megrendezett konferencián a „Smith-prediktorral történő stabilizálás 
vizsgálata késleltetett rendszereknél” és a „Véges spektrum hozzárendeléssel történő 
stabilizálás vizsgálata késleltetett rendszereknél” a folytatásban doktori témakén a 
kutatási területüket jelenti. 

 

5. projekt  Eto-robotika 
Az eto-robotika kutatási célja egy olyan mobil robot kifejlesztése, amely etológiai 

indíttatású minták alapján alkalmas az emberrel szociális interakcióba lépni, és a 
kötődéshez kapcsolódó érzelmi állapotokat kifejezni, annak érdekében, hogy a 
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robotikában eddig egyedülállóan új eredményként, egy az emberhez kötődő mesterséges 
egyed jöhessen létre. Ennek az összetett kutatásnak az előrehaladását több, párhuzamosan 
futó, de hosszútávon a kifejlesztendő berendezésben találkozó terület vizsgálata jellemzi. 

Az elmúlt félévben ez a terület kapta a legnagyobb támogatást, 4 hallgatói illetve 
doktorjelölti ösztöndíjjal és több publikáció támogatásával. Néhány eredmény erről a 
területről a következőkben kerül összegzésre. 

A doktorjelöltként támogatott Stumpf Péter a dolgozat elkészültét augusztusra 
tervezte. A dolgozat három fő részből áll: Az első témakörhöz kapcsolódó fejezet, 
amelyik a feszültség inverterekben alkalmazott vivőfrekvenciás Impulzusszélesség 
Modulációs (ISZM) technikák mintavételezésének kérdéseit járja körül, teljes egészében 
elkészült. A második részhez kapcsolódóan, mely a szakaszonként lineáris, nemlineáris 
mechatronikai rendszerek virtuális állapotvektorral történő stabilitásvizsgálatával 
foglalkozik, az elmúlt időszakban mérések történtek egy teljesítménytényező javító PFC 
konverteren. A mérések validálták az elméleti számításokat. Ebből a témakörből egy 
konferencia cikk jelent meg a május végi IEEE által szponzorált ISIE konferencián, míg 
egy másik cikket elfogadtak az október végi szintén az IEEE által szponzorált IECON 
konferenciára. Ehhez a témakörhöz kapcsolódó fejezet, kiegészítve a korábbi 
egyenáramú hajtás vizsgálatával, részben elkészült.  

A harmadik kutatási téma, az ISZM technikák mintavételezésének hatása zárt 
hurkú vektorszabályozásra. A félév során egy sebességszenzor nélküli mezőorientált 
szabályozás szimulációs modelljének implementációja és az azon végzett szimulációs 
vizsgálatok valósultak meg, melyek alapján azt a konklúziót lehetett levonni, hogy nagy 
fordulatszámú hajtások esetén, ahol a fundamentális állórész frekvencia és a 
mintavételezési frekvencia alacsony szám, ott a bevezetett digitális természetes 
mintavételezésű térvektor moduláció javítja a szabályozás minőségét. 

Két másik támogatottunk most kezdte meg a doktori iskolában a képzést és a 
kutatása elején tart. Manhertz Gábor a félév során elkészítette egy dokumentumot, 
melyben először összefoglalta az anatómiában használatos síkokat és irányokat. Erre 
azért volt szükség, mert a későbbiekben az elváltozások orientációja többletinformációt 
szolgáltathat, továbbá a számítógépes képfeldolgozásban is elemzési alapokat nyújthat. A 
továbbiakban orthopédiai szempontok szerint kerülnek leírásra az elváltozások az emberi 
test egyes részein, ill. az azok felderítésére alkalmas diagnosztikus eljárások. Végezetül 
javaslatételre kerül sor, melynek középpontjában olyan számítógépes szoftvercsomagok 
speciális készleteiről esik pár gondolat, amelyek alkalmasak lehetnek számítógépes 
képfeldolgozásra. Az elkészített dokumentum nem teljes körű, további kiegészítéseket 
lehetne megtenni az orthopédia tudományából. 
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Gyulai Dávid a félév során több erőforrás-hozzárendelési, illetve 
kapacitástervezési modellt implementált, elsősorban a FICO Xpress (MIP/LP solver) 
illetve a Siemens Plant Simulation (DES) környezetekben. Az irodalomkutatás során 
részletesen vizsgálta a termeléstervezési problémák megoldására szolgáló matematikai 
modelleket, illetve az elsősorban kiértékelésre szolgáló eseményvezérelt szimulációt 
(DES). Megállapította, hogy a problémák megoldásának egyik kulcsfontosságú lépése a 
matematikai modellek helyes megválasztása/implementálása (MIP/LP, 
determinisztikus/sztochasztikus stb.). Megállapította, hogy a különböző 
kapacitástervezési, illetve erőforrás-hozzárendelési problémák megoldása során szükség 
van egységes adatmodell definiálására.  
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6. projekt  H ő és áramlástani alapkutatások 
7.  

A kutatási alprojektek közül a legátfogóbb, legnagyobb területet lefedő 
tématerületben igen sokféle kutatási tevékenység zajlik. Ezen a területen is többen 
nyertek támogatást, 3 PhD hallgató ösztöndíjat, 2 pedig konferencia támogatást kapott. 

Berbekár Éva munkájában a Magas épületek hatása a közlekedési eredetű 
szennyező transzportjára területtel foglalkozott, ebben három témát dolgozott fel.  

Egyedülálló magas épület körüli sebesség-, nyomás- és koncentráció-eloszlás: A 
méréseket az Áramlástan Tanszék Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratóriumában 
végezte. A modell egy áramlásba helyezett egyedülálló magas épületből áll. Az épület 
modell egyik falán nyomás- és koncentrációmérő furatok találhatóak, amelyek 
segítségével (a modell forgatásával) az épület összes falán lemérhető a koncentráció- és 
nyomáseloszlás. A méréseket az épület körüli sebességmérés  is kiegészíti. Az épület 
egyik oldalával párhuzamosan egy vonalforrás található, amelynek két oldalán 
utcakanyon alakítható ki. 

Magas épület hősziget keltette áramlásban: A méréseket az Áramlástan Tanszék 
NPL szélcsatornájában végezte. A mérés során egy egyedülálló magas épület körül 
kialakuló hősziget keltette áramlást vizsgált, ezt összehasonlítva azzal az esettel, ha az 
épületet geosztrofikus áramlásba helyezzük.  

Magas épület körüli szennyezőanyag-terjedés és sebességmező Michel-Stadt 
modellben: A méréseket a Hamburgi Egyetem Environmental Wind Tunnel Laboratory 
szélcsatornájában végezte egy idealizált európai városmodellen (Michel-Stadt) folytonos 
és puff kibocsátás esetén időben felbontott koncentrációmérésekkel. A jövőben szeretne a 
modellben egy magas épületet elhelyezni, és megvizsgálni, hogy milyen hatással van a 
szennyezőanyag-terjedésre és a sebességmezőre. 

Rákai Anikó témája a levegőminőségi modellek numerikus hibájának szabványos 
becslése, amely többek érdeklődését is felkeltette a mérnöki megközelítés miatt, mivel 
ezen a területen főleg meteorológusok kutatásia dominálnak, akik kevésbé találkoznak 
ezekkel a szabványokkal és szempontokkal. 
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának táblázatos 
összefoglalása 

Projekt címe A projekt 
tervezés alatt áll   

A projekt 
megindult 
kutatási 
fázisban van 

A projekt megindult 
publikációs 
eredmények vannak  

A projekt nem indult 
meg (elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

Új típusú anyagok és 
feldolgozási 
technológiáik 

  x  

Járműipari 
kutatások  

  x  

Dinamikai 
vizsgálatok 

  x  

Eto-robotika   x  
Hő és áramlástani 
alapkutatások 

  x  

 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 

 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új 
módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

Új típusú 
anyagok és 
feldolgozási 
technológiáik 

x x x x Nemzetközi 
kutatási projekt 
Komoly gyakorlati 
alkalmazási 
lehetőségek 

Járműipari 
kutatások  

x x x x Erősen 
alkalmazásorientált, 
ipari partnerekkel 

Dinamikai 
vizsgálatok 

x x x x Nemzetközi 
kutatási projekt 

Eto-robotika x x x x Erősen 
interdiszciplináris 
terület, más 
tudomány 
kutatóival 
együttműködés 

Hő és 
áramlástani 
alapkutatások 

x x x x Komoly gyakorlati 
alkalmazási 
lehetőségek 
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Publikációs adatok megadása  
 
Megjelent publikációk: 

1. Stumpf Péter, Járdán R. Kálmán, Nagy István: „Analysis of the impact of space vector modulation 
techniques on the operation of ultrahigh speed induction machines.” MATHEMATICS AND 
COMPUTERS IN SIMULATION 90:(4) pp. 132-144. Paper MATCOM3857. (2013) 

2. Miklós Ákos, Szabó Zsolt: „Mechanical Synchronisation in Dual-Rotor Vibroactuator.” In: 84th 
Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Novi 
Sad, Szerbia, 2013.03.18-2013.03.22. 

3. NÉMETH Z, NAGY B V, ÁBRAHÁM Gy, VERES A, SAMU K: „HOW TO CHOOSE 
SIMULATION PARAMETERS TO IMPROVE ACCURACY?” In: Proceedings of CIE 
Centenary Conference: Towards a New Century of Light. Paris, Franciaország, 2013.04.15-
2013.04.16. Paris: CIE, pp. 962-965. ISBN: 978-3-902842-44-2 

4. Májlinger Kornél, Szabó Péter János: „Intercrystalline Cracking of Austenitic Steel during 
Brazing.” MATERIALS SCIENCE FORUM 729: pp. 442-447. (2013) 

5. Balogh G, Hajba S, Karger-Kocsis J, Czigany T: „Preparation and characterization of in situ 
polymerized cyclic butylene terephthalate/graphene nanocomposites.” JOURNAL OF 
MATERIALS SCIENCE 48:(6) pp. 2530-2535. (2013) 

6. Vas L M, Bakonyi P: „Creep Failure Strain Estimation of GF/PP Composites based on short term 
tests and Weibull characterization.” JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND 
COMPOSITES 32:(1) pp. 34-41. (2013) 

7. Bakonyi P, Vas L M: „Analysis of the creep behavior of polypropylene and glass fiber reinforced 
polypropylene composites.” MATERIALS SCIENCE FORUM 729: pp. 302-307. (2013) 

8. Kmetty Á, Tábi T, Kovács J G, Bárány T: „Development and characterisation of injection 
moulded, all-polypropylene composites.” EXPRESS POLYMER LETTERS 7:(2) pp. 134-
145. (2013) 

9. Király A, Ronkay F: „Development of electrically conductive polymers.” MATERIALS 
SCIENCE FORUM 729: pp. 397-402. (2013) 

10. Biró István, Szalay Tibor: „Nagy szilárdságú acélok forgácsolhatóságának energetikai aspektusai” 
In: Dr Csibi Vencel-József (szerk.) OGÉT 2013-XXI. Nemzetközi Gépészeti Találkozó. Arad, 
Románia, 2013.04.25-2013.04.28. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság, 2013. pp. 61-64. Paper A/4.   
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Indikátorok megadása 
 
 Megjelent 

folyóratcikkek 
száma 

Megjelent 
konfrencia 
publikációk 
száma 

Bevont oktatók 
száma száma 
(minden oktató, 
aki kifizetést 
kapott és/vagy a 
projekt szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 
hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Új típusú 
anyagok és 
feldolgozási 
technológiáik 

26 15 11 11 

Járműipari 
kutatások  

4 3 2 5 

Dinamikai 
vizsgálatok 

0 4 3 5 

Eto-robotika 3 7 3 6 

Hő és 
áramlástani 
alapkutatások 

3 4 5 4 

Összegzett 
indikátorok 

36 33 24 31 

A projekt 
végére várt 
indikátorok 

16 30 2 20 

 
A Doktori Iskola workshopjáról való összefoglaló  
2013. június 12-13, Polimertechnika Tanszék előadóterme, MT épület fsz. BME GPK, 
jelenléti ív scan-elt verziója, fényképek  
Előadások előadók  
9.00- 9.20  Lukács Kristóf László (tv.: Dr. Bereczky Ákos) 
9.20- 9.40 Hernádi Zoltán (tv.: Dr. Kristóf Gergely) 
9.40 -10.00 Kun-Balog Attila (tv.: Dr. Sztankó Krisztián) 
10.00-10.20 Simonovics János (tv.: Dr. Váradi Károly) 
10.20-10.40 Csizmadia Péter (tv.: Dr. Hős Csaba) 
10.40-11.00 Szabó János (tv. Dr. Kajtár László) 
11.20-12.00 Értékelés  
12.00-13.00 Ebédszünet 
13.00-13.20 Nagy Péter (tv.: Dr. Dobránszky János) 
13.20-13.40 Molnár András (tv.: Dr. Mészáros Imre) 
13.40-14.00 Popovics Gergely Milán (tv.: Dr. Monostori László) 
14.00-14.20 Kling Sándor (tv.: Dr. Czigány Tibor) 
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14.20-14.40 Kovács Norbert Krisztián (tv.: Dr. Kovács József Gábor) 
14.40-15.00 Piros Sándor (tv.: Dr. Korondi Péter) 
15.00-15.20 Széll Károly (tv.: Dr. Korondi Péter) 
15.20-16.00 Értékelés  
2. nap 
12.00-12.20 Bereczki Péter  (tv.: Dr. Krállics György) 
12.20-12.40 Olasz Sándor (tv. Dr. Dobránszky János) 
12.40-13.00 Pelyhe Liza (tv.: Dr. Bognár Eszter) 
13.00-13.20 Horváth Richárd (tv. Dr. Mátyási Gyula) 
13.20-13.40 Fejős Márta (tv. Dr. Karger-Kocsis József) 
13.40-14.00 Szünet 
14.00-14.20  Szalai Judit  (tv.: Dr. Fodor Lóránt) 
14.20-14.40  Pintér Ádám (tv.: Dr. Samu Krisztián) 
14.40-15.00 Raj Levente (tv. Dr. Lipovszki György) 
15.00-15.20 Jasper Andor (tv. Dr. Garbai László) 
 
A támogatás hasznosulása 
• PhD doktorjelölt, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra is) közben 

fokozatot szerzett 5 fő 
 

1. Al-Gaadi Bidour 
2. Hegedűs Ferenc 
3. Kmetty Ákos 
4. Kovács Viktória Barbara 
5. Ugron Ádám 
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6.4. Oláh György Doktori Iskola (vegyészet) 
Beszámolási periódus: 2013. január 18-  2013. július 18-ig tartó  tevékenységről  

Az Oláh György Doktori Iskolában hat projekt keretében folytak a kutatások. A 
legjelentősebb előrehaladást változatlanul az új vegyülettípusok modellezése, az 
enzimreakciók valamint a kémiai reakciók modellezése témakörőkben értük el. Itt 
dolgozik a legtöbb résztvevő, és ezekben a témákban született a legtöbb közlemény.  

 

A 2013-es évben tavasszal két posztdoktor és két doktorjelölt alkalmazására, valamint két 
doktoráns megbízására került sor. A projektben végzett munkából Makkos Eszter megírta 
MSc diplomamunkáját. A számítógépes modellezés lehetőségeit kihasználva több olyan 
területen is folyt kutatómunka, ahol a modellezéshez kapcsolódnak kísérleti munkavégzés 
is kapcsolódik, mely a beszámolási időszakban anyagtudományi vonatkozásokkal is 
bővült. Mindez tevékenységek, kísérleti munkákhoz (szintézis, spektroszkópiai 
vizsgálatok) kapcsolódik, így a résztvevő hallgatók és oktatók egyaránt egy komplex 
tevékenység részesei, s így átfogó ismeretekre tesznek szert.  

A projekt kezdete óta tizenöt közlemény jelent meg nyomtatásban, öt közlemény  
elektronikus formában elérhető, négy további közleményt elfogadtak, két munka van 
beküldve, és jelenleg további öt kéziraton dolgozunk. Konferenciákon, munkabizottsági 
üléseken 2013 tavaszán tizenhárman vettek részt, doktoránsok, doktorjelöltek egyedül 
vagy témavezetőjükkel tartottak előadásokat, posztert. Az Oláh György DI X. doktoráns 
konferenciáját 2013 február 7-én rendeztük meg a projekt támogatásával, ezen a 
konferencián 16 előadás hangzott el, 24 posztert mutattak be, a konferencián összesen 64-
en vettek részt.  

A munka során nagy mértékben használtuk a szuperszámítógépet. Ennek segítségével 
egyrészt a korábbiaknál sokkal nagyobb volumenű munkát tudunk elvégezni, másrészt 
olyan méretű számításokra is lehetőség nyílik, melyeket korábban nem tudtunk volna 
megvalósítani, így lehetőség nyílik ab initio molekuladinamikai szimulációk elvégzésére 
is. Megállapítható, hogy a szuperszámítógép jól üzemel, úgy tűnik, hogy a felmerülő 
problémákat a szuperszámítógépes csapat sikerrel kezelegy futás indítására. Sajnos a 
GPU-k kvantumkémiai számításokra történő felhasználhatóságának vizsgálatát az 
alkalmas szoftver hiányában még mindig nem tudtuk elkezdeni. 
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1. Projekt: Az alkalmazott módszerek fejlesztése a modellezés 
hatékonyságának növelésére. 

A projektben Csonka Gábor professzor irányításával három hallgató tevékenykedett. 
Mezei Pál elkezdte PhD munkáját, eredményeikből egy Berlinben rendezendő 
meghívásos konferencián számolt be Csonka Gábor. A munka célzottan foglalkozott a 
John Perdew (USA) csoportjával együttműködésben zajló sűrűségfunkionálokkal 
kapcsolatos fejlesztések eredményeinek tesztelésével. A munka során olyan funkcionálok 
fejlesztése és tesztelése zajlik, melyek a jelenleg széles körben használtak hibáit (például 
a gyenge diszperziós kölcsönhatások helytelen leírása) kiküszöbölik. 
 
Kállay Mihály témavezetésével Ladjánszki István tudományos ügyintézői státuszban 
dolgozott, és végzett programozást nagy pontosságú elméleti számítására szolgáló  
kvantumkémiai programot fejlesztve Feladata molekulák tulajdonságainak, illetve 
alkalmazása kémiai problémák megoldására, felhasználva a Kállay Mihály által 
kifejlesztett automatikus programozási technikát. Nagy Balázs nagypontosságú ab initio 
számításainak a fluórmolekula disszociációs energiájának nagypontosságú meghatározása 
miatt volt szükség. A korábbi számítási eredmények nem mutattak kielégítő egyezést a 
kísérleti értékkel,  kéziratot a Journal of Physical Chemistry A folyóiratban elfogadták 
kerül beküldésre.  
A projekthez tartozó másik Kállay Mihály és Nagy Balázs által végzett kutatási irány a 
légkörkémiai reakciók átmeneti állapotainak további számítása, és az ehhez szükséges 
számítási módszerek teljesítőképességének vizsgálata. A HO2 + ClO reakció szinglet és 
triplet és az FO + O reakció dublett és kvartett potenciális energiafelületén határoztak 
meg átmeneti állapotokat. A korábbi megállapításokat, mely szerint az egydetermináns 
hullámfüggvényen alapuló módszerek (HF-SCF, MPn, coupled-cluster (CC)) nem 
minden esetben használhatók (főleg a reakcióút két végén, a minimumhelyek közelében 
teljesítenek rosszul) tovább vizsgálták. A munkát jelentősen gyorsította a 
szuperszámítógép használata, mely a magas szintű korrelált módszerek (CC, MR-CI) 
használata esetén volt fontos.  
 

2. Projekt: Enzimreakciók és más biológiai rendszerek modellezése 

Az enzimreakciók közül mindhárom, a tervekben szereplő enzim vizsgálatát 
folytattuk. Az eredmények közül a legtöbb előrehaladás az ammónia liázok területen 
történt, melynek irányítója Poppe László. A munka egy új iránya, hogy a vizsgált 
enzimeket rögzítik, általában nanoszerkezetű szilika felületén. A szilika hordozó 
legfontosabb sajátsága, hogy az enzim újrafelhasználását egyszerűen teszi lehetővé, 
ugyanakkor a módosított aktivitás, sztereoszelektivitás sok előnyös lehetőséget hordoz 
magában, Mivel a szilika nanorészecskék mérete változtatható, sok  A munkákból három 
elfogadott közlemény született egy a Periodica Polytechnikában, melyben a 
szilikahordozó változtatásának hatását vizsgálják. Két közlemény a Studia Univ. Babes-
Bolyai c folyóiratban jelenik meg, az egyik az immobilizálásnál használt acilezőszer 
hatását vizsgálja, míg a másik adalékanyagok hatását vizsgálja. A  kapcsolódó szintetikus 
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munkákban Hornyánszky Gábor is jelentős részt vállalt. Ezen rendszer további vizsgálata 
folyamatban van, a nanorészecske-rendszer módosítása még sok lehetőséget kínál.  

Poppe László vezetésével az aminolipázok modellezése is folytatódott, és 
homológiamodellezéssel MIO függő amino-liázok összehasonlító 
mechanizmusvizsgálatát végezték el. Az eredményekből a közleményt elfogadták az Env. 
Eng. Folyóiratba.  

Az Oláh Julianna témavezetésével folyó munkákban a P450 enzimek, illetve a 
Vértessy Beátával való együttműködésben a dUTP-áz enzimcsalád vizsgálata tovább 
folytatódott. A fenti eredményekből további két nemzetközi folyóiratban megjelenő 
közlemény megírásán dolgoztak, közülük egy Vértessy Beátával együttműködésben 
készült munka megjelent a  tekintélyes FEBS journal c. folyóiratban. E munka egy 
antimaláriás felhasználás szempontjából jelentőséggel bíró enzim a foszfokolin 
citidililtranszferáz mechanisztikai vizsgálatával foglalkozik. Egy másik munka 
Závodszky Péter csoportjával együttműködve, szintén folyamatban van, s a P450 
enzimek biomimetikus reakcióinak vizsgálatából elvégzett munkából is készül egy 
közlemény.  
 
 
3. Projekt: Kémiai reakciók mechanizmusának vizsgálata és optimálása.  

 A beszámolási időszakban különböző típusú kémiai reakciók vizsgálatára került 
sor. A frusztrált Lewis sav-bázis párok hidrogénaktiválást lehetővé tevő vizsgálatának 
során Szieberth Dénes vezetésével (2012 január 1 óta posztdoktorként a projektre van 
alkalmazva) a köztitermék hidrogén-komplexről megírt első munka megjelent az 
Angewandte Chemie-ben, a kémiai szakterület vezető folyóiratában. A hidrogénaktiválási 
reakció teljes mechanizmusát felderítették, s ebből a közlemény beküldés előtt áll. A 
teljes mechanizmus vizsgálatából, valamint  a bór illetve a foszfor helyettesítő 
csoportjainak a reakció mechanizmus alakulásában betöltött szerepéről folytatott 
vizsgálatokból új kutatási irány alakul ki, mely abór helyettesítőinek szerepét értékelte át, 
s melynek hatására szintetikus munka és doktori téma indul a tanszéken. E munkák 
Könczöl László doktori dolgozatának anyagát is képezik, és a kapcsolódó szintetikus 
munkák elvégzésére egy új doktoráns (Turczer Gábor) is elkezdte doktori munkáját. A 
szintetikus munka előkészítése hoszabb folyamat volt ez idő alatt Turczer Gábor 
beletanult a számítások elvégzésébe, és optimálásokat végzett a legjobb tulajdonságú 
helyettesítő csoport megtalálására. A kapcsolódó szintetikus munkából eredmények már 
csak a projekt lezárása után lesznek várhatók.  

 Az organokatalitikus reakciók között az N-heterociklusos karbéneket (NHC) 
tartalmazó ionos folyadékok vizsgálata folytatódott. Az ionos folyadékok NHC 
tartalmának hatását és mindennek katalitikus felhasználhatóságát összefoglaló 
közleményünk elektronikusan elérhető (Topics in Current Chemistry). Új eredményt 
értünk el egy új – eddig csak komplexált formában - ismert NHC, az oxazol-2-ilidén 
vizsgálatában, megállapítva, hogy e vegyület kevés víz jelenlétében, például ionos 
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folyadékban a vegyület stabil, és mivel elektrofilicitása és nukleofilicitása különbözik az 
eddig ismert NHC-ktől, vélhetően más organokatalitikus hatással rendelkezik. A 
munkából írt közleményt megjelent az RSC Advances-ban. Az NHC karbének vizsgálatát 
tovább folytatva foglalkozni kezdtunk abnormális karbének komplexeivel/adduktjaival, 
Streubel professzor (Bonn) szintetikus csoportjával együttműködve foszfinidén adduktot 
vizsgáltunk. A munkából születendő közleményt a kémia vezető folyóiratában, az 
Angewandte Chemie-ben elfogadták közlésre. A foszfinidén adduktokon túl elméleti 
módszerekkel vizsgáljuk más hipovalens rendszerekkel (karbén, nitrén, szililén stb.) 
képzett adduktok relatív stabilitását. Az abnormális karbén adduktok közül a szén-dioxid 
addukt ionos folyadékban történő előállítása is céljaink közé tartozik. Számításaink arra 
utaltak, hogy lehetséges ilyen adduktok előállítása, s kooperációban kísérleti 
együttműködésbe kezdtünk. Az eredmények igazolták a kvantumkémiai számítások 
feltételezéseit. A munka különös érdekessége, hogy lehetőség nyílt egy könnyen 
kezelhető abnormális karbén prekurzor előállítására. A közlemény megírása folyamatban 
van. A fenti munkák jelentős részében kihasználtuk a szuperszámítógép biztosította 
lehetőségeket.    

 

4. Projekt: Szokatlan kötésszerkezetű új vegyülettípusok és 
kölcsönhatások vizsgálata és modellezése kémiai, anyagtudományi 
alkalmazásokra.  

 A szokatlan kötésszerkezetű vegyületek közül a hipervalens (ötös koordinációjú) 
szilícium szerepének tanulmányozását kombinált kvantumkémiai – NMR spektroszkópiai 
vizsgálatokkal végeztük. Az acetonilaceton ligandum esetén az ötös koordináció mellett 
hatos koordinációjú rendszert is találtunk, melynek stabilitása a vizsgált rendszerek 
között a legnagyobbnak bizonyult, erről a molekuláról röntgenszerkezetet is sikerült 
megkapni, ugyanakkor a hozzávezető reakcióút egyes lépései még bizonytalanok.. A 
fenti eredményekből a közlemény írása folyamatban van 

 A hipervalens szilíciumvegyületek mellett anionos karakterű szilíciumtartalmú 
gyűrűk vizsgálatával foglalkoztunk. Kvantumkémiai módszerekkel vizsgáltuk a 
gyűrűrendszerek planaritását, és ennek az aromásságra való hatását. Megállapítottuk, 
hogy a gyűrű 2-es és 5-ös helyzetében szililcsoportokkal történő helyettesítése a 
planaritást és ezzel az aromásságot növeli. A munkából a majdnem kész közleményt egy 
új megállapítás miatt nem küldtük be, hanem átalakítottuk és beküldtük a Structural 
Chemistry folyóiratba. Egyúttal egy újabb közlemény megírásába kezdtünk, mely a 
szokatlan jelenséget az aromásság növekedésével csökkenő stabilitást vizsgálja.   

 Az új vegyülettípusok közül kiemelt jelentőségű a foszfor-helyettesített 
policiklusos aromás szénhidrogének szerkezetvizsgálata, tovább folytattunk Szűcs Rózsa 
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MSc hallgató diplomamunkájának keretében. A diplomamunka jelentős megállapítása, 
hogy a PAH méretének növelésétől függetlenül a foszfol jelenléte meghatározó szereppel 
bír a határmolekulapályákra, illetve az egyes gyűrűk aromásságára. A fenti eredmények 
alapján a Rennes-i egyetem szintetikus csoportjával kooperálva folytattuk a korábban 
megkezdett munkát és további foszfol-helyettesített PAH-ok szintézisét tervezik. Az 
együttműködés része, hogy Szűcs Rózsa, akit 2013 februártól felvettünk az Oláh György 
doktori iskolába mint PhD hallgatót kettős témavezetésű értekezést készít a Rennes-i 
egyetem és a BME együttműködésében. A téma (mellyel kapcsolatban Tét pályázatot is 
beadtunk) továbbfejlesztése során a foszforon kívül más heteroatomok szerepét is 
vizsgáltuk, és megállapítottuk az egyes PAH gyűrűk aromásságnak a heteroatom 
szerepétől függő változását. A fenti eredmények alapján a funkcionalizált grafének (5. 
projekt keretében történő) vizsgálatánál is foglalkozunk a foszfor és a nitrogén 
heteroelemek hatásával.  

5. Projekt: Molekuladinamikai vizsgálatok határfelületek, és kondenzált 
fázisok, valamint szilárd kristályos rendszerek modellezése 

A projekt keretében elindult a kutatási tevékenység, s az első eredmények foszfor-
halogenidek hidrolízisvizsgálatából megszülettek. A vizsgálati módszer ötvözi a statikus 
kvantumkémiai számításokat, melynek során vízmolekulák (1-5), valamint nagyobb 
vízklaszterek jelenlétében vizsgáljuk a hidrolízist a dinamikai vizsgálatokkal, ez utóbbiak 
nagy vízfelesleggel végzett hidrolízis esetén használhatók. A metadinamikai módszer 
felhasználásával Szieberth Dénes nagyon kis reakciógátat talált, szemben az egy-négy 
vízmolekula esetén a statikus módszerekkel adódó számottevő reakciógáttal. A foszfor-
halogenidek vizsgálatán túl (ebbe egy új BSc hallgató is bekapcsolódott) hozzákezdtünk 
a szilícium-halogén kötés hidrolízisének tanulmányozásához. A kapcsolódó 
klaszterszámításokból a hidrolízis két vízmolekula (vízdimer) esetén jelentősen gyorsul, 
továbbá a reakció inverziós/retenciós mechanizmusai jelentősen függenek a vízmolekulák 
számától, továbbá a helyettesítő csoport méretétől. A sok víz (mint oldószer) jelenlétében 
lezajló dinamikai számítások befejezés előőtt állnak, s jelentősen felgyorsultak a 
szuperszámítógép felhasználásával. A szervetlen halogenidek hidrolízise témakörben 
elnyert 2012 szeptemberében elindult OTKA pályázat (melyhez a források 2012 
decmberében érkeztek meg) lehetőséget biztosít e kutatások intenzitásának fokozására. 
Az első közlemény, mely a lehegyszerűbb rendszer a klórszilán (H3SiCl) hidrolízisét 
vizsgálja közel áll a beküldéshez.  

A klasszikus molekuladinamikai vizsgálatok esetén a szuperszámítógép-klaszter GPU-i 
felhasználásának vizsgálata során az alkalmazandó szoftverrel kapcsolatos problémák 
hátráltatták a munkát. .  
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6. Projekt: Vegyipari műveletek és folyamatok modellezése. 

A projekt során egy,  a vegyészmérnöki gyakorlatban nagy jelentőségű folyamat,  a 
pervaporáció flowsheeting szoftwerkörnyezetben megírt modellezésével foglalkoznak, 
tesztelve különböző modelleket, azok pontosságát, felhasználhatóságát a folyamat 
szempontjából. A modellezéssel kapott eredményeket valódi mérési adatokkal összevetve 
a modellek finomíthatóak voltak, s lehetővé vált a megfelelő modellek megtalálása is.  

Új kutatási irányként ipari szempontból fontos katalitikus folyamatok vizsgálatába 
kezdtünk, melyben egy PhD hallgató bevonásával Mika lászló témavezetésével folyt a 
munka.   
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 

 

Projekt címe A projekt  

tervezés alatt áll   

A projekt 
megindult kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

Az alkalmazott 
módszerek fejlesztése a 
modellezés 
hatékonyságának 
növelésére 

  x  

Enzimreakciók és más 
biológiai rendszerek 
modellezése. 

  x  

Kémiai reakciók 
mechanizmusának 
vizsgálata és optimálása. 

  x  

Szokatlan 
kötésszerkezetű új 
vegyülettípusok és 
kölcsönhatások 
vizsgálata és modellezése 
kémiai, anyagtudományi 
alkalmazásokra. 

  x  

Molekuladinamikai 
vizsgálatok 
határfelületek, és 
kondenzált fázisok 
valamint szilárd 
kristályos rendszerek 
modellezése. 

  x  

 

 

 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 
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A 
tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal 
való 
együttműködés 

Publikációk Új 
módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

Az alkalmazott 
módszerek 
fejlesztése a 
modellezés 
hatékonyságának 
növelésére 

x x x x  

Enzimreakciók és 
más biológiai 
rendszerek 
modellezése. 

x x x x  

Kémiai reakciók 
mechanizmusának 
vizsgálata és 
optimálása. 

x x x x  

Szokatlan 
kötésszerkezetű új 
vegyülettípusok és 
kölcsönhatások 
vizsgálata és 
modellezése 
kémiai, 
anyagtudományi 
alkalmazásokra. 

x x x x Kettős 
témavezetésű 
doktori munka 
indítása 

Molekuladinamikai 
vizsgálatok 
határfelületek, és 
kondenzált fázisok 
valamint szilárd 
kristályos 
rendszerek 
modellezése. 

x x x x  
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Indikátorok megadása 
 
 Megjelent 

folyóratcikk 
(szám) 

Megjelent 
konfrencia 
publikációk 
(száma) 

Bevont oktatók 
száma   

Bevont hallgatók 
száma  

Az alkalmazott módszerek 
fejlesztése a modellezés 
hatékonyságának növelésére 

- - 3  

CsG,NB,KM,  

4 

MP,KA,BB, LJ 

Enzimreakciók és más 
biológiai rendszerek 
modellezése. 

- - 3  

PL.HG, OJ 

4 

KB, LA,BZ,BG 

Kémiai reakciók 
mechanizmusának vizsgálata 
és optimálása. 

1 - 5 
NJ,HO,NyL,KL,SzD,

KGy,,FF, 

5 

KZs,DD,KL,SzR,
ME 

Szokatlan kötésszerkezetű új 
vegyülettípusok és 
kölcsönhatások vizsgálata és 
modellezése kémiai, 
anyagtudományi 
alkalmazásokra. 

1 - 9  

VT,VZ,HM, HO, 
NyL,KL,SzD,PB,MG

y 

3 

SzT,HZs,PH 

Molekuladinamikai 
vizsgálatok határfelületek, és 
kondenzált fázisok valamint 
szilárd kristályos rendszerek 
modellezése. 

- - 2  

SzD,NyL,HO 

1 

SzG 

Vegyipari műveletek és 

folyamatok modellezése. 

 

- - 1 

(MP) 

1  

(VN) 

Összegzett indikátorok 11 0 19 19+40 

A projekt végére várt 
indikátorok 

20 40 19 40 

 

 
 
 
 
A támogatás hasznosulása 
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• A kutatási projektek témáiból öt diplomamunka született (Dzsottján Dániel, Kelemen 
Zsolt, Mezey Pál, Szűcs Rózsa illetve Makkos Eszter). Kelemen Zsolt 2012 
szeptemberében kezdte doktori munkáját, Szűcs Rózsa és Mezey Pál 2013 
februárjától nyert felvételt a doktori iskolába.  

• Ha van olyan PhD hallgató, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra is) 
közben fokozatot szerzett (-) 

• Ha van olyan PhD hallgató, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra is)   
aki közben a doktori cselekmény megindította (Krámos Balázs és Boros Zoltán 
jelenleg doktorjelöltek, 2012 szeptemberben indították a doktori cselekményt) 

• Ha van olyan PhD doktorjelölt , aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra 
is)  aki közben a doktori cselekmény megindította (ezek száma, neve) 
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6.5. Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományok Doktori Iskola 

A Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományok Doktori Iskola  tevékenysége a 
beszámolási időszakban két fő szakaszra bontható. A projekt kezdetén támogatást elnyert 
doktorandusz hallgatók, doktorjelöltek és poszt-doktorok támogatási periódusa a nyár 
végén lejárt. Ezeknek a fiatal tehetségeknek a projekt keretében vállalt kutatási 
tevékenységük eredményeként létrejövő publikációk megjelenése a beküldést és 
elfogadást követően többnyire szerződésük lejárta után várható, ezek az eredmények 
folyamatosan érkeznek, amint azt a projekt honlapjára és a publikációs adatbázisba 
feltöltött publikációk változó státusza is igazol. Az alprojekt első évét ezek alapján 
eredményesnek minősítjük. 

A doktori iskolában folyó kutatások szerteágazó volta miatt nehéz lenne egy-két kutatási 
területet legfontosabb témaként kijelölni. Éppen ezért már a projekt indulásakor is a DI 
alprogramjaihoz igazodva átfogó K+F projektek indítását céloztuk meg, nevezetesen a 
Szerkezet-, az Infrastruktúra- és a Geoinfoirmatika-építőmérnöki tudományterületeken. A 
Kar jellegéből következően, a nevezett három terület képzése és kutatási tevékenysége 
erős kapcsolódásokat mutat, hiszen ezért vannak egy doktori iskola ernyője alatt. 
Mindennek szellemében a projekt második évében új témák és az új témákban jártas 
doktoranduszok bevonását terveztük. A doktorandusz képzés szokásos ügymenetéből 
adódóan a doktoranduszok őszi félévre történő beiratkozása csak szeptember első 
napjaira válik véglegessé, így az alprojekt által támogatásra érdemesek kiválasztását sem 
tehettük meg előbb, mint szeptember második fele. Ebből következett, hogy a második 
évben ösztöndíj-kiegészítést elnyerő doktoranduszokat november hónaptól kezdve tudtuk 
bevonni a projektbe. 

Az egyes alprogramokban futó vagy már befejezett kutatásokból itt az összefoglalóban 
csak néhány fontos tény illetve különleges területet emelünk ki. A szerkezet-
építőmérnöki területen a betonok korai zsugorodási repedésérzékenységének vizsgálata, 
ezen belül pedig szálerősítésű betonok, könnyűbetonok és normál betonok laboratóriumi 
vizsgálata volt egy olyan témakör, amelyben az indikátorok bőséges teljesítésén 
túlmenően, a kutatások zárásaként PhD disszertáció is született, és az sikeres megvédésre 
is került. Kiemeljük még, hogy iskolánk továbbra is intenzíven művel bio-mechanikai 
témákat, amelyek közül az agyi artériák bifurkációinál kialakuló aneurysmák 
háromdimenziós vizsgálatai érdemelnek nagy figyelmet. Szintén a biológiai 
tudományokra átnyúlóan, az építőanyag-tudományok témakörében új kutatási témában 
kimutatásra került, hogy a különböző biomineralizáló kezelőszerek milyen mértékben 
változtatják meg a kezelt kőanyag eredeti színárnyalatát. Saját fejlesztésű kezelőszerekkel 
az eddigiekhez képest több tekintetben jobb eredmények születtek (pl. felületi szilárdság), 
mint az eddig elérhető többi kezelőfolyadékokkal. Hagyományosan erős téma marad az 
acélszerkezetek vizsgálata is, pl. a lokális duktilitások mélyreható elemzése. 

Az infrastruktúra-építőmérnöki területen tudományos újdonságnak számít a szél keltette 
tavi köröző áramlások közötti kaotikus elkeveredés, a köröző áramlások stabilitásának 
elméleti és numerikus vizsgálata. Örömteli, hogy a sekélyvízi hullámzás modellezését 
kutató doktoranduszunk a megkezdett PhD disszertációjának írását egészen a beadásig, 
sőt a sikeres decemberi védésig és ezáltali címvédésig folytatta. Útépítési témakörben 
elindult egy új pályaszerkezet méretezési eljárás kidolgozásának előkészítése, mely 
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korszerű, napjainkban is használatos pályaszerkezeti típusokat is képes algoritmikusan 
átfogni. A módszer helyszíni és laboratóriumi méréseken alapul. 

Folyamatban van az égi referenciarendszerek közvetlen összekapcsolásának további 
vizsgálata a rádió és optikai tartomány között. A kapcsoló objektumok rádió-optikai 
koordináta-eltéréseinek statisztikai vizsgálatához új súlyozási rendszer kidolgozása. A 
koordináta-eltérések lehetséges asztrometriai hibaforrásainak vizsgálata több epochában 
is elvégzett mérésekből. A releváns források optikai spektrumainak felkutatása és azok 
elemzése.  

A geoinformatika-építőmérnöki alprogram keretében kiemelendő az 
objektumrekonstrukció területén a nagyfelbontású röntgenfelvételekből származó 
felvételek feldolgozására szolgáló algoritmusok jelentős továbbfejlesztése, fokozva a 
topológiai pontosságot, egyúttal rövidítve a számítások gépi futási sebességét. További 
hatékonysági növekedés volt elérhető a kinyert információk tárolási struktúrájának 
újszerű, teljes átalakításával. 

 

Beszámoló a szerkezet-építőmérnöki kutatások projektben  

A projektben vállalt szerkezet-építőmérnöki kutatások a doktori iskola képzésében 
résztvevő kiemelkedő munkát végző doktoranduszok munkájának segítését tűzte ki célul. 
Emiatt a témakörök a terület széles spektrumát fedik le. Az egyes részterületeken végzett 
munkák rövid leírása: 

A projekt keretein belül foglalkoztunk betonok korai zsugorodási 
repedésérzékenységének vizsgálatával, ezen belül pedig szálerősítésű betonok, 
könnyűbetonok és normál betonok laboratóriumi vizsgálatával. A projekt végéig elvárt 
eredmények maradéktalanul teljesültek, a projekt során két tudományos konferenciacikk, 
egy hazai és egy nemzetközi konferenciára készült. A kutatások zárásaként a PhD 
disszertáció írása, megvédése sikeresen megtörtént, melyet a doktori és habilitációs 
tanács 2012. október 18-i ülésén fogadott el. 

Folyamatban van egy sajátfeszültségektől mentes hibrid – diszkrét- és végeselemes – 
modell készítése 3DEC rendszerben. A diszkrét elemes felosztás általános Voronoi-féle 
sémát követ. A modell kalibrálása megkezdődött az anyagi, valamint kapcsolati 
merevségi paraméterek beállításával. A numerikus modell segítségével síkban terhelt 
feszültségektől mentes szerkezeti üveglemezek – gerendák, tárcsák – fragmentációja 
követhető nyomon. A modell gyorskamerás felvételekkel lett verifikálva. 

Újonnan megkezdett kutatás keretében történeti tetőszerkezetek vizsgálatára került sor 
helyszíni szemlén. A nemzetközi „zöld” minősítő rendszerek (LEED, BREEAM, DGNB) 
összehasonlító elemzése kezdődött el olyan szempontból, hogy az egyes 
épületszerkezetek élettartama milyen módon vehető figyelembe a minősítés során. 
(Megvizsgálásra kerül az a kérdés is, hogy az egyes épületszerkezetek, illetőleg az épület 
élettartama milyen összefüggésben áll az épület környezeti hatásokkal szembeni 
rugalmasságával; azaz, hogy a változó éghajlati körülmények között jelentkező 
megnövekvő környezeti terhelések az élettartamot hogyan befolyásolják.) 
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Az agyi artériák bifurkációinál kialakuló aneurysmák eddigi kétdimenziós modellezéséről 
a háromdimenziós vizsgálatokra került a hangsúly. Elkészült egy parametrizálható 
geometriájú modell, amelyen új hatások, nevezetesen a fali nyírófeszültség 
oszcillációinak hatása is elemezhető. A futtatások elkezdése még várat magára, melyhez 
a szuperszámítógép használata is felmerült, de ehhez az ANSYS programcsomag 
elengedhetetlen. 

Új kutatási témában kimutatásra és összehasonlításra került, hogy a különböző 
biomineralizáló kezelőszerek milyen mértékben változtatják meg a kezelt kőanyag 
eredeti színárnyalatát. A nemzetközi szakirodalomban publikált és a saját fejlesztésű 
kezelőszerek összehasonlítása során kiderült továbbá, hogy a saját fejlesztésű 
kezelőanyag több tekintetben (vízfelvétel, felületi szilárdság, etc.) jobb eredményt 
produkál, mint a többi tesztelt kezelőfolyadék. 

A földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálatát, CPT szondázási, 
laboratóriumi és modellfuttatási eredmények értékelését végző doktorandusz munkájában 
a rendelkezésre álló CPT szondázási adatok és a laboratóriumi eredmények feldolgozása 
kezdődött meg. A két módszerből kapott eredmények összevetése folyamatban van, az 
egyes paraméterek kapcsolatának meghatározására számítások történtek. Az 
előkonszolidációs feszültség, valamint a túlkonszolidáltsági tényező megállapításának 
irodalomkutatása és értékelése megkezdődött. 

A beszámolási időszakban elkészült az adott összetételű polimerbeton rövid idejű 
zsugorodás vizsgálata. A teszt során 6 db próbatest, két-két oldalán mérték a mérőpontok 
közötti távolság változását, 24 óra alatt 48 alkalommal. A vizsgálat eredményeinek 
kiértékelése után angol nyelvű konferencia cikk készült, kiegészítve a hosszú távú 
zsugorodás vizsgálat tapasztalataival és eredményeivel. 

Módosított elemi és geometriai merevségi mátrixok számítása és dokumentálása készült a 
constrained finite strip módszerhez. A beszámolási időszakban az ESMC konferencián 
bemutatásra került a csuklós-csuklós támasznak megfelelő mátrixok levezetése, illetve az 
ezek segítségével módosított CUFSM programmal kapott eredmények. A konferenciát 
követő időszakban pedig az új, sinustól eltérő megtámasztási viszonyokhoz tartozó 
mátrixok dokumentálása kezdődött meg, melyek egy folyóiratcikkben fognak megjelenni. 

Új kutatási témaként a korábbi héj végeselemes modell továbbfejlesztésre került, mellyel 
villás megtámasztású, lineárisan változó nyomatékeloszlással terhelt gerendák numerikus 
vizsgálatai lettek elvégezve ANSYS környezetben. Az adott elrendezésű szerkezeti 
elemek vizsgálatához megfelelő numerikus kísérleti adatbázis lett előállítva. A numerikus 
eredmények alapján került vizsgálatra az Ayrton-Perry formula alapú eljárás 
általánosíthatósága a változó nyomatékeloszlású esetre. Az eljárás olyan módon lett 
általánosítva, hogy a szerkezeti elemet adott számú szegmensre osztva, 
keresztmetszetekben történik a kiértékelés. A kiértékelés módja az alapmodellre 
kidolgozott eljáráshoz hasonlóan, a rugalmas extrapoláció elvén alapul. 

Az emberi szem biomechanikai viselkedésének vizsgálata numerikus modellezéssel 
témakörben az előző jelentésben már leírt eredmények további publikációja készült el. 

Az építőanyagok fizikai jellemzőinek és szilárdságtani viselkedésének alakulása tűzben 
biztonsági és gazdaságossági szempontból egyaránt fontos kérdéseket vet fel (a kettő 
természetesen nem elválasztható egymástól, bár egy-egy speciális esetben kiemelhető 
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egyik a másikkal szemben). A projekt keretében alkalmazott poszt-doktor elért 
eredményeiről folyóiratban megjelent cikk készült. 

A 4-es metró Dunától keletre eső nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és 
vízföldtani értékelését végző doktorandusz a kutatáshoz szükséges adatbázist 
digitalizálta, és statisztikai vizsgálatoknak vetette alá. A vizsgált területről szelvényeket is 
szerkesztett. Az eredményeket októberben a Geotechnika 2012 konferencián publikálta. 
A novemberi és decemberi hónapban újabb adathalmazt dolgozott fel, és elkezdte az 
adatbázis geomatematikai módszerekkel való vizsgálatát is. 

Megindult a kapcsolatfelvétel a releváns cégekkel a magyarországi típushidak 
feltérképezésével kapcsolatban. A korábban többtámaszú gerendahidak szeizmikus 
viselkedésére fejlesztett nemlineáris numerikus modell kerül első lépésben 
továbbfejlesztésre. A már elvégzett szakirodalmi kutatás alapján a talaj/szerkezet és a 
saruk lesznek pontosabb modellel figyelembe véve. 

A projektben újonnan bevont doktorandusz a különböző kiegészítő anyagok hatását 
vizsgálta a beton kémiai ellenálló képességére.  A beszámolási időszakban metakaolin 
kiegészítő anyag hatásait vizsgálta standard szilárdsági vizsgálatok, fázisanalitikai, illetve 
klorid ion diffúziós eljárások segítségével. A továbbiakban más kiegészítő anyagok 
hatását is vizsgáljuk (szilikapor), illetve kísérletet teszünk egy optimális adagolás 
meghatározására is. 

Tovább folytatódott a mélyépítési létesítmények környezetében kőzetként viselkedő 
agyag különböző állapotú (mállott és expandált zónába tartozó) mintáinak vizsgálata, 
kőzetfizikai adatainak statisztikai értékelése, az eddig kapott eredmények 
összehasonlítása. A kapott eredményekből a Magyar Építőipar c. folyóiratban megjelent 
publikáció készült. 

Az előző beszámolási időszakban már elkészült egy algoritmus, ami képes 
elmozdulásvezérelt földrengésvédelmi rendszerek tervezési eljárásait értékelni. Ennek 
bemutatására a hallgató két konferencián tartott előadást jelen beszámolási időszakban. 
Ezeken kívül az algoritmus optimálásával foglalkozott, melynek célja nem új funkciók 
beépítése, hanem a futási sebesség növelése volt. 

Acélszerkezetek lokális duktilitásának vizsgálatai, numerikus modellezés, anyagmodell 
kísérletek témakörében beszámolási időszak elején végzett munka eredményei az 
alábbiak: (i) a korábban kidolgozott kihajlás biztos merevítőrúd modelljével paraméteres 
vizsgálatokat hajtottunk végre. Vizsgáltuk az alkalmazott rés kondíciók és geometria 
hatását. (ii) a korábban kidolgozott anyagmodellbe beépítettünk egy szubrutint, mely a 
kis ciklusú fáradásra jellemző halmozódó károsodás alapján minősíteni képes az elemet 
kis ciklusú fáradásra. 
 
 
 
 
 
Beszámoló az infrastruktúra-építőmérnöki kutatásokról   
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A projektben vállalt infrastruktúra-építőmérnöki kutatások közül a támogatásra 
kiválasztott témakörök egyrészt a tavi hidrodinamikai folyamatok részletes feltárásával, 
másrészt települési és területi vízgazdálkodási feladatokkal foglalkoztak. A munkák egy 
része kifejezetten nagy számítási igényű problémához vezetett, melyekben nagy 
segítséget jelentett a projekt keretében egyetemi szinten beszerzett szuperszámítógép. Az 
egyes részterületeken végzett munkák rövid leírása: 

Az első hosszúidejű méréssorozatot július közepéig végezték a Fertő tóban. A mért 
adatok feldolgozásában és a feldolgozást könnyítendő Matlab programok írásában is 
jelentős előrelépés történt. Megtörtént a hibaszűrt és időátlagolt idősorok kirajzolása, 
áramlási jellemzők számszerűsítése, szélprofil egyenlet paramétereinek meghatározása, 
stb. Október és november hónapokban újabb méréseket végeztek a tapasztalatok alapján 
módosított műszerelrendezéssel és az őszi adatok feldolgozása is kezdetét vette. 

A sekélyvízi hullámzás modellezését kutató doktorandusz a megkezdett PhD 
disszertációjának írását folytatta. Az értekezésben a szél keltette sekélyvízi hullámzás 
terepi mérésével, tapasztalati becslésével és 2D numerikus modellezésével kapcsolatban 
végzett kutatásai főbb eredményeit foglalta össze. Az értekezést a december 19-én tartott 
nyilvános védésen sikerrel megvédte. 

A szél keltette tavi köröző áramlások közötti kaotikus elkeveredés, a köröző áramlások 
stabilitását egy újonnan támogatott doktorandusz elméleti szempontból vizsgálta. 
Kaotikus elkeveredés alatt az áramlás sebességmezőjének egy fokozott anyagszállító 
tulajdonságát (advekcióját) értjük. Az áramlások térfogat-megtartását 
(összenyomhatatlan, forrás- és nyelőmentes) általános feltevésként elfogadva azok leírása 
a Hamilton-féle dinamikai rendszerek analógiájával történik. Mélységintegrált tavi 
áramlási modellekben az áramfüggvény lesz a sebességmező Hamilton-függvénye, a 
fázistér pedig a valós áramlási tér. Ilyen áramfüggvények a sekély-folyadék 
örvénytranszport egyenlet linearizált alakjának megoldásai lehetnek. Az említett egyenlet 
megfelelő alakja felírásra került sík medrű és változó medrű (kis mélységváltozással) tó 
esetére. Utóbbi esetben a Hamilton-struktúra egy nemkanonikus koordináta-
transzformáción keresztül bukkan fel. A transzformáció általános alakja felírásra került. 
Mélységintegrált értelemben a köröző áramlások periodikus pályákkal rendelkeznek. 
Vizsgáltam a periodikus pályák frekvenciáinak és egy szélpulzálás frekvenciáinak 
arányában a köröző tartomány stabilitását egy egyszerű, vízszintes sík medrű modellen. 
Az eredményeket a hallgató 2013 áprilisában és júniusában hirdetett konferenciákon 
fogja bemutatni. 

A csapadékesemény által a tetőfelületekről és ereszcsatornákból kioldódó cink 
mennyiségének becslési módszere lett előkészítve. Ez magába foglalta a minta 
tetőfelületről származó csapadékminták vizsgálatát, és a laboratóriumi áztatási 
kísérleteket. Az eredményeket több helyen is publikálták. 

Víztisztítási technológiákat (különös tekintettel a vizek arzén- és ammónium-
mentesítésére) kutató poszt-doktor a beszámolási időszakban a kutatási eredményeket 
2012 júliusában a Budapesten megrendezésre került nemzetközi IWA (International 
Water Association) – Young Water Professionals konferencián mutattam be. A 
publikáció – módosítások után – elfogadásra kerülhet a Water Science and Technology: 
Water Supply c. folyóiratban. A módosításokon a hallgató jelenleg dolgozik; 
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remélhetőleg ezt követően a folyóiratban megjelenik a cikk. A projekt eredményeit 
magyar nyelven publikálták a Vízmű Panoráma c. folyóirat augusztusi számában.  

Új kutatási témaként strukturálatlan háromdimenziós rácshálóra trajektória-számító 
szoftver lett tovább fejlesztve (C++ nyelven) kaotikus advekció analizálására alkalmas 
eljárásokkal. Stroboszkopikus leképezés és Véges Méretű Lyapunov Exponens (VMLE) 
számításának algoritmusa lett beprogramozva illetve különböző mintafeladatokon 
tesztelve. 

Folyamatban van egy pályaszerkezet méretezési eljárás kidolgozásának előkészítése, 
mely korszerű, napjainkban is használatos pályaszerkezeti típusokat is képes figyelembe 
venni. A kidolgozandó módszer helyszíni és laboratóriumi méréseken alapul. A helyszíni 
méréseket (teherbíró-képesség meghatározása FWD-vel, magminta-vétel) a jelenlegi 
időjárási körülmények miatt nem lehetett elvégezni. Az elmúlt időszakban a hazai 
pályaszerkezet méretezési eljárások, valamint az analitikus méretezési eljárás elméleti 
hátterének áttekintése történt meg. A rendelkezésre álló, korábbi mérések adatainak 
feldolgozását követően a fent említett módszerekkel mintaszámítások készültek. 

A gyalogosok várakozási és mozgási jellegzetességeinek vizsgálata, mint vállalt kutatási 
munka, megindult kijelölt gyalogátkelőknél. Egy angol nyelvű prezentáció és nyomtatott 
kivonat született korábbi mérésekkel együtt. Az eredmények 2012. október 30-án, Pécsett 
a 8. PhD és DLA szimpóziumon ismertetve lettek. A gyalogosok és járművek 
időveszteségei a VISSIM szimulációs program segítségével megvizsgálásra kerültek. 
 
 
Beszámoló a geoinformatika-építőmérnöki kutatásokról  

Ismételten megjegyezzük, hogy a kar és doktori iskolája összetételéből következően a 
három kutatási tervünket összehasonlítva a jelen geoinformatika-építőmérnöki a 
legkisebb kiméretű. Ennek megfelelően az előző két kutatási programra vonatkozó 
beszámoló hosszához képest itt annál arányosan rövidebb terjedelemmel fogunk élni, 
merthogy a fentiekhez hasonló részletességű beszámoló leírás ennyit tölt ki. 
Természetesen a tudományos munka minőségét tekintve ebben a kiméretben is úgy 
gondoljuk megfelelő színvonalú, és az is fog maradni. 

 

Folyamatban van az égi referenciarendszerek közvetlen összekapcsolásának további 
vizsgálata a rádió és optikai tartomány között. A kapcsoló objektumok rádió-optikai 
koordináta-eltéréseinek statisztikai vizsgálatához új súlyozási rendszer kidolgozása. A 
koordináta-eltérések lehetséges asztrometriai hibaforrásainak vizsgálata több epochában 
is elvégzett mérésekből. A releváns források optikai spektrumainak felkutatása és azok 
elemzése.  

Objektumrekonstrukció nagyfelbontású röntgenfelvételekből témakörben, a felvételek 
feldolgozására szolgáló algoritmus jelentős fejlesztéseken esett át, mind a topológia 
pontosságára nézve, mind a futási sebesség szempontjából. A kinyert információk tárolási 
struktúrája teljes átalakításon esett át, mely nagyban megkönnyíti az adatok 
átláthatóságát, valamint az adatok további elemzését. 
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A vezeték nélküli érzékelőhálózatok lényeges paramétereinek vizsgálatát végző 
doktorandusz munkájában a megszerzett ismeretek alapján elkezdte a beltérben és 
kültérben elvégzendő tesztmérések előkészítő vizsgálatait. A következő lépésben 
megtörténtek a körültekintően jegyzőkönyvezett mérések. A mérésekből származó nyers 
mérési adatokat előfeldolgozás után térinformatikai elemzésnek vetette alá. A kapott 
eredmények és a korábbi tapasztalatok alapján levont konklúziókat publikáltuk. 

A vezeték nélküli érzékelő hálózatok beltérben és kültérben való felhasználhatóságának 
alapos elemzése után előkészítésre került a rádiófrekvenciás berendezések 
alkalmazhatóságának vizsgálata a közúti közlekedésben. Első lépésben a megfelelő 
szakirodalom tanulmányozására került sor. A megszerzett irodalmi ismeretek és mérési 
tapasztalatok felhasználásával csomóponti forgalom figyelésére alkalmas 
rádiófrekvenciás rendszer modell alkotási folyamatainak vizsgálataira került sor. 

A projektben vállalt Eötvös-inga geodéziai hasznosításával foglalkozó kutatási témában 
több vizsgálat történt, ebből az elszámolási időszakban 1 publikáció is született. Több 
program született, amely a gradiensek lineáris változásának vizsgálatával kapcsolatos. 
Többek között függővonal-elhajlás, Haalck-módszer és inverziós algoritmus 
összehasonlításának vizsgálatára. Valamint ismétlő mérések is folytak a Mátyás-
barlangban az AUTERBAL inga középhibájának meghatározására vonatkozóan. 
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 

 

Projekt címe A projekt tervezés 
alatt áll   

A projekt 
megindult kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

szerkezet-
építőmérnöki 
kutatások 

  X  

infrastruktúra-
építőmérnöki 
kutatások 

  X  

geoinformatika-
építőmérnöki 
kutatások 

  X  

 

 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 

 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrastruktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

Szerkezet-
építőmérnöki 
kutatások 

X X X X  

Infrastruktúra-
építőmérnöki 
kutatások 

X X X X  

Geoinformatika-
építőmérnöki 
kutatások 

X X X X   
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Publikációs adatok megadása  
 
Megjelent publikációk: 
 

Barsi I, Görög P, Török Á: "A 4-es metró nyomvonala mentén a mállott és az expandált zónába tartozó 
kiscelli agyag fizikai paramétereinek összehasonlítása". MAGYAR ÉPÍTŐIPAR (ISSN: 0025-0074) 
2012:(4) pp. 132-137.  
 
Bodnár N., Török Á.: "A mérnökgeológiai adatok feldolgozása 4-es metró Kálvin tér és Rákóczi tér közötti 
szakaszának fúrási dokumentációi alapján". Geotechnika 2012 Konferencia, ISBN: 978 963 89016 4 4 
 
V. Budaházy, A. Zsarnóczay, L.G. Vigh & L. Dunai: "Numerical Model Development for Cyclic 
Hardening Investigation of Steel-Yield Based Displacement Dependent Devices", World Conference on 
Earthquake Engineering Lisszabon, 2012. 
 
V. Budaházy: "Chaboche-based cyclic material model for steel and its numerical application", 9th fib 
International Ph.D. Symposium in Civil Engineering Karlsruhe, Germany, 2012. 
 
Fenyvesi O.: "Early age shrinkage cracking tendency of concrete according to cement type.", In: Jure 
Radić (szerk.) The 8th Central European Congress on Concrete Engineering: Durability of Concrete 
Structures. Plitvice, Horvátország, 2012.10.04-2012.10.06. Zagreb: pp. 87-92. Paper 10. 
 
Fenyvesi O.: "Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége.", PhD dissz. (2012) 
 
Homoródi K., Józsa J., Krámer T.: "On the 2D modelling aspects of wind-induced waves in shollow, fetch-
limited lakes", Periodica Polytechnica, Civil Engineering, 56:(2) pp. 127-140. (2012) 
  
Homoródi K.: "Investigation and modelling of wind induced waves in shallow water", PhD értekezés, 2012 
 

Horváth A., Buzás K.: "Comparison of roof runoff water originated from two types of roof material". 
Pollack Periodica, Vol. 7 (3), 2012, pp. 99-107. 

Zs. Igazvölgyi K.: "Analyses of pedestrian characteristic at unsignalized intersections based on 
international results and national measurements" 8th PHD & DLA Symposium, Pécs, 2012 

Juhász P., Kopecskó K.: "Consolidation and strenghtening effect of biomineralization on porous 
materials.", CONCRETE STRUCTURES, 13:(1) pp. 65-71. (2012) 

Krausz N., Szedlák M., Barsi Á.: "Kültéri RFID-mérések térinformatikai elemzése." In: Lóki József (szerk.) 
Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás. 
Debrecen, Magyarország, 2012.05.24-2012.05.25. Debrecen: Debreceni Egyetem, pp. 237-243.(ISBN: 
9789633182185)  

Laky D., Takó Sz.: "Biological ammonium removal field studies for drinking water treatment", 
International Water Association - 6th International Conference for Young Water Professionals (Budapest, 
2012. július 10-13.)  

 Laky D., Licskó I., Takó Sz., László B.: "Ammónium-mentesítéssel együtt lejátszódó arzénmentesítés: a 
törésponti klórozás és biológiai ammónium-mentesítés előnyei és hátrányai." VÍZMŰ PANORÁMA  
XX.:(4) pp. 18-24. (2012) 

Laky S.: "Metaheurisztikus optimalizáció a geodéziában", PhD disszertáció, 2012 
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Mlinárik L., Kopecskó K.: "Influence of supplementary materials on chemical resistance and hydration of 
concrete." In: Cosmin G Chiorean (szerk.) Proceedings of the First international conference for PhD 
students in Civil Engineering. Cluj-Napoca, Románia, 2012.11.04-2012.11.07. Cluj-Napoca: pp. 456-
466.(ISBN: 978-973-757-710-8)  

O. I. Németh, G. Farkas: "Effect of production temperature on strength of polymer concrete", 11th Youth 
Symposium on Experimental Solid Mechanics, 2012. május 30. - június 2., Brassó, Románia 

 O. I. Németh, G. Farkas: "Shrinkage of polymer concrete", 8th Central European Congress of Concrete 
Engineering, 2012. október 18-21., Plitvice Lakes, Horvátország 

 Németh O. I., Majorosné Lublóy É., Farkas Gy.: "Hőmérséklet hatása a polimerbeton mechanikai 
tulajdonságaira" Építőanyag 2012/3-4 (64.évf.3-4.szám) 

Seres N.: "Behaviour and resistance of concrete encased embossments in composite slabs", PhD 
disszertáció, 2012 

Visy D., Ádány S.: "Consistent Stiffness Matrices for the Semi-Analytical Finite Strip Method", European 
Mechanics Society, ESMC-2012 - 8th European Solid Mechanics Conference, Graz, Austria, July 9-13, 
2012, ISBN 978-3-85125-223-1 (2012) 

Zsarnóczay Á, "Seismic Performance Evaluation of Buckling Restrained Braces and Frame Structures", In: 
Proc. of the 9th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Karlsruhe, Németország, 
2012.07.22-2012.07.25.,pp. 195-200, ISBN: 978-3-86644-858-2 

Zsarnóczay Á., Vigh L.G.: "Capacity Design Procedure Evaluation for Buckling Restrained Braced Frames 
with Incremental Dynamic Analysis", In: Proc. of the 15th World Conference on Earthquake Engineering 
(15 WCEE). Lisszabon, Portugális, 2012.09.24-2012.09.28., pp. 1-10, paper 3533. 

 

Tóth M., Hlavicka V., Lublóy É., Török Á., Balázs L. G.: "Performance of expansion and bonded anchors 
insatalled into concrete comparison to limestone and granite". In: John W Cairns, Giovanni Metelli, 
Giovanni A Plizzari (szerk.) Bond in Concrete. Brescia, Olaszország, 2012.07.17-2012.07.20. Brescia: pp. 
527-532. Paper 189. (ISBN: 978-88-907078-1-0)  

Szász A., Bódi I., Lublóy É.: "Kétszer nyírt csapos fakapcsolatok tûzteherrel szembeni ellenállásának temo-
mechanikai vizsgálata I." MAGYAR ÉPÍTŐIPAR LXIII:(4) pp. 138-143. (2012) 

Szász A., Bódi I., Lublóy É.: "Kétszer nyírt csapoos fakapcsolatok tűzteherrel szembeni ellenállásának 
termo mechanikai vizsgálata III." MAGYAR ÉPÍTŐIPAR LXIII:(5) pp. 174-180. (2012) 

Czoboly O., Harman B., Lublóy É., Balázs L. Gy., S. G. Nehme: "Szilikapor hatása a beton tûzállóságára". 
ÉPÍTŐANYAG 2012:(1-2) pp. 22-26. (2012) 

Balázs L. Gy., Lublóy É., Tóth B.: "Falazott és faszerkezetek tűzállósága." VASBETONÉPÍTÉS 2012:(2) 
pp. 45-53. (2012) 
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Beküldött és elfogadott publikációk: 

Horváth. A., Buzás K. "Zinc and copper in roof runoff". Water Science and Technology, 2012 (in press) 
 
Horváth A, Clement A. "What can rainwater dissolve from bitumen shingle roof materials?" Water 
Environment Research (2012) 
 
Juhász P., Kopecskó K.: "Changes of colour and water-absorption of Hungarian porous limestone due to 
biomineralization", Proceedings of the 2nd International Conference on Competetive Materials and 
Technology Processes, 2012. október 8-12., Lillafüred 
 

S. Szanyi: "3D investigation of chaotic advection", 6th Chaotic Modeling and Simulation International 
Conference (CHAOS2013) 

 

L. Völgyesi, Z. Ultmann: "High-resolution measurements of non-linear spatial distribution of gravity 
gradients in Hungary", Berlin, Springer-Verlag, IAG Symposia series, Vol. 139.. Melbourne, Ausztrália, 
2011.06.28-2011.07.07.  

 

Beküldött publikációk: 

 
Badari B., Papp F.: "Generalization of the Ayrton-Perry Formula Based Method for LTB of Members", 
Design, Fabrication and Economy of Metal Structures 2013, Miskolc 
 
Kapitány K., Barsi Á., Négyessy L.: "Objektumrekonstrukció nagyfelbontású röntgenfelvételekből", 
Geomatika Közlemények XVI (2013) 
 
Laky D., Takó Sz.: "Biological ammonia removal field studies for drinking water treatment", Water 
Science and Technology: Water Supply  
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Indikátorok megadása 
 
 Megjelent 

folyóiratcikkek 
száma 

Megjelent 
konferencia 
publikációk 
száma 

Bevont oktatók száma 
(minden oktató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 
hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Szerkezet-
építőmérnöki 
kutatások 

16 29 13 13 

Infrastruktúra-
építőmérnöki 
kutatások 

8 17 6 9 

Geoinformatika
-építőmérnöki 
kutatások 

3 5 4 4 

Összegzett 
indikátorok 

27 51 23 26 

A projekt 
végére várt 
indikátorok 

15 24 3 22 

 
A támogatás hasznosulása 

 
A projektben ösztöndíj-kiegészítéssel támogatott doktoranduszok közül eddig négyen 
indították el a fokozatszerzési eljárást (Barsi Ildikó, Derts Zsófia, Horváth Adrienn és 
Ultmann Zita Júlia).  

• A projekt első évében doktorjelöltként alkalmazott korábbi doktoranduszból mind a 
négyen (Fenyvesi Olivér, Homoródi Krisztián, Laky Sándor és Seres Noémi) 
benyújtották és sikeresen megvédték értekezésüket. 
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6.6. Csonka Pál Doktori Iskola (Építészmérnök) 
 
A Csonka Pál Doktori Iskolában 6 K+F projektben történt kutatás: 
 
1. Alkalmazott mechanika, szilárdságtan és tartószerkezetek - A rácsos szerkezetek 
geometriai érzékenysége 
Rácsos szerkezetek erőtani vizsgálata során gyakran felmerül a kérdés, hogy a szerkezet 
kis geometriai tökéletlensége milyen mértékben befolyásolja a tökéletes geometria 
alapján számított belsőerőket. Jelen projekt keretében azt vizsgáltuk, hogy egyetlen 
csomópont helyzetének kismértékű módosítása miatt létrejövő rúderő-változások a tartó 
mely rúdjain jelentkeznek. Ezen utóbbi rudak halmazát az adott csomópont befolyásolt 
zónájának neveztük. 
Sikerült bebizonyítanunk, hogy a befolyásolt zóna meghatározható erőtani számítások 
nélkül is, pusztán a tartó topológiáját hordozó mátrix ismeretében is.  Bevezettük egy 
csomópont-halmaz merev magjának fogalmát, mely a rácsostartónak az adott 
csomóponthalmazt tartalmazó legkisebb, statikailag határozott része. A merev mag 
kiszámítására sikerült polinomiális időben futó algoritmust készítenünk. A bizonyítás 
gondolatmenetének lényege, hogy statikailag határozott szerkezet esetén egy adott 
csomópont befolyásolt zónája azonos az ugyanazon csomóponttal szomszédos 
csomóponthalmaz merev magjával. Ez a megállapítás talán azért is meglepő, mert míg a 
befolyásolt zóna definíciója utal a rúderőkre és azok megváltozására, a merev mag 
definíciójában ezek a fogalmak nem szerepelnek. 
A statikailag határozatlan esetet, az erőmódszer gondolatmenetére támaszkodva, sikerült 
visszavezetnünk a statikailag határozott tartókra. A határozatlan esetben a befolyásolt 
zónát több merev mag egyesítésével képzett halmaz alkotja. Erre az esetre is sikerült 
olyan algoritmust készítenünk, mely egy tartó csomópontjaihoz tartozó befolyásolt 
zónákat polinomiális időben meghatározza. 
Ha egy rácsostartóban átlagoljuk a befolyásolt zónák méretét és ezt normáljuk a tartó 
méretével, akkor a tartó geometriai érzékenységi indexét kapjuk. Ez a 0 és 1 közötti szám 
megmutatja, hogy egy szerkezet átlagosan mennyire érzékeny kis csomóponti geometriai 
hibákra. A geometriai érzékenységi index definíciója alapján sikerült mutatnunk 
maximális és minimális érzékenységgel rendelkező rácsostartó-típusokat. 
Azt is sikerült kimutatnunk, hogy a mérnöki gyakorlatban elterjedt rácsostartó-
geometriák általában jóval kevésbé érzékenyek, mint egy azonos topológiájú, 
véletlenszerű geometriával konstruált tartó. 
Bevezettük a rácsostartó-családok fogalmát, melyeket egy kiinduló tartóból rekurzív 
bővítési lépések sorozatával képeztünk. Azt vizsgáltuk, hogyan változik a geometriai 
érzékenységi index az egyes családokon belül, van-e határértéke, és ha igen akkor ez 
mennyi. 
Azt találtuk, hogy az érzékenység döntően a rácsostartó-család képzésében alkalmazott 
elemi konstrukciós lépésektől függ. Mint ismeretes, minden rácsostartó előállítható 
Henneberg 1-es és Henneberg 2-es lépések kombinációjával. Azt találtuk, hogy a tisztán 
Henneberg 1-es lépésekkel képzett rácsostartó-családok esetén a határ-érzékenység 0.5 
alatt maradt, míg a vegyes képzésű esetekben ennél magasabb lehetett. Ezt a megfigyelést 
részlegesen sikerült igazolnunk, bizonyos megszorításokkal a rácsostartó-család rekurziós 
lépésben előforduló elemi lépések számára.  
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Az 2012/13 őszi félévre elfogadta a Csonka Pál Doktori Iskola meghívását Prof. Stuart 
Antman a Marylandi egyetemről. Antman professzor világhírű könyve alapján a 
megelőző félévben szemináriumot tartottunk és a látogatás során részletes konzultációra 
nyílt lehetőség a féléves munka során felmerült kérdésekről. Antman professzor 
nagysikerű előadást tartott az ELTE elméleti Fizikai tanszékén a nemlineáris anyagi 
viselkedésről. 
http://tehetseg.bme.hu/?tema/183 
 
2. Nyomott, kő- illetve beton anyagú szerkezetek vizsgálata 
A félév során az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék által szervezett, jelen projekt 
által finanszírozott, Tolna- és Baranya-megyék templomait célzó felmérőtábor keretében 
elvégzett boltozatfelmérések adatainak kiértékelését folytattuk. A tábor során lézeres 
mérőállomás segítségével a vizsgált 12 római katolikus templom boltozatai és boltívei 
lettek felmérve. A mérési pontok alapján számítógépes algoritmust készítettünk minden 
egyes templom boltozati felületének meghatározásához, majd összevetettük az így kapott 
felületeket egy egyszerű ellipszoid-közelítésből származó felülettel. A közelítés kellően 
pontosnak bizonyult, így a végeselemes számításon túl lehetőségünk volt a félév során a 
felületek membrán-erőjátékának vizsgálatára. A boltozatok membrán-erőjátékának 
modellezéséhez számítógépes programot írtunk, melynek segítségével számíthatók a 
hajlításmentes héj felületben ébredő normál-, és nyíró-igénybevételek valamint a 
boltíveket terhelő erők nagysága. A főfeszültségek számításával megállapítható, hogy 
adott boltozat az önsúlyteher és a feltöltésből származó terhek hatására mely pontokban 
válik húzottá, s ilyen módon hol számíthatunk arra, hogy a szerkezeten repedések 
jelennek meg. 
A számítások során felmerült a kérdés, hogy a felméréskor felvett mérési pontok száma 
és helyzete a boltozaton milyen módon befolyásolja a szerkezet erőjátékát. Új módszert 
dolgoztunk ki, mellyel vizsgáltuk a kevésszámú mérési pont közötti lehetséges felületi 
globális hiba nagyságát, és a hiba hatását a felület erőjátékára. Azt tapasztaltuk, hogy a 
boltozatok erőjátékának pontosabb ismeretéhez további mérési pontok szükségesek az 
egyes térnegyedekben. 
A téma további feldolgozása során metrikát kívánunk alkotni az egyes boltozati felületek 
és a hozzájuk kapcsolódó boltívek biztonságának megállapításához. Ennek segítségével a 
felmért templomok boltozatainak globális biztonsága egyetlen számmal jellemezhetővé 
válik. Továbbá szeretnénk összevetni a boltozati felületek falazási módját, repedési képét 
és a modell alapján számolt igénybevételeket, hogy az egyes boltozási technikák 
milyenségéről is képet kaphassunk. 
http://tehetseg.bme.hu/?tema/187 
 
 
3. Kavicsok morfológiája 
A projekt keretében több szakmai utazásra, kavicsok begyűjtését ill. megmérését 
magában foglaló terepi munkára került sor az elmúlt időszakban. Ezen utazások célja, 
időpontja és úticélja a következő volt: 
Marina di Pisa, Olaszország, 2013. április 8-15. 
A kiutazás célja kavicsminták terepi begyűjtése és osztályozása volt a Marina di Pisa 
(Olaszország) tengerparton, mely egy márvány anyagú kavicsokkal feltöltött mesterséges 
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tengerpart. A terepi vizsgálatokat a University of Pisa és University of Siena kutatóival 
(Duccio Bertoni, Giovanni Sarti, Alessandro Pozzebon) közreműködve végeztük. 
A kiutazó személyek: Szabó Tímea és Bodor Sarolta 
Bar, Montenegró, 2013. június 17-23. 
A kiutazás célja kavicsminták terepi begyűjtése és osztályozása volt Bar, Montenegró 
mészköves tengerpartján. 
A kiutazó személy: Bodor Sarolta 
Puerto Rico, USA, 2013. június 10-24. 
A kiutazás célja kavicsminták terepi begyűjtése és osztályozása volt a Mameyes folyó és 
mellékfolyói mentén (Puerto Rico, USA). A terepi mintagyűjtést a University of 
Pennsylavnia egyetem Sediment Dynamics kutatócsoportjával végeztük, Douglas J. 
Jerolmack vezetésével. 
A kiutazó személy: Szabó Tímea  
A Csonka Pál Doktori Iskola meghívására hazánkba látogatott az elméleti fizika két 
kiemelkedő alakja, Prof. Sir Michael Berry és Prof. Gary W. Gibbons. 
Prof. Michael Berry munkásságának jelentős része geometriailag motivált. Különösen 
sokat alkotott a szingularitások, azon belül is a kausztikák geometriájának leírása 
területén. A "Kavicsok morfológiája" alprojekt keretében több elméleti jellegű geometriai 
kutatás is zajlik, melyek közül az egyik a kavicsok kopási folyamatait tárgyalja. Ennek 
keretében éppen a kausztikák geometriájának leírása került az előtérbe. Prof. Michael 
Berry meghívásának egyik célja volt, hogy a magyar szakmai közönség meghallgathassa 
a világhírű tudóst, másik célja pedig, hogy a fent említett témában bemutathassuk eddig 
elért eredményeinket és kikérjük a tanácsait. 
Prof. Gary W. Gibbons a "Kavicsok morfológiája" című alprojektbe már korábban 
bekapcsolódott, több közös publikáció is született. Jelenleg is dolgozunk közös témákon. 
Látogatásának célja volt ezen témákkal kapcsolatos konzultáció valamint egy előadás, 
melyet a szélesebb fizikus közönség számára tartott. 
A professzorok 2013. május 9.-én az MTA Fizikai Tudományok Osztályának 
Tudományos Ülésén tartottak előadást a nagyközönség számára, Quantum, chaos, and the 
singing of the primes (Prof. Michael Berry) ill. Black holes: from Astrophysics to String 
theory (Prof. Gary W. Gibbons) címmel. 
http://tehetseg.bme.hu/?tema/513 
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http://tehetseg.bme.hu/?tema/189 
 
4. Interdiszciplináris épületkutatás 
4/a 18. századi plébániatemplomok fejlődése 
A kutatás a vidéki plébániatemplomok alaprajzi kialakítását, térszerkezetét vizsgálja a 
szimmetria szempontjából. A szimmetria és az arányosság Vitruvius óta a templomok 
tervezési alapelve volt. Ez figyelhető meg a Pécsi Egyházmegye 18. században épült 
vidéki templomain is. Az egyházmegyében tengelyesen és középpontosan szimmetrikus 
templomok és kápolnák találhatók. A katolikus liturgia a hosszházas elrendezésű 
templomokat részesíti előnyben a centrális templomokkal szemben, így érthető, hogy a 
vizsgált területünkön is több hosszházas elrendezésű templom van. A teljesen 
szimmetrikus templomok többsége a 18. század legvégén épült, amely arra enged 
következtetni, hogy a térformák egyszerűsödésével az alaprajzok szimmetriája egyre 
fontosabbá vált a tervezők szemében, előkészítve ezzel egy új stíluskorszaknak, a 
klasszicizmusnak a kezdetét. 
A funkció szempontjából a sekrestyének szoros kapcsolatban kell állnia a szentéllyel, így 
azt annak közelében kellett elhelyezni. Kezdetben a falusi templomok tervezésénél még 
nem ügyeltek a sekrestye szimmetrikus elhelyezésére. A vizsgálatból kimaradtak azok a 
templomok, amelyeknek a szimmetriáját a sekrestye elhelyezkedése megbontja. A század 
vége felé a tervezők az aszimmetriát úgy próbálták elkerülni, hogy a sekrestyét a szentély 
mögött helyezték el. Ez figyelhető meg Nagynyárád, Püspökszentlászló, és Vokány 
templomának esetében. A többi templomnál a szentély egyik oldalán a sekrestye, a másik 
oldalán a kegyúri oratórium helyezkedett el. Ilyen például Cikó, Bikal, Bölcske, 
Bükkösd, Gödre, Köblény, Márok, Pálfa, és Pellérd temploma. Abban az esetben, ha több 
oratóriumra is szükség volt, akkor azt emeletráépítéssel oldották meg, mint például 
Hőgyész, Kisasszonyfa, Mucsi, Ozora, Pécsvárad és Zomba templománál. 
4/b Centrális templomok a két világháború közötti Magyarországon 
Az 1930-as évek építészete Magyarországon egy rendkívül nehéz korszaknak, az Első 
világháború utáni válságnak majd stagnálásnak a lezárása. Ezen belül a templomépítészet 
volumenét tekintve kisebb, mindazonáltal reprezentatív középülettípusa a Trianon utáni 
magyar társadalom egyházi újjászervezésének. A vallási megújulás egyúttal a progresszió 
igényét is magával hozta, amely – a hagyományok megőrzése és továbbvitele mellett - a 
különféle felekezeteknél eltérő elvi és gyakorlati háttérrel, valamint eltérő kibontakozási 
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lehetőségekkel, de lényegében ekkor jelentkezett. Az elmúlt évben egy átfogó kutatás 
keretében lehetőség nyílt a római katolikus templomépítészet centrális emlékeit vizsgálni. 
Ezen belül részletes esettanulmány készült a Prohászka Ottokár Emléktemplom 
építéstörténetéről és a hozzá kapcsolódó tervpályázatról, amelyet számos publikáció 
követett. A kutatás folyamán egyrészt a komplex folyamatok vizsgálatára törekedtünk, 
másrészt az egyes centrális építészeti emlékek részletes megismerésére. Ebben a 
folyamatban kiemelt szerepet kap a pécsi modern építészet kutatása. Pécs két világháború 
közötti építészete különös jelentőséget mutat a korszakban, így kiemelt centrális ill. 
centralizáló templomépítészeti példáival a jövőben fontos foglalkozni. A kutatás 
folytatásaként a Pécsi Temetőkápolna és a Gázi Kászim Pasa dzsámi ma Belvárosi 
Plébániatemplom épületével foglalkozunk majd.  
Az elmúlt időszakban az evangélikus egyház két világháború közötti építészetét, azon 
belül pedig centrális alaprajzzal épült templomépületeit vizsgáltuk építészeti, liturgiai 
szempontból. A kutatás során megállapítottuk, hogy a protestáns egyházaknál a római 
katolikusokétól eltérő motiváció hozta létre a centrális templomépületeket. A változatos 
alaprajzi típusokat mutató templomépületeknél a kísérletezés is tetten érhető volt, 
melynek célja a liturgia és a gyülekezet számára leginkább alkalmas templomépület 
létrehozása volt figyelembe véve az építési költségeket és a protestáns templomépítészeti 
hagyományokat. A témában két konferencia előadás és több publikáció született. 
 
4/c Színházépítészet és színpadtechnika 
A felvilágosodás korabeli városi színházak eddigi kutatásának eredményeit egy 
publikációban összegeztem, amely a Pollack Periodica tudományos folyóiratban jelent 
meg „The beginnings of public theatre architecture in Hungary in the age of 
Enlightenment” címmel. A határon túli városi színházakat mutattam be az  Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társaság nemzetközi konferenciáján Csíksomlyón. Az 
előadás és a konferencia cikk címe „Felvilágosodáskori városi színházépítészet a 
korabeli Magyarországon/ Urban theatre architecture in Hungary in the age of 
Enlightenment”. A 18-19. századi európai operaházak vizsgálata során egy érdekes, 
eddig itthon nem publikált akusztikai megoldás figyelhető meg az európai és hazai 
színházépítészetben. A zenekari árok alatt, teljes hosszában egy félhenger alakú rezgő 
kamrát alakítottak ki, amely valószínűleg a zenekari árok padlójának rezgését erősíthette 
fel, illetve a jó teremakusztikai hatás elérésében is részt vett. Erre a megoldásra több 18. 
századi olasz példát találunk, de a korabeli idegennyelvű szakirodalom (angol, francia, 
német) is említést tesz ennek a rezgő térnek az alkalmazásáról. A téma kutatásának 
kezdeti szakaszában elsősorban hazai, de külföldi példákat összegyűjtésére törekszem. A 
téma mélyebb és többoldalú kutatására egy közös együttműködés jött létre a BME 
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének teremakusztikus szakemberei között 
és egy közös folyóirat cikk megírása van folyamatban. A félév során ugyancsak a 19. 
századi színházépítészetében a szimmetria, asszimetria és harmónia tudatos és tudatalatti 
alkalmazásával és megjelenésével kezdtem foglalkozni.  
http://tehetseg.bme.hu/?tema/191 
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5.Építészetelméleti kutatások 
5/a A hazai ipari építészet 1945-1970 
2013. első féléve során folytatódtak a kutatási téma tudományos feldolgozásával 
kapcsolatos munkálatok a forrásszövegek és szakirodalmi munkák áttekintésével, 
levéltári kutatásokkal, épületbejárásokkal. A vizsgálat jelen fázisában felöleli a hazai 
ipari építészet társadalmi és szellemi hátterének vizsgálatát, a tevékenységkör 
sajátosságairól, feladatairól folyó kortárs diskurzus felfejtését is. Tavasszal a kutatás 
fókuszpontja az 1947-1970 közötti erőmű-tervezés problémaköre volt. Ennek kapcsán 
folyamatban van egy nagyobb tanulmány elkészítése, mely az Expression of Energy. 
Architecture of Power  Plants in Hungary between 1945 and 1970 munkacímet viseli, s a 
tervek szerint a Periodica Polytechnica Architecture folyóiratban jelenik meg az idén, két 
részben. 
A TÁMOP 4.2.2.B-10/1 projekt támogatásával Haba Péter előadással részt vett az 
Architectural Humanities Research Association által 2012 november 15-17-én rendezett 
Architecture and the Paradox of Dissidence című rangos nemzetközi konferencián, 
melynek a London Metropolitan University – Faculty of Architecture and Spatial Design 
adott helyet. A konferencián Haba Péter A Difficult Person for Socialism – A legend for 
Today: Elemér Zalotay and his Strip Building for 70.000 című, Simon Mariann-nal 
közösen összeállított előadással szerepelt. Ennek kapcsán elkészült egy angol és egy 
magyar nyelvű – de bizonyos elemeiben eltérő nézőpontú, vagyis szövegében nem 
azonos – tanulmány Zalotay Elemér szalagház-tervének történeti hátteréről és 
recepciójáról – szintén Simon Mariann-nal közös munka keretében. A disszertáció 
témájához kapcsolódó, de önálló kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányok feltárják 
az innovatív szellemű terv szellemi gyökereit, építészettörténeti és társadalmi 
összefüggéseit és rámutatnak a koncepció utóéletének sajátosságaira. Mindkét tanulmány 
még az idén megjelenik egy, a Routledge Kiadó által gondozott tanulmánykötetben, 
illetve az Építés- Építészettudomány című folyóiratban. A kutatás eredményeit a hazai 
közönséggel is megismertettük a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
szervezésében 2012. december 6-7-én sorra került Guzsik Tamás Emlékkonferencián, 
melynek keretében A szocializmus nehéz embere – napjaink legendája: Zalotay Elemér 
szalagháza címmel tartottunk előadást Simon Mariann-nal közösen. 
5/b Regionális kultúrák építészete az ezredfordulón – a kortárs spanyol építészet 
A kutatás ezen időszaka alatt feldolgozásra és publikálásra való előkészítésre került a 
tavaszi félévben összegyűjtött kutatási anyag. Ezen résztémakörök beépülnek a majdani 
doktori disszertációba, és új irányvonalak mentén egészítik ki a tervezett kutatást. 
Lezajlott a mintegy 1700 épületet és építészeti tervet rögzítő adatbázis lezárása. Az 
örökség-rehabilitáció témakörre koncentrált figyelmet fordító kutatáshoz ezen 
adatbázison belül 350 épület kapcsolódik. A kutatás további irányvonalát ezek a 
spanyolországi esettanulmányok határozzák meg – az elsődleges cél ezek rendszerezése 
az imitációtól a dialektikán át az absztrakcióig. 
Emellett fontos volt a példák rendszerezése tematikus publikációkhoz. Az adatbázis 
feldolgozása Office Access program segítségével kezdődött meg. Így egységesen, 
összefüggésében kezelhetőek az épületeket és irodákat tartalmazó táblázatok. A 
programban emlékeztető kép helyett link kapcsolható az egyes sorokhoz, ami a tanszéki 
szerveren elhelyezett gyűjtött anyag kapcsolódó mappáira utal. A program segítségével 



 95

egyszerűbben készíthetőek kimutatások, statisztikák a nagymennyiségű adat eloszlásáról 
– irodák, tartományok, dátumok tekintetében. 
A kutatás egyik kiemelt fókuszát a kortárs spanyol közterek vizsgálata jelentette. A 
környezetpszichológiai vizsgálatok építészeti szempontok mentén történő kiterjesztésével 
spanyol közterek kerültek elemzésre, elsősorban a mediterrán területeken meghatározó 
vízfelületek szerepére koncentrálva. 
A doktori kutatás további lépése volt a kortárs párhuzamok megkeresése egyéb európai 
országok esetében. Így kortárs örökség-rehabilitációs módszertanok vizsgálata, a spanyol 
példákra kidolgozott rendszer átültetése, párhuzama más regionális kultúrák kortárs 
építészetében, eltérő építéshagyományaiknak megfelelően. Ezen belül Svájc illetve a 
Közép-európai régió építészete alkotta a beszámolási periódus fő nyomvonalát.  
Emellett az időszak lehetőséget adott már elkészített interjúk feldolgozására.. A 
különböző építészgenerációkhoz tartozó spanyol tervezőkkel készített beszélgetések 
(Alberto Campo Baeza-val, a kortárs spanyol építészet egyik legmeghatározóbb 
alakjával, illetve az EXIT Arquitectura egyik tervezőjével, akiknek irodájában 
megfigyelhető a pályázatokhoz alkalmazkodott, modern, flexibilis tervezői életmód) 
fontos adalékokat tartalmaznak a kortárs spanyol építészet spanyol szemmel való 
megítélése szempontjából. Az interjúk feldolgozása után cél a párbeszédek lényegi 
bemutatása: a személyes mélyinterjúk mellett épületeket monografikusan bemutató 
folyóiratcikkek keretében. 
http://tehetseg.bme.hu/?tema/193 
 
 
1. Alkalmazott mechanika, szilárdságtan és tartószerkezetek - A rácsos szerkezetek 
geometriai érzékenysége 
Vékonyfalú kompozitgerendák egyik tönkremeneteli formája a lokális horpadás, amely 
az alkotó lemezek meghullámosodásával jön létre, amelyet a csatlakozó gerendafalak 
gátolnak. Mivel a kompozitok merevsége általában kicsiny, a lokális horpadás jelensége 
lényegesen fontosabb, mint az acél anyagú gerendáké. A nyomott kompozit rudak 
vizsgálata megoldottnak tekinthető, azonban a hajlított nyírt kompozit gerendáké részben 
nem. Az elmúlt évben megoldottuk a nyírt gerendák horpadásvizsgálatát, de nem 
vizsgáltuk a lokális erőbevezetés hatását. 
Kutatási cél rácsostartók geometriai érzékenységének vizsgálata, vagyis annak 
megállapítása, hogy a kivitelezési vagy egyéb okból kissé pontatlan geometriájú 
rácsostartó erőjátékát milyen mértékben változtatja meg a tökéletlenség, pontosabban 
egyetlen, tökéletlen csomópont helyzetének kis megváltozása a rudak mely részében 
okoz rúderő-változást. További cél membránok geometriailag erősen nemlineáris 
viselkedésének leírása. 
 
2. Nyomott, kő- illetve beton anyagú szerkezetek vizsgálata 
A kő- és beton szerkezeteket tipikusan olyan módon alkalmazzák, hogy a terhük 
túlnyomórészt nyomás legyen, mivel ezen anyagok húzást nem, vagy csak igen 
korlátozott mértékben tudnak felvenni. Tipikus alkalmazásuk a nyomott oszlop illetve az 
ívszerkezet. Mindkét szerkezettípust évezredek óta alkalmazzuk és a beton, illetve 
vasbeton oszlopok alkalmazása is több mint 100 évre megy vissza. 
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A beton és vasbeton oszlopok teherbírását meg lehet növelni oly módon, hogy a 
keresztmetszetet körbefogjuk, és így az axiális teher hatására a beton triaxiális 
feszültségállapotba kerül. A hagyományos megoldásokban ehhez acélköpenyt használtak. 
Az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban alkalmaznak kompozit (szálerősítéses 
műanyag) erősítést, amelynek tulajdonsága jelentősen eltér az acélétól: az acél jelentősen 
képlékenyedik, a kompozit pedig ridegen viselkedik. Vizsgálataink szerint a kompozittal 
erősített vasbeton oszlopok számítására vonatkozó modellek eredményei jelentősen 
eltérnek a kísérleti eredményektől, ezért ezek pontosítására, felülvizsgálatára szükség 
van. 
A kőboltozatok igen gyakran alkalmazott szerkezetek elsősorban (műemléki) 
templomainkban, de igen sok középületünkben is. A boltozat ideális a függőleges terhek 
felvételére, de sebezhető jelentős vízszintes terhek esetén. Magyarországon sokáig az a 
nézet uralkodott, hogy a földrengés hatása elhanyagolható, mai ismereteink szerint 
azonban jelentős vízszintes talajgyorsulásokra kell számítani: a méretezés alapját képező 
475 éves visszatérési periódushoz tartozó földrengés esetén a maximális gyorsulás értéke 
Komárom térségében a nehézségi gyorsulás 15%-a. Felmerül a kérdés, hogy a meglévő 
boltozataink ezt a terhet képesek-e elviselni. 
 
4. Interdiszciplináris épületkutatás 
Az interdiszciplináris módszereket alkalmazó épületkutatások célja a kiválasztott 
építészettörténeti emlékkör feldolgozásával olyan építészettörténeti kutatási metodológia 
bemutatása, amely – alapvetően az építészmérnök szemléletéből kiindulva – a rokon 
tudományterületek módszereit, interdiszciplináris jellegű problémamegközelítéseit is 
követve alapvetően a történeti épület helyszínén végzett, felmérésen és a mért 
eredmények helyszíni illetve műtermi kiértékelésén alapuló kutatást jelent. A téma 
körülhatárolásánál az épülettípus – templom és színház- illetve a korszakhatár – a 18. 
századtól a 20. századig – többféle megközelítést kínál, amely a módszerek 
összehasonlítását is lehetővé teszi. 
A/ 18. századi plébániatemplomok fejlődése 
A falusi plébániatemplomok fontos és jellegzetes építészeti emlékkört jelentenek az 
ország török hódoltság utáni újjáépítésében, a típus mintegy emblematikus tárgyi emléke 
a katolikus egyház újjászerveződésének. A kutatás során - a lebonyolíthatóságot 
figyelembe véve – a Dél-Dunántúl katolikus templomai közül kerülnek emlékek 
felmérésre, azonban az emlékkör a típus értelmezésének céljából, a típusváltozatok 
bemutatása miatt régiónként további templomokkal egészülhet ki. A feldolgozás során az 
építészeti, történeti, szerkezeti, egyházművészeti szempontokat integrált módon követve,  
konkrét épületeknél az épületkutatás modern metodológiáját kell érvényre juttatni, 
amelyben fontos szerepet kap a helyszínen felhordott felmérés is. 
B/ Centrális templomok a két világháború közötti Magyarországon 
A 20. században, a két világháború közötti időszakban a templomépítészet – más történeti 
háttérrel, más okok miatt – szintén jelentős építészeti műfaj volt. A Trianon utáni talpra 
állás egyfajta építészeti reprezentációja: az egyházak területi, nemzetiségi és szervezeti 
átalakulása, a társadalmi struktúra változása és az ipar fejlődése egyaránt hozzájárult a 
különböző felekezetek templomépítészetének alakulásához. A vallási megújulás egyúttal 
a progresszió igényét is magával hozta, amely - a hagyományok megőrzése és 
továbbvitele mellett - a különféle felekezeteknél eltérő elvi és gyakorlati háttérrel, 
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valamint eltérő kibontakozási lehetőségekkel, de lényegében ekkor jelentkezett. Ennek a 
fejlődési igénynek sajátos építészeti vetülete a templomok szerkezeti megújulása. A 
kutatás során ennek a 20. századi témának – amelyet jellemzően levéltári forráskutatással 
szoktak feldolgozni – egy másfajta értelmezését követjük, amelyben a szerkezettörténet 
és a szerkezeti kutatás is szerepet kap. A kiemelt résztéma az időszak centrális 
templomainak feldolgozását célozza 
C/ Színházépítészet és színpadtechnika 
A magyar színházépítészet történeti feldolgozásában a téma építészeti szempontú, 
technikatörténeti és szerkezeti szemléletű megközelítésében arra az összefüggő és több 
szakterületet érintő kérdéskörre keresünk választ, hogy - egy adott színháztípust 
vizsgálva - az általános építészeti tendenciák függvényében és a színháztól mint 
középülettől megkívánt építészeti igényesség mellett  a kor építéstechnikai színvonala és 
körülményei valamint a színpadtechnika fejlődése hogyan befolyásolta az építészeti 
kialakítást. A kutatás az építészeti-technológiai-színpadtechnikai összefüggésrendszer 
szempontjai mentén kívánja a témát – válogatott emlékeket érintve - kutatni. 
 
A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 

 
Projekt címe A projekt 

tervezés alatt áll   
A projekt 
megindult 
kutatási fázisban 
van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

1. Alkalmazott 
mechanika, 
szilárdságtan és 
tartószerkezetek - A 
rácsos szerkezetek 
geometriai 
érzékenysége 

  x  

2. Nyomott, kő- illetve 
beton anyagú 
szerkezetek vizsgálata 

  x  

4. Interdiszciplináris 
épületkutatás 

  x  
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A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 
 
A 
tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

1. Alkalmazott 
mechanika, 
szilárdságtan és 
tartószerkezetek - 
A rácsos 
szerkezetek 
geometriai 
érzékenysége 

  x   

2. Nyomott, kő- 
illetve beton 
anyagú 
szerkezetek 
vizsgálata 

  x   

3. Kavicsok 
morfológiája 

x x x   

4. 
Interdiszciplináris 
épületkutatás 

 x x   

5.Építészetelméleti 
kutatások 
5/a A hazai ipari 
építészet 1945-
1970 

  x   

5/b Regionális 
kultúrák építészete 
az ezredfordulón – 
a kortárs spanyol 
építészet 

  x   

 
Publikációs adatok megadása - A projektre deklarált publikációk 
Az alább felsorolt tételek mind szerepelnek a BME PAban „Tehetség TÁMOP” 
megjelöléssel, Csonka Pál Doktori Iskola kulcsszóval. 
 
Megjelent publikációk: 
 
Tóth K.: Statikailag határozatlan síkbeli rácsos tartók geometriai érzékenysége és sajátfeszültségi állapota, 
ÉPÍTÉS-, ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY. Vol.40. No. 1-2. pp. 79-96. 2012 
 
Csuka B., Kollár L. P.: FRP confined circular columns subjected to eccentric loading. JOURNAL OF 
REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, Vol. 30, No. 14 pp. 1167-1178, 2011. 
 
Csuka B., Kollár L. P.: Fiber-reinforced plastic-confined rectangular columns subjected to axial loading. 
JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, Vol. 31, No. 7 pp. 481-493, 2012. 
 
Domokos G., Lángi Zs., Szabó T.: On the equilibria of finely discretized curves and surfaces. 
MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK 168:(3) pp. 321-345. (2012) 
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Józsa A.: The beginnings of public theatre architecture in Hungary in the age of Enlightenment. POLLACK 
PERIODICA Vol.8. No.2 pp. 1-14, 2013 
 
Kóródy A.: Építész a romok között – José Ignacio Linazasoro építésszel Kóródy Anna beszélgetett. 
OCTOGON 2 (94): pp. 29-32. 
 
Kóródy A., Vukoszávlyev Z.: Archetípus és új értelmezés, Matadero Nave 16, Madrid, Spanyolország. 
RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 2012:(3) pp. 28-30. (2012) 

 
Kóródy A., Vukoszávlyev Z.: Horizont és távlatok.: Hector Fernández Elorza és Alejandro Vírseda Aizpún 
spanyol építészekkel Kóródy Anna és Vukoszávlyev Zorán beszélgetett. OCTOGON 2012:(8) pp. 18-21. 
 
Kóródy A., Vukoszávlyev Z.: Kapcsolatban a végtelen horizonttal, Casa 1+1=1, Los Penascales, Madrid. 
OCTOGON 2012:(8) pp. 16-18. (2012) 

 
Kóródy A., Vukoszávlyev Z.:  Régi és új: tisztelet és kontraszt a kortárs spanyol építészetben. UTÓIRAT-
POST SCRIPTUM 2012:(3) pp. 28-33. 
 
Kóródy A., Vukoszávlyev Z.: Solidity and Utility.: Contemporary Architectural Interventions on Spanish 
Historic Buildings. TRANSSYLVANIA NOSTRA JOURNAL 2012:(3) pp. 54-59. 

 
Elhangzott konferencia-előadások: 
 
Ther T., Kollár L. P.: Falazott boltív rázókísérletének előkészítése. In: Csonka Pál Doktori Iskola - PhD 
Workshop Proceedings. Budapest, Magyarország, 2012.04.11. 

 
Szabó T., Domokos G., Sipos A. Á.: Rocking Stones - Equilibrium Points through the Magnifying Glass. 
In: Marschallinger R, Zobl F (szerk.), Proceedings of IAMG 2011, the Annual Conference of the 
International Association for Mathematical Geosciences. 2011.09.05-2011.09.09. pp. 688-693., Salzburg, 
Ausztria 
 
Szabó T., Domokos G., Lángi Zs.: Kavicsok morfológiája. In: Csonka Pál Doktori Iskola - PhD Workshop 
Proceedings. Budapest, Magyarország, 2012.04.11. 
 
Szabó T., S. Fityus, Domokos G.r: Pebble abrasion in the Williams River, Australia. In: Janina Horváth, 
Andrea Wágenhoffer, János Geiger, Marko Cvetković, Tomislav Malvić (szerk.), Proceedings, XVI. 
Congress of Hungarian Geomathematics and the V. Croatian-Hungarian Geomathematical Conference. 
Mórahalom, Magyarország, 2013.05.30-2013.06.01.pp. 1-4. Paper 21. ISBN: 978-963-8221-49-0 
 
Baku E., Vető D.: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom építéstörténete. In: Dr Köllő Gábor 
(szerk.) XVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2012.06.07-2012.06.10. 
Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 10-17. 
 
Baku E.: A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázata, "Az új korhoz és emberhez 
méltó kifejezés" - Székesfehérvár és a római iskola, 2011.október 19. Székesfehérvár 
 
Baku E.: A szombathelyi Székesegyház építéstörténete, Creaton Építész kirándulás_Kolontár, 
Szombathely, Zirc, 2011. október 18., Szombathely 
 
Baku E.: Centralizáló törekvések a két világháború közötti evangélikus templomépítészetben. Guzsik 
Tamás Emlékkonferencia, 2012. december 6-7., BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (2012) 
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Baku E. Az evangélikus templomépítészet centrális alaprajzi típusai a két világháború közötti 
Magyarországon. In: Köllő Gábor (szerk.) Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XVII. 
Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. Csíksomlyó: 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 7-13. 
 
Frey Gy. P.: A 18. századi falusi templomaink arányainak és szerkesztési módszereinek vizsgálata a Pécsi 
Egyházmegyében. Mikro and Makro Fiatal Kutatók Konferenciája, 2012.április 27-28., Pécs, PPE (2012) 
 
Frey Gy. P.: A pécsi püspöki uradalom templomai a 18. század első harmadában. In: Szávay László (szerk.) 
Vidimus enim stellam eius .... Budapest, Magyarország, 2011.10.14-2011.10.16. Budapest: pp. 130-
140.(ISBN: 978-963-236-485-8) 
 
Frey Gy. P.: Gewölbebau im Barock - die in der Klimo Bibliothek vorliegende architektonische 
Fachliteratur und deren praktische Anwendung im Kirchenbau. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. 
Nemzetközi Teológuskonferenciája, 2012. november 2-4., Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Kar (2012) 
 
Frey Gy. P.: Adalékok Schneiderhahn Fülöp működéséhez. Guzsik Tamás Emlékkonferencia, 2012. 
december 6-7., BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest 
 
Frey Gy. P.: Szimmetria a 18. századi magyarországi vidéki templomok építészetében. In: Dr Köllő Gábor 
(szerk.) XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. 
Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 114-118. 
 
Józsa A.: A 19-20. század színházépítészete: népoperák, nyári színkörök. In: Dr Köllő Gábor (szerk.) XVI. 
Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2012.06.07-2012.06.10. Csíksomlyó: 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 184-189. 
 
Józsa A.: Szombathely színi kultúrája és színházépítészete, Creaton Építész kirándulás_Kolontár, 
Szombathely, Zirc, 2011.október 18. Szombathely 
 
Józsa A.: Hagyományok és technikai fejlődés a XIX-XX. század színházépítészetében: népoperák, nyári 
színkörök. In: Csonka Pál Doktori Iskola - PhD Workshop Proceedings. Budapest, Magyarország, 
2012.04.11. 
 
Józsa A.: Az opera, mint a XIX. század jellegzetes színháztípusa: a budapesti Operaház. Guzsik Tamás 
Emlékkonferencia, 2012. december 6-7., BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest 
 
Józsa A.: Felvilágosodáskori városi színházépítészet a korabeli Magyarországon: Urban theatre architecture 
in the age of Enlightenment. In: Dr Köllő Gábor (szerk.) XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. 
Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság, pp. 146-153. 
 
Haba P.: Technika, esztétika, reprezentáció.: Ipari építészet és pavilontervezés Magyarországon az 1950-es 
és 1960-as években. In: Csonka Pál Doktori Iskola - PhD Workshop Proceedings. Budapest, Magyarország, 
2012.04.11. 

 
Kóródy A.: Absztrakció és műemlékvédelem: Kortárs spanyol építészet történeti alapokon. Tavaszi Szél 
2012/Spring Wind 2012 Konferencia. Győr, Magyarország, 2012.05.19. 
 
Kóródy A.: Az imitáció kortárs eszközei - Analogikus megoldások a spanyol műemlékvédelemben. Pro 
Scientia Aranyérmesek XI. Konferenciája, SZTE-BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, 2012.11.08-10. 
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Kóródy, A.: Kortárs spanyol építészet – Régi és új találkozása, Arccal NAP felé – Építész Konferencia, 
2011. október 20., Győr 
 
Kóródy, A.: Legacy and Revival – Reinterpretation of Tradition in Contemporary Spanish Churches. Fiatal 
Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája, Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Kar, Budapest, 2012.11.02-04. 
 
Kóródy, A.: Kortárs spanyol szakrális terek. Guzsik Tamás Emlékkonferencia, 2012. december 6-7., BME 
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest 
 
Kóródy, A.: Régi és új a kortárs holland építészetben. Kortárs beavatkozások történeti épületekben. In: 
Szabó Levente DLA (szerk.) Közösség és építészet. Budapest, Magyarország, 2012.06.04. Budapest: BME 
Építőművészeti Doktori Iskola, pp. 146-151. 
 
Kóródy, A.: Új kulturális közösségi terek - városi ipari területek rehabilitációja Spanyolországban. In: 
Fazekas István, Szabó Valéria (szerk.) A környezettudatos települések felé. Debrecen, Magyarország, 
2012.11.22-2012.11.23. Debrecen: pp. 166-172.(ISBN: 978-963-08-5294-4) 
 
Kóródy, A., Vukoszávlyev Z.: Modernism Today.: The Fate of Modernist Buildings Mirroring the Changes 
of Social Demands. In: Timo Tuomi (szerk.) The Survival of Modern: From Coffee Cup to Plan. Espoo, 
Finnország, 2012.08.07-2012.08.10. p. 105. Paper 1773. (ISBN: 978-952-93-0935-1) 

 
Beküldött és elfogadott publikációk: 
 
Tóth K.: Geometric sensitivity of statically determinate planar truss families. PERIODICA 
POLYTECHNICA-ARCHITECTURE, 2011. 
 
Haba P.; Simon M.: A Difficult Person for Socialism: Elemér Zalotay and his Strip Building. In: Ines 
Weizman (szerk.) Architecture and the Paradox of Dissidence. Abingdon: Routledge, 2013. 
 
Haba P.; Simon M.: A forradalmi tervtől a fantazmagóriáig: Zalotay Elemér szalagházának történeti háttere 
és recepciója. ÉPÍTÉS ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY Vol 41., Nr.3-4, 2013. 
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Indikátorok megadása 
 
 Megjelent 

folyóratcikkek 
száma 

Megjelent 
konfrencia 
publikációk 

száma 

Bevont 
oktatók száma 

(elsősorban 
témavezetés, 

személyi 
kifizetés 
nincs) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 

hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 

szakmai 
megvalósításában 

részt vett) 
1. Alkalmazott 
mechanika, 
szilárdságtan és 
tartószerkezetek - A 
rácsos szerkezetek 
geometriai 
érzékenysége 

3 
megjelent 

1 
elfogadott 

 4 
Dr. Domokos 
Gábor 256946 

Dr. Kollár 
László Péter 

233170 
Tóth Krisztina 

913737 
Csuka Bernát 

913905 

 

2. Nyomott, kő- illetve 
beton anyagú 
szerkezetek vizsgálata 

 1 
konferencia-

előadás és cikk 

1 
Dr. Kollár 

László Péter 
233170 

 

1 
Ther Tamás 

ZPS913 

3. Kavicsok 
morfológiája 

1 
megjelent 

3 
konferencia-

előadás és cikk 

2 
Dr. Domokos 
Gábor 256946 
Sipos András 
Árpád 982566 

 

15 
Szabó Tímea 

DCO89Z 
 

Nagy Tibor 
HXIAWO 

Hodosán Zsolt 
G4L2W5 

Balogh Ákos 
HVJW62 

Csörge Zita Mária 
BS9DVD 

Dalmadi Györgyi 
HL4II1 

Dobi Zoltán 
IX0XMF 

Holczer Eszter 
HLJ6T 

Kovács Kata 
B6FVM2 

Leitold Debóra Ráhel 
BTD6DT 

Miklós Bence 
A00LMI 

Rózsa Anna 
ADAFAH 

Szalai Attila 
BAQSBU 

Zelenai Orsolya 
RZ2PSI 
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Zelena Réka 
JJNVB 

4. Interdiszciplináris 
épületkutatás 

1 
megjelent 

1 
elfogadott 

9 
konferencia-

előadás 
6 

konferencia-
előadás és cikk 

 

2 
Dr. Krähling 
János 272938 

Dr. Gy. 
Balogh Ágnes 

312901 

19 
Baku Eszter 

Ox7udq 
Frey György Péter 

WRDYU8 
Józsa Anna 
T5UF7D 

 
Balogh Anna 

EYTA5W 
Balogh Edit P5YBJZ 

Bujdosó Dorottya 
PPA7UA 

Fix Dalma OV2XJC 
Horváth Imola Emese 

XUCXHO 
Kiss Laura IW6VG5 

Kolozsi Sarolta 
WFFY9L 

Krocskó Krisztina 
LUFMYK 

Miklós Imola Ildikó 
A0R4LI 

Molnár Bianka 
HBW1VZ 

Németh András 
MWGURS 

Poócza Katalin 
JQRPO7 

Pusztai Lilla 
AR08QA 

Szentesi Levente 
FD5TUK 

Varga Bianka 
JLUPJC 

Varga Tímea 
ABKRB8 

5.Építészetelméleti 
kutatások 
5/a A hazai ipari 
építészet 1945-1970 

2 
elfogadott 

1 
konferencia-

előadás 

1 
Dr. Simon 
Mariann 
248559 

1 
Haba Péter 
CO203B 

5/b Regionális 
kultúrák építészete az 
ezredfordulón – a 
kortárs spanyol 
építészet 

6 
megjelent 

6 
konferencia-

előadás 
2 

konferencia-
előadás és cikk 

1 
Dr. 

Vukoszávlyev 
Zorán 323061 

1 
Kóródy Anna 

XVJ668 

Összegzett indikátorok 15 28 9 
átfedések 

miatt 

37 

A projekt végére várt 
indikátorok 

5 8 5 10 
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A támogatás hasznosulása 
• Ha van olyan PhD hallgató, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra 

is)közben fokozatot szerzett (ezek száma, neve) – 1, Szabó Tímea 
• Ha van olyan PhD hallgató, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra is) 

aki közben a doktori cselekmény megindította (ezek száma, neve) – 2, Szabó Tímea, 
Józsa Anna Ildikó 

• Ha van olyan PhD doktorjelölt, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra 
is) aki közben a doktori cselekmény megindította (ezek száma, neve) - NINCS 
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6.7. Építőművészeti Doktori Iskola 

A kutatási tervnek megfelelően az Építőművészeti Doktori Iskola 2 K+F projektet vállalt, 
amely a két tematikus évben végzett csoportos alkotás-kutatási és egyéni kutatási 
tevékenység magas szintű megvalósítását teszi lehetővé. A 2011/12-es tanév tematikus 
mottója a „Közösség és építészet“ volt, míg a 2012/13-as tanévben meghirdetésre kerülő 
új mottó (a 2. K+F projekt) „A kicsi szép – Lehetséges (ki)utak és stratégiák itt és most” 
címet viseli. (Utóbbi „Mi a magyar most?” általános címmel lett meghirdetve és a 
Doktori Iskola Tanácsának döntése alapján e véglges címet kapta – azonos tartalom 
mellett.)  
A tematikus tanévben megfogalmazott és kidolgozásra kerülő projektek mind aktuális, a 
nemzetközi és hazai építészeti diskurzusokba illeszthető, releváns témák. A 
legkiemelkedőbb doktoranduszok egyéni kutatói munkáját támogatja a projekt a tavaszi 
félévekben. Az egyéni és kiscsoportos kutatási és tervezési projektek a témák újszerű 
kifejtését, eredményeit hozzák. Külföldi tanulmányutak tapasztalatait építjük be a 
projektekbe, és külföldi vendégelőadók, vendégoktatók részvételével integráljuk azokat a 
nemzetközi folyamatokba. Minden tematikus évet a Doktori Iskola saját kiadványa 
foglalja össze. 
Mindkét projektre (tematikus évre) jellemző hogy a tervezői-kutatói csoport féléves-éves 
munkája nyílt folyamat, amely (rész)eredményeinek megítélhetősége egyedül a 
kidolgozásra kerülő kutatások és az azokra alapuló tervezési projektek összefüggésein, 
mélységén és realitásán van. A félév során az egyes kutatói csoportok szorosan 
együttműködnek. A DLA-iskola kb. húszfős, első és másodéves doktoranduszokból álló 
5 csapatot alkotva végzi a kutatói munkát, az egyéni témavezetőkön túlmenően felkért 1-
1 konzulens vezetésével (utóbbi is a DLA-iskola témavezetői közül kerül ki).  
Az Építőművészeti Doktori Iskola számára alapvető fontosságú az elért eredmények 
nyilvánossága és azoknak dokumentálása. A doktoranduszok által végzett tervezés-
kutatás vagy kapcsolódik éppen aktuális tervezési-kutatási projektekhez, vagy olyan 
modelleket állít fel, amelyek szimulációja építészeti értelemben releváns és újszerű 
problémákat dolgoz fel és ilyen eredményekre vezet.  
 
A „Közösség és építészet” projekt leírása (2011/12 tanév, lezárás alatt lévő projekt) 

A projekt a 2011/12-es tanév végén alapvetően lezárult. Egyik kutatócsoportunk 
(Antal Gabriella - Borzsák Veronika - Tánczos Tibor és Varga Piroska alkotta csoport 
Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens vezetésével) azonban az elért eredményekre 
támaszkodva folytatta és folytatja munkáját. Kutatásuk a kelet-magyarországi régióbeli 
építészeti-szociális lehetőségeket kutatja, alapvetően támaszkodva külföldi (főleg 
németországi) bevált, itthon ismeretlen fejlesztési modellek adaptációjára.  

Kutatási eredményeiket “Borsod 2050 – Hajrá, ipari táj!” címmel Ózdon, az ÓMI 
Városi Művelődési Központban 2012.09.15-11.05. között megrendezett kiállításukon 
mutatták be. A kiállítás a borsodi régió ipari, természeti és kulturális értékeinek 
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bemutatása mellett – inspiráló példák segítségével – az ipari örökségünkben rejlő 
lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A kiállításhoz honlap is készült, amely a 
http://www.borsod2050.hu/ webcímen érhető el. 

Eredményeiket a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, 
Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia 
Tudomány- és Technikatörténeti Állandó Bizottsága, a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság, a Magyar Kémikusok Egyesülete, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára együttműködve a 
Magyar Történelmi Társulat, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézete, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Bay Zoltán Tudomány- 
és Technikatörténeti Alapítvány által rendezett 29. országos ankéton is bemutatták a 
Magyar Tudomány Ünnepe keretében, ÚJABB EREDMÉNYEK A HAZAI 
TUDOMÁNY-,TECHNIKA- ÉS ORVOSTÖRTÉNET KÖRÉBŐL címmel, „A  
tudomány-, technika és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a 
gyűjteményekben” tárgyban. A 2012. november 21-én az Ipari örökségünk Borsod 
megyében-szekcióban adták elő kutatási eredményeiket Antal Gabriella,  Borzsák 
Veronika és Varga Piroska, Az ipari rehabilitáció lehetőségei Északkelet-
Magyarországon címmel. 

 
A BME Építőművészeti Doktori Iskola Közösség és építészet című, második 

tematikus évét bemutató kiállítás 2012. november 23. és december 14. között volt 
megtekinthető a FUGA Építészeti Központban. A kiállítás a 2011/12-es tematikus év öt, 
valós közösségi igényeken alapuló kutatási-tervezési projektjét mutatta be az érdeklődő 
közönségnek. A kiállítást november 23-án nyitotta meg a Cságoly Ferenc DLA, DSc 
egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője. A program részeként a FUGA WebRádió 
(http://fugaradio.net/) több alkalommal készített interjút a Doktori Iskolában folyó 
munkáról és az egyes kutatási projektekről is, amelyek a következő linken elérhetők: 
http://dla.epitesz.bme.hu/fuga-radiobeszelgetesek-2012/ 

A kiállítás egyéb megjelenései a sajtóban:  
http://www.fuga.org.hu/bme-dla-most-2-0 
http://epiteszforum.hu/dla-most-20 
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4040&Itemid=52 
http://dla.epitesz.bme.hu/kepes-elmeny-beszamolo/ 
http://portal.bme.hu/Document%20Library/20121123_epitomuv_dokt_kiall.aspx 

 
 
 
„A kicsi szép – Lehetséges (ki)utak és stratégiák itt és most” c. projekt leírása („Mi a 
magyar most?” általános címmel meghirdetve, 2012/13 tanév) 
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A projekt a 2011/12-es tanév végén alapvetően lezárult. Egyik kutatócsoportunk 
(Antal Gabriella - Borzsák Veronika - Tánczos Tibor és Varga Piroska alkotta csoport 
Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens vezetésével) azonban az elért eredményekre 
támaszkodva folytatta és folytatja munkáját. Kutatásuk a kelet-magyarországi régióbeli 
építészeti-szociális lehetőségeket kutatja, alapvetően támaszkodva külföldi (főleg 
németországi) bevált, itthon ismeretlen fejlesztési modellek adaptációjára.  

Kutatási eredményeiket “Borsod 2050 – Hajrá, ipari táj!” címmel Ózdon, az ÓMI 
Városi Művelődési Központban 2012.09.15-11.05. között megrendezett kiállításukon 
mutatták be. A kiállítás a borsodi régió ipari, természeti és kulturális értékeinek 
bemutatása mellett – inspiráló példák segítségével – az ipari örökségünkben rejlő 
lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A kiállításhoz honlap is készült, amely a 
http://www.borsod2050.hu/ webcímen érhető el. 

Eredményeiket a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, 
Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia 
Tudomány- és Technikatörténeti Állandó Bizottsága, a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság, a Magyar Kémikusok Egyesülete, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára együttműködve a 
Magyar Történelmi Társulat, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézete, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Bay Zoltán Tudomány- 
és Technikatörténeti Alapítvány által rendezett 29. országos ankéton is bemutatták a 
Magyar Tudomány Ünnepe keretében, ÚJABB EREDMÉNYEK A HAZAI 
TUDOMÁNY-,TECHNIKA- ÉS ORVOSTÖRTÉNET KÖRÉBŐL címmel, „A  
tudomány-, technika és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a 
gyűjteményekben” tárgyban. A 2012. november 21-én az Ipari örökségünk Borsod 
megyében-szekcióban adták elő kutatási eredményeiket Antal Gabriella,  Borzsák 
Veronika és Varga Piroska, Az ipari rehabilitáció lehetőségei Északkelet-
Magyarországon címmel. 

 
A BME Építőművészeti Doktori Iskola Közösség és építészet című, második 

tematikus évét bemutató kiállítás 2012. november 23. és december 14. között volt 
megtekinthető a FUGA Építészeti Központban. A kiállítás a 2011/12-es tematikus év öt, 
valós közösségi igényeken alapuló kutatási-tervezési projektjét mutatta be az érdeklődő 
közönségnek. A kiállítást november 23-án nyitotta meg a Cságoly Ferenc DLA, DSc 
egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője. A program részeként a FUGA WebRádió 
(http://fugaradio.net/) több alkalommal készített interjút a Doktori Iskolában folyó 
munkáról és az egyes kutatási projektekről is, amelyek a következő linken elérhetők: 
http://dla.epitesz.bme.hu/fuga-radiobeszelgetesek-2012/ 

A kiállítás egyéb megjelenései a sajtóban:  
http://www.fuga.org.hu/bme-dla-most-2-0 
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http://epiteszforum.hu/dla-most-20 
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4040&Itemid=52 
http://dla.epitesz.bme.hu/kepes-elmeny-beszamolo/ 
http://portal.bme.hu/Document%20Library/20121123_epitomuv_dokt_kiall.aspx 

 
 
 
A „Közösség és építészet” c. projekt  
(2011/12 tanév, lezárult) 
Kutatócsoportok 
A két féléves program elején öt kutatócsoport alakult, amelyek első feladata saját, a 
lehető leginkább valós közösségi igényeken alapuló probléma, helyszín és az azokból 
megfogalmazott tervezési feladat felkutatása volt. Az így létrejött öt projekt rendkívül 
változatosan képezte le a meghirdetett mottót a két féléves közös munka során. Az egyik 
csoport egy létező ökofalu-építésre szövetkező kisközösség helykeresési és 
programalkotási folyamatát kísérte végig munkájával, nem kevés segítséget nyújtva 
magának a közösségnek is. Egy másik projekt a borsodi régió elhagyott ipari vidékén 
meglévő potenciálokra hívta fel a figyelmet, mind turisztikai, mind a helyi közösségi 
lehetőségeket erősítő szempontokból. Klasszikus közösségi és építészeti probléma a 
lakótelepek helyzete, egyik kutatócsoportunk az újpalotai lakótelep központjára kínált 
mértéktartó beavatkozással járó fejlesztési alternatívákat. Egy korábbi korszak 
lakóegyüttese a zárvány-szerű Pongrácz-lakótelep, melynek fejlesztési lehetőségeit 
fogamazta meg egy következő csapat. Izgalmas volt az az egyedi vállalkozás is, amely a 
többgenerációs Zlinszky-család dabasi kúriafejlesztési elképzeléseinek hátterét kutatta, 
majd készítette elő, a család és az ökormányzat támogatását felhasználva, a jövőbeni 
megvalósulás ígéretét hordozva. A kutatócsoportok témái a következők voltak: 

1. Zlinszky-kúria, Dabas, Gyón (Hakkel Márton, Kovács Zsófia, Tatár-Gönczi 
Orsolya, konzulens: Balázs Mihály DLA) 

2. Szociális építés a kis Pongrácz-lakótelepen (László Tamás, Szabó Dávid, 
konzulens: Alföldi György DLA) 

3. A közösségi építészet lépései – Ökofalu, Nyim (Bartha András, Gyulovics 
István, Szántay Zsófia, Francsics László, konzulens: Major György DLA) 

4. Szociális városközpont, Újpalota (Alkér Katalin, Brósz Csaba, Dombóvári 
János, Csízy László, konzulens: Karácsony Tamás DLA) 

5. "Hajrá borsodi ipari táj! - Ipari táj rehabilitációja az észak-magyarországi 
régióban  (Antal Gabriella, Borzsák Veronika, Tánczos Tibor, Varga Piroska, 
konzulens: Vasáros Zsolt DLA) 

 
Egyéni kutatási munkák 
A 2011. szeptember 1. és 2012. január 31. közötti egyéni doktoranduszi munka alapján a 
Doktori Iskola vezetője által megbízott Tanulmányi Bizottság választotta ki a 10 
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legkiválóbb dokrorandusz munkáját, s számukra a 2012. február 1. és 2012. június 30. 
közötti időszakra a projekt keretéből ösztöndíj-kiegészítést ítélt oda. A tematikus évet 
záró kiadvány a többiekhez képest kiemelt terjedelemben közli az ő egyéni kutatási 
beszámolójukat. 
A doktoranduszok egyéni kutatási munkái színes képet rajzolnak elénk. Vannak, akiknek 
munkája szoros kapcsolatban készült annak a kutatócsoportnak a közös munkájával, 
amelynek tagjai voltak. Ezekben az esetekben a csoportmunkát segítette, támasztotta alá 
az egyéni kutatás eredménye. Vannak, akiknek témája tágabb, a tematikus mottóval 
lazább viszonyban lévő problémát dolgozott fel, ezek általánosságban színesítették, 
egészítették ki a közös munkát.  

 
Külföldi szakmai tanulmányutak 
A tematikus évhez kapcsolódott két munkacsoport külföldi szakmai tanulmányútja is. 
Míg a borsodi vidék elhagyott ipari területeinek fejlesztésével foglalkozó munkacsoport a 
németországi Ruhr-vidékre utazott, hogy az ott jól működő minták vizsgálataiból vonjon 
le itthon is érényesíthető tanulságokat, addig az ökofalu építésébe kezdő társaságot segítő 
kutatócsoport osztrák és szlovén ökofalvak tanulmányozásából vont le izgalmas 
következtetéseket.  
A Doktori Iskola nagylétszámú közös tanulmányútja idén Amszterdamba vezetett, ahol 
lehetőség nyílt a legújabb holland közösségi épületek és új fejlesztések helyszíni 
áttanulmányozására. 
 
Nyílt nap – workshop az Építőművészeti Doktori Iskolában 
A 2012. június 4-én megrendezett és a széleskörű nyilvánosság előtt meghirdetett 
worskhop áttekintést adott a „Közösség és építészet” c. K+F projekt valamennyi 
eleméről. 
 
Évkönyv 
„BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet” című (ISSN 
2063-5982, felelős kiadó: Cságoly Ferenc DLA DSc, terjedelem: 211 oldal) kiadvány 
jelenleg nyomdai előkészítés alatt van. A kiadvány összefoglalja a projekt keretein belül 
készült vagy megvalósult valamennyi munkát és eseményt. 
 
„A kicsi szép – Lehetséges (ki)utak és stratégiák itt és most” c. projekt  
„Mi a magyar most?” általános címmel meghirdetve, 2012/13 tanév 

Az előzetes kutatási terv alapján e projekt (mottó) kerül meghirdetésre a DLA-felvételi 
hirdetményben, és a 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. közötti periódusban került ez 
a K+F projekt kidolgozásra. 
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K+F projektek állapotának összefoglalása 

 
Projekt címe A projekt tervezés 

alatt áll   
A projekt 
megindult kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

„Közösség és 
építészet” c. 
projekt 

 x x  

„A kicsi szép – 
Lehetséges 
(ki)utak és 
stratégiák itt és 
most” c. projekt 
 

 x x  

 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 
A 
tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrastruktúráv
al való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új 
módszert
an 
elsajátítá
sa 

Egyéb  

„Közösség és 
építészet” c. 
projekt 

  x x  

„A kicsi szép – 
Lehetséges 
(ki)utak és 
stratégiák itt és 
most” c. projekt 
 

   x a projekt 2012 
szeptemberében 
indult, az 
eredmények 
2013 júniusára 
várhatók 

 
 

 

Publikációs adatok megadása  
 
Megjelenés alatt álló (beküldött és elfogadott) publikációk: 
(Valamennyi alábbi publikáció a Doktori Iskola saját kiadványában jelent meg, 
mindegyiket a Doktori Iskola vezetője által felkért bizottság fogadta el) 
 
Alkér, K.: „Folyamatos modern. Caruso St. John építészete”, BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 
– Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 2012. június, 54.-59. old. 
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Antal, G.: „Urbanizált táj - megbolygatott területeket érintő beavatkozások. Ipari táj rehabilitációja, európai 
stratégiák”, BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 2012. 
június, 60.-65. old. 
 
Bartha, A. M.: „Ökologikus világkép és az anyaggal való bánásmód összefüggései a magyar ökofalvak 
építészetében”, BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 
2012. június, 66.-71. old. 
 
Borzsák, V.: „Kortárs táj(építészeti) attitűdök I. Az ipari tájrehabilitáció és a benne rejlő lehetőségek 
Borsodban”, BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 2012. 
június, 72.-77. old. 
 
Csízy, L.: „A mikrostruktúra lehetőségei, újpalotai közösségfejlesztés”, BME Építőművészeti Doktori 
Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 2012. június, 78.-83. old. 
 
Gyulovics, I.: „A vidék arca - Ökofalvak Magyarországon”, BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – 
Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 2012. június, 84.-89. old. 
 
Kovács, Zs.: „Kert-ház. A kert lehetséges értelmezései és építészeti szerepe kortárs épületek példáin”, BME 
Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 2012. június, 90.-95. old. 
 
Szántay, Zs.: „Egy utópia esettanulmánya, avagy hogyan kerül tó a somogyi dombok közé?”, BME 
Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 2012. június, 96.-101. 
old. 
 
Tánczos, T.: „A közösségi építészet pedagógiája. Építészet, nevelés és participáció az Egyesült 
Királyságban”, BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-5982, 
2012. június, 102.-107. old. 
 
Varga, P.: „Ipari épületek rehabilitációs lehetőségei, funkcióváltás. Ipari épületekben megvalósult 
projektek, kultúrgyárak”, BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet, ISSN 2063-
5982, 2012. június, 108.-113. old. 
 
Megjelent publikációk: 
- CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS A PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ VALAMENNYI DOKTORANDUSZ 
RÉSZVÉTELÉVEL A BUDAPESTI „FUGA” ÉPÍTÉSZETI KÖZPONTBAN (V. ker. Petőfi S. u. 5.), 
2012. NOV. 23.-DEC. 14. 
 
- Kiállítás „Borsod 2050 – Hajrá, ipari táj!” címmel Ózdon, az ÓMI Városi Művelődési Központban 2012. 
szeptember 15. és november 5. között. 
 
- A Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett 29. országos ankéton, ÚJABB EREDMÉNYEK A 
HAZAI TUDOMÁNY-,TECHNIKA- ÉS ORVOSTÖRTÉNET KÖRÉBŐL címmel, „A  tudomány-, 
technika és orvostörténet témáinak és tárgyainak képi ábrázolása a gyűjteményekben” tárgyban, 2012. 
november 21-én az Ipari örökségünk Borsod megyében-szekcióban adta elő kutatási eredményeiket Antal 
Gabriella,  Borzsák Veronika és Varga Piroska, Az ipari rehabilitáció lehetőségei Északkelet-
Magyarországon címmel. 

 
 
Indikátorok megadása 
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 Megjelent 
publikációk 
(kiadvány, 
cikk, kiállítás, 
stb.) száma 

Megjelent 
konferencia 
publikációk 
száma 

Bevont oktatók 
száma (minden 
oktató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók száma 
(minden hallgató, aki 
kifizetést kapott és/vagy 
a projekt szakmai 
megvalósításában részt 
vett) 

„Közösség és 
építészet” c. 
projekt 

10 0 15 20 

„A kicsi szép 
– Lehetséges 
(ki)utak és 
stratégiák itt 
és most” c. 
projekt (a 
kutatási 
tervben „Mi 
a magyar 
most?” 
címmel 
meghirdetve) 

0 0 0 0 

Összegzett 
indikátorok 

10 0 15 20 

A projekt 
végére várt 
indikátorok 

5 0 30 40 

A fentieken kívül 3 db dokumentált külföldi szakmai tanulmányutat valósítottunk meg. 
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6.8. Baross Gábor Doktori Iskola (közlekedés) 

A doktori iskola a projekt támogatásával az alábbiterületeken végzett kutatásokat: 
 
Járművek, közlekedési rendszerek irányítása 
A kutatási célokból különösen a az irányítási modellek fejlesztése, az oszlopban haladó 
járműcsoport irányítása és nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok 
modellezése és tartomány szinten történő optimális irányítása témakörökben sikerült 
nemzetközi szintű eredményeket elérni. A hallgatók nemcsak a team munkával, a közös 
kutatással ismerkedtek meg, de jól átlátták a közlekedési alrendszerek, a járművek 
együttműködésének a legfontosabb szabályait, az együttes irányítás lehetőségeit.  

 

Közlekedési és szállítási rendszerek hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának a 
növelése 

A projekt alapvetően sikeres a komplex műszaki-gazdasági hatékonyságjavító módszerek 
értékelése, fejlesztése terén. A tehetséggondozás egyik fontos eredménye, hogy a 
projektben is dolgozó egyik doktorjelölt sikeresen beadta és megvédte a disszertációját.  

 
6.9. Kandó Kálmán Gépészeti Tudmányok (közlekedés) 

Vasúti járműszerkezetek mechanikai vizsgálata 

A program eredményei főleg a szilárdsági és a károsodási folyamatok elemzéséhez 
kapcsolódik. A témakörben a BME Vasúti Járművek Tanszék által szervezet Vehicle 
System Dynamics, Identification and Anomalies Mini Conference szervezésében 
közreműködve szewreztek tágabb értelembe is nemzetközi tapasztalatokat. Az adott 
konferencián megtartott előadások kiadványa, valószínűleg a projekt zárása után jelenik 
meg.  
 

Járművek, hajtóművek hő- és áramlástechnikai vizsgálata 

A témakörben a legnagyobb létszámú hallgatói - oktatói csoport együttes munkája 
nyomán széles körben és nagy számban születtek eredmények. Az eredményességet 
könyvrészletek, folyóíratcikkek és nagyszámú (eddig 21) konferencia előadás jellemzi.  
fontos és kiemelnedő eredmény, hogy több doktorandusz nemzetközi projektekbe 
(PPLANE, GABRIEL, ESPOSA) is bekapcsoldott, illeetve önálló fejlesztésekbe kezdtek 
(ide értve a mikroérzékelők, és teszt platformkifejlesdztését is). 
A témakörben egy doktorjelölt beadta a kész disszertáxciót, egy tanársegéd megindította 
a doktori cselekményét, másik doktorjelölt pedig még 2013 tavaszán be fogja adni a 
doktori dolgozatát. 
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Összefoglaló értékelé – Baross Gábor, Kandó kálmán DI-k 

A projekt keretében a KSK doktori iskolái által kezdeményezet minden témakörben 
eredményesen folyik a tehetség gondozás és a kutató fejlesztő tevékenység. 
A KSK két Doktori Iskolájának 4 témakörében a tervezett indikátorok összesen 10 
folyóiratcikk és 16 konferencia előadás megtartását és megjelentetését írták elő. Jelenleg 
9 folyóíratcikk és összesen 38 konferencia-előadás jelent meg. Azaz a folyóiratcikk irás 
90 %-ra, a konferencia-előadások számát tekintve az indikátor értékét már 238 %-ra 
teljesítettük.  
.  
 
Projekt címe A projekt 

tervezés 
alatt áll   

A projekt 
megindult 
kutatási 
fázisban 
van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt 
nem indult 
meg 
(elmaradás 
egymondat
os 
indoklása) 

Projekt A: Járművek, 
közlekedési rendszerek 
irányítása 

 X X  

Projekt B Közlekedési és 
szállítási rendszerek 
hatékonyságának, 
szolgáltatási színvonalának 
a növelése 

 X X  

Projket C (Vasúti) 
Járműszerkezetek 
mechanikai vizsgálata 

 X X  

Projekt D Járművek, 
hajtóművek hő- és 
áramlástechnikai vizsgálata 

 X X  

 
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Doktori Iskoláinak mind a négy projektje 
időbven a és a pályázati anyagnak megfelelően megindult.  
A kari projektek sajátossága, hogy átfogó, egyszerre több területre kiterjedő projektek 
műűködnek, sőt projekteken belül is több területet érintenek (pl. repülőgépek, 
repülőgéphajtóművek, hajók, azok rendszereinek a külső és belső áramlástechnikai és 
hőtechnikai vizsgálata) mely előasegíti, hogy a kar és doktori iskolái minél több jelentős 
hazai és nemzetközi projekthez kapcsolódjanak, a képességeik és szoftvereik, eljárásaik 
fejlesztésével. 
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A 
tehetséggondoz
ás formája 

Modern 
infrasturktúrá
val való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal 
való 
együttműköd
és 

Publikáci
ók 

Új 
módszert
an 
elsajátítás
a 

Egyéb  

Projekt A: 
Járművek, 
közlekedési 
rendszerek 
irányítása 

x x X X  

Projekt B 
Közlekedési és 
szállítási 
rendszerek 
hatékonyságán
ak, 
szolgáltatási 
színvonalának 
a növelése 

x X X X  

Projket C 
(Vasúti) 
Járműszerkezet
ek mechanikai 
vizsgálata 

x X X X  

Projekt D 
Járművek, 
hajtóművek hő- 
és 
áramlástechnik
ai vizsgálata 

x X X X Felkészülés 
új 
projektekre, 
új 
képességek 
kialakítása, 
mikroérzékel
ők fejlesztése 

 
Tehetséggondozás 
A tehetséggondozói TAMOP projekt keretében a BME Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Karának mindkét doktori iskolája két - két projekttel vesz részt. A 
projektek keretében kari szintén egységesen  A következő új eljárásokat, módszereket 
dolgoztuk ki és alkalmaztuk: 

• kiemelten foglalkozunk a tehetséges hallgatókkal (egyfajta elitképzés), melynek 
keretében 

o a tehetséges MSc hallgatók tájékoztató előadásokat tartottunk a 
kutatásfejlesztésről, hazai és nemzetközi projektekről, a kutatói 
képességek fejlesztéséről, a PhD hallgatók eredményeit közösen értékeljük 
minimum 6 havonta,  
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o a tehetséges MSc és PhD hallgatókat bevontuk a megbízásos munkákba, 
illetve a hazai és nemzetközi tudományos projektek kidolgozásának teljes 
folyamatába (a pályázatírástól, az elnyert projektek műszaki - gazdasági és 
adminisztratív kidolgozásán át a nemzetközi megbeszéléseken való 
részvételig, az eredmények közzétételéig), 

o igyekeztünk a hallgatók MSc és PhD téziseinek olyan témákat adni, 
melyek kapcsolódnak a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési és 
innovációs projektekhez; 

• irányítottá tettük a témavezetők és a hallgatók közös munkáját a képességek 
fejlesztése érdekében, azaz 

o az első évben törekedtünk a hallgatók kognitív képességeinek a 
fejlesztésére, azaz külön foglalkozunk velük a szakirodalom kutatása, a 
szakirodalmi szöveg megértése, a szakmai előadások és cikkek 
eredményességének, az eredmények közlési színvonala fejlesztése 
érdekében, és bevezetjük őket a laboratóriumi mérések és a szimulációs 
vizsgálatok objektív elvégzésébe és értékelésébe, miközben fejlesztjük a 
szakmai tudásukat is, a témakörüknek megfelelő szakmai kurzusok, 
előadások, megbeszélések tartásával, továbbá szakmai műhelyeket 
keresünk fel közösen, így alakítva ki a hallgatók megismerési, a 
folyamatok leírási és a modellalkotási képességét, 

o a második évben a magas szintű, hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztésben 
való részvétel mellett igyekeztünk fejleszteni magas szintű kutatás-
fejlesztés sikeres végzéséhez szükséges kutató-fejlesztői attitude, azaz a 
kutatás- fejlesztéshez kapcsolódó emocionális, szociális és intellektuális 
tulajdonságokat, a hallgatóknál igyekszünk kialakítani egy kutató - 
fejlesztő - innovátor életvitel alapjait, ide értve az eredeti gondolkodást, a 
kutatás - fejlesztés menedzselését is, miközben a hallgatók intenzíven 
dolgoznak a választott kutatási témájukon, 

o a harmadik évben a hallgatóknál igyekszünk megerősíteni a tacit (nem 
kodifikálható gyakorlati) tudást fejleszteni és rögzíteni, melyhez önálló 
feladatok végrehajtása, nemzetközi konferenciákon való önálló részvétel 
és előadástartás, szakmai vitákban való önálló részvétel, önálló publikálás, 
stb. tartozik, melyek egyfelől közösen jól kiértékelhetők, másfelől pozitív 
eredményesség - visszajelzéseket jelentenek, 

• bevezetjük a hallgatókat a kutatás - fejlesztés - innováció teljes vertikumába, ide 
értve 
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o kutatói csoportok pályázati konzorciumok szervezését, 

o kapcsolattartás a nagy technológiai platformokkal (ERTRAC, ERRAC, 
WATERBORNE, ACARE, EIRAC), bekapcsolódás a hazai tudományos - 
technológiai szerzetekben, tapasztalatszerzés külföldi kutatócsoportoknál, 
stb., 

o a hallgatókat bekapcsoljuk a technológia és tudás-transzferbe, a projekt 
eredményeinek hasznosításába, a projekt teljes élettartamába, azaz az 
projekt ötletétől, a támogatás megszerzésén és a kutatás - fejlesztés 
végrehajtásán keresztül az eredmények átadásáig és alkalmazásáig. 

 
A projekt első éve után már vannak olyan MSC hallgatóink, akik projektekhez 
kapcsolódva írták a diplomamunkájukat és felvételt nyertek a doktori képzésbe.  
A repülőgépek és Hajók Tanszék mintegy 5 éve rendszeresen ir ki diplomapályázatokat, 
melyben a díjazottak valamely hazai, vagy nemzetközi kutatási projektekhez kapcsolódva 
dolgoznak ki témákat, és a Bsc záródolgozat nettó 150, az MSc diplomamunka nettó 250 
ezer Ft.-ot ér.  
Az első kifejezetten a tehetséggondozói TÁMOP projekthez kapcsolódó tudományos 
workshop megmutatta, hogy a tehetséges hallgatók magas szinten képesek teljesíteni, jól 
fogadják a kritikát, figyelnek a képességeik fejlesztésére. 
Már volt olyan hallgató, aki eredményesen képviselte a tanszéket nemzetközi projekt 
munkaértekezletén. 
 
 

Publikációs adatok 
 
Könyvrészletek: 
1 Rohacs, J.: Subjective factors in flight safety Chapter 12 in book "  Recent Advances in Aircraft 

Technology" (ed. Ramesh Agarwal), ISBN 978-953-51-0150-5, Intech, 2012, 263-286 
2 Veress, A., Rohacs, J.: Application of Finite Volume Method in Fluid Dynamics and Inverse Design 

Based Optimization, Chapter 2  in book " Finite Volume Method - Powerful Means of Engineering 
Design" (ed. by R. Petrova), InTech, 2012, ISBN 978-953-51-0445-2 

 
 
 
Cikkek: 

1. Jankovics L., Nagy A.: Tanszéki repülésszimulátor laboratórium modernizálása, 
"Repüléstudományi Közlemények", On-line folyóirat, (ISSN 1417-0604)Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Katonai repülő és Légvédelmi Tanszék, Szolnok, 2012, Különszám: A 
"Repüléstudományi Konferencia 2012" című konferencia kiadványa, pp. 727 - 747 

 

2. Nagy A.: Mérőrendszer siklóernyők repülésdinamikai vizsgálatához, On-line folyóirat, (ISSN 
1417-0604)Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai repülő és Légvédelmi Tanszék, Szolnok, 
2012, Különszám: A "Repüléstudományi Konferencia 2012" című konferencia kiadványa, pp. 970 
- 984. 
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Cikkek megjelenés alatt: 
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6.10. Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 

A TÁMOP-program biztosította lehetőség keretében a Doktori Iskola oktatói és hallgatói 
részéről két fő kutatási projekt folyamatos gondozására nyílt lehetőség: 
 
(1) „A beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát támogató 
menedzsment módszerek” (K+F Projekt 1.) téma kutatása a műszaki menedzser és a 
pénzügy PhD-program bázisán. Míg (2) „A fenntarthatóság dimenzióinak 
nyomonkövetése és azonosítása szimulációs metodikával nemzetközi, regionális és 
települési szinten” (K+F Projekt 2.) téma gondozása a regionális és környezeti 
gazdaságtan, valamint a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás PhD-programok szellemi 
bázisán folyt. 
 A Projekt I . a fenti kutatási bázison született eredményeket négy konkrét, gyakorlatilag 
is jól értelmezhető témára irányulva igyekezett részben verifikálni (visszaigazolni), 
másrészt -alapvetően módszertani irányba mutató kutatásokkal- továbbfejleszteni. (1) „A 
szivattyús energiatározó létesítmények gazdaságossági vizsgálata” kutatás keretében az 
összegyűjtött datok, információk alapján a már kialakított menetrendtervező algoritmus 
rögzítése, majdan tesztelése történik meg. (2) „A közelítő diszkontálási módszerek 
perióduson belüli pénzáramok esetén” kutatási irány keretében az eddigi módszerek 
továbbgondolása folyik matematikai modell kidolgozásának céljából. (3) A 
„Min őségmenedzsment rendszermodell és módszertan” kutatás egy kérdőíves felmérésre 
alapozott következtetések megfogalmazására irányul a képzési szolgáltatásokra 
alkalmazható rendszermodell és módszertan kifejlesztése céljából. Jelenleg az 
adatgyűjtés és –feldolgozás folyik. (4) A „Projektek minőségmenedzsment módszerei” 
kutatási irány a beruházási és termelési folyamatok projekt-specifikus módszertanának 
kidolgozására fókuszál.  
A Projekt  II . téma kutatása a környezeti-gazdasági-társadalmi adaptációs kapacitás 
feltérképezését, identifikációját és szintézisét célozta meg elsősorban (2.1) az adaptív 
kapacitás indikátorainak szintézise szimuláció segítségével, melynek keretében a 
fenntarthatóság egy kiemelt problémakörét vizsgáljuk. További kutatási cél (2.2) diszkrét 
szimulációs modell kidolgozása a társadalmak eltérő fejlődési szakaszú alegységeinek és 
a fenntarthatóság összefüggéseinek vizsgálatára, kiemelten a különböző 
társadalomfejlődési modellek feltérképezése, értelmezése, elemzése és rendszerbe 
foglalása, illetve a társadalomfejlődési állapotok és változások fenntarthatóságra vetített 
hatásainak vizsgálata az erőforrásokért folytatott verseny tükrében. 
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K+F projektek 

 

1. Beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát 
támogató menedzsment módszerek (Projekt 1) 
 
A kutatások egyik célja a jövőben Magyarországon létesítendő szivattyús energiatározó 
létesítmények (PHES) gazdaságossági vizsgálata. 

A kutatási témával foglalkozó doktorandusz 2012. szeptember 1. óta nem vesz részt a 
projektben, de a területet tovább kutatja a projekt keretein kívül.  

 

A kutatások másik iránya közelítő diszkontálási módszerek kidolgozásával foglalkozik 
perióduson belüli pénzáramok esetén. 
A kutatási témával foglalkozó doktorandusz 2012. szeptember 1. óta nem vesz részt a 
projektben. 2013. június 13-án sikeresen védte meg értekezését, amelynek egy része e 
projektben elért eredményekre épített.  

 

A kutatások harmadik iránya a közszolgáltatások felé fordul, azon belül is a képzési 
szolgáltatás irányába. A kutatási irány célja, hogy a nemzetközi és a hazai oktatás-
minőségmenedzsment keretek feltérképezése után, a felsőoktatási intézmények és az 
oktatással foglalkozó vállalati szféra napi gyakorlatában is használható 
minőségmenedzsment rendszermodellt és módszertant fejlesszen ki. 

A beszámolási időszakban a korábbi időszakok eredményeit alapul véve 
továbbfejlesztettük kérdőívünket, valamint a PDCA logika jegyében elkészítettük a 
következő félévre vonatkozó akcióterveket. Az előző időszak eredményeit feldolgozva 
rövid és hosszú távú terveket körvonalaztunk, és megkezdtük az ezzel kapcsolatos 
intézkedések részletes kidolgozását. Kérdőívünket egy nagy létszámú tárgy esetében újra 
kitöltettük, az ezzel kapcsolatos eredményeket feldolgoztuk és összehasonlítottuk az e 
előző évi eredményekkel. Az ezzel kapcsolatos megállapításainkat egy új konferencia 
cikkben összegezzük, amelynek előkészítése folyamatban van, a konferenciára az 
absztraktot elfogadták.  

 

A kutatások negyedik iránya a termelési és beruházási folyamatok menedzselését 
egyaránt integráló projektmenedzsmentben alkalmazható minőségmenedzsment 
módszerekkel kíván foglalkozni. A kutatás célja, hogy a minőségmenedzsment módszerek 
szempontjából kezelje a projekteket különbözőképpen. 

A negyedik beszámolási periódus során lépésről-lépésre elemeztünk a 
projektmenedzsment szemszögéből a minőségmenedzsment módszereket, egyelőre kettőt 
vizsgálva mélyebben. Az ok-okozati és ok-kapcsolati elemzéseket egy feltárt, 
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bekövetkezett hiba okainak elemezésére, illetve különböző tényezők egymásra hatásának 
vizsgálatára használnak. A projektek során a koncepcióalkotási fázisban a végtermék 
kialakításával kapcsolatos igények ok-kapcsolati összefüggéseinek feltárásában látjuk a 
módszer alkalmazásának lehetőségét. Szintén alkalmazhatóak az ilyen jellegű elemzések 
a különböző projekttevékenységek lehetséges eltéréseinek (hibáinak, késésének) előzetes 
elemzésére a tervezés során, ezáltal pontosítva az egyes tevékenységek követelményeit. 
Ugyancsak alkalmazhatóak e módszerek egy teljes projekt vagy egyes tevékenységek 
eltéréseinek, sikertelenségeinek utólagos elemzésére a megvalósítás vagy a projekt 
utóelemzése során, ha annak okai nem fedezhetők fel azonnal, és mélyebb elemzést 
kívánnak meg (pl. a nyomon követés során kiderül, hogy a projekt túlköltekezett vagy az 
előrehaladási jelentés szerint csúszásban van). A hisztogramok és tapasztalati eloszlások 
alkalmazása a minőségmenedzsment területén igen gyakori. A hisztogramot a 
minőségmenedzsment kemény, statisztikai jellegű módszerei közé soroljuk. Célja az, 
hogy kiválasztott minőségjellemző (paraméter) egy adott időszakon belül különböző 
időpontokban mérhető, megfigyelhető értékein keresztül a paraméter ingadozásának 
sajátosságait mutassa meg. A hisztogramok szerepe felmerülhet a projektek tervezési 
fázisban is, amennyiben egy olyan szimulációs modellt készítünk a projektről, ahol egy 
jövőbeli jellemzőt, értéket sztochasztikusként kívánunk kezelni és lehetséges ingadozását 
valamilyen eloszlással kívánjuk leírni.  
 

2. A fenntarthatóság dimenzióinak nyomonkövetése és azonosítása 
szimulációs metodikával (Projekt 2) 
 
A kutatás a környezeti-gazdasági-társadalmi adaptációs kapacitás feltérképezését, 
identifikációját és szintézisét célozza meg elsősorban (Téma 1.) az adaptív kapacitás 
indikátorainak szintézise szimuláció segítségével, melynek keretében a fenntarthatóság 
egy kiemelt problémakörét vizsgáljuk. További kutatási cél (Téma 2.) diszkrét 
szimulációs modell kidolgozása a társadalmak eltérő fejlődési szakaszú alegységeinek és 
a fenntarthatóság összefüggéseinek vizsgálatára, kiemelten a különböző 
társadalomfejlődési modellek feltérképezése, értelmezése, elemzése és rendszerbe 
foglalása, illetve a társadalomfejlődési állapotok és változások fenntarthatóságra vetített 
hatásainak vizsgálata az erőforrásokért folytatott verseny tükrében.  

 

Téma 1. Az adaptív kapacitás indikátorainak dinamikus vizsgálata 

Szakmai tartalom: 
 

A vizsgálat célja olyan komplex indikátorok megalkotása, melyek képesek egy adott 
környezeti–gazdasági–társadalmi egység azon potenciáljának a kifejezésére, mely által a 
várható és a váratlan fenyegetettségek és veszélyek szembeni fellépés sikerességének 
becslésre, ezáltal az elkerülő stratégiák kidolgozása lehetővé válik. A szimuláció során 
lehatárolásra kerülnek a legfontosabb beavatkozási pontok, ún. küszöb indikátorok, 
melyek adott rendszerek rugalmasságának és ellenálló-képeségének a priori elemei, így a 
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gyakorlati stratégiai–tervezési alkalmazás során is megkerülhetetlen faktorként 
szerepelnek. A vizsgálatok térbeli lehatárolása elsősorban régiós jellegű, illeszkedve a 
befolyásoló jelenségek lokálisan eltérő várható hatásaihoz. 

 
A kutatás célkitűzése az átalakuló külső körülményekhez - elsősorban a klímaváltozáshoz 
- kapcsolódó adaptációs folyamatokat jellemző ún. adaptációs kapacitás elméleti 
koncepciójának és indikátorainak vizsgálata és újraértelmezése volt. A beszámolási 
periódus első időszakában a széles irodalmi bázis áttekintése, az adatok rendezése és 
rendszerezése folyt. A szakirodalmi vizsgálat végeredménye olyan átfogó adatbázis, 
melyben az egyes modellek és indikátorok eredetük szerint visszakereshetően és 
szabadon kombinálhatóan szerepelnek, a további elemzést is elősegítve. A kutatás az 
adaptációs modellek általános hiányosságaira és ellentmondásaira is rávilágított, többek 
között az idődimenzióval és a fenntarthatóság kritériumainak teljesülésével kapcsolatban. 
A beszámolási időszak második felében a létrehozott adatbázis és a szakirodalmi 
szintézis alapján a bementi indikátorok újfajta lehatárolása és klaszterezése valósult meg, 
a feltételeket és a kiválasztás szabályait a Fuzzy-rendszerek alkalmazásán keresztül adtuk 
meg. 

A kutatás közvetlen kimenete a témához kapcsolódó publikációk, esettanulmányok és 
kutatások végig követését a tudományos kiinduló pontnak tekintett 2001. évi 
Kormányközi Éghajlatváltozási Testület jelentésétől egészen legfrissebb tudományos 
eredményekig. Az elemzés során 21 fogalmi rendszer lett a relevancia és szakirodalmi 
hivatkozások alapján kiválasztva. Fontos hangsúlyozni, hogy a téma rendkívül heterogén 
jellegét, ahogyan a fejlődési pálya is mutatta, az indikátorok és dimenziók eltérő 
megközelítésekkel, hangsúlyokkal és mélységgel lettek korábban kiemelve. A fenti 
nehézségeket figyelembe véve a végső adatbázis összeállítása során 87 alsó szintű 
tényező lett megállapítva. A kategóriák nagy számát a tartalmi azonosságok és részleges 
átfedések okozzák, így a végső klaszter-elemzés bemeneti bázisát 50 kiemelt, és 
egymástól eltérő tartalmú mutató alkotja. Az alapindexek 10 %-át a további szakirodalmi 
szöveges utalások, illetve egyedi értékítélet alapján a meglévő modellek indikátorain 
felül határoztunk meg, ezzel is elősegítve egy új koncepció kialakítását. 

 

További vizsgálatok tárgyát képezi az egyes tényezők közötti kapcsolatok alapján az 
alternatív adaptációs kapacitás indikátorok generálása, illetve a párhuzamosan folyó 
fenntarthatósági kutatással való összekapcsolása a társadalmi fejlettségi szinteknek 
megfelelő adaptációs kapacitás modellek fejlesztésén keresztül. 

 

Az elérni kívánt eredmények jelentősége  

A kutatás eredménye, hogy a vizsgálatok során az adaptációs kapacitás modelljének 
újfajta értelmezését adjuk meg, mely adott társadalmi-gazdasági rendszer külső, globális 
folyamatokkal szembeni alkalmazkodó képességet közelíti. A modell egyértelműen 
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alkalmazható és integrálható a nemzetközi és hazai klímapolitikai stratégiai vizsgálatokba 
és a lokálisan megadható alkalmazkodási folyamatok tervezésébe.  

 

Téma 2. Diszkrét szimulációs modell kidolgozása a társadalmak eltérő fejlődési szakaszú 
alegységeinek és a fenntarthatóság összefüggéseinek vizsgálatára 

Szakmai tartalom: 

Az egyes pszichoszociális, társadalmi alegységek egymáshoz és környezethez való 
viszonyát alapvetően meghatározza azok értékrendje, vagyis például a fenntarthatósághoz 
való viszonyulásuk, a különböző fogyasztási szokások, vagy a vásárlási viselkedési 
módok, etc.  

A kutatás célja annak a szabályrendszernek a megtalálása, identifikációja melynek 
segítségével leírhatóvá válik az egyes társadalmi alegységek adott versenyhelyzetben 
megnyilvánuló viselkedése (például fokozódó vízhiány azonos vízgyűjtőterületen osztozó 
országok esetében). A kutatás során kidolgozásra kerül egy Kiterjesztett Tudás 
Attribútumú Petri Hálós diszkrét szimulációs modell, mely az általánosan elfogadott 
társadalom és kultúrafejlődési elméleti modellek alapján bizonyos kritikus természeti 
vagy egyéb erőforrásokért folytatott versengések mindenki számára előnyösebb (win-
win) kimenetelére hivatott javaslatokkal szolgálni. 

A (2) kutatási cél elérésében tett előrehaladás a 2013. január 1 - 2013. június 30-ig tartó 
időszakban:  

A kutatás ezen fázisában folytattuk azon munkánkat,  hogy kellőképpen leszűkítsük az 
erőforrásokért folytatott harc konfliktushelyzeteinek lehetőségeit és megtaláljuk azokat a 
keretfeltételeket, melyek mentén a többszereplős, összetett környezetben való modellezés 
elvégezhető Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri Hálók segítségével. Ehhez továbbra is 
a vízgazdálkodás területén maradtunk és azon belül is a Duna vízgyűjtőjén, mint a 
legnemzetközibb vízgyűjtő terület, melyen a legtöbb ország osztozik, s mely így a lehető 
legtöbb, országok közötti konfliktushelyzetnek adhat helyet. A Duna vízgyűjtőjéhez 
kapcsolódó jelentős stratégiai dokumentumok (EU Víz Keretirányelv, Duna Stratégia, 
EU Water Blueprint) elemzése mellett áttekintettük a Duna vízgyűjtőgazdálkodás 
történetét, melyben kerestük a meghatározó pszichoszociális, kulturális tényezőket.  

Emellett egy globális területtel is foglalkozni kezdtünk – a víz- és élelemhiány 
összefüggéseivel, valamint azok kulturális hátterével. Módszertanként alkalmaztuk a 
vízlábnyom és ökolábnyom indikátorokat és igyekeztünk összefüggéseket találni ezek és 
az egyes országok kulturális értékrendje között. A statisztikai elemzés jelenleg még 
folyamatban van. 

Általánosságban elmondható, hogy akár globális, akár lokális szinten kezdjük meg a 
vizsgálódásunkat - a probléma továbbra is fennáll, miszerint a vizsgálni kívánt terület 
szűkebbre szabott határokon belül is többtényezős és rendkívül komplex (lásd objektív és 
szubjektív tényezők) modellezése nehéz, további szűkítés pedig jelentős 
információveszteséghez vezet.  
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A kutatás további fázisaiban azt tervezzük, hogy amennyiben képesek vagyunk áthidalni 
a modellszűkítés okozta jelentős információveszteséget, úgy alkalmazzuk a McLeod 
Institute of Simulation Sciences Hungarian Center által kifejlesztett CASSANDRA 4.0 
(Cognizant Adaptive Simulation System for Applications in Numerous Different 
Relevant Areas) általános célú szimulációs keretrendszert, mely biztosítja a többszereplős 
mesterséges intelligenciával vezérelt virtuális kísérletek elvégzését és kiértékelését. 
Továbbra is többszereplős, összetett környezetben szeretnénk modellezni a vízzel 
kapcsolatos országok közötti konfliktus helyzeteket Kiterjesztett Tudás Attribútumú Petri 
Hálók segítségével.   
 
Célunk az, hogy a kapott ismereteket és szabályrendszert alkalmazni lehessen a 
környezeti érdek- és értékellentétek egyéni, lokális, vagy globális szintű feloldásához, 
úgy hogy segítségével a lehető leginkább fenntartható win-win játék kimenet 
valósulhasson meg. 
 
A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 
A projekt állapotát egy X-el kel jelezni, ha nem indult meg a projekt, akkor kell 
egymondatos indoklás a táblázatba  
 
 
Projekt címe A 

projekt 
tervezés 
alatt áll   

A projekt 
megindult kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

Projekt 1. Beruházási és 
termelési folyamatok 
minőségét és 
megbízhatóságát támogató 
menedzsment módszerek 

  x  

Projekt 2. A fenntarthatóság 
dimenzióinak 
nyomonkövetése és 
azonosítása szimulációs 
metodikával 

  x  
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A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről  összefoglaló táblázat 
 
 
A tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

Projekt 1. Beruházási és 
termelési folyamatok 
minőségét… 

x  x x  

Projekt 2. A 
fenntarthatóság 
dimenzióinak 
nyomonkövetése… 

x  x x  

 
 
Publikációs adatok megadása  
 
Folyóiratcikkek: 
 
Harazin, P., Pádár, K.: Measuring and Evaluating the Added Value of Human Recources 
Management…International Journal of Management Cases. Volume 15 Issue 4. Access Press UK, pp. 37-
47. (2013) (PA-kód: 146070) 
 
Tóth, Zs. E., Jónás, T., Bérces, R., Bedzsula, B.: “Course evaluation by importance-performance analysis 
and improving actions at the Budapest University of Technology and Economics” International Journal of 
Quality and Service Sciences (ISSN: 1756-669X) %:(1) pp. 66-85. (2013) (PA-kód: 139910) 
 
Andor, Gy., Dülk, M.: “Harmonic mean as an approximation for discounting intraperiod cash flows”. The 
Engineering Economist 58: (1) pp. 3-18. (2013). (PA-kód: 139548) 
 
Pomucz Anna Boglárka-Csete Mária: A különböző turisztikai kínálati típusok karbonlábnyom 
meghatározása a turizmus fejlesztési döntések támogatásához. Energiagazdálkodás 54: (1-2) pp. 13-16. 
(2013) (PA-kód: 144024) 
 
Flora, Ijjas: Integral vs. integrated river basin management. Periodica Politechnica-Civil Engineering 57: 
pp. 1-14. Paper MS: PP-20-1226. (2013) (PA-kód: 142097) 
  
 
Konferencia előadások: 
 
Flóra Ijjas, László Valkó: „Building a psychosocial development model for modeling and simulation of 
environmental resources management.” In: Proceedings of the PhD Conferences organized by the Doctoral 
Schools of the BME, in the framework of TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, BME (2012), pp. 
254-257. (PA-kód: 136201) 
 
Tamás Pálvölgyi, Nóra Szécsi: Dynamic modeling of adaptation indicators related to climate change from 
socio-economic perspective. In: Proceedings of the PhD Conferences organized by the Doctoral Schools of 
the BME, in the framework of TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009., Budapest, BME (2012), pp. 258-264. 
(PA-kód: 136222) 
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György Andor, Marcell Dülk: Approximations for discounting intraperiod cash flows. In: Proceedings of 
the PhD Conferences organized by the Doctoral Schools of the BME, in the framework of TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009., Budapest, BME (2012), pp. 246-249. (PA-kód: 136227) 
 
György Andor, András Bohák: Optimal dispatch planning of PHES plants. In: Proceedings of the PhD 
Conferences organized by the Doctoral Schools of the BME, in the framework of TÁMOP-4.2.2/B-10/1-
2010-0009., Budapest, BME (2012), pp. 250-253. (PA-kód: 136615) 
 
Beküldött és elfogadott publikációk:  
 
A Doktori Iskola 2013. június 6-án megtartott Zárókonferenciájának prezentációi tanulmány formájában 
egy Konferencia-kötetben fognak megjelenni (várhatóan 2013. augusztusban). A kötet kiadását a TÁMOP-
program biztosítja. 
  
Beküldött, elfogadott (jelenleg szerkesztés alatt álló) publikációk száma: 16 tanulmány. 
 
 
Indikátorok megadása 
 
 
 Megjelent 

folyóratcikkek 
száma 

Megjelent 
konferencia 
publikációk 
száma 

Bevont oktatók 
száma száma 
(minden oktató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 
hallgató, aki kifizetést 
kapott és/vagy a 
projekt szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Projekt 
1.Beruházási és 
termelési 
folyamatok… 

2 2 9 4 

Projekt 2. A 
fenntarthatóság 
dimenzióinak… 

3 2 7 4 

Összegzett 
indikátorok 

5 4 16 8 

A projekt végére 
várt indikátorok 

 
4 

 
6 

 
6 

 
5 

 
 
 
A GTK Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola 2013. június 6-án 
zárókonferencia keretében mutatta be és értékelte a TÁMOP-program keretében 
folytatott kutatási/tehetséggondozási tevékenységét /a konferencián elhangzott előadások 
konferencia-kötetben fognak megjelenni/.  
 
A konferencia teljes dokumentációja (program – jelenléti ív – prezentációk – fotók), 
valamint a PEJ4 időszakában megvalósult kettő külföldi konferenciarészvétel (Pomucz 
Boglárka Anna – Limasszol és Harazin Piroska –Porto) dokumentációja a TÁMOP-
program webes felületére önálló témaként feltöltésra került. 
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A támogatás hasznosulása  
 
Ha van olyan PhD hallgató, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra is) 
közben fokozatot szerzett (ezek száma, neve): Dülk Marcell  
 
Ha van olyan PhD hallgató, aki a támogatásban részesült (akár csak egy hónapra is) aki 
közben a doktori cselekményt megindította (ezek száma, neve): Für Attila, Ijjas Flóra  
 
 
 
6.11. Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolában 

 
A Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolában az iskola profiljának 
megfelelően a megismerés és a tudás formáit vizsgáljuk, kiemelt figyelmet szentelve a 
tudományos megismerésre és tudásra. 

 

Kutatási projektek: 

 

1. A tudományos kutatás és a megismerés módszertani, társadalmi és morális dimenziói. 

2. A tudomány egyes történeti kérdései. 

 

 A két K+F kutatási projekt tárgya lényegében ugyanaz, viszont a vizsgálat szempontjai, 
hangsúlyai eltérőek. Míg az első projekt a módszertani, társadalmi és morális 
szempontokat tekinti elsődlegesnek és ezek szempontjából vizsgálja a megismerést és a 
tudást, addig a második projekt keretében a történeti szempont a domináns, és a történeti 
változásokat, a fejlődési, hatástörténeti összefüggéseket keresi. Ezek egymást kiegészítő 
kutatások, amelyek összhangban vannak a doktori iskola és képzés alapvetőn integratív 
és multidiszciplináris szemléletével. A tudás történetileg megvalósult formái adják a 
tárgyát a módszertani, társadalmi, morális szempontú vizsgálatoknak, ugyanakkor a 
történeti fókuszú vizsgálatok is szem előtt tartják e szempontokat. 

A két projektet tehát döntően az különbözteti meg, hogy mekkora teret szentel a történeti 
kontextusnak, a történeti változásnak és a hatástörténetnek. 
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A kutatások multidiszciplináris szemlélete abban is megnyilvánul, hogy a filozófiai, 
történeti eredmények és eszköztár mellett támaszkodunk a logika, a pszichológia, a 
szociológia, az informatika, az eszmetörténet stb. módszereire és eredményeire is. 

A tehetséggondozási tevékenység megvalósított formái (előrehaladás) 
 
A kutatásokba bevonjuk a doktori képzésben résztvevő hallgatókat. A 
tehetséggondozásnak a támogatási projekt keretében végzett közös oktató-hallgató, 
illetve önálló hallgatói kutatásokon kívül az alábbi három formáját valósítottuk meg: 
(1) A kutatási projektek folyamatos kapcsolatban vannak a doktori képzés tantárgyaival, 
amelyek keretében a kutatás egyes lépéseit, részeredményeit rendszeresen megbeszéljük 
a kurzus hallgatóival. A beszámolási időszakban -mint a projekt egész időtartamán 
keresztül- dedikáltan ilyen tárgy volt a Kutatószeminárium, ami döntően a két kutatási 
projekthez kapcsolódó irodalom feldolgozásával, illetve a kapcsolódó ötletek, hipotézisek 
és részeredmények megbeszélésével foglalkozott. 
 
(2) Tartunk olyan külső érdeklődők számára is nyitott szakmai konferenciákat, amelyeken 
a készülő, illetve az elkészült dolgozatokhoz kapcsolódó kutatásokat vitatjuk meg. A 
beszámolási időszakban ilyen rendezvény volt a Tudományfilozófia és Tudománytörténet 
Doktori Iskola Kutatási Konferencia (2013. június 12.), amelyen az iskola 10 
doktorandusza adott elő, köztük a projekt résztvevői is beszámoltak kutatási 
eredményeikről. 
Ezzel párhuzamosan megrendeztük továbbá az V. Budapesti Emergencia workshop-ot 
(2013. június. 07.), amelyen egy támogatott oktató, egy támogatott posztdoktor és egy 
támogatott doktorjelölt mellett további két doktorandusz is előadott.  
 
/A konferenciákhoz kapcsolódó minden dokumentum - résztvevők+prezentációk+fotók - a 
TÁMOP-tehetség program web-felületén önálló témaként megjelenítésre került!/ 
 
(3) A doktoranduszok önálló kutatómunkáját és a disszertáció elkészítését segíti az 
oktatókkal folytatott témavezetés és konzultáció. Az oktatók és hallgatók által folytatott 
konzultációkon és a témavezetésben is meghatározó jelentőségű szerepet kap mind az 
oktatóknak, mind pedig a hallgatóknak a két kutatási projektben végzett munkája. 
 
Ebben a három formában a ténylegesen kifizetésben részesülő, a projektben elszámoltan 
önálló vagy oktatóval közös kutatással résztvevő PhD-hallgatóknál jóval több 
doktorandusz kapcsolódott be a projektbe. Ezek közül csak a projekt szempontjából 
legígéretesebbek kapnak támogatást szerződéses formában a projektből. Továbbá ez a 
három tevékenységi forma biztosította a beszámolási időszakban, hogy az eredmények 
beépültek a doktoranduszoktatásba, hogy megtörtént a doktorandusz-hallgatók bevonása 
a kutatási gyakorlatba, szocializálásuk a szakmába, tapasztalataiknak, kutatási 
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potenciáljuknak és kutatói képességeiknek erősítése. A legtehetségesebb hallgatók 
estében a beszámolási időszak eredményei közvetlenül megjelennek a disszertációjukban, 
illetve az azokhoz kapcsolódó publikációjukban. Mindez hozzájárult, hogy 
eredményesebben tudtak dolgozni a disszertációjukon, és a fokozatszerzéshez szükséges 
publikációk előkészítésén.  
 

K+F projektek:  

 

1. A tudományos kutatás és a megismerés módszertani, társadalmi és 
morális dimenziói (Projekt 1) 
A terveknek megfelelően a tudományos kutatás a beszámolási időszakban is a 
tudományos tudás kontextusainak szisztematikus vizsgálatára koncentrált. A 
szisztematikus elemzések fókuszába a kontextus kérdései kerültek.  
 
Margitay előadásában rekonstruálta és megvizsgálta Polányi érveit a hierarchikus 
ontológia mellett. Bemutatta, hogy a duális kontrollból származó érve nem egyeztethető 
össze a standard -- és a Polányi által is elfogadott -- fizikával. Az azonosíthatóságból 
származó érv pedig olyan kivételeket enged meg, amelyek nem egyeztethetők össze a 
gépek emergens jellegével. Ezért az azonosíthatósági érv mindenképpen 
továbbfejlesztésre szorul.  
 
Héder és Margitay tanulmányiakban azt vizsgálták, hogy az emergencia mint filozófiai 
álláspont hogyan függ össze, az egyes tudományok, kiemelten a fizika, sajátosságaival. A 
fizikai elméletek szerkezete mennyiben teszi lehetővé, vagy zárják ki emergens 
tudományos törvények megjelenését, illetve azt hogy a fizikai és az emergens törvények 
együtt irányítsák egy rendszer működését. 
 

A tudomány egyes történeti kérdései (Projekt 2) 

A második kutatási projekt elsősorban a tudománytörténeti fejlődésének vizsgálatához 
kapcsolható. A beszámolási időszakban vizsgáltuk egyfelől a premodern és az újkori 
modern természet- és műszaki tudomány fejlődési fázisait és ezek kognitív és 
metodológiai jellemzőit, valamint az újkori tudomány, a tudós közösségek 
mikroszociológiai struktúráját.  
Másfelől csakúgy, mint az első projektben, itt is figyelmet fordítottunk a tudomány 
társadalomtörténetében a kontextuális tényezők szerepére a tudományos megismerés 
fejlődésében.  
Tanács János a megjelenés alatt álló The Problem of Parallels as a Protestant Problem in 
Late Eighteenth-Century Hungary. (In: T Demeter, K Murphy, C Zittel (szerk.) 
Conflicting Values of Inquiry: Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe. 
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Leiden: Brill Academic Publishers, 2013. pp. 1-20.) cimű tanulmányában arra vonakozó 
összefüggéseket mutatott ki, hogy az erdélyi protestáns társadalmi háttér hogyan 
befolyásolta Bolyai nem euklideszi geometriára vonaktozó kutatásait. 

Paksi polányista keretben értelmezte újra Laplace démonját. Polányi a Laplace démont, 
mint az ideális fizika ismerőjét és tudóját hozza fel érvként amellett, hogy megmutassa, 
ha következetesen végiggondoljunk, hogy mi fér bele egy materialista ontológiába, akkor 
azt fogjuk látni, hogy abba semmilyen összetettebb, a saját érzékszerveinkkel is könnyen 
megtapasztalható objektum nem lesz benne, amiből az következik, hogy a következetes 
materialista ontológia elégtelen. Kérdés, hogy akkor ezt mégis miért nem gondoljuk így, 
miért gondoljuk nyilvánvalóan tévesnek Polányi érvét. Polányi alapján erre az a válasz 
adható, hogy egy nem következetes, előzetes materialista meggyőződés alapján olyan 
megtévesztő behelyettesítéssel élünk, amelyben az összetettebb objektumokról való 
hallgatólagos, nem fizikai természetű tudásunkat észrevétlenül behelyettesítjük az ideális 
fizikai tudásunkkal, amely így alkalmassá és nagyon hasznossá válhat az összetettebb 
objektumok esetében is. 
Ronkay Margit a tudomány fejlődésének történeti sémájából kovácsol érvet az 
emergencia mellett. Polányi Mihály szerint a tudományos elmélet a valóság egy 
aspektusáról tesz állításokat. Az állítások igazak, ha valóban kapcsolatot teremtenek a 
valósággal. A kapcsolat meglétét azonban csak az állítás/elmélet későbbi következményei 
fényében lehet megítélni. Ebből következően lehet-e azt feltételezni, hogy a tudomány 
folyamatosan egymásra épülő, egyre igazabbakká váló elméletek láncolata, vagy a 
tudományt egy újra és újra induló, rövidebb és hosszabb darabokból álló független (vagy 
esetleg bizonyos mértékig mégis összefüggő) szakaszok egymásutánjaként kell 
értelmezni? Az ellentmondásmentes értelmezéséhez a tudomány fejlődésével 
kapcsolatban pontosítani szükséges, hogy a fejlődést a tudományos elméletek szintjén 
vagy a fejlődést, a tudomány premisszáinak szintjén elemezzük. 
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 

 

Projekt címe A projek tervezés 
alatt áll   

A projekt 
megindult kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

Projekt 1.A tudományos 
kutatás és a megismerés 
módszertani, társadalmi 
és morális dimenziói 

  x  

Projekt 2.A tudomány 
egyes történeti kérdései 

  x  

 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló tábláza 

A tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

Projekt 1.A tudományos 
kutatás és a megismerés 
módszertani, társadalmi 
és morális dimenziói 

x x x   

Projekt 2. A tudomány 
egyes történeti kérdései 

x x x   

 
Publikációs adatok megadása  
 
Folyóiratcikkek: 
Projekt 1. 

 
Paksi D.: "Emergencia és realitás", in: Emergens evolúció, Szerk.: Kertész G. és Paksi D. 107-127. 
Budapest: L’Harmattan. 2012. pp 107-127. 2012. /PA-kód: 141643/ 
Héder M.:”Emergent Knowledge and Its Challenge to Reductionist Thought”. TRADITION AND 
DISCOVERY 39:(2) pp. 29-34. Paper 29. (2013) /PA-kód: 144225/ 



 134

Margitay T.: “Polanyi's Ontology from Inside: A Reply to My Critics”. TRADITION AND 
DISCOVERY XXXIX:(2) pp. 42-58. (2013) /PA-kód: 146161/ 

Projekt 2. 

Paksi D.: "Az organizáció általános elmélete. I. Csányi Vilmos általános evolúcióelméletének kritikai 
elemzése", in: Emergens evolúció, pp 143-171. Szerk.: Kertész G. és Paksi D. Budapest: L’Harmattan. 
2012. /PA-kód:140640/ 

Paksi D.: "Az organizáció általános elmélete. II. Csányi Vilmos általános evolúcióelméletének megújítása", 
in: Emergens evolúció, pp 173-195. Szerk.: Kertész G. és Paksi D. Budapest: L’Harmattan. 2012. /PA-kód: 
141642/ 

Konferencia előadások: 

Projekt 1. 

Margitay T.: „Polányi érvei az emergens ontológia mellett”. Előadás az V. budapesti emergencia 
workshop-on. Budapest. 2013.06.07. /PA-kód: 146171/ 

Projekt 2. 

Paksi D.: „Polányi és a Laplace démon”. Előadás az V. budapesti emergencia workshop-on. Budapest. 
2013.06.07. /PA-kód: 146085/ 

 
Ronkay Margit: „Igazabbá válás és emergencia. A tudomány fejlődésének kérdése Polányi Mihály 
filozófiájában”. Előadás az V. budapesti emergencia workshop-on. Budapest. 2013.06.07. /PA-kód: 
146068/ 
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Indikátorok megadása 
 

 Megjelent 
folyóiratcikkek 
száma 

Megjelent 
konferencia 
publikációk 
száma 

Bevont oktatók 
száma (minden 
oktató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 
hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Projekt 1.A tudományos 
kutatás és a megismerés 
módszertani, társadalmi és 
morális dimenziói 

3 1 3 5 

Projekt 2.A tudomány egyes 
történeti kérdései 

2  2  3 7 

Összegzett indikátorok 5 3 6 12 

A projekt végére várt 
indikátorok 

 

8 

 

5 

 

6 

 

6 

 
A támogatás hasznosulása 
• Héder Mihály és Kertész Gergely PhD-hallgatók a támogatási időszak alatt a doktori 

eljárást megindították, és doktorjelöltté váltak. 
  
 
 



6.12. Matematika és Számításudományok Doktori Iskola 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Matematika és 
Számítástudományok Doktori Iskolájának szakmai hátterét, működésének feltételeit a BME 
Természettudományi Kar Matematika Intézetének tanszékei – Algebra Tanszék, Analízis 
Tanszék, Differenciálegyenletek Tanszék, Geometria Tanszék és Sztochasztika Tanszék –, a 
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti 
Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete (MTA 
RAMKI) és szintén a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézete (MTA SZTAKI) biztosítják. 

A Doktori Iskola keretein belül élvonalbeli kutatások folynak a matematika következő 
területein: algebrai struktúrák elmélete, reprezentációelmélet, algebrai geometria, matematikai 
nyelvészet, halmazelmélet és matematikai logika, funkcionálanalízis, kvantum 
információelmélet, operátorelmélet, inverz problémák és szóráselmélet, kvantumfizika 
matematikai alapjai, operációkutatás, lineáris és sztochasztikus programozás, optimalizálás, 
dinamikai rendszerek elmélete, populációdinamika, ergodelmélet, hiperbolikus parciális 
differenciálegyenletek elmélete, kölcsönható részecskerendszerek fluktuációi és 
hidrodinamikai limeszei, diszkrét és konvex geometria, Yang-Mills mezőelmélet, differenciál- 
és integrál-geometria, sztochasztikus folyamatok elmélete, hosszú memóriájú folyamatok 
határeloszlásai, nagy eltérések elmélete, bolyongások, perkolációelmélet, matematikai 
statisztikus fizika, klasszikus és kvantum rendszerek fázisátmenetei, véletlen mátrixok 
elmélete, geometriai mértékelmélet, iterált függvényrendszerek, információelmélet, 
algoritmuselmélet, kombinatorikus optimalizálás, kombinatorika és gráfelmélet, 
adatbányászat, deklaratív programozás. A felsorolt témákban a Doktori Iskola szenior kutatói, 
témavezetői és az e témákon dolgozó doktoranduszok rendszeresen publikálnak a 
szakterületek nemzetközileg jegyzett folyóirataiban, rendszeresen adnak elő nemzetközi 
konferenciákon és workshopokon.  

A Doktori Iskola minden évben tipikusan 6-8 elsőéves doktorandusz hallgatót vesz fel 
államilag finanszírozott (ösztöndíjas) keretre. A magyar doktoranduszok mellett néhány 
külföldi (teljes vagy részképzéses) hallgatónk is van. Az önköltséges hallgatók száma 
elenyésző. Ennek megfelelően a doktori iskola teljes hallgatói létszáma 20-25 fő körül van. A 
doktoranduszok kutatómunkájuk mellett szervezett képzésben részesülnek: a doktori iskola 
minden félévben felajánl néhány általános érdeklődésre számot tartó kurzust, melyek közül a 
doktoranduszoknak a teljes képzési idejük alatt négyet kell elvégezniük. Néhány példa az 
elmúlt évekből: Normált algebrák elemei, Nyelvek és automaták, Kristálygeometria, Síkbeli 
kritikus jelenségek és konforminvariancia, Kvantumrendszerek matematikája, Fejezetek az 
adatbányászatból, Szemantika, Optimalizálási modellek és módszerek, Nem-euklidészi 
geometriák, A statisztikus fizika matematikai módszerei, Véletlen mátrixok, Parciális 
differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában, Bevezetés az algebrai topológiába, 
Geometriai algoritmusok, Alkalmazott számítógépes analízis,  Nem-standard analízis, 
Numerikus optimalizálás, Fejezetek a globális differenciálgeometriából,  Haladó 
mátrixanalízis, Pénzügyi piacok matematikája,  Matematikai perkolációelmélet, 
Funkcionálanalízis, Algoritmikus kérdések a bioinformatikában, Válogatott fejezetek az 



137 
 

algoritmusok köréből, Ergodelmélet és dinamikai rendszerek, Diszkrét matematikai 
módszerek az operációkutatásban, Bevezetés az algebrai valószínűségelméletbe, 
Adatbányászat és Pénzügyi folyamatok, Lie csoportok és reprezentáció-elmélet, 
Valószínűségszámítási módszerek a számelméletben és a kombinatorikában, 
Automataelmélet, Bifurkációk, Lineáris differenciáloperátorok, stb.  

Mindezek mellett a doktoranduszok aktívan vesznek részt rendszeres szakmai 
szemináriumokon és bizonyos mennyiségű (változó méretű terhelést jelentő) oktatási feladatot 
is ellátnak a befogadó tanszékeiken.  

A Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola nemzetközi beágyazottságát és 
elismertségét jól jelzi az a tény is, hogy a fokozatot szerzett hallgatóink kiváló, magas 
szakmai színvonalú helyeken kapnak állásokat. Néhány példa az utóbbi évekből: Kutató 
pályára lépő végzettjeink posztdoktori – majd később véglegesített – állásokat kaptak (többek 
között) a következő rangos egyetemi és/vagy kutató központokban: Georgia Institute of 
Technology, Hausdorff Centre Bonn, U Helsinki, U Kansas, U Wisconsin Madison, U 
Toronto, ETH Zürich, U British Columbia, Tel Aviv U, Tohoku Univ., U Bristol, National U 
of Singapore, U Stirling, Lisabon U, Glasgow, U Oxford, stb. Alkalmazások felé orientálódó 
hallgatóink szintén kiváló elhelyezkedési lehetőségek között választhatnak, pl. MSC Barra, 
Morgan Stanley, Google, Raiffeisen, Siemens Nokia, Ericsson. 

További információk a Doktori Iskola honlapján találhatóak: http://doktori.math.bme.hu/ 

A TÁMOP pályázati támogatást kiválóan hasznosítjuk a Doktori Iskola működtetésében, ezért 
ezúton is köszönetünket fejezzük ki.  

• 1. Véletlen jelenségek vizsgálata kölcsönható és hosszú memóriájú 
rendszerekben 

 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók:  Dr. Balázs Márton, Dr. Tóth Bálint, Dr. Bolla Marianna 
Doktorjelöltek:  Horváth Illés 
Doktoranduszok: Nagy Attila László, Ahmed Abo Zaid El Banna 
 
Nem attraktív kölcsönható részecske modellek evolúciója:  
Kölcsönható részecskerendszerek standard csatolásával bevezethető az ún. másodosztályú 
részecske fogalma. Ezen részecskék viselkedéséről attraktív rendszerekben már több – 
önmagában is elég érdekes tényt – igazoltak, mindamellett, hogy szoros közük van 
hiperbolikus parciális differenciálegyenletekhez, melyeket a mikroszkopikus folyamatok 
hidrodinamikai határátmeneteként kaphatunk meg. Másodosztályú részecskék viselkedése 
nem-attraktív rendszerekben feltérképezetlen, ilyen modellekben ezek a részecskék ún. 
’’branching-annihilating’’ véletlen bolyongást végeznek egy véletlen háttéren. Ennek 
megértése, már egyszerűbbnek mondható modellekben is igen nehézkes feladatnak bizonyul. 
Ezért ún. ’’mean-field’’ modelleket definiáltunk és vizsgáltunk, melyek dinamikája hasonlít a 
másodosztályú részecskéjére, de itt a részecskék Markov-bolyongást végeznek (véletlen háttér 
nélkül). Ilyen modellekre bizonyítunk részecskeszám feszességet, és azt várjuk illetve sejtjük, 
hogy mindezen feszesség a másodosztályú részecskékre is kiterjed. 
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Hosszú memóriájú bolyongások és folyamatok határeloszlásai:  
A Tóth és Werner által bevezetett ún. true self-repelling motion marginális sűrűségeire 
explicit formulákat adtunk. Ezáltal régebbi nagy eltérés becslések precíz változatát kaptuk. A 
cikk a Stochastic Processes and their Applications folyóiratban jelent meg. A Bulletin of the 
Institute of Mathematics Academia Sinica (New Series) folyóiratban  publikált cikkben pedig 
egy új elégséges feltételt adtunk, amely centrális határeloszlás tételt garantál Markov-
folyamatok additív funkcionáljaira. 
 
Interakciós stratégiákat leíró modellek hálózatokban:  
Olyan (gazdasági vagy szociális hálózatokban működő) játékokkal foglalkoztunk, ahol az 
optimális stratégia kialakítása a játékosok páronkénti kapcsolataitól függ és egy egyszerű 
vagy élsúlyozott gráffal írható le. Tanulmányoztuk a szakirodalomban található modelleketet, 
és ezekben az egyensúly létezésének feltételeit. Míg a 'strategic complement' modellben 
létezik explicit módon meghatározható belső egyensúly, addig a 'strategic substitute' 
modellekben a paraméterektől függ az egyensúlyi állapot létezése és egyértelműsége. Néhány 
tipikus gráfra, különböző paraméterekkel, az egyensúlyi megoldásokat egy optimumkereső 
algoritmussal határoztuk meg. Ez az algoritmus nagy méretű gráfokra nem elég hatékony, így 
a spektrális klaszterezés eszközeit tervezzük bevezetni. 
 
 
Megjelent publikációk: 
  
Horváth I., Tóth B., Vető B.: Relaxed sector conditions, Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica 
(New Series) 7 (2012), 463-476. 
 
Balázs M., Rácz M. Z., Tóth B.: Modeling Flocks and Prices: Jumping Particles with an Attractive Interaction, 
Annales de l’Institut Henri Poincaré – Probabilités et Statistiques 49 (2013). 
 
Dumaz L., Tóth B.: Marginal densities of the 'true' self-repelling motion,  Stochastic Processes and their 
Applications  123  (2013), 1454-1471. 
 
 
Beküldött publikációk:  
 
Horváth I., Telek  M.:  A constructive proof of phase type characterization theorem. A Stochastic Models 
folyóirathoz beküldve.  
 
 
Konferenciaelőadások: 
 
Summer School on KPZ Equation and Rough Paths  (Balázs Márton) Rennes, Franciaország, 2013. június 3-7. 
Az előadás címe: t^{1/3} scaling of fluctuations in asymmetric interactiong   systems.    
http://www.lebesgue.fr/content/sem2013-Ecole-en 
  
3rd International Scientific Workshop of Egyptian PhD-students and their Academic Supervisors (Ahmed 
Elbanna) Bécs, Ausztria, 2013. május 2. Az  előadás címe: Strategic interaction games in networks, Abstract 
kötet, 6. oldal. 
 
Proceedings of the PhD Conference organized by the Doctoral School of Mathematics and Computer Science, 
Budapest University of Technology and Economics  (Ahmed Elbanna), Budapest,  2013. május 8-10. Az előadás 
címe: Strategic interaction games with linear-quadratic payoff, pp. 18-23.  
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Proceedings of the PhD Conference organized by the Doctoral School of Mathematics and Computer Science, 
Budapest University of Technology and Economics  (Nagy Attila László), Budapest,  2013. május 8-10. Az 
előadás címe: Tightness results for general double branching annihilating random walkers,  pp. 31-35. 
           

• 2. Sztochasztikus viselkedés kialakulása determinisztikus dinamikában és 
ennek következményei 

 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók:  Dr. Andai Attila, Dr. Bálint Péter, Dr. Petz Dénes, Dr. Simon Károly, Dr. Szász Domokos, 
Dr. Varjú Tamás, Farkas Lóránt  
Korábbi doktoranduszok: Bárány Balázs, Ruppert László, Komjáthy Júlia 
Doktorjelöltek:  Nándori Péter, Szántó András, Kói Tamás 
Doktoranduszok: Némedy-Varga András, Vágó Lajos, Kolossváry István 
 
 
 
Markov láncok:  
Legrövidebb utak véletlen apolloniai hálózatokban: két véletlenszerûen választott csúcs közti 
legrövidebb út, egy rögzített csúcstól a legtávolabbi csúcshoz vezetõ legrövidebb út és a gráf 
átmérõjének aszimptotikus viselkedésének pontos meghatározása tetszõleges dimenzióban. 
Továbbá centrális határeloszlás tétel bizonyítása a legrövidebb utakra. Az eredmények 
egyesítik és általánosítják a korábbi részeredményeket. 
 
Determinisztikus modellek által motivált sztochasztikus rendszerek:  
Egy hosszú csőben elnyelő falakkal tekintett véges horizontú Lorentz folyamat esetén  
kialakuló aszimptotikus részecskesűrűséget vizsgáljuk Dmitry Dolgopyattal közösen. Beláttuk 
egy részecske konvergenciáját a Brownian meander folyamathoz amellett a feltétel mellett, 
hogy nem tér vissza a kiindulási helyre, amivel a részecskesűrűség feltehetőleg nemsokára 
bizonyítható lesz. 
 
Statisztikus viselkedés kaotikus dinamikai rendszerekben: 
Két, konstans negatív görbületű felületen mozgó, ritkán kölcsönható biliárdgolyó ener-
giacseréjének megértése, ami Nándori Péter közös munkája Bálint Péterrel, Tasnádi 
Tamással, Tóth Imre Péterrel és Szász Domokossal. Célunk a Gaspard Gilbert által vázolt 
érvelés precízzé tétele erre a modellre (ehhez pontosan le kell írni az ütközés hatására 
instabilból stabilba forduló perturbációk szerkezetét). 
 
Emellett a standard párok csatolásának kétdimenziós szóró biliárdokra kidolgozott módszerét 
általánosítottuk magas dimenziós szinguláris Anosov rendszerekre. Ez a módszer statisztikus 
tulajdonságok bizonyítása mellett perturbatív eredmények igazolására is alkalmas. A kutatás 
során a technika megismerése és megértése mellett a magas dimenziós környezetbõl adódó 
problémák kezelése jelentette a fõ feladatot. Ilyen nehézség volt például a holonómia 
dinamikus Hölder- folytonosságának igazolása, illetve bizonyos, Cantor típusú 
halmazokon értelmezett reguláris függvények kiterjesztése egy összefüggõ halmazra 
a regularitás megõrzése mellett. Jelenleg az eredmények publikálásra való elõkészítése zajlik.  
 
Fraktálok: 
Simon Károly Vágó Lajos doktorandusszal közös kutatása során a Mandelbrot perkoláció 
nevû fraktált vizsgálta Simon Károly és Michal Rams közelmúltban benyújtott munkája 
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alapján. Céljuk a korábbi munka folytatása, így a projekciókra kapott eredmények 
általánosítása bõvebb függvényosztályokra. Ez a cél megvalósult: a korábbi eredmények 
polinomokra is igazak. Ezen felül célunk annak meghatározása, hogy Rams és Simon a 
Mandelbrot perkoláció projekcióira vonatkozó szereplõ kulcsfontosságú Condition A a 
modell mely paraméterei esetén teljesül. Ez a munka folyamatban van, fontos lépéseket 
tettünk felé.  
 
Kvantuminformáció elmélet: 
A kölcsönösen torzítatlan bázisok jól ismert problémájának általánosítása a mátrix-algebrák 
komplementáris felbontásának vizsgálata. Mátrixalgebrák komplementáris felbontásában 
szereplõ részalgebrákat unitér transzformációk kapcsolják össze. Ezen transzformációk sok 
tulajdonsága ismert, de az egymáshoz való viszonyukról viszonylag keveset tudunk. 
Természetes megvizsgálni azt a szituációt, amikor a transzformációk csoportot alkotnak, 
hiszen ekkor a komplementaritás bizonyos szükséges feltételei automatikusan 
teljesülnek. Beláttuk, hogy a 4x4-es esetben minden lehetséges komplementáris felbontás 
megvalósítható csoportot alkotó unitér transzformációkkal, valamint hasonló, szintén 
csoportot alkotó, rekurzív konstrukciókat adtunk a nagyobb kettõhatvány dimenziójú 
mátrixalgebrák felbontására is.  
 
A fenti téma mellett a félév folyamán a nemkommutatív valószínûségszámításban 
fellépõ határozatlansági reláció általánosításait vizsgáltuk. A Robertson- féle határozatlansági 
reláció kiterjesztését az állapottéren értelmezett monoton metrikákra már Gibilisco megtette, 
mi az egyenlõtlenség másik oldalát (a kovariancia mátrix determinánsának az alsó becslését) 
terjesztettük ki speciális operátormonoton  
függvények által generált Riemann-metrikára. Így sikerült a határozatlansági relációt teljes 
egészében visszavezetni egyszerûbb geometriai összefüggésekre.  
 
Publikációk  
 

Beküldött publikációk: 

L. Farkas, T. Kói: Random Access and Source-Channel Coding Error Exponents for Multiple Access Channels, 
elküldve az ISIT2013 konferenciára, előzetes verzió elérhető a következő címről http://arxiv.org/abs/1301.6412 

Petz, D. Ruppert L. and Szántó A.: Conditional SIC-POVMs, IEEE Transactions on Information Theory 
(elfogadás alatt) 

Konferencia előadások: 
Kolossváry István: Distances in random Apollonian networks, PhD Conference, Doctoral School of Mathematics 
and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, May 8-10, 2013. pp. 37-40. 
 
Nándori Péter: Statistical Properties of Lorentz Processes in a Tube. Random Walks: Crossroads and 
Perspectives, Budapest, 2013. június 27. 
http://www.renyi.hu/conferences/walk2013/  

Petz Dénes: Entropy in Quantum Mechanics: Recent Advances, June 25-26, 2013. University of Cergy-Pontoise, 
France 

Szántó András: Complementary decompositions of Matrix Algebras PhD Conference, Doctoral School of 
Mathematics and Computer Science Budapest University of Technology and Economics, May 8-10, 2013. pp. 
28-30. 
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Vágó Lajos: Projections of Mandelbrot percolation in higher dimensions and Evolutionary Apollonian Networks, 
PhD Conference, Doctoral School of Mathematics and Computer Science Budapest University of Technology 
and Economics, May 8-10, 2013. pp. 24-27. 

 
A támogatás hasznosulása 
 
Fokozatot szerzett: Nándori Péter 

3. Differenciálegyenletek kvalitatív és numerikus vizsgálata 
 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók:  Dr. Horváth Miklós, Dr. Horváth Róbert, Dr. Garay Barnabás, Dr. Gyurkovics Éva, 
Dr. Tóth János 
Doktoranduszok: Jean-Paul André, Csikja Rudolf 
Msc hallgató: Busai Ágota 
 
Laplace és Schrödinger operátorok sajétértékei, inverz szórási feladatok: 
Ambarzumian tétele szerint ha egy Neumann peremfeltétellel definiált Schrödinger operátor 
sajátértékei megegyeznek a szabad operátor sajátértékeivel, akkor a Schrödinger operátor a 
szabad operátor. Ezt a korábban csak legfeljebb 3 dimenzióra igazolt tételt kiterjesztettük 
tetszõleges dimenzióra, a korábbiaknál egyszerûbb bizonyítással, mely a spektrálfüggvény 
ismert aszimptotikus tulajdonságain alapul. Végül igazoltunk egy stabilitási tételt, amely 
szerint ha a sajátértékek (átlagban) közel vannak a szabad operátor sajátértékeihez, akkor az 
operátor is (négyzetintegrálban) közel van a szabad operátorhoz. 
 
Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív vizsgálata:  
Azzal foglalkoztunk, hogy egy egyszerû körgráfon terjedõ betegség valószínûségi modelljét 
megadó közönséges differenciálegyenlet-rendszer miképpen helyettesíthetõ 
parciális differenciálegyenlettel. Megadtunk kétféle lehetséges parciális differenciál-
egyenletet is, melyekre a numerikusan számolt megoldások jó egyezést mutatnak 
a közönséges differenciálegyenlet-rendszer megoldásával.  
 
Kőkopási modellek vizsgálata: 
Több algoritmust írtunk és futtattunk Matlabban a különbözõ szeletelési eljárások 
összehasonlító tesztelésére. Egyik célunk az volt, hogy megmutassuk, hogy a 
szeletelési módszer jól használható - egyelõre - a kétdimenziós esetben. Azért választottuk a 
kétdimenziós esetet, mert itt elegendõ csak két részfeladatra bontani az eredeti 
differenciálegyenletet. Azt láttuk, hogy valóban jól viselkedik a szeletelés, és a számítási idõ 
is csökkenthetõ vele. 
  
Kvalitatív dinamika hibrid rendszerekben: 
A dinamikai rendszerek egy fontos típusa a hibrid, hiszterézissel rendelkezõ rendszerek. Ilyen 
rendszerek egy családjának kvalitatív tulajdonságait vizsgáltuk. A kutatásban erõsen 
támaszkodtunk a Mathematica programcsomag használatára, így az elméleti eredményekkel 
párhuzamosan tapasztalatot szereztünk a hybrid rendszerek szimuláció-járól és számítógépes 
vizsgálatáról is. 
 
Parciális differenciálegyenletek megoldása szeleteléssel: 
Iteratív szeletelési eljárást adtunk nemlineáris egyenletek tetszõleges pontosságú megoldására. 
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Kinetikai differenciálegyenletek kvalitatív vizsgálata 
Az erre a célra szolgáló programunkat továbbfejlesztettük (folyamatosan további 
függvényeket írunk hozzá), és alkalmaztuk 39 konkrét (nagy méretû) égési reakció 
strukturális elemzésére. 

 
Kapcsolódó publikációk: 

Ladics, T., Faragó, I.: Generalizations and error analysis of the iterative operator splitting method, Central 
European Journal of Mathematics 11 (8)(2013) 1416-1428 

 Nagy, A. L., Papp, D., Tóth, J.: Reaction Kinetics—A Mathematica package with applications, Chem. Eng. Sci. 
83 (2012), 12-23. 
 
A projektre deklarált publikációk  

Beküldött  publikációk: 

Tóth, J., Nagy, A. L., Zsély, I. Gy.: Structural Analysis of Combustion Models, http://arxiv.org/abs/1304.7964 
 
Konferencia előadások: 
 
Csikja Rudolf: Qualitative Dynamics in Hybrid Systems with Hysteresis, PhD Conference, Doctoral School of 
Mathematics and Computer Science Budapest University of Technology and Economics, May 8-10, 2013. pp. 
41-44. 

Tóth, J., Nagy, A. L., Papp, D.: Formal Analysis of Combustion Models, MaCKiE, Chennai, India  
  
A támogatás hasznosulása 
Eljárást megindította: Ladics Tamás 
 
4. Algoritmusok és struktúrák vizsgálata 

A kutatásban részt vesznek:  

Oktatók:  Dr. Friedl Katalin, Dr. Horváth Erzsébet, Dr. Katona Y. Gyula, Dr. Küronya Alex, 
Dr. Rónyai Lajos, Dr. Sági Gábor, Dr. Sándor Csaba, Dr. Simonyi Gábor 

Doktoranduszok: Csizmadia Balázs, Kiss Tamás, Göbölös-Szabó Julianna, Petényi 
Franciska, Pintye Norbert, Rozgonyi Eszter. 

A kutatási tervnek megfelelően, 5 szellemi műhelyben folyik a munka. Eredményeik kozül az 
alábbiakat emeljük ki. 

Véges csoportok reprezentációelmélete:  

Petényi Franciska a szimmetrikus csoportok irreducibilis karaktereinek eltűnő 
konjugáltosztályainak illetve elmeinek számára ismert 3 (Gallagher-től, Chillag-tól  illetve 
Wilde-tól származó) alsó becslést hasonlította össze. Egy becslés akkor jobb egy másiknál, ha 
végtelen sok irreducibilis karakteren ad pontosabb becslést. Sikerült tisztáznia, hogy ebben az 
értelemben melyik becslés jobb a másiknál. 
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A mélység fogalmát először von-Neumann algebrákra definiálták. Később csoport-algebrákra 
is vizsgálni kezdték ezt a fogalmat. Boltje, Danz és Kulshammer 2011-ben bevezette a 
kombinatorikus mélység fogalmát, amely segít a mélység kiszámításában. Héthelyi László, 
Horváth Erzsébet és Petényi Franciska meghatározta  az egyszerű Suzuki Sz(q) csoportok 
bizonyos részcsoportjainak, többek között a maximális részcso-portoknak a kombinatorikus 
mélységét. Ezt felhasználva kiszámolták  ezeknek a  részcsoportoknak a  közönséges 
mélységét is. 

Algebrai Geometria: 

Pintye Norbert projektív varietások szinguláris viselkedésének, illetve az őket leíró koherens 
ideálkévék regularitásának a kapcsolatát vizsgálta. Első lépésként egyszerű, monomiális 
ideálokkal foglalkozott, melyeknek additív kombinatorikus struktúráját használva sikerült 
felállítani egy sejtést. Mivel a sejtés algoritmikus oldalról kezelhetetlennek tűnik, ezért az 
általánosabb geometriai szemlélet felé fordult. Ebben az irányban kevés eredmény ismert. 
Munkája során megpróbálta az ismert eredményeket általánosítani, illetve jelenleg is dolgozik 
új módszerek megalapozásán. (Technikai szinten a problémát – többek között – az okozza, 
hogy a felmerülő kohomológiacsoportok tartóit nem véges morfizmusok kapcsolják össze, így 
ezek eltűnésének összevetése nem könnyű feladat). 

Adatbányászat: 

Kiss Tamás folytatta annak az új keretrendszernek a fejlesztését, melynek segítségével több 
gépen egyszerre futtathatók olyan gráfalgoritmusok, melyeket az interneten való hatékony 
keresés támogatása érdekében dolgoztak ki. Mivel a keretrendszer több gép működését 
hangolja össze, lehetőség nyílik nagy (többmilliárd csúcsot tartalmazó) gráfok vizsgálatára is.  

Gráfokra és hipergráfokra vonatkozó algoritmikus problémák: 

Csizmadia Balázs folytatta megkezdett vizsgálatait az egyszerű, irányítatlan, súlyozatlan 
gráfokban való „majdnem legrövidebb utak” keresésével kapcsolatban. Két újabb algoritmust 
talált. Érdekességük, hogy egy k paraméter kompromisszumot teremt a futásidő és a becslések 
pontossága között, azaz minél pontosabb becslést szeretnénk, annál lassúbb lesz az algoritmus 
és fordítva. Az első algoritmus futásideje csak a csácsszámtól és az említett k paramétertől 
függ, így sűrű gráfok esetén ezt érdemesebb használni. A második algoritmus futásideje már 
az élszámtól is függ, így ritkább gráfokon ér el jobb eredményt. Mindkét algoritmus additív 
hibával becsli a legrövidebb utak hosszát, és futásidejük a csúcsszám polilogaritmikus 
faktorával jobb, mint a korábban ismert hasonló algoritmusoknak. 

Szabó Péter sikeresen befejezte az l-hiperfák témakörében végzett kutatásait. Többek között 
igzolta a a hiperfák élszámára vonatkozó korlát aszimptotikus élességét. Az elért eredményeit 
összefoglaló dolgozatát a terület egyik legrangosabb folyóiratához nyújtotta be publikálásra. 

Algebrai módszerek a számítástudományban: 

Zsbán Ambrus – Simonyi Gáborral és Tardos Gáborral közösen – gráfok lokális kromatikus 
számait vizsgálta. A lokális kromatikus szám 1986-ban (Erdős, Füredi, Hajnal, Komjáth, Rödl 
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és Seress hatszerzős cikkében) lett bevezetve, de szisztematikus vizsgálata csak az utóbbi 
évtizedben kezdődött meg. Egy színezési paraméterről van szó, ami azt méri, hogy egy gráf 
tetszőleges jó (de nem feltétlenül kromatikus számnyi, hanem akár sokkal több színnel való) 
színezésében mennyi színnek muszáj előfordulnia a legtarkább zárt szomszédságban. 
Meglepő módon ez a szám akármennyivel kisebb lehet a kromatikus számnál. E paraméter 
természetes módon általánosítható irányított gráfokra is. Az irányított és irányítatlan 
paraméterek viszonyával kapcsolatban – többek között - megmutatták, hogy létezik olyan 
gráf, melynek tetszőleges irányítása esetén sem érjük el az irányítatlan paraméter értékét. 
 

Publikációs adatok megadása  
 
Megjelent publikációk: 
 

András Garzó, Bálint Daróczy, Tamás  Kiss, Dávid Siklósi, András A. Benczúr, Cross-Lingual Web Spam 
Classification.. WebQuality 2013, Conference Proceedings, Rio de Janeiro. 

G. Simonyi, C. Tardif, A. Zsbán, Colourful theorems and indices of  homomorphism complexes, Electron. J. 
Combin., 20 (2013), no. 1, #P10. 

Katona G. Y., Sieben N., Bounds on the Rubbling and Optimal Rubbling Numbers of Graphs Graphs and 
Combinatorics (ISSN: 0911-0119) 29:(3) pp. 535-551. (2013). 

L. Boróczki, On the splitting problem of orbifolds via D-symbols, Proceedings of the Workshop of the Graduate 
School of Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of 
Natural Sciences, Budapest, 2013. pp. 45-50. 

Cs. Csehi, On the sum of graphic matroids, Proceedings of the Workshop of the Graduate School of 
Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Natural 
Sciences, Budapest, 2013. pp. 14-17. 

G. Csima, Isoptic curves of generalized conic sections in hyperbolic geometry, isoptics in the Euclidean space, 
Proceedings of the Workshop of the Graduate School of Mathematics and Computer Science, Budapest 
University of Technology and Economics, Faculty of Natural Sciences, Budapest, 2013. pp. 56-61. 
 
B. Csizmadia, All Pairs Small Stretch Paths in Weighted Graphs, Proceedings of the Workshop of the Graduate 
School of Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of 
Natural Sciences, Budapest, 2013. pp. 5-9. 
 
J. Göbölös-Szabó, Temporal linked search over Wikipedia, Proceedings of the Workshop of the Graduate School 
of Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Natural 
Sciences, Budapest, 2013. p. 76. 

R. Pálovics, Temporal inuence over the Last.fm social network, Proceedings of the Workshop of the Graduate 
School of Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of 
Natural Sciences, Budapest, 2013. p. 77. 

F. Petényi, The ordinary depth of subgroups of Sz(q), Proceedings of the Workshop of the Graduate School of 
Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Natural 
Sciences, Budapest, 2013. pp. 62-65. 

N. Pintye, Singular Behaviour in Light of the Castelnuovo{Mumford Regularity, Proceedings of the Workshop 
of the Graduate School of Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and 
Economics, Faculty of Natural Sciences, Budapest, 2013. pp. 66-68. 
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E. Rozgonyi, Sidon basis, Proceedings of the Workshop of the Graduate School of Mathematics and Computer 
Science, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Natural Sciences, Budapest, 2013. p. 36. 

Péter, G. N. Szabó, Bounds on the Number of Edges in Hypertrees, Proceedings of the Workshop of the 
Graduate School of Mathematics and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics, 
Faculty of Natural Sciences, Budapest, 2013. pp. 10-13. 

 

Beküldött és elfogadott publikációk: 

S. Kiss, E. Rozgonyi, Cs. Sándor; Sets with almost coinciding representation functions, Bulletin of the Australian 
Mathematical Society, 2013. 
 
Katona G. Y., Hypergraph Extensions of the Erdõs-Gallai Theorem, Proceedings of the 8th Japanese-Hungarian 
Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications June 4-7, 2013 in Veszprém, Hungary. 

András Recski, Matroid Duality and Voltage-Current Symmetries, Proceedings of the 8th Japanese-Hungarian 
Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications June 4-7, 2013 in Veszprém, Hungary. 

Cs. Csehi, The graphicity of the sum of graphic matroids, Proceedings of the 8th Japanese-Hungarian 
Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications June 4-7, 2013 in Veszprém, Hungary. 

Péter G. N. Szabó, , Bounds on the Number of Edges in Hypertrees, , Proceedings of the 8th Japanese-Hungarian 
Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications June 4-7, 2013 in Veszprém, Hungary. 

 

Beküldött publikációk: 

E. Rozgonyi, Cs. Sándor, A converse to an extension of a theorem Erdős and Fuchs, Journal of Combinatorics 
and Number Theory, (2012). 
 
S. Kiss, E. Rozgonyi, Cs. Sándor, On Sidon sets which are asymptotic bases of order 4, Acta Arithmetica, 
(2013). 
 
S. Kiss, E. Rozgonyi, Cs. Sándor, On additive complement of a finite set, (2013). 
 
G. Simonyi, G. Tardos, A. Zsbán, Relations between the local chromatic number and its directed version, 
Submitted (2013). 
 
 Péter G. N. Szabó, Bounds on the Number of Edges of Edge-minimal, Edge-maximal and l-hypertrees, 
Submitted to  Discrete Mathematics (2013). 
 
Péter G. N. Szabó, Symmetric distance formula in kantor spaces and the radius of the circumscribed sphere of 
affine independent point-sets, Submitted to Periodica Polytechnica (2013). 
 

• 5. Operációkutatási vizsgálatok 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók:  Dr. Illés Tibor, Dr. Szántai Tamás 
Doktoranduszok: Barta Zsuzsanna, Egri Attila, Guzmics Sándor, Lovics Gábor, Molnár-Szipai 
Richárd 
 
Egytermékes hálózati folyam feladatok polinomiális pivot algoritmusa:. Az optimalizálás 
elmélet egyik klasszikus, sokat kutatott és széles körben alkalmazott klasszikus területének 
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egy érdekes, még elméleti eredményekkel is kecsegtető területe a hálózati folyam feladatok 
pivot algoritmusai hatékonyságának, komplexitásának a vizsgálata. A szakirodalomból ismert 
Goldfarb és társszerzőinek a munkássága nyomán a primál szimplex algoritmus egy 
polinomiális változata nulla alsó korlátú maximális folyam feladatra. Az alkalmazások során 
előforduló, alsó korláttal rendelkező feladatokat egy nagyobb gráfba történő beágyazással 
szokták megoldani. Ennek elkerülésére sikerült az úgynevezett MBU fízibilitási algoritmust 
specializálni hálózati folyam feladat megengedett megoldásának keresésére. Ez egy duál 
típusú algoritmus, melyről az azonos struktúra miatt azonnal elindítható Goldfarbék 
algoritmusa, komplexitása pedig szintén erősen polinomiális. További kutatási cél az MBU-
LP algoritmus hálózati folyamon való hatékonyságának vizsgálata, ilyen primál-duál típusú 
pivot algoritmus még nem ismert a szakirodalomban. Résztvevők: Illés Tibor, Molnár-Szipai 
Richárd. 
 
Többtermékes hálózati folyam feladatok alkalmazása vasút-optimalizálási feladatokra. A 
MÁV-Trakció Zrt. teherszállítási részlegének, véletlenszerűen változó menetrendre kell 
mozdonyfordulókat illetve személyzetszolgálatokat készíteni. A megfelelő 
személyzetszolgálatok tervezése előtt először el kell készíteni a mozdonyforduló terveket. A 
gondot az okozza, hogy ezeket a terveket – legkésőbb – 15 nappal a megvalósításuk előtt kell 
elkészíteni, bizonytalan menetrendi adatok alapján. 
Optimalizálás szempontból először többtermékes cirkulációs feladat segítségével 
meghatározzuk a minimális szükséges mozdonyszámot az egyes típusokból. Már ennél a 
feladatnál, annak érdekében, hogy a szükséges mozdony szám alacsony legyen, be kell 
tervezni, un. gépmeneteket, amelyeknek az egyetlen célja az, hogy szükség esetén a 
mozdonyokat áthelyezzék egyik állomásról a másikra. Nyilván a költségeket növelik a 
gépmenetek száma, illetve az összes gépmenet-kilométer. A feladat duál degeneráltsága miatt, 
sok alternatív optimális megoldás van ennek a modellnek. Miután meghatározzuk a 
minimálisan szükséges mozdonyok számát és figyelembe vesszük a lehetőségeket (sokszor 
néhánnyal több gépünk is akad), újabb többtermékes hálózati folyam feladatot tudunk 
definiálni, jelenleg egy minimál költséges többtermékes hálózati folyam feladatot, amellyel 
adott gép szám esetén, minimalizáljuk a futott gépmenet-kilométereket. 
Az utolsó feladatunk az operatív fázisban, egy nappal az üzemeltetés előtt, amikor kialakul 
egy pontosabb menetrend, három napos gördülő tervet készítünk több, a vasúttársaság által 
fontosnak tartott szempontok figyelembe vételével. Az egyik fontos szempont itt is a kevés 
gépmenet-kilométer, míg a másik (a szolgálatok előretervezése miatt) a mozdonyfordulók 
megtartása vagy minimális módosítása. Az újratervezéses modell is egy minimális költségű 
többtermékes hálózati folyam feladat, így ugyanabba a feladatosztályba tartozik, mint a 
tervezési fázisban használt modellek, de termékek ebben az esetben már a mozdonyfordulók. 
A minimális gépmenet-kilométer illetve minimális eltérés a tervezett mozdonyfordulóktól, 
sokszor, egymásnak ellentmondó célok, azaz ebben az esetben már másodszor találkozunk 
több-célfüggvényes többtermékes hálózati folyam feladattal. Résztvevők: Illés Tibor, Barta 
Zsuzsanna 
 
Egészértékű programozási feladatok alkalmazása személyzet-hozzárendelési feladatokra. 
A személyzet-hozzárendelési feladat az operációkutatás egyik legérdekesebb alkalmazási 
területe. A személyzet-hozzárendelési feladat, olyan vállalkozásoknál lehet érdekes, 
amelyeknél a kiadások nagy százalékát teszik ki a bérköltségek, ahol a költségek mértéke és a 
munkavállalók időbeosztása között szoros kapcsolat áll fenn illetve ahol nagyon speciális 
szaktudású embereket kell beosztani többféle feladat együttes vagy egymással párhuzamos 
megoldására. Általában a cél a költségek minimalizálása. A személyzet-hozzárendelési 
feladat, legegyszerűbb modelljei is, bonyolultabbak, mint a jól ismert alapfeladatok 
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(halmazfedés, halmazfelbontás stb.), így nem meglepő, hogy komplexitás szempontjából NP-
teljes optimalizálási feladatokat kapunk. 
A megoldásra többféle lehetőségünk van. Az egyik, a klasszikus MILP modellek megoldási 
technológiája, míg a másik a feladat struktúráját kihasználó hatékony, approximációs 
algoritmusok kifejlesztése. Mi a második utat követtük. Eredményeink leírása folyamatban 
van. Résztvevők: Illés Tibor, Barta Zsuzsanna. 
 
Több-célfüggvényes optimalizálási feladatok Pareto-efficiens pontjainak a közelítése. 
Több-célfüggvényes optimalizálási feladat megoldásának az értelmezése jelentősen eltér az 
egy célfüggvényes (klasszikus) optimalizálási feladatok, optimális megoldásának az 
értelmezésétől. A több-célfüggvényes optimalizálási feladatok megoldásai a Pareto-efficiens 
pontok. Ezek jellemzői, hogy azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, hogy egyik célfüggvény 
javítása sem fogadható el akkor, ha másik célfüggvény megoldása romlik. Általában, a több-
célfüggvényes optimalizálási feladatok esetén több Pareto-efficiens pont létezik. A gond, csak 
az, hogy különböző Pareto-efficiens pontoknak más és más lehet a gyakorlati jelentése. 
Nyilvánvaló, hogy a megalapozott döntéshez, több-célfüggvényes optimalizálási feladat 
esetén, nem egy Pareto-efficiens pont ismerete a fontos, hanem a teljes Pareto-efficeins 
ponthalmaz ismerete. Módszerünk, tudomásunk szerint az első olyan eljárás, amelyik 
segítségével az egész Pareto-efficiens megoldáshalmaz approximálható, közelíthető, lineáris 
feltételes, több-célfüggvényes optimalizálási feladat esetén, egy véges módszer segítségével. 
A közelítés finomsága, természetesen, több paramétertől függ és a számítási igény, még 
kisszámú változó esetén is igen nagy. Résztvevők: Illés Tibor, Lovics Gábor. 
 
Cserekereskedelmi modellek és megoldó algoritmusaik. A cserekereskedelmi modellek az 
általános egyensúlyi modellek speciális esetei. Ez a modell család azt vizsgálja, hogy 
komplex, sokszereplős, soktermékes gazdaságban kialakulhatnak-e olyan árak, melyek mellett 
egyfajta Nash-egyensúlyba kerül a gazdaság. A klasszikus eredmények a játékelmélet 
egzisztencia tételeit felhasználva és azokhoz hasonlóan csak az egyensúly létezését tudják 
bizonyítani, semmit nem mondanak arról, hogyan kereshetőek meg az egyensúlyok. Egy az 
Eisnbeg-Gale szerzőpáros által 1954-ben felírt feladat segítségével a lineáris hasznossági 
függvényes feladat megoldása visszavezethető egy konvex optimalizálási feladat 
megoldására. Ennek az eredménynek azóta számos továbbfejlesztése, és általánosítása készült 
el. A keletkezett feladatokat egy részét sok különböző algoritmussal megoldották polinom 
időben. Legtöbbjükről belátható, hogy az LP feladatokkal azonos időben oldhatóak meg, ha 
belsőpont módszereket használunk. Van olyan feladat is azonban, amely NP teljes problémára 
vezet. Tanulmányunk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos eredményeket mutatja be részletesen. 
Résztvevők: Illés Tibor, Lovics Gábor. 
 
Cserekereskedelmi modellek és a geometria programozás.     A cserekereskedelmi modellek 
az általános egyensúlyi modellek speciális esetei. Ez a modell család azt vizsgálja, hogy 
komplex, sokszereplős, soktermékes gazdaságban kialakulhatnak-e olyan árak, melyek mellett 
egyfajta Nash-egyensúlyba kerül a gazdaság. Egy az Eisnbeg-Gale szerzőpáros által 1954-ben 
felírt feladat segítségével a lineáris hasznossági függvényes feladat megoldása 
visszavezethető egy konvex optimalizálási feladat megoldására. Ezt az eredményt Kalszfky 
Emil újrabizonyította, és ezzel a bizonyítással feltárta a kapcsolatot a cserekereskedelmi 
modellek, és a geometriai programozás között. Eiseberg egy 1961-es eredménye alapján a 
módszer általásítható tetszőleges homogén konkáv hasznossági függvényünkre. 
Tanulmányunkban megmutatjuk, hogy a Kalszfky féle bizonyítási módszerrel, ez az 
általánosabb eset is újrabizonyítható, ha hasznossági függvényről még deriválhatóságot is 
megköveteljük. Résztvevők: Illés Tibor, Lovics Gábor. 
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Az általánosított almapakolási feladat Az eredeti feladatban egy ládába kell almákat pakolni 
oly módon, hogy meg van adva az egy sorban illetve egy oszlopban elhelyezendő 
almamennyiség. A feladatra megoldást olvashatunk Clausen és Krarup: Arranging apples in 
an array című cikkében. Bizonyos személyzet hozzárendelési feladatok az almapakoláshoz 
hasonló problémára vezetnek, ám az új korlátozó feltételek (tipikusan tiltott minták és 
kötelező minták) miatt a fent említett cikkbeli algoritmus nem használható. A hozzárendelés 
első fázisára, a szabadnapkiosztásra kifejlesztettünk egy randomizált algoritmust, amely az új 
korlátozó feltételeket szem előtt tartva sorra osztja ki a szabadnapokat. Az új algoritmus 
kulcsa egy súlyfüggvény, amely minden nap-dolgozó párhoz meghatározza azt, hogy annak 
mekkora "valószínűséggel" kell szabadnapnak lennie. Amelyik napra a legnagyobb 
valószínűség esik, azt realizáljuk, majd az eljárást iteráljuk. Amennyiben egy ilyen választásra 
több egyforma (vagy közel  egyforma) súly esik, akkor véletlenszerűen választunk közülük, 
így kapjuk a randomizált algoritmusunkat. A gyakorlati tapasztalatok alapján az algoritmus 
kevés futás alatt megtalál egy fízibilis megoldást, vagy infízibilis esetben ad egy maximális 
kitöltést. További kérdés ezen tulajdonságok bizonyítása. Résztvevők: Egri Attila 
 
Készletszint szabályozási módszerek kidolgozása: Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a 
Prékopa András és Szántai Tamás által a Balaton vízszintszabályozására kidolgozott modell 
hogyan alkalmazható a kéthetes akciók idején az áruházi polcokra kihelyezett áruk 
mennyiségének előírt szintek közti tartásának a szabályozására. Azt a következtetést kellett 
levonnunk, hogy az áruk akció alatti napi véletlen fogyásainak a modellezésére nem helyes a 
többdimenziós normális eloszlást alkalmazni, ezért kidolgoztunk egy újabb eljárást, amely a 
megfigyelési adatok együttes tapasztalati eloszlásának feltételes entrópia alapú vizsgálatán 
alapul. Résztvevők: Szántai Tamás, Egri Attila.  
 
PERT modellek és alkalmazásaik: Áttekintettük az általánosabb precedencia előírásokat is 
megengedő PERT modelleket és az azok szimulációs elemzésével nyert eredményeket. Mind 
a szimulációs számítások, mind a továbbiak során szükségessé váló, nagyméretű tervütem 
hálókban történő legrövidebb út keresési algoritmusok igen számításigényesek lesznek. Ehhez 
a BME újonnan beüzemelt szuperszámítógépét kell igénybe vennünk, melyhez a projekt 
leírásunkat benyújtottuk a szuperszámítógép üzemeltetőnek. Erre a kérésre választ nem 
kaptunk. Asztali számítógépes futási eredményeinkről a Magyar Operációkutatási 
Konferencián június 12-én számolunk be.  
 Résztvevők: Szántai Tamás, Guzmics Sándor és külső szakértőként Hajdú Miklós. 
 
 
Publikációs adatok megadása  
 
 
Megjelent publikációk: 
 
Illés, T., Molnár-Szipai R., On strongly polynomial variants of the MBU-simplex algorithm for a maximum flow 
problem with non-zero lower bounds. 
Optimization, DOI: 10.1080/02331934.2013.800515. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02331934.2013.800515 
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Konferenciaelőadások: 
 
Barta, Zs., The locomotive assignment problem in freight transportation, PhD Conference organized by the 
Doctoral School of Mathematics and Computer Science Budapest University of Technology and Economics, in 
the framework of TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 May 8-10, 2013. p. 71. 
Egri, A., Bilinear programming models, PhD Conference organized by the Doctoral School of Mathematics and 
Computer Science Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-4.2.2.B-
10/1--2010-0009 May 8-10, 2013. p. 69. 
Guzmics, S., The effect of the different activity duration time distributions on the distribution of the project 
completion time in PERT modeling, PhD Conference organized by the Doctoral School of Mathematics and 
Computer Science Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-4.2.2.B-
10/1--2010-0009 May 8-10, 2013. p. 75. 
Lovics, G., Finding Equilibrium Solution of Exchange Models With the Results of the Geometric Programming, 
PhD Conference organized by the Doctoral School of Mathematics and Computer Science Budapest University 
of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 May 8-10, 2013. p. 70. 
Molnár-Szipai, R., On strongly polynomial variants of the MBU simplex algorithm for a maximum flow 
problem with nonzero lower bounds, PhD Conference organized by the Doctoral School of Mathematics and 
Computer Science Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-4.2.2.B-
10/1--2010-0009 May 8-10, 2013. pp. 72-74. 
Barta Zsuzsanna és Illés Tibor, Mozdony-hozzárendelési problémák, XXX. Magyar Operációkutatási 
Konferencia, Balatonőszöd, 2013. június 10-13. p. 71, 
Egri Attila, Az általánosított almapakolási feladat, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 
2013. június 10-13. 
Guzmics Sándor, Hajdú Miklós és Szántai Tamás, A különböző tevékenység végrehajtási idő eloszlások hatása a 
projekt végrehajtási idő eloszlására, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013. június 
10-13.  
Lovics Gábor, Eisenberg-Nagy Marianna és Illés Tibor, Általános egyensúlyi modellek megoldása geometriai 
programozás eszközeivel, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013. június 10-13. 
Molnár-Szipai Richárd és Illés Tibor, Az alsó korlátos hálózati folyam feladat megoldása MBU szimplex 
algoritmussal, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2013. június 10-13. 
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 

 

Projekt címe A projekt tervezés 
alatt áll   

A projekt 
megindult kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

1. Véletlen jelenségek 
vizsgálata kölcsönható 
és hosszú memóriájú 
rendszeekben 

  X  

2.Sztochasztikus 
viselkedés kialakulása 
determinisztikus 
dinamikában és ennek 
következményei 

  X  

3.Differenciálegyenletek 
kvalitatív és numerikus 
vizsgálata 

  X  

4. Algoritmusok és 
struktúrák vizsgálata 

  X  

5.Operációkutatási 
vizsgálatok 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 
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A tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új 
módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

1. Véletlen jelenségek 
vizsgálata kölcsönható 
és hosszú memóriájú 
rendszeekben 

X X X X  

2.Sztochasztikus 
viselkedés kialakulása 
determinisztikus 
dinamikában és ennek 
következményei 

X X X X  

3.Differenciálegyenletek 
kvalitatív és numerikus 
vizsgálata 

X X X X  

4. Algoritmusok és 
struktúrák vizsgálata 

X X X X  

5.Operációkutatási 
vizsgálatok 

X X X X  
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Indikátorok megadása 

 Megjelent 
folyóiratcikkek 
száma  
(ebben a 
beszámolási 
időszakban) 

Megjelent 
konferencia 
publikációk 
száma  
(ebben a 
beszámolási 
időszakban) 

Bevont oktatók 
száma (minden 
oktató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 
hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

1. Véletlen jelenségek 
vizsgálata kölcsönható 
és hosszú memóriájú 
rendszerekben 

3 4 4 2 

2.Sztochasztikus 
viselkedés kialakulása 
determinisztikus 
dinamikában és ennek 
következményei 

 5 7 3 

3.Differenciálegyenletek 
kvalitatív és numerikus 
vizsgálata 

2 2 5 3 

4. Algoritmusok és 
struktúrák vizsgálata 

3 14 8 6 

5.Operációkutatási 
vizsgálatok 

1 10 2 5 

Összegzett indikátorok 
(a beszámolási 
időszakban) 

9 35 26 19 

A projekt végére várt 
indikátorok 

10 50 12 10 
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6.13. Fizikai Tudományok Doktori Iskola 

A 2013. január 1 –június 30-i beszámolási időszakban a tervnek megfelelően folytatódtak a 
kutatások, és időarányosan teljesültek a vállalt indikátorok. A doktori iskola hallgatói 
legújabb kutatási eredményeiket a május 17-én tartott doktori konferencián mutatták be. A 
négy szekció 22 előadása teljes áttekintést nyújtott a projektben folyó kísérleti és elméleti 
kutatásokról. A konferencia angol nyelvű kiadványa már a nyomdában van.  

A beszámolási időszakban jelent meg a Nature Scientific Reports folyóiratban az a 
magneto-optikai elven működő maláriadiagnosztikai eljárásról írt közlemény, amelynek 
szerzői közül négyen a doktori iskola doktorandusz hallgatói (ők szerepelnek elől a szerzők 
között). A kutatás irányítója témavezetőjük, Kézsmárki István, aki a jelen projekt „Szélessávú 
optikai és magneto-optikai spektroszkópia” kutatási területének is a vezetője. A 
maláriapigmentet alkotó nanoméretű mágneses kristályok detektálására kidolgozott módszer 
rövid idő alatt komoly nemzetközi visszhangot váltott ki: a Physics Word és a Physics Today 
mellett, a MIT Technology Review, az index.hu és számos orvosi szaklap is beszámolt róla 
(http://magnetooptics.phy.bme.hu/highlights).  

 Az új tudományos eredmények közül kiemelkedik a félvezető-dielektrikum határfelületre 
helyezett nanoméretű rudak polarizációs hatásának vizsgálata. A magas impaktú Physical 
Revew Letters folyóiratban megjelent cikk a polarizált LED fényforrás kialakításának egyik 
lehetséges megoldására mutat rá. A munkát a projekt „ Felületfizikai kutatások anyagtudományi 
és optikai módszerekkel” témájában végezték. 

A beszámolás időszakban készült disszertációk (valamennyi angol nyelven): 

Baji Zsófia 
Compounds semiconductor layers for optoelectronic and photovoltaic purposes 

Lenk Sándor 
Application and development of methods for recording fluorescence and reflection signals and images 
for plant physiology and quality  

Papp Gergely 
The role of magnetic perturbations in runaway electron and sawtooth dynamics 

Szalay Szilárd 
Quantum entanglemen in finite-dimensional Hilbert spaces 

Vörös Márton 
Ab initio investigations on the electronic and optical properties of group IV semiconductor 
nanocrystals 

A beszámolási időszakban elért szakmai eredményeket a témánkénti részletes ismertetések 
tartalmazzák. 
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1. Molekuláris elektronika 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók: Dr. Csonka Szabolcs, Dr. Csontos Miklós, Dr. Halbritter András, Dr. Mihály 
György, Dr. Füstöss László, Dr. Márkus Ferenc 
Doktorjelöltek:  Bácsi Ádám 
Doktoranduszok: Makk Péter, Balogh Zoltán, Tóvári Endre, Pósa László, Fülöp Gergő, 
Scherübl Zoltán 
Nappali hallgatók: Magyarkuti András, Márton Attila, Gubicza Ágnes 

A molekuláris elektronikai kutatások a kitűzött céloknak megfelelően haladtak. 

• Befejeztük a kombinált STM-AFM rendszer fejlesztését. STM üzemmódban sikerült 
atomi felbontású képeket készítenünk grafit minta felületéről, mely jól demonstrálja a 
mikroszkóp stabilitását. AFM üzemmódban elektronsugár-litográfiával készült 
szerkezetekről készítettünk felvételeket kvarcoszcillátor alapú erőszenzor segítségével, 
mely alapján AFM üzemmódban is elértük a számunkra szükséges felbontást. 

• Ag-Ag2S-Pt rendszer kapcsolási dinamikájának vizsgálatára GHz-es tartományban is 
működő mérőrendszert készítettünk. Megmutattuk, hogy a kialakult nanométeres 
skálájú rezisztív kapcsolók 1ns-nál rövidebb pulzussal is átkapcsolhatók ON és OFF 
állapotok között. 

•  Sikeresen kontaktáltunk grafén mintákat magasabb hőmérsékletű szupravezető 
elektródákkal (pl. Nb), ami megnyitotta az utat Cooper-párok viselkedésének a 
tanulmányozására kvantum-Hall élállapotok jelenlétében.  

A fenti kutatások mellett fontosnak tartjuk a doktori iskola magas színvonalú képzését. 
Ennek érdekében a beszámolási időszakban heti rendszerességgel nanofizika 
szemináriumot szerveztünk, melyen a doktori iskola nanofizikai témával foglalkozó tagjai 
a frissen megjelent szakirodalom tanulmányozásával betekintést nyújtottak a szakterület 
világszerte elért legkiemelkedőbb eredményeibe. 

A 2013. tavaszán megrendezett OTDK konferencia nanofizika szekciójában 
kutatócsoportunkból Balogh Zoltán Egyedi molekulák kontaktálására alkalmas 
mérőrendszer fejlesztése c. dolgozatával kiemelt különdíjat, Márton Attila Teljesen 
hangolható kvantum pöttyök InAs nanopálcán c. dolgozatával 3. helyezést, Gubicza 
Ágnes Nanométeres skálájú memrisztorok kapcsolási dinamikájának kísérleti vizsgálata 
c. dolgozatával 2. helyezést, Magyarkuti András pedig Pásztázó szondás mikroszkóp 
fejlesztése c. dolgozatával első helyezést ért el, illetve ő képviselte az egész fizika – 
földtudományok – matematika szekciót az MTA-n megrendezett különböző szekciók 
közötti előadóversenyen. 
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2. Szélessávú optikai és magneto-optikai spektroszkópia 

A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók: Dr. Bordács Sándor, Dr. Fehér Titusz, Dr. Kézsmárki István, Dr. Simon Ferenc, Dr. 
Papp Zsolt 
Doktorjelöltek:  Jahn Kornél 
Doktoranduszok: Antal Ágnes, Butykai Ádám, Kocsis Vilmos, Orbán Ágnes, Szaller Dávid, 
Varga-Fogarasi Szilvia 
Nappali hallgatók: Negyedi Milán, Szirmai Péter, Gyüre Balázs 

Az új és különleges tulajdonságokkal bíró mágneses anyagok spektroszkópiás vizsgálata 
során a jelen beszámolási periódusban a következő területeken történt nagyobb léptékű 
előrelépés. 

A spinel króm oxid típusú mágneses félvezető anyagok körében erős magnetoelaszticitást 
figyeltünk meg a kristályok rácsrezgéseinek megváltozásán keresztül. Az anyagcsaládon elért 
eredményeinket egy a Physical Review B-ben megjelent cikk összegzi. Ezen kutatásban 
Kocsis Vilmos (doktorandusz), Kézsmárki István (PhD) vettek részt. 

Az optikai magnetoelektromos effektus ezen belül az irányfüggő fényabszorpció 
megjelenésének szimmetria feltételeit vizsgáltuk mágneses kristályokban csoportelméleti 
módszerekkel. Analízisünk ezen effektusok megjelenését az anyagok jóval szélesebb körében 
jósolja, mint a korábbi elméleti várakozások és kísérleti megfigyelések. Eredményeink a  
Physical Review B-ben kerültek közlésre. Ezen témában Szaller Dávid (doktorandusz) és 
Kézsmárki István (PhD) vettek részt. 

A korábban kifejlesztett magneto-optikai elven működő maláriadiagnosztikai műszert 
fertőzött vérmintákon teszteltük. A kísérletek alátámasztják a módszer rendkívüli 
érzékenységét a malária diagnózisában. A kutatásban Butykai Ádám (doktorandusz), Orbán 
Ágnes (doktorandusz) és Kézsmárki István (PhD) vettek részt. 

Jelen beszámolóhoz kapcsolódó publikációk: 

Szaller Dávid, Bordács Sándor, Kézsmárki István 
Symmetry conditions for nonreciprocal light propagation in magnetic crystals. 
PHYSICAL REVIEW B 87, 014421 (2013) 

V Kocsis, S Bordacs, D Varjas, K Penc, A Abouelsayed, C A Kuntscher, K Ohgushi, Y Tokura, I Kezsmarki 
Magnetoelasticity in ACr2O4 spinel oxides (A=Mn, Fe, Co, Ni, and Cu). 
PHYSICAL REVIEW B 87, 064416 (2013) 

Butykai A, Orban A, Kocsis V, Szaller D, Bordacs S, Tatrai-Szekeres E, Kiss LF, Bota A, Vertessy BG, Zelles 
T, Kezsmarki I 
Malaria pigment crystals as magnetic micro-rotors: key for high-sensitivity diagnosis. 
SCIENTIFIC REPORTS 3, 1431 (2013) 
 
 
A projekthez kapcsolódó korábbi összes publikáció: 
 
Bordacs S, Kezsmarki I, Szaller D, Demko L, Kida N, Murakawa H, Onose Y, Shimano R, Room T, Nagel U, 
Miyahara S, Furukawa N, Tokura Y 
Chirality of matter shows up via spin excitations 
NATURE PHYSICS 8, 734 (2012) 

Demko L, Schober GAH, Kocsis V, Bahramy MS, Murakawa H, Lee JS, Kezsmarki I, Arita R, Nagaosa N, 
Tokura Y 
Enhanced Infrared Magneto-Optical Response of the Nonmagnetic Semiconductor BiTeI Driven by Bulk Rashba 
Splitting 
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PHYSICAL REVIEW LETTERS 109, 167401 (2012) 

Hutanu V, Sazonov A, Meven M, Murakawa H, Tokura Y, Bordács S, Kézsmárki I, Náfrádi B 
Determination of the magnetic order and the crystal symmetry in the multiferroic ground state of Ba2CoGe2O7 
PHYSICAL REVIEW B 86, 104401 (2012) 

Penc K, Romhanyi J, Room T, Nagel U, Antal A, Feher T, Janossy A, Engelkamp H, Murakawa H, Tokura Y, 
Szaller D, Bordacs S, Kezsmarki I 
Spin-Stretching Modes in Anisotropic Magnets: Spin-Wave Excitations in the Multiferroic Ba2CoGe2O7 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 108, 257203 (2012) 

V Kocsis, L Demkó, A H Schober, M S Bahramy, H Murakawa, J S Lee, I Kézsmárki, R Atita, N Nagaosa, Y 
Tokura 
Relativistic effects in the magneto-optical properties of BiTeI semiconductor 
In: PhD Conference of the Doctoral School for Physics: organised by the Doctoral School of Physics of the 
Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 2012.06.22 

L Demko, S Bordacs, T Vojta, D Nozadze, F Hrahsheh, C Svoboda, B Dora, H Yamada, M Kawasaki, Y 
Tokura, I Kezsmarki 
Disorder promotes ferromagnetism: Rounding of the quantum phase transition in Sr_{1-x}Ca_xRuO_3 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 108, 185701 (2012) 
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3. Felületfizikai kutatások anyagtudományi és optikai módszerekkel 

A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók: Dr. Barócsi Attila, Dr. Erdei Gábor, Dr. Gali Ádám, Dr. Gádoros Patrik, Dr. Hárs 
György, Dr. Kiss Gábor, Dr. Kocsányi László, Dr. Koppa Pál, Dr. Lőrincz Emőke, Dr. Maák 
Pál, Dr. Péczeli Imre, Dr. Richter Péter, Dr. Vargáné J.Katalin,  
Doktorjelöltek:  Csíkvári Péter, Dobos Gábor, Lenk Sándor, Sarkadi Tamás, Veress Máté, 
Doktoranduszok: Butykai Ádám, Kocsis Vilmos, Orbán Ágnes, Szaller Dávid 
Nappali hallgatók: Bolla Róbert, Héricz Dalma, Czopf Anna 

3.1 Összefoglalás 

Az előző jelentéseinkben is ismertetett kutatási témáinkban az alábbi eredmények születtek: 

1. Plazmonikus nano-rudak modellezése: 

A jelen munkaszakasz során az előzőleg kidolgozott modellek segítségével megvizsgáltuk a 
félvezető-dielektrikum határfelületre helyezett nano-részecskék hatását a határfelületen 
transzmittált és reflektált fény polarizációjára. Várakozásainknak megfelelően a nem-
izometrikus (forgási ellipszoidként modellezett) nano-rudak plazmon rezonanciája más-más 
hullámhosszon következik be a rúd hossztengelyével párhuzamos, illetve arra merőleges 
polarizációjú megvilágítás esetén. Megvizsgáltuk a transzmittált sugárzás polarizációs fokát a 
részecskék tengelyarányának függvényében, és azt tapasztaltuk, hogy a polarizációs effektus 
nagysága a tengelyaránynak nem monoton függvénye, azaz bizonyos tengelyarányokra 
maximumot mutat. Ezen maximumok részletes vizsgálata és optimalizációja a következő 
munkaszakasz célja a polarizált LED fényforrás egy lehetséges megoldásaként. A 
munkaszakasz során ezen kívül megkezdtük egy fém-levegő határfelületen 
gömbszimmetrikus dielektrikum struktúrákat tartalmazó összeállítás modellezését is, amely 
retroreflektív képernyő alkalmazásra lehet használható. 

2. Érintésmentes felületanalitika  

Ebben a témakörben a kvantitatív LIBS (lézerindukciós letörési spektroszkópia) vizsgálatokat 
üvegmintákban megakadályozó mátrixhatások kísérleti vizsgálatát kezdtük meg. Ehhez 
előkészületi munkákat végeztünk több komponensű üveg saját hatáskörben történő gyártására. 
Megoldottuk a minták preparálását, beleértve az üvegolvasztást. Jelenleg a különböző 
összetételű mintasorozatok legyártása folyik.  

Megkezdtük – Bolla Róbert MSc-s hallgatónk bevonásával – az ú.n. kalibrációmentes LIBS 
kutatásainkat. Ez a kvantitatív LIBS mérések egy másik lehetséges módja.  Gyakorlati 
megvalósításához a mért spektrumok (emissziós) több száz csúcsának identifikálására és 
szisztematikus analízisére van szükség, amihez elkészült egy analizáló program, melynek 
tesztelése folyik. Jelenleg néhány % pontosságú az összetétel jóslása fémötvözetek esetén. A 
cél az 1 %. Mivel a szakirodalomban ilyenről nem tudunk, ennek a kutatásnak jelentős az 
újdonságtartalma.  

3. Titán fogorvosi mini-lemezek felületanalitikai vizsgálata témakörben anyagtudományi 
vizsgálati módszerekkel vizsgáltunk implantátumokat beültetés előtt, illetve emberből 
eltávolítva. Megállapítottuk azt, hogy az implantátumok felületére növesztett diffúziós 
barrierként szolgáló oxid stabil, de ennek ellenére lejátszódik a korábban kimutatott 
anyagtranszport. E kutatáshoz kapcsolódóan egy angol nyelvű, referált folyóiratcikk és egy 
poszter jelent meg, valamint benyújtottunk még egy referált angol nyelvű folyóiratcikket. 

4. Harmadik generációs nanokristályos napelemek egyik előfutára az ún. többszörös lyuk-
elektron pár keltésen alapul. A működési mechanizmus megértéséhez a leginkább elfogadott 
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modellt, az impakt ionizációt implementáltuk sűrűségfunkcionál elmélet keretein belül. A 
módszert alkalmaztuk szilícium magas nyomású fázisaiból létrehozott nanokristályokra és azt 
találtuk, hogy a kísérletileg is létrehozható BC8 fázis különösen hatékony lenne, leginkább a 
tiltott sáv nagymértékű csökkenése miatt. A témában egy Physical Review Letters és a 
metodológiát bővebben leíró Physical Review B cikk jelent meg. 

Ezen túl vizsgáltunk germánium nanokristályokat is, mivel a szilíciumhoz hasonlóan jó 
tulajdonságokat mutatnak és kísérleti csoportok egy jól kontrollálható "bottom-up'' jellegű 
mikrohullámú előállítási módszert találtak. Germánium nanokristályoknál különös 
jelentőséggel bír az ST12 fázis, ami hatékonyabb impakt ionizációs folyamatot mutatott a 
gyémánt szerkezetű nanokristályokhoz képest a sávélek közelében megnövekedett 
állapotsűrűség miatt. Mindezek mellett tudni lehet róla, hogy elő lehet állítani kolloid 
formában. A cikk első verziója elkészült, hamarosan várható a beküldése. 

A doktori iskola program keretében még két lényeges felületfizikával kapcsolatos kutatást 
hajtottunk végre, melyek közül az első (5. pont) ebben a szakaszban zárult le, míg a másik (6.) 
ebben a szakaszban jutott el egy mérföldkőhöz. 

5. Új reziszt-technika kifejlesztése elektronsugaras litográfhoz, markerábra készítése az új 
technikával lencsefelbontás meghatározására  

Tanszékünkön több évtizede folynak elektronsugaras rajzolási technikával megvalósított 
optikai elemfejlesztések. A doktori iskola keretében egy többrétegű reziszttechnikát 
fejlesztettünk ki, melynek segítségével 800 nm alatti csíkszélességgel rendelkező rácsok 
váltak megvalósíthatóvá. A technológia lényeges előrelépést jelent a laboratórium 
eszköztárában. Több, eddig számunkra megvalósíthatatlan struktúra készítésére nyílott így 
lehetőségünk, amit doktoranduszaink, hallgatóink kutatásaik során ki tudnak használni.      

6. Adalékolt, nanostruktúrával rendelkező gyémántréteg létrehozatala tűfelületeken.  

Az Atomfizika Tanszéken több mint 10 éve folynak kísérletek a CVD technikán alapuló 
gyémántnövesztés területén. A tématerületen dolgozó Csíkvári Péter doktorjelöltünk 
vezérletével sikerült nano-szerkezetű (átlagos szemcseméret kisebb, mint 100 nm) 
gyémántréteget létrehozni félvezetők ellenállását mérő tűk felületén. A technológiát ipari 
érdeklődés is kíséri, egyik partnerünk a Semilab ZRt. Jelenleg a tűk vezetési tulajdonságainak 
javítása és az abráziós ellenálló képesség javításával kísérletezünk.  

3.2. Publikációk: 

3.2.1. Megjelent cikkek: 

1. Stefan Wippermann, Márton Vörös, Dario Rocca, Adam Gali, Gergely T. Zimanyi, and Giulia Galli High-
Pressure Core Structures of Si Nanoparticles for Solar Energy 
Conversion 

Physical Review Letters 110, 046804 (2013) 
Megjelent egy recenzió itt: 
http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10480 
amit felkaptak különböző tudományos netes oldalak (a teljesség igénye nélkül): 
1) http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130128142900.htm 
2) http://www.solardaily.com/reports/One_in_two_out_Simulating_more_efficient _solar_cells_999.html 
3) http://phys.org/news/2013-01-simulating-efficient-solar-cells.html 

2. Márton Vörös, Dario Rocca, Giulia Galli, Gergely T. Zimanyi, and Adam Gali 
Increasing impact ionization rates in Si nanoparticles through surface 
engineering: A density functional study 

Physical Review B 87, 155402 (2013) 
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A két cikkről egy magyar hír is megjelent: 
http://mta.hu/mta_hirei/ujabb-lepes-a-harmadik-generacios-napelemek-fele-lenduletes-
kutato-eredmenye-a-fizikai-tudomany-rangos-folyoirataban-131888/ 

3. Béla Sebők, Gábor Kiss, Péter J Szabó, Dániel Rigler, Milán L Molnár, Gábor Dobos, Ferenc Réti, Hajnal 
Szőcs, Árpád F Joób, Sándor Bogdán, György Szabó 
SEM and EDS investigation of a pyrolytic carbon covered C/C composite maxillofacial implant retrieved 
from the human body after 8 years 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE (ISSN: 0957-4530) 24:(3) pp. 821-
828. (2013) 
IF: 2.316**, Nyelv: angol 

3.2.2. Elfogadott cikk : 

4. Béla Sebők, Gábor Kiss, Gábor Dobos, Ferenc Réti, Tamás Majoros, Olga H Krafcsik 
Novel instrument and method for the investigation of small permeation fluxes of gases through different 
membranes 
MEASUREMENT (ISSN: 0263-2241) &:(&) p. &. Paper &. (2013) 
IF: [0.836**], Nyelv: angol 

3.2.3. Benyújtott, de el még nem fogadot cikk: 

Gábor Kiss, Béla Sebők, Péter J Szabó, Árpád F Joób and György Szabó 
Surface analytical studies of maxillofacial implants: influence of the pre-operational treatment and the 
human body on the surface properties of retrieved implants 
Journal of Craniofacial Surgery 

3.2.4. Előkészületben levő cikk: 

   M. Vörös, Stefan Wippermann, Bálint Somogyi, D. Rocca, A. Gali, G. T. Zimanyi, and G. Galli  
Germanium nanoparticles with exotic core phases for solar energy conversion: a density functional 
study 

3.2.5. BMEs angol nyelvű TÁMOP kiadványban megjelent: 

Béla Sebők, Gábor Kiss, Gábor Dobos, Ferenc Réti, Tamás Majoros, György Szabó 
Surface analytical investigation of Ti maxillofacial miniplates retrieved from the human body. 
In: PhD Conference of the Doctoral School for Physics: organised by the Doctoral School of Physics of the 
Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 2012.06.22. pp. 41-45. ISBN: 978-963-313-065-0  

3.2.6. Megjelent poszter: 

Béla Sebők, Gábor Kiss, Péter J Szabó, Gábor Dobos, Ferenc Réti, Árpád F Joób and György Szabó: Surface 
analytical studies of maxillofacial implants: influence of the human body on the surface properties  
17. AOFA -  Angewandte Oberflächenanalytik, Soest, Deutschland, 24-27 Sept. 2012 
 

4. Mágneses rétegszerkezetek és nanorészecskék kísérleti és elméleti 
vizsgálata 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók: Dr. Balogh László, Dr. Lévay Péter, Dr. Palotás Krisztián, Dr. Szunyogh László, 
Dr. Udvardi László, Dr. Varga Imre, Dr. Zaránd Gergely 
Doktorjelöltek:  Szalay Szilárd  
Doktoranduszok: Butykai Ádám, Kocsis Vilmos, Orbán Ágnes, Szaller Dávid 
Nappali hallgatók: Bolla Róbert, Héricz Dalma, Czopf Anna 

A FePt filmek mágneses anizotrópia energiájára (MAE) vonatkozó vizsgálatainkat 
kiterjesztettük a nem-sztöchiometrikus ötvözetekre és megmutattuk, hogy adott hosszútávú 
kémiai rendezetlenség mellett a MAE a vas koncentrációval növekszik. [1] Részletesen 
tanulmányoztuk a kicserélődési kölcsönhatások és a MAE változását Fe és FePt 
határfelületén. Az így kapott spin-modellt mezoszkopikus szimulációkban használtuk fel és 
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megmutattuk, hogy a Fe/FePt határfelület egy doménfal mágnesezettség profiljában éles 
átmenetet idéz elő. [5] Ab initio számításokkal vizsgáltuk különböző rétegződési hibák 
hatását a hcp Co mágneses anizotrópiájára és a kísérletekkel összhangban azt találtuk, hogy az 
elszigetelt hibák általában csökkentik a mágneses anizotrópia energiát, valamint két közeli 
hiba kölcsönhatása következtében a MAE tovább csökken. [2] 

Spin-dinamika szimulációkkal vizsgáltuk a kicserélődési eltolódás (exchange bias) jelenségét 
az IrMn/Co határfelületen. Az ehhez szükséges spin-modellt ab initio számításokból nyertük. 
Eredményeinkből egyértelműen azt a konklúziót lehetett levonni, hogy ebben a rendszerben 
az exchange bias jelensége a határfelületen fellépő Dzsalosinszkij-Moriya kölcsönhatás 
következménye. [5] 

Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk a mágneses kölcsönhatások 
hőmérsékletfüggésének vizsgálatára. Ennek fő oka a hőmérsékleti spin-fluktuációk 
következtében fellépő elektronszerkezet változásban keresendő. Innen következik annak 
szükségszerűsége, hogy a kicserélődési kölcsönhatásokat nem-kollineáris mágneses 
környezetben számoljuk. Újszerű elméleti és számítási fejlesztésünk segítségével sikerült 
kielégítően magyaráznunk a bcc vas magnon spektrumának ’termális lágyulását’. [4] 

Pásztázó alagútmikroszkóp (STM) elméletünket kiterjesztettük tetszőleges tű-orientációra 
pályafüggő alagutazás figyelembevételével. A módszert a W(110) felület vizsgálatára 
alkalmaztuk, különös tekintettel az atomi kontrasztinverzió tű-orientáció függését 
tanulmányoztuk. Ezenkívül a módszer segítségével, kísérleti adatok felhasználásával 
javaslatot tettünk a legvalószínűbb tű-orientációra grafit(0001) felületen. STM kutatásainkat, 
amelyek részben a TÁMOP támogatásával valósultak meg, egy összefoglaló cikkben 
foglaltuk össze [6]. 

 Publikációk 
[1] Effects of composition and chemical disorder on the magnetocrystalline anisotropy of Fe(x)Pt(1-x) alloys , C 
J Aas, L Szunyogh, and R W Chantrell, Europhysics Letters 102, 57004 (2013)  

[2] Effect of stacking faults on the magnetocrystalline anisotropy of hcp Co: a first-principles study, C J Aas, L 
Szunyogh, R F L Evans, and R W Chantrell, rXiv:1304.1353 

[3] Exchange coupling and magnetic anisotropy at Fe/FePt interfaces, C.J. Aas, P.J. Hasnip, R. Cuadrado, E.M. 
Plotnikova, L. Szunyogh, L. Udvardi, R.W. Chantrell, arXiv:1306.3642  

[4] Interatomic exchange interactions in non-collinear magnets , A. Szilva, M. Costa, A. Bergman, L. Szunyogh, 
L. Nordström, and O. Eriksson, arXiv:1305.1477  

[5] Exchange Bias driven by Dzyaloshinskii-Moriya interactions, R. Yanes, J. Jackson, L. Udvardi, L. Szunyogh 
and U. Nowak, arXiv:1305.2308  

[6] Three-dimensional Wentzel-Kramers-Brillouin approach for the simulation of scanning tunneling 
microscopy and spectroscopy, K. Palotás, G. Mándi, and W. A. Hofer, Frontiers of Physics, elfogadva (2013). 

 

5. A statisztikus fizika módszereinek alkalmazása adaptív, önszerveződő 
rendszereknek modellezésére 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók: Dr. Kertész János, Dr. Keszthelyi Tamás 
Doktorjelöltek:  - 
Doktoranduszok: Rácz Éva, Stippinger Marcell 
Nappali hallgatók: Hegedűs Tamás 
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A különböző infrastruktúrák modellezésére használt komplexhálózatok csomópontjainak 
megfertőződésével, tönkremenetelével lavinaszerű jelenségek indulhatnak meg. Buldyrev es 
mtsai által írt cikk (Nature 464, 1025--1028, 2010), azt taglalja, hogy a hálózatok egymással 
összefügghetnek, mint például a villamosenergia-hálózat és a kommunikációs hálózat, melyek 
egymásnak kölcsönösen kiszolgáltatottak. Ezeknek a hálózatoknak a modellezésére 
Stippinger Marcell saját C++ nyelvű Monte Carlo szimulációs kódot fejlesztett, amiben 
bevezette a hálózatok gyógyulásának lehetőségét is. A gyógyulást a tönkremenő csomópontok 
szomszédjai érik el új kapcsolatok létesítésével, fenntartva a hálózat működőképességét. 
Kimutatható, hogy kellően nagy erőfeszítés, azaz nagy gyógyulási hajlam esetén a 
hálózatokban kialakuló lavinák megakadályozhatóak, és az a kritikus gyógyulási 
valószínűség, ahol ez megtörténik, a hálózatok két viselkedési formáját választja el. A kritikus 
valószínűség alatti, széteső hálózatokban a csomópontok kapcsolatainak átlagos száma 
csökkenő tendenciát mutat. A kritikus valószínűség feletti, túlélő hálózatokban a 
csomópontok között egyre több új él létesül, és a hálózat egyre ellenállóbbá válik. A kritikus 
gyógyulási valószínűség ismerete elengedhetetlen annak a minimális költségnek a 
meghatározásához, ami a lavinaszerű meghibásodások megakadályozásához szükséges.[1] 

 

 Publikációk 

 
 [1] Enhancing resilience of interdependent networks, M. Stippinger and J. Kertész, In: Proceedings of the PhD 
Conference 2013 of the Doctoral School of Physics Budapest University of Technology and Economics. 
Budapest, Magyarország, 2013.05.17. Budapest:  
 

6. Nukleáris technikai kutatások 
A kutatásban részt vesznek:  
Oktatók: Dr. Aszódi Attila, Dr. Czifrus Szabolcs, Dr. Fehér Sándor, Dr. Légrády Dávid, Dr. 
Pokol Gergő, Dr. Pór Gábor, Dr. Sükösd Csaba, Dr. Szalóki Imre 
Doktorjelöltek:  Rovni István  
Doktoranduszok: Buday Csaba, Gerényi Anita, György Hunor, Herein András, Hülber 
Tímea, Kovács Noémi, Lamperth Máté, Lantos Judit, Lazányi Nóra, Matulik Gábor, Náfrádi 
Gábor, Papp Gergely, Pócza Tamás, Stelczer Gábor  
Nappali hallgatók: - 
 
A Nukleáris Technikai kutatási terület a korábbi Projekt Előrehaladási Jelentésben (PEJ3) írt 
témák mellett kibővült orvosi-fizikai kutatásokkal is. Ezek a kutatások elsősorban az orvosi 
diagnosztikában és terápiában használatos eszközök paramétereinek optimalizálására, 
hatékonyságuk növelésére, a sugárterek tervezésének új módszereire és a beteget ért 
sugárdózisok csökkentésére irányultak.  
 
Nemzetközileg is értékelt eredmények születtek a fúziós kutatási területen is, elsősorban a 
koreai KSTAR tokamakon.  
 
Az európai goFastR projekt keretében tervezett, ALLEGRO nevű, Közép-Európában 
megépülő gázhűtésű gyorsreaktor termohidraulikai viselkedésének vizsgálatára épült az L-
STAR kísérleti berendezés. Ennek modellezésére történtek vizsgálatok Computational Fluid 
Dynamics (CFD) módszerekkel.  
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A beszámolási periódusban a tématerületen dolgozó doktoranduszok 12 előadással járultak 
hozzá a Fizikai Tudományok Doktori Iskola PhD Konferenciájának sikeréhez. A 
doktoranduszok közül négyen hosszabb cikkben is összefoglalták kutatási eredményeiket, a 
többiek absztraktokat írtak a PhD Konferencia nyomtatásban is megjelenő kiadványában.  
 
Publikációk:  
 
Konferencia közelmények:  
 
M. Lampert: Measurements with the final KSTAR BES diagnostic  system 
In: PhD Conference of the Doctoral School for Physics: organised by the Doctoral School of Physics of the 
Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 2013.05.17 
 
J. Lantos: First simulational and experimental test of a new SiPM based PET detector module 
In: PhD Conference of the Doctoral School for Physics: organised by the Doctoral School of Physics of the 
Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 2013.05.17 
 
G. Matulik: CFD analysis of flow field in L-STAR facility 
In: PhD Conference of the Doctoral School for Physics: organised by the Doctoral School of Physics of the 
Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 2013.05.17 
 
G. Náfrádi: Radiation shielding calculations of APD camera for KSTAR tokamak 
In: PhD Conference of the Doctoral School for Physics: organised by the Doctoral School of Physics of the 
Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0009. Budapest, Magyarország, 2013.05.17 
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló megadása egy 
táblázatban 
 

Projekt címe A projekt 
tervezés 
alatt áll   

A projekt 
megindult 
kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

1. Molekuláris elektronika   X - 
2. Szélessávú optikai és 
magneto-optikai 
spektroszkópia 

  X - 

3. Felületfizika   X - 
4. Mágneses 
rétegszerkezetek és 
nanorészecskék kísérleti és 
elméleti vizsgálata 

  X - 

5. A statisztikus fizika 
módszereinek alkalmazása 
adaptív, önszerveződő 
rendszereknek 
modellezésére 

  X - 

6. Nukleáris Technika   X - 
 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 

A tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infra-
struktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal 
való 
együttműködé
s 

Publikációk Új 
módszerta
n 
elsajátítása 

Egyé
b  

1. Molekuláris elektronika X X X X  
2. Szélessávú optikai és 
magneto-optikai 
spektroszkópia 

X X X X  

3. Felületfizika X X X X  
4. Mágneses 
rétegszerkezetek és 
nanorészecs-kék kísérleti 
és elméleti vizsgá-lata 

X X X X  

5. A statisztikus fizika 
módszereinek alkalmazása 
adaptív, önszerveződő 
rendszereknek 
modellezésére 

X X X X  

6. Nukleáris Technika X X X X  
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Indikátorok megadása 

 Megjelent 
(elfogadott) 
folyóiratcik
kek száma 

Megjelent 
(elfogadott
) 
konferenci
a 
publikáció
k száma 
 

Bevont 
oktatók 
száma  
(minden 
oktató, aki 
kifizetést 
kapott 
és/vagy a 
projekt 
szakmai 
megvalósításá
ban részt vett) 

Bevont 
hallgatók száma 
(minden 
hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a 
projekt szakmai 
megvalósításáb
an részt vett) 

1.Molekuláris 
elektronika 

3 2 7 9 

2. Szélessávú optikai és 
magnetooptikai 
spektroszkópia 

8 2 6 10 

3. Felületfizika 4 11 18 10 
4. Mágneses 
rétegszerkezetek és 
nanorészecskék kísérleti 
és elméleti vizsgálata 

6 12 8 14 

5. A statisztikus fizika 
módszereinek 
alkalmazása adaptív, 
önszerveződő 
rendszereknek 
modellezésére 

0 1 2 3 

6. Nukleáris Technika 2 11 8 8 
Összegzett indikátorok 23 39 49 54 
A projekt végére elvárt 
indikátorok 

15 30 18 10 
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6.14 Pszichológia Doktori Iskola 

A PsziDI korábban már teljesítette a vállalt indikátorait. 
 
A binokuláris látás fejlődése című részfeladat korábban lezárult. Lásd: PEJ02. 
 
Az emberi tanulás mechanizmusai és zavarai” című részfeladat korábban lezárult. Lásd: 
PEJ03.  
 
A skizofrénia kóroki alcsoportjai részfeladat 2013.01.01-től indult. Megkezdtük a Elmélet-
vezérelt, szisztematikus neurokognitív kutatáshoz a beteg alcsoportok kialakítását. Ötven 
betegből álló vizsgálati csoportunkban két alcsoport különült el határozottan egymástól (S és 
Z klaszter) olyan tesztek egy részén mutatott teljesítmények alapján, mely tesztek egyébként 
következetesen és megbízhatóan  különítik el  a skizofrén betegeket egészséges kontroll és 
más mentális betegségben szenvedő személyektől. Tizenhárom, skizofréniában szenvedő, 
fiatal férfi páciensnél a normális B>J féltekei aszimmetria megfordulását (J>B) tapasztaltuk a 
gyrus rectus (BA 11) esetén - itt még hasonló eltérést korábban nem azonosítottak. Azt az 
óvatos következtetést is levonhatjuk, hogy a verbális munkamemória és a verbális fluencia 
károsodása, a neurológiai fejlődési jegyek gyakoribb előfordulása (és a SG aszimmetria 
fordulása) elkülöníti a skizofrénia betegeket az egészséges kontrollszemélyektől. Továbbá, 
ezekhez a károsodásokhoz társuló téri-vizuális munkaemlékezeti zavara, a váltási (és gátlási) 
végrehajtó működés károsodása, a szemantikus fluencia kifejezettebb volta, a szenzoros 
integráció még súlyosabb (és dominálóan bal testfélen jelentkező) zavara egy jóval 
kedvezőtlenebb alcsoportot jellemez a betegségen belül. 
 
A Pszichológia Doktori Iskola támogatásban részesült hallgatói az alábbi munkákat 
végezték el: 
 
Konferenciaelőadások és poszterek: 
 
Kovács, P., Németh, K., Kovács, Gy., Vakli, P., Zimmer, M. (2013). Noise-induced modulation of the 
event-related potential is similar for various high-level stimulus categories. Learning & Perception. 
Volume 5. pp.47. (poster; presented at the V. Dubrovnik Conference on Cognitive Science – DuCog 
2013). 
 
 Ildikó Király, Szilvia Takács, Zsuzsa Káldy, Erik Blaser: Long-term recall of rhyming text: 
Preschoolers are better than adults. TeaP (Tagung experimentell arbeitender Psychologen) Bécs, 2013. 
március 24-27. 
 
Lukács, Ágnes; Kemény, Ferenc (2012) Different forms of implicit learning in typical development 
and SLI. 4th UK Cognitive Linguistics Conference, London, 2012. július 10-12. Előadás 
 
Lukács, Ágnes; Kemény, Ferenc (2012) Different forms of implicit learning in typical development 
and SLI. SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis, intervention. Warsaw, 5-8 July 
2012. Poszter. 
 
Lukács, Ágnes; Kemény, Ferenc (2012) Different forms of implicit learning in typical development and SLI. 
Lifespan perspectives on implicit and explicit learning. Brussels, 8-9 September 2012. Poszter. 
 
Lukács, Ágnes; Kemény, Ferenc (2012) Age-related changes in three different forms of implicit learning across 
the lifespa Lifespan perspectives on implicit and explicit learning. Brussels, 8-9 September 2012. Poszter. 
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A Doktori Iskolában futó K+F projektek állapotának összefoglaló 
megadása egy táblázatban 

 

Projekt címe A projekt tervezés 
alatt áll   

A projekt 
megindult kutatási 
fázisban van 

A projekt 
megindult 
publikációs 
eredmények 
vannak  

A projekt nem 
indult meg 
(elmaradás 
egymondatos 
indoklása) 

Az emberi 

tanulás 

mechanizmusai 

és zavarai 

  x  

A binokuláris 
látás fejlődése 
 

  x  

A  skizofrénia 

kóroki 

alcsoportjai 

 x   

 

A tehetséggondozás projektenkénti szerepéről egy összefoglaló táblázat 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Modern 
infrasturktúrával 
való 
kutatómunka 

Nemzetközi 
kutatókkal való 
együttműködés 

Publikációk Új módszertan 
elsajátítása 

Egyéb  

Az emberi 

tanulás 

mechanizmusai 

és zavarai 

x x x x  

A binokuláris 
látás fejlődése 
 

x x x x  

A  skizofrénia 

kóroki 

alcsoportjai 

x     

 

Publikációs adatok megadása  
 
Gerván P, Gombos F, Kovacs I 
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Perceptual learning in Williams Syndrome: Looking beyond averages. 
PLOS ONE in press: (2012) 
IF: [4.411**] 
 
G Jandó, E Mikó-Baráth, K Markó, K Hollódy, B Török, I Kovacs 
Early onset binocularity in preterm infants reveals experience-dependent visual development in humans. 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA in press: pp. Early edition 1-Early edition 4. (2012) 
IF: 9.771** 
 
Hudák M, Jakab Z, Kovács I 
Phenomenal qualities and the development of perceptual integration. 
In: Liliana Albertazzi (szerk.) The Wiley-Blackwell Handbook of Experimental Phenomenology: Visual 
Perception of  Shape, Space and Appearance. 
Chichester: John Wiley & Sons, 2012. 
 (ISBN: 9781119954682) 
 
Bódizs R, Gombos F, Kovács I 
Sleep EEG fingerprints reveal accelerated thalamocortical oscillatory dynamics in Williams syndrome. 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 33:(1) pp. 153-164. (2012) 
IF: 3.201** 
 
M Hudak, P Gervan, B Friedrich, A Pastukhov, J Braun, I Kovacs 
Increased readiness for adaptation and faster alternation rates under binocular rivalry in children. 
FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 5: 7 p. Paper 128. (2011) 
IF: 1.940* 
 
Kovacs I, Mikó-Baráth E, Markó K, Hollódy K, Török B, Jandó G 
Ready to experience: Binocular function is turned on earlier in preterm infants. 
In: Society for Neuroscience Annual Meeting. Washington DC, Amerikai Egyesült Államok, 2011.11.12-
2011.11.17. Paper 530.  
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Indikátorok megadása 
 

Í  Megjelent 
folyóratcikkek 
száma 

Megjelent 
konfrencia 
publikációk 
száma 

Bevont oktatók 
száma száma 
(minden oktató, 
aki kifizetést 
kapott és/vagy a 
projekt szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Bevont hallgatók 
száma (minden 
hallgató, aki 
kifizetést kapott 
és/vagy a projekt 
szakmai 
megvalósításában 
részt vett) 

Az emberi 

tanulás 

mechanizmusa

i és zavarai 

3 3  2  4  

A binokuláris 
látás fejlődése 
 

1  2 1  2  

A  skizofrénia 

kóroki 

alcsoportjai 

    

Összegzett 
indikátorok 

6 13 3 6 

A projekt 
végére várt 
indikátorok 

5 10 4 10 

 
A támogatás hasznosulása 
• Kemény Ferenc a támogatás ideje alatt PhD fokozatot szerzett 
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7. Szakmai megvalósítás a szakkollégiumokban 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő szakkollégiumok célja, 
hogy az egyetemi oktatást kiegészítve gyakorlati lehetőségeket, és szakmájukat szerető 
közösséget biztosítsanak az érdeklődő hallgatóknak. Öntevékeny, nonprofit szervezetek, 
melyeknek vezetése és tagsága is diákokból áll. Ez az egyik olyan előny, ami színessé teszi 
programjaikat, hiszen a saját korosztályukat szólítják meg. A szakkollégiumok szakmai 
újdonságokat igyekeznek mutatni a tagjaiknak és a hallgatóknak különböző szakmai 
programok szervezésével. A pályázat keretében is olyan dolgokra pályáztak, amik 
hozzájárultak a szakkollégiumok fejlődéséhez, hogy azzal még több lehetőséget 
biztosíthassanak társaiknak a fejlődésre. 

A beszámolási időszakban véghezvitt projektek nagy része tanfolyam, tréning, vagy 
valamilyen oktatás szervezése volt, melyekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a szakkollégium 
tagjai, illetve az adott karok diákjai fejleszthessék képességeiket, vagy valamilyen 
újdonsággal ismerkedhessenek meg. Fontos kiemelni, hogy a szigorúan vett szakmai fejlődés 
mellett sok programban helyet kapott az egyének fejlesztése, hogy az iparba kikerülve ne csak 
szakemberek legyenek, hanem a műszaki értelmiség rétegét gazdagíthassák. 

 

A félév során megrendezésre került egy szakkollégiumi találkozó 41 fővel, ahol BME 
szakkollégiumai jobban megismerhették egymást, megoszthatták tapasztalataikat, 
megvitathatták az aktuális problémákat. 

 

Zielinski Szilárd Szakkollégium 

 

1. Projektmanagement tréning 
A képzést 2013. március 23-án tartottuk meg, 8 hallgató részvételével. A projektmenedzsment 
tréninget Drimál István, az Easy Learning cég trénere és tulajdonosa tartotta. Többször tartott 
képzéseket számunkra, ezért a csoport képességeinek ismerete segítségére volt a könnyebb és 
gyorsabb kapcsolat kialakításához. A képzés célja, hogy a tanulók képessé váljanak a 
projektek előkészítésére, tervezésére, végrehajtására, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére, 
valamint  a projektek utánkövetésére is. 

 

2. Prezentáció tréning 
A tréning egy több részből álló tréningsorozat második része. Ennek a modulnak a célja, hogy 
a hallgatókat megtanítsa, a prezentációk során miként kell viselkedni, mozogni vagy, hogy 
milyen is a helyes beszédtechnika. Az egyik legfontosabb dolog azonban az, hogy 
megtanulhatjuk a helyes időbeosztást a bemutatónk legnagyobb sikere érdekében. A tréning 
sorozatot Drimál István tartotta, aki már több tanfolyamot is tartott a Szakkollégiumunk 
számára. 

3. Karriermanagement tréning 
A tréning egy több részből álló tréningsorozat harmadik része. A tréning során a 
következőkkel ismerkedhettek meg a résztvevők: a személyiség szerepe a karrierépítésben, 
alkalmasság és kompetenciák a karriermenedzsment folyamatában, pályamodellek kialakítása. 
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Lényegében tehát azt tanulhatták meg, hogy miként építhetik hatékonyan a karrierjüket. A 
tréning oktatója ez alkalommal is Drimál István volt. 

 

4. Konfliktusmanagement tréning 
A tréning egy több részből álló tréningsorozat negyedik része. A képzésen a résztvevő 
hallgatók megismerkedtek a különféle konfliktus típusokkal és meg tanulták azok jellemzőit, 
hogy felismerhessék azokat az adott helyzetben, valamint megtanulhatták, milyen módon 
tudják megoldani ezeket a kialakult konfliktusokat. Az oktató, csak úgy, mint a többi modul 
esetében, Drimál István volt. 

 

5. Időgazdálkodás tréning 
A tréning egy több részből álló tréningsorozat ötödik része. Ez a modul abban segít, hogy 
hogyan is osszuk be az időnket, ha sok a teendő. A rendelkezésünkre álló idő megfelelő 
beosztását nagyban akadályozza, ha nem tudjuk megkülönböztetni egymástól, hogy mi az, 
ami fontos és mi az, ami sürgős. A tréningen ehhez kaphattak segítséget a résztvevők. Az 
oktató Drimál István volt, az EasyLearning kft.-től. 

 

6. Szarvas tanulmányút 
A Szakkollégium szervezésében 2013.02.22.-én szakmai kiránduláson vettünk részt, mely 
során megtekintettük a Szarvason található Halászati és Öntözési Kutatóintézetet (HAKI), 
illetve Békésszentandráson az 1942-ben épült duzzasztóművet és a közvetlenül mellette épülő 
kisvízerőművet. Az új kisvízerőmű a Hármas-Körös bal partján kialakítandó megkerülő 
csatornára épül és átlagosan évi 8,6 GWh villamos energiát fog termelni, ami megfelel kb. 
3000 háztartás teljes éves villamos energia fogyasztásának. Az építkezés várhatóan idén 
tavasszal befejeződik, így szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy még szárazon 
megnézhettük a vízerőművet. 

 

7. Dunaújváros tanulmányút 
2013. április 12-én látogatást tettünk a dunaújvárosi kikötőbe. 

Látogatásunk során Simon Csaba műszaki vezető körbevezettet minket a létesítmény 

területén. Továbbá beszélt a kikötő létesítéséről, az ebből fakadó problémákról mely döntően 
a partfal mögötti töltés nem megfelelő feltöltéséből fakad. Ezek után Szabó Gyula igazgató 
tartott prezentációt a kikötő által bonyolított forgalomról. Utunk során megtekintettük a 
Pentele hidat melyről rövid összefoglalót halhatunk egyik társunk előadásában. A 
tanulmányút másik fő célja a Tassi zsilip megtekintése volt. 

Itt a bejárás során hallhattunk a zsilip történetéről, építési körülményeiről. A kiránduláson 20 
fő vett részt. 

 

 

8. Kecskemét tanulmányút 
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A kecskeméti KÉSZ Kft-hez szervezett üzemlátogatásunk során alaposabban is 
megismerhettük, hogy hogyan készülnek az acél szerkezetek. Juhász Péter és Boros László 
vezetésével minden egyes állomását bejártuk a termelési folyamatnak. Nem csak azt 
ismerhettük meg, hogy hogyan működik egy ilyen előregyártó üzem, hanem már a tervezéssel 
és a későbbi kivitelezéssel kapcsolatban is kaptunk néhány hasznos tanácsot. 

A szerkezetépítő szakirány minden ágazatának nagyon hasznos volt a kirándulás, mert nagyon 
alaposan tanulmányozhattuk a gyártási folyamatot, az anyagok minősítését és azt is, hogy mi 
a teendő a kivitelezés során. A hallgatók is nagy érdeklődést mutattak és sok kérdésükre 
kaptak választ a kirándulás során,a cég munkatársai készségesen válaszoltak minden 
kérdésünkre. Résztvevők: 19 fő 

 

9. Kőröshegy tanulmányút 
A tanulmányút célja Magyarország első passzívházának és legnagyobb völgyhídjának 
szakmai megismerése volt. A helyszíni építménybejárás előtt láthattunk egy előadást, amiben 
bemutatták a Kőröshegyi völgyhíd építésének folyamatát. 

Az előadás után bejártuk a hídmesteri irodának helyet adó épületet, ami egyben Magyarország 
első passzívháza, vagyis energiaellátás szempontjából teljes mértékben önellátó. 
Lehetőségünk nyílt a fűtési rendszer és elektromos energia ellátó rendszer megismerésére. Az 
épület bejárása jelentős környezettudatossági szemléletformáló szereppel bírt a jelenlévő 
hallgatók számára. 

A látogatás a Kőröshegyi völgyhíd nyugati hídfőjének bejárásával folytatódott. Résztvevők 
száma: 12 fő 

 

10. Szlovén tanulmányút (Zágráb, Ljubljana) 
A Zielnski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium 29 fővel 2013. június 7-9-én egy háromnapos 
tanulmányúton vett részt. Az első nap úti célja Zágráb volt, ahol a városi sportcsarnokot 
néztük meg helyi szakember vezetésével, mely esetben érdekes hazánkban nem található 
mérnöki megoldásokkal találkoztunk. Ezután turisztikai célpontokat vettünk célba: a 
Postojnai-barlangot és a Bledi-tavat. Az éjszakát Ljubljanában töltöttük egy hostelban. A 
második napon Triesztet kerestük fel ahol a csoport egyik fele a különleges fogas és 
hagyományos üzemű villamost vették tüzetesebben szemügyre, a csoport másik fele a 
kikötőben töltötte a délelőttöt, ahol a Moló Sartorión található tengerészeti vízmércét 
szemlélte meg mely műszaki kultúrtörténeti emlék, illetve magának a kikötő elrendezésével 
ismerkedtek a vízépítés iránt érdeklődő hallgatók. 8-án délután Longarone mellé a Vaiont-
gáthoz utaztunk, ahol egy hegyomlást követő vízátbukás miatt 1963-ban majdnem 3000 
ember vesztette életét. Az UNESCO felvette az 5 legtanulságosabb mérnöki hiba listájára az 
eseményt. 9-én Ljubljanában néztük meg a város vasúttörténeti parkját, majd egy kis 
városnézés következett. Hazafele menet a Bajánsenye mellett levő Kerka-patakra épült jóléti 
tározót néztük meg, majd az onnan nem 

messze lévő szlovén-magyar vasútvonal nagyműtárgyait a Zsuzsa-alagúttal és a nagyrákosi 
viadukttal, melyet kimondottan a természet védelme miatt építettek. 
Résztvevők száma: 29 fő 
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11. Várostervezési Napok 2013 
Az idén már 4. alkalommal, 2013. február 28 és március 4. között került megrendezésre a 
Zielinski Szilárd Szakkollégium Kör-Vas-Út tagozatának 4 napos házi rendezvénysorozata, a 
Várostervezési Napok, amely az érdeklődő hallgatók számára projekt szemléletű, a karok 
hallgatói közötti együttműködést igénylő feladat megoldása köré épül fel. Idén összesen 47 fő 
vett részt a rendezvényen (28 fő építőmérnök, 7 fő közlekedésmérnök, 16 fő építészmérnök 
hallgató), akiket 8 csapatba osztottak a szervezők. A tervezési feladat témája általában egy 
városi csomópont vagy útszakasz áttervezése a fenntartható, élhető környezet megteremtése 
érdekében, mind építészeti, mind közlekedési szinten. Idén a szervezők választása a 
Műegyetem rakpartra esett, a Szabadság híd és a Rákóczi híd közötti szakaszon. A hallgatók 
lehetőséget kaptak a fantáziájuk megmozgatására, innovatív ötletek beépítésére a projektbe. A 
pénteki helyszínbejárás után a hétvégén folyó műhelymunka lezárására hétfőn került sor a XI. 
kerületi Önkormányzat dísztermében. A prezentációkat és a területről készült maketteket 5 
tagú, a karok oktatóiból és szakértőkből álló zsűri értékelte: Dr. Bocz Péter az Út- és 
Vasútépítési Tanszékről, Dr. Mándoki Péter a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszékről, Dr. Pálfy Sándor az Urbanisztika Tanszékről, Ekés András a Városkutatás Kft. 
ügyvezető igazgatója és végül az Önkormányzattól, Takács Viktor Főépítész Úr, aki egyben a 
zsűri elnöke is volt. 

 

12. Irodaszerek 
A Zielinski Szilárd Szakkollégium működéséhez szükséges irodaszerek beszerzésére került 
sor a pályázat során. A beszerzett irodaszerek túlnyomórészt papíráruk és az ehhez 
kapcsolódó eszközök. A papírárukat a versenyek során a hallgatók rendelkezésére 
bocsátottuk, továbbá a tervfeladatok, TDK dolgozatok, és a szakkollégium dokumentációs 
munkáihoz is rendelkezésre állnak. 

 

13. Zielinski Szakest 
A Szakkollégiumunk története első alkalommal, 2013. április 24-én szervezett  össz-
szakkollégista szakestet, nem minden előzmény nélkül. A Földmérő Kör 1959 óta minden 
évben megrendezi a Földmérő Szakestet, mely az Építőmérnöki Kar egyik legrégebbi 
hagyománya, a Vízépítő Kör a hetvenes évek óta rendez szakestet, mely rendezvényt tavaly 
élesztettek újra. A szakkollégium megalakulása utáni évben már besegített az Építőmérnöki 
Szakest megrendezésében is, de önálló szakestje nem volt. Ezt az űrt pótolta a mostani 
rendezvényünk, mely tényleg rólunk, mint Szakkollégiumról szólt, nem csupán tagozatunkról, 
vagy külsősökről. Fontos volt ez a szervezetünk életében, mivel szakkollégiumként csak úgy 
működhetünk hatékonyan együtt, ha folyamatosan vannak közös rendezvényeink, így nem 
izolálódnak el egymástól tagozataink. 

Résztvevők száma: 34 fő 

 

14. Zielinski Sportnap 
A Zielinski Szilárd Szakkollégium tagjai 2013. április 13-án, szombat délelőtt egy csapatépítő 
sportnapot tartott a BME Sportközpontban. Tekintettel arra, hogy a szakkollégiumi 
tevékenység nem kizárólag szakmai/tudományos munkából áll, hanem közös szociális és 
egyéb tevékenységekből is, ez egy remek alkalom volt a közösségi szellem erősítése céljából. 
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A sportnapon kizárólag labdarúgás volt terítéken, vegyes csapatokkal, így nem kizárólag 
azonos tagozatokból játszottak szakkollégisták egymással. 

A „hivatalos” sportnap után már többen is jelezték, hogy hajlandóak lennének máskor is 
együtt focizni, így elérte célját a program, mivel sikerült beindítani a szakkollégistákat azon 
az úton, hogy keressék egymás társaságát ha mozgásról van szó. 

Résztvevők száma: 21 fő 

 

15. Öregdiák találkozó 
Az Építőmérnöki Öregdiák-találkozó célja a karon végzett mérnökök és aktív hallgatók közti 
kapcsolat kialakítása. A rendezvény idén harmadjára került megrendezésre és egy jeles 
alkalom, mint a Vásárhelyi Pál Kollégium 50. jubileumi évfordulójával lett kibővítve. Itt 
kerülnek kiosztásra mindazon díjak, amelyeket azon hallgatóknak, oktatóknak, cégeknek 
osztunk, akik munkájukkal, támogatásukkal sokat tettek az elmúlt időszakban a Kari 
közösségi életért, szakmai fejlődésért. A rendezvénnyel reméljük, hogy felmenő rendszerben 
ki tudunk alakítani, egy olyan hagyományt, melyen minden kitüntetett, aktívan tevékenykedő 
és meghívott örömmel vesz részt és ezzel sikerül kiépíteni egy olyan fórumot, ahol a múlt és 
jelen találkozásával könnyebben lesz majd alakítható a jövő. 

 

16. AutoCad Civil3D szoftveroktatás - kezdő 2012 
Az AutoCAD Civil 3D az elmúlt években piacvezetővé vált az építőmérnöki, azon belül is az 
infrastruktúra-tervezés területén. Beépített funkcióinak köszönhetően a mérnökök a 2D-s 
szerkesztés helyett intelligens objektumokkal 3D-ben modellezik a tervezett létesítményt, 
mely dinamikusan követi az esetleges legapróbb változásokat is, időt és energiát megtakarítva 
a tervezőnek. 

A műegyetemi képzést kiegészítendő szükséges a hallgatók felkészítése a munkavállalók 
mindenkori igényeinek megfelelően, s az elmúlt évek azt tükrözik, hogy a szoftver jelenléte 
meghatározó mind a magyarországi, mind a nemzetközi piacon, így a hallgatók egy mai, 
bárhol jól használható tudásra tesznek szert ezen a tanfolyamon. Az oktatás időtartama: 7 
alkalommal 3 óra. Az oktatáson 20 hallgató vett részt. 

 

17. AutoCad Civil3D kezdő 2013 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2012/2013 tavaszi félévben ismét szerveztünk 
AutoCAD Civil 3D kezdő szoftveroktatást. A tanfolyam ezúttal is megtelt, 16 fő vett részt az 
oktatásokon. Az oktatást Nagy Péter, a Számalk Zrt. munkatársa tartotta. A tanfolyam 7-szer 
3 órás bontásban zajlott, ezúttal is a legkülönbözőbb témákat érintve. Az oktatás alapvető 
célja, hogy minél alaposabban megismertesse a hallgatókat a program alapvető funkcióival és 
szerkesztési eljárásokkal, vagy épp a különböző beállítási lehetőségekkel, hogy amikor ezek 
használatára kerül sor már könnyedén tudják azokat alkalmazni az egyes feladataik során. Az 
oktatáson 16 hallgató vett részt. 
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18. AutoCad Civil3D szoftveroktatás - haladó 2013 
2012/2013 tavaszi félévében újfent megtartottuk az AutoCAD Civil 3D haladó szintű oktatást. 
Az oktató ez alkalommal is Nagy Péter volt. A tanfolyam 7-szer 3 órás felbontásban valósult 
meg. A cél az volt, hogy a már alapszintű ismeretekkel rendelkező hallgatók megtanulják a 
szoftver bonyolultabb funkcióit és azokat használni is tudják az egyre inkább komplex 
szerkesztési feladataik során, valamint, hogyan tudnak más programok segítségével, például 
felhasználandó adatok betöltésével gyorsítani a munkafolyamaton. Az oktatáson 16 hallgató 
vett részt. 

 

19. Nemetschek Allplan szoftveroktatás 
A tanfolyam 2012/2013 tavaszi félévben valósult meg. Az oktatást ez alkalommal a Számalk 
Zrt. egy oktatója tartotta. A szoftver magas színvonalon oldja meg az épületek és építmények 
tervezésével kapcsolatos feladatokat. A tanfolyam célja, hogy megmutassa a hallgatóknak, 
hogy tudják a saját feladataikat elvégezni a programmal. illetve, hogy megismerjék magát a 
programot, hiszen egyre inkább elterjed a használata. A program leginkább a szerkezetépítő 
ágazat hallgatóinak nyújt segítséget. A tanfolyamon 20 fő vett részt, az oktatás anyaga 10-szer 
2 órás alkalmakra lett lebontva. 

 

20. GEO5 szoftveroktatás 
2012/2013 tavaszi félévben került meghirdetésre a GEO5 szoftveroktatás. A tanfolyamon 
feldolgozott témák 10-szer 2 órás alkalmakra lettek szétosztva. A szoftver leginkább a 
mélyépítő ágazat hallgatóinak, nyújt nagy segítséget, hiszen a program kifejezetten a 
földmunkákkal kapcsolatos számítási elemekkel lett ellátva. A program ismerete számukra 
nagy előnyt jelent az Msc-s tanulmányaik során, csakúgy, mint a munkaerőpiacon. A 
tanfolyamon 9 hallgató vett részt, az oktatások szerdánként folytak a Mérnök Műhelyben. 

 

21. EXCEL szoftveroktatás 
A napjainkban kissé alulértékelt szoftvert szinte napi szinten használják a műszaki 
szakemberek. Ez indokolja, hogy a jövő építőmérnökei alaposabban megismerjék és 
tudásukat elmélyítsék. A képzés során az alapfunkciókon felül megismerkedtünk olyan 
feladat specifikus megoldásokkal melyek nem egyértelmű megoldásokat jelentenek olyan 
problémákra, amelyekkel a szakma gyakorlása során találkozhatunk. A tréningen tanultak 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a hallgatók egy általános programmal és annak haladó 
szintű ismeretanyagával megoldjanak számos eddig Excellel megoldhatatlannak tűnő 
problémát. 16 fő vett részt a tanfolyamon. 
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A tehetséggondozás szakkollégiumban való megvalósításáról egy összefoglaló táblázat 

 

A tehetséggondozás 
formája 

Szakmai 
előrehaladás 

Közösségformálás Személyiségfejlesztés Szakmai/karrier 
versenyképesség 
növelése 

Egyéb 

Projektmanagement 
tréning 

x x x x  

Prezentáció tréning x x x x  

Karriermanagement 
tréning 

x x x x  

Konfliktusmanagement 
tréning 

x x x x  

Időgazdálkodás 
tréning 

 x x x  

Szarvas tanulmányút x x  x  

Dunaújváros 
tanulmányút 

x x  x  

Kecskemét 
tanulmányút 

x x  x  

Kőröshegy 
tanulmányút 

x x  x  

Szlovén tanulmányút 
(Zágráb, Ljubljana) 

x x  x  

Várostervezési Napok 
2013 

x x  x  

Irodaszerek      

Zielinski Szakest x x  x  

Zielinski Sportnap  x    

Öregdiák találkozó  x  x  

AutoCad Civil3D 
szoftveroktatás - kezdő 
2012 

x   x  

AutoCad Civil3D 
kezdő 2013 

x   x  
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AutoCad Civil3D 
szoftveroktatás - 
haladó 2013 

x   x  

Nemetschek Allplan 
szoftveroktatás 

x   x  

GEO5 szoftveroktatás x   x  

EXCEL 
szoftveroktatás 

x   x  

 

 

Eddigi tevékenységek táblázatos megadása  
 

A 
tehetséggond
ozás formája 

Versenyek Tréningek Tanulmányutak Egyéb  Egyéb 

Jellege Városterve
zési napok 

x x szoftveroktatások rendezvény
ek 

Résztvevők 
száma 

47 8+7+4+5+
6= 30 

20+19+12+29+
25=105 

20+9+16+16+20+
16=97 

34+21+70
=125 
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Indikátorok megadása 
 
 

 Bevont 
szakértők/meghívott 
előadók száma  

Bevont hallgatók száma  

Projektmanagement 
tréning 

1 8 

Prezentáció tréning 1 7 

Karriermanagement 
tréning 

1 4 

Konfliktusmanagement 
tréning 

1 5 

Időgazdálkodás 
tréning 

1 6 

Szarvas tanulmányút 3 25 

Dunaújváros 
tanulmányút 

3 20 

Kecskemét 
tanulmányút 

1 19 

Kőröshegy 
tanulmányút 

2 12 

Szlovén tanulmányút 
(Zágráb, Ljubljana) 

6 29 

Várostervezési Napok 
2013 

5 47 

Irodaszerek 0 80 

Zielinski Szakest 0 34 

Zielinski Sportnap 0 21 

Öregdiák találkozó 15 70 

AutoCad Civil3D 
szoftveroktatás - kezdő 
2012 

1 20 

AutoCad Civil3D 
kezdő 2013 

1 16 
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AutoCad Civil3D 
szoftveroktatás - 
haladó 2013 

1 16 

Nemetschek Allplan 
szoftveroktatás 

1 20 

GEO5 szoftveroktatás 1 9 

EXCEL 
szoftveroktatás 

1 16 

Összegzett indikátorok 46 484 

A projekt végére várt 
indikátorok 

30 230 

 

 
Tehetséggondozás eredménye: 

Szakkollégiumunk 6 tagja részt vehetett a 2013-as OTDK-n. Elért eredményeik és témáik az 
alábbi táblázatban olvashatók. 

 

Mennyire zöld egy 
alapozás? 

Kardos Nóra, Végh 
Renáta 

geotechnológia, 
geodézia, műszaki 
földtudomány 

második 

 
Hidrológiai modell 
vizsgálatok a bükkös-
patak vízgyűjtőjén 

Széles Borbála vízépítés és 
környezetvédelem 

második 

 
Műtárgyak 
tönkremeneteléből fakadó 
bizonytalanság árvízi 
elöntések modellezésénél 

Pálfi Gergely vízépítés és 
környezetvédelem 

harmadik 

 
Folyami hordalékmérési 
eljárások vizsgálata 

Németh Dániel vízépítés és 
környezetvédelem 

harmadik 

 
Vegyes szemösszetételű 
folyómeder 
morfodinamikájának 
numerikus vizsgálata 

Török Gergely 
Tihamér 

vízépítés és 
környezetvédelem 

második 

 

 

 



179 
 

Építész Szakkollégium 

 

Az Építész Szakkollégium tavaszi szemeszterében a rendszeres programok közé tartozó 
Photoshop kurzus indult, melynek fő témája a látványtervezés. Az adott témák minden 
alkalommal gyakorlati példákon kerültek bemutatásra, annyi elmélettel, hogy későbbi önálló 
alkalmazás tudatos legyen. A gyakorlati példák a modellszerű grafikától a valósághű 
látványtervig tartalmaztak megoldásokat. 

Bár az építészet esetében, mint kreatív, technológiai és kulturális diszciplína esetében 
rendszerint a tágabb értelemben vett tereken van a hangsúly, szükségszerű, hogy ezen terek 
formát is öltsenek. A huszonegyedik század első évtizedeiben a legkülönbözőbb kütyük és 
tárgyak korát éljük, amely tárgyak a magas szintű esztétikai és divat elvárásoknak felelnek 
meg, de technológiailag is meg kell hogy állják a helyüket. A Forma előadássorozat gyakorló 
építészekkel, építészettörténészekkel, filozófusokkal járta körül, hogy miként reflektált és 
reflektál ezen folyamatokra az építészet, mit jelent és jelentett az építészeti forma különböző 
korokban és hogyan gondolkodnak erről az építészek valahol a parametrikus láz vége felé, a 
gazdasági világválság közepén. 

Az Épületkritikai kurzus középpontjában az építészetkritika közéleti műfaja, praxisa és 
lehetőségei voltak. Az építészetkritikus eszközkészletét, szerepköreit és közegét a 
szeminárium gyakorlati órái hazai és nemzetközi szövegek elemzésével és saját témák egyéni 
és csoportos feldolgozásával tárták fel a félév során. Ennek megfelelően a kurzus célja a 
kritikai tevékenység lehetőségeinek és kortárs megjelenési formáinak feltérképezése mellett 
elsősorban a szövegírás, a szerkesztés, az érvelés gyakorlati elsajátítása, illetve a nyomtatott 
sajtó hagyományos szövegformáin és eszközein túli nyilvánosság innovatív technológiáinak 
és közlésformáinak megismerése is volt. 

A félév során a kijelölt és választott olvasmányokat elemző szemináriumi órák váltakoztak 
az egyes témákat saját szövegekkel feldolgozó gyakorlati órákkal. A kurzushoz 
vonalvezetésül szolgált Alexandra Lange könyve az építészeti szövegírásról. A gyakorlati 
órákra készítendő feladatok tematikus, 1000 szavas szövegek voltak, amik előre megadott 
vagy önállóan választott témát jártak körül. Ezeket az órákat megelőzően a szövegeket kétfős 
csoportokra bontva, rotációban készítették elő szerzőként és szerkesztőként a szövegekkel 
foglalkozó hallgatók, ezzel is modellezve az építészet és városkritika készülésének valós 
közegét. A kész szövegeket az óra előtt legalább két nappal a kurzus minden résztvevője 
megkapja és elolvassa, így a hallgatóknak a gyakorlati órán adódott lehetőségük az elkészült 
szövegek alapos megvitatására. 

A Kortárs makettező technikák kurzus keretében a Pécsi Országos Színházi találkozóhoz 
kapcsolódtunk egy fa makett-installáció építésével. A tervezés közben felvettük a kapcsolatot 
a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának építész hallgatóival. Hosszú 
videokonferenciák eredményeképpen jutottunk el ahhoz a koncepcióhoz, amelyet végül 
megépítettünk. A nagyméretű makett lényege, hogy léceket eltolva rögzítettük egymáshoz, 
így keskeny nyílásokat kaptunk , amelyeken bekukkantva a mese-és rajzfilmvilág 
meghatározó alkotásai közül láthattunk néhányat képekben. A képeket a fal mögött rejlő 
szerkezethez rögzítettük, a lécsorok között pedig egy fa korongot forgatva nézhettük végig 
meseképeket. Ezeket különböző magasságban építettük meg, hogy a Poszt legifjabb látogatói 
is maguk irányíthassák a "képnézegetőt" A Színház térre néző oldalán kihagyott lécek pedig 
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csak sejtetik mi is lehet bent. A kivitelezés részben a pécsi építészhallgatók stúdiójában, 
részben pedig a helyszínen, vagyis a Színház téren zajlott. 

 

 

A tehetséggondozás szakkollégiumban való megvalósításáról  összefoglaló táblázat 

 

 

A 
tehetséggondoz
ás formája 

Szakmai 
előrehalad
ás 

Közösségform
álás 

Személyiségfejles
ztés 

Szakmai/karri
er 
versenyképess
ég növelése 

Egyéb  

Szakkollégiumi 
honlap 
fejlesztése 

 x  x  

Műtermi 
eszközberuházá
sok 

   x  

Fotó és 
nyomdatechnik
ai kurzus 

x   x  

Kortárs 
Portugál 
Építészet tan.út 

x x  x  

Alumni előadás  x  x  
Látványtervező 
kurzus 

x   x  

Biennale 
tanulmányút 

x x  x  

Photoshop 
kurzus 

x   x  

Forma 
előadássorozat 

x   x  

Épületkritikai 
kurzus 

x   x  

Kortárs 
makettező 
technikák 

x x    
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Eddigi tevékenységek táblázatos megadása  
 

 

A 
tehetséggondo
zás formája 

Versenyek Tréningek Tanulmányutak Egyéb  

Jellege  x x x 

Résztvevők 
száma 

 83 25 14 

 

 
Indikátorok megadása 
 
 

 Bevont szakértők/meghívott 
előadók száma  

Bevont hallgatók száma  

Fotó és 
nyomdatechni
kai kurzus 

1 12 

Kortárs 
Portugál 
Építészet 
tan.út 

0 14 

Alumni 
előadás 

0 14 

Látványtervez
ő kurzus 

1 12 

Biennale 
tanulmányút 

0 11 

Photoshop 
kurzus 

1 30 

Forma 
előadássoroz
at 

4 9 

Épületkritikai 
kurzus 

1 10 

Kortárs 
makettező 
technikák 

0 10 

Összegzett 
indikátorok 

8 122 

A projekt 
végére várt 
indikátorok 

18 143 
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BME Management Szakkollégium 

 

A BME Management Szakkollégiumban 2012. december 31. és 2013. június 30. között több 
különböző szakmai program megvalósításán dolgoztunk. Beszámolónk ennek megfelelően az 
egyes szakmai programokat fogja bemutatni, amelyeket több oldalról is támogatott a pályázat. 

 

PROjektmenedzsment Klubdélután 

2013 tavaszán három témakörben rendeztünk klubdélutánt. A félév első előadásán Miskolczi 
Péter, a Magyar Nemzeti Filmalap gyártási igazgatója jött el beszélgetni a következő 
témában: „Filmipar és filmművészet egy producer szemével”, melyben a hazai filmgyártás 
helyzetéről, annak akadályairól volt szó.  

Második előadásunkon Török L. Gábor, az Antroporg Consulting Kft. ügyvezető igazgatója 
beszélt a virtuális team-ek sikertényezőiről a csapattagok, illetve a management 
szempontjából az alábbi címmel: Virtuális csapatmunka – paradigma vagy bullshit?  

Harmadik előadásunkon Csanádi Péter, az MCS Kft. társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója, 
vezetésével egy 2 órás worshop keretében a résztvevők Myers-Briggs típusindikátorok 
(MBTI) segítségével ismerhették meg saját személyiségüket. 

A klubdélután jellegből fakadóan mindhárom rendezvény lehetőséget biztosított az előadást 
követően kérdésekre, majd kötetlen beszélgetésekre is a szakemberekkel.  

 

Szakmarathon 2013 – Vállalkozásindítás, vállalkozói kultúra 

 

2013 márciusában hatodik alkalommal került megrendezésre a SzakMarathon című 
programsorozat, melynek célja idén a vállalkozói szellem felélesztése, a vállalkozói kultúra 
fejlesztése és megismertetése volt az egyetemisták körében. Erre az ívre fűztünk fel 3 napban 
6 darab előadássorozatot, amelyek közösen komplex képet adnak erről az ökoszisztémáról, de 
a programokon a részvétel önmagukban is hasznos lehet. A programjainkra az IT, a Design és 
a Gaszro világából hívtunk vállalkozókat, emellett a pénzügy, a tanácsadás és networking 
szerepét is megvitatták a start-up ökoszisztéma prominens szereplői, majd a programsorozatot 
az INNOversitas Üzleti Innovációs Verseny zárta.  

 

Business English 
 
A kurzus célja az volt, hogy az üzleti életben hasznosítható angol nyelvű tudást biztosítson a 
megjelent hallgatóknak. Ezt gyakorlat orientált órák keretein belül értük el, valamint a hetente 
feldolgozandó szakmai anyaggal. A kurzus ezen felül segítséget nyújtott az üzleti 
nyelvvizsgára való felkészüléshez is, amely a hallgatók többsége számára a diploma 
megszerzésének egyik feltétele. 
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Üzleti alapozó kurzus 
 
A hallgatók a kurzus során megtanulták mikroökonómiai szempontból és a piac 
szempontjából értelmezni és elemezni a vállalatot és annak működését.  Továbbá a kurzus 
kiemelt feladata volt, hogy a tanulókkal gyakorlati feladatokon keresztül megismertesse a 
vállalat tevékenységi rendszerét és a köztük fennálló kapcsolatokat és képessé tegye őket, 
hogy a szervezetek elemzése során felismerjék és értelmezni tudják az alapvető szervezeti 
modelleket. A kurzus zárásaként a résztvevők 2-4 fős csapatokban egy vállalkozás ötletét és 
üzleti tervét prezentálták az oktatónak és a többi kurzuson résztvevő hallgatónak. 
 

Önismeret és vezetői szerepek 

 

A kurzus célja, hogy  a BME Management Szakkollégium tanulásra és tapasztalat szerzésre 
épülő képzési programjában elássa azt a szerepet, hogy a sokféle szakterületről érkező 
hallgatók, szakkollégiumi pályájuk elején megismerjék az önismeret fontosságát a vezetői 
szerepekben és elkezdjenek aktívan gondolkodni a hozzájuk leginkább illő vezetési stílusról. 
Emellett széleskörű képet kapjanak a vezetéstudomány önismeretéhez és a vezetői 
szerepekhez kapcsolódó témaköreiről.  

 

A tehetséggondozás szakkollégiumban való megvalósításáról  egy összefoglaló táblázat 

 

 

A tehetséggondozás 
formája 

Szkmai 
előrehaladás 

Közösségformálás Személyiségfejlesztés Szakmai/karrier 
versenyképesség 
növelése 

Egyéb 

PROjektmenedzsment 
Klubdélután 

x x  x  

Szakmarathon 2013 x  x x  

Business English x  x   

Üzleti alapozó kurzus x  x x  

Önismeret és vezetői 
szerepek 

x  x x  
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Eddigi tevékenységek táblázatos megadása  
 
 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Versenyek Tréningek Tanulmányutak Egyéb  

Jellege x x  A: 
Előadások 

B: 
Képzések 

C: 
Workshop 

Résztvevők 
száma 

39 10  A:365 

B:27 

C:25 

 

 
Indikátorok megadása 
 
 

 Bevont 
szakértők/meghívott 
előadók száma  

Bevont hallgatók száma  

PROjektmenedzsment 
Klubdélután 

3 124 

Szakmarathon 2013 26 265 

Business English 1 10 

Üzleti alapozó kurzus 1 17 

Önismeret és vezetői 
szerepek 

1 10 

Összegzett 
indikátorok 

32 476 

A projekt végére várt 
indikátorok 

40 300 
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Szent-Györgyi Albert Szakkollégium 

 

1. Angol kurzus 
A tudományos életben elengedhetetlen az angol nyelv ismerete, ezért az elmúlt félévekben 
rendszeresen szerveztünk Angol kurzust. A leendő mérnökök számára fontos, hogy 
eredményeiket angol nyelven megoszthassák egymással. Ezen a kurzuson a résztvevők 
szabadon választott témákban tartanak angol nyelvű tudományos előadásokat, melyeket 
kérdésekés vita követ, szintén angolul. Az előadás után megbeszélik a fontosabb 
szakkifejezések jelentését és azt, hogyan érdemes felkészülni egy idegen nyelvű előadás 
tartására. A félévben csak három alkalom volt, azonban a kurzust a következő félévben is 
folytatni kívánjuk. 

A félévben a kurzusból egy alkalom volt megtartva, Niesz Krisztián előadásával, aki a 
ChemAxon kémiai információs cég alkalmazott fejlesztője. Az előadás „Introduction to 
chemical information technology” címen futott, 19 résztvevőel. 

 

2. Szent-Györgyi Albert Konferencia –Gyögyszerkémia és gyógyszeripar 
Ezzel a címmel került megrendezésre, immár hetedik alkalommal a Szakkollégium egyik 

legnagyobb eseménye, a Szent-Györgyi Albert Konferencia, mely idén április 12-13-án volt 
megtartva az egyetem Ch. épületében. A program kialakításakor elsődleges szempont volt, 
hogy aktuális témákról essen szó a Konferencián. Igyekeztünk olyan témákat felvonultatni, 
melyek átfogó képet adnak a szerves vegyipar és a gyógyszeripar jelenlegi helyzetéről, és 
segítenek belelátni a munka világába, mintegy választ adva a kérdésre: mely területeken is 
fogunk tudni elhelyezkedni végzett mérnökként?  

A konferencia első napján a megnyitó után plenáris előadásokon vehettek részt az 
érdeklődők, melyek keretében megismerkedhettek a gógyszerkutatás folyamataival, 
különböző fázisaival, és a gyógyszerfejlesztéssel, emellett különböző minőségbiztosítási és 
farmakokinetikai vizsgálati módszerekkel. A második nap folyamán lehetőséget biztosítottunk 
diákok számára a Konferencián. Kritérium volt, hogy csak olyan saját kutatási eredmény 
adható elő, amely kapcsolódik a Konferencia témájához. Hallgatók érkeztek a Műegyetemről, 
és a Semmelweis Egyetemről egyaránt, előadásaikra péntek délelőtt került sor. A nap 
folytatásaként két előadást hallgathattak az érdeklődők gyógyszer újjáélesztésről, illetve 
peptid-konjugátumos gyógyszerhatóanyag célbajuttatásról, majd egy kerekasztal-
beszélgetéssel zártuk a Konferenciát a gyógyszeripar jelenéről és jövőjéről három meghívott 
szakemberrel.  

Szervezőként és hallgatóként egyaránt sok hasznos tapasztalattal, tudással és élménnyel 
lettünk gazdagabbak e két nap alatt. Megemlítendő még, hogy a megkérdezett résztvevők is 
sok új dolgot ismerhettek meg, melyek fontos háttértudást képezhetnek az egyetemi 
mérnökképzésükhöz. 

A Konferencia első napján 44, második napján 25 fő vett részt. A konferencia weblapja: 
http://szasz.ch.bme.hu/konferencia2013 
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A tehetséggondozás szakkollégiumban való megvalósításáról  összefoglaló táblázat 

 

 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Szkmai 
előrehaladás 

Közösségformálás Személyiségfejlesztés Szakmai/karrier 
versenyképesség 
növelése 

Egyéb  

Angol kurzus x   x - 

Szent-Györgyi 
Albert 
Konferencia 

x   x - 

 

 
Indikátorok megadása 
 

 Bevont szakértők/meghívott 
előadók száma  

Bevont hallgatók száma  

Angol kurzus 1 19 

Szent-Györgyi 
Albert Konferencia 
12. nap 

4 44 

Szent-Györgyi 
Albert Konferencia 
2. nap 

5 25 

Összegzett 
indikátorok 

10 88 

 

Angol kurzus 

Előadó Cím Időpont Résztvevők száma 

Niesz Krisztián 
Introduction to chemical 
information technology 

2013. március 20. 19 
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A konferencia előadásai 

Előadó Cím 

Pap Lászlóné 
Mindent a betegért! Gyógyszergyártás és 
minőségbiztosítás 

Dr. Ludányi Krisztina 
Kromatográfiás módszerekkel kapcsolt 
tömegspektrometria alkalmazása a 
gyógyszerkutatásban és orvosi kémiában 

Dr. Révész Piroska 
Innovatív technológiájú gyógyszerkészítmények 
kutatása és fejlesztése 

Dr. Keserű György Miklós 
Bevezetés a gyógyszerkutatás preklinikai 
szakaszába 

Dr. Szentirmay Éva 
Régi gyógyszerek újjáélesztése 
Drug Repositioning 

Dr. Hudecz Ferenc  Célbajuttatás peptid-konjugátumokkal 

Dr. Greiner István 

Kerekasztal-beszélgetés a gyógyszeripar jelenéről 
és jövőjéről 

Dr. Bátori Sándor 

Dr. Nyerges Miklós 

Diákelőadások 

Kirsch Klára 
Célzott rákgyógyszerek prediktív biomarkereinek 
vizsgálatához szükséges diagnosztikai és 
bioinformatikai fejlesztések 

Juriga Dávid 
Hatóanyagleadás nyitó-záró mechanizmussal 
rendelkező biokompatibilis gélekből 

Szabó Kitti 
Az in vivo patkány modell alkalmazhatóságának 
értékelése a humán OCTN2 és a patkány Octn2 
transzporter fehérjék vizsgálata során 

Müller Judit 
Új in vitro kémiai modell a foszfolipidózis 
előrejelzésére a gyógyszerkutatás korai fázisában 

Németh János 
Hordozós fémkatalizátorok vizsgálata szerves 
kémiai szintézisekben 
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Ilkei Viktor 
A (-)-bannucin és a (-)-5'-epibannucin első 
szintézise. A szén-szén kötés egyszerű kialakítása. 

 

 

Simonyi Károly Szakkollégium 

 

A Simonyi Károly Szakkollégium célkitűzése a vizsgált időszakra a Szakkollégium jelenlegi 
tagjainak és a kar hallgatóinak képzése. 

A pályázaton elnyert támogatásból finanszírozott programok összeállításakor is figyelembe 
vettük, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Karon (továbbiakban VIK) a hallgatóknak 
szüksége van szakmai fejlődést biztosító, az egyetemi oktatást kiegészítő képzésre, illetve 
olyan készségfejlesztő ismeretek elsajátítására, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy most 
fejleszthessék a saját közösségüket, illetve a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket segítse. 

A BME VIK hallgatójaként többen átélik azt a (sokszor kellemetlen) tapasztalatot, amikor az 
önállólabor feladat bemutatásakor, illetve a diplomamunka védésén kell először 
szembesülniük azzal, hogy társaság előtt kell bemutatni szakmai eredményeiket. A 
Szakkollégium igyekszik minél több lehetőséget teremteni arra, hogy a fiatalok 
megtanulhassák, hogy hogyan kell eredményesen felkészülni egy ilyen alkalomra 
(prezentáció elkészítése, testbeszéd, illem stb.) és hogy kell a gyakorlatban helyt állni. 

A pályázat keretein belül szervezett tréningek egy része arról szól, hogyan készülhetnek fel a 
résztvevők az egyetemi, és később a munkabeli kihívásokra, egy része pedig a speciális 
szakmai tudás mélyítéséről. Az egyének fejlesztése mellett cél az is, hogy a Simonyi Károly 
Szakkollégium fejlődjön, aminek egyik legjobb eszközének tartjuk az egyéni fejlődésből 
származó előnyöket, amiket tagjaink megnövekedett tudásuk segítségével visszaforgatnak a 
szakkollégiumba. Ezzel adnak lehetőséget a következő generációnak is arra, hogy elsajátítsák 
az alapvető készségeket, és tovább fejleszthessék saját magukat és a közösséget is. 

 

A tréningek általában 3 napig tartottak, a megszokott környezettől távol, ami hozzájárult az 
eredményességhez, hiszen kiszakadva a komfortzónából, a résztvevők csak a feladatra és az 
új dolgokra koncentráltak. 

A hétvégék célja a tudás átadása mellett az is, hogy a kreatív gondolkozást, a csapatmunkát 
megerősítse, mely a szakkollégium működésének és fejlődésének egyik alapvető eleme. 

Egy-egy program sokak számára nyújtott lehetőséget valamilyen készségének fejlesztésére: a 
programokat szakkollégisták szervezték és bonyolították le, ezzel is új tapasztalatokat 
szerezve, a résztvevők számára pedig új tudást, kapcsolatépítést, egy közösségbe való 
szorosabb bekapcsolódást tettek lehetővé. Emellett ezek a tréningek hozzájárultak ahhoz is, 
hogy az eredményes hallgatók előadóként is kipróbálhassák magukat, és átadhassák tudásukat 
társaiknak. 

A beszámolási időszakban megvalósult tréningek: projektmenedzsment alkalmazása szakmai 
csoportban, önismereti tréning, konferencia PR tréning, motiváció, delegálás tréning, vezetői 
készségfejlesztés. 
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A tehetséggondozás szakkollégiumban való megvalósításáról  összefoglaló táblázat 

 

A tehetséggondozás 
formája 

Szakmai 
előrehaladás 

Közösségformálás Személyiségfejlesztés Szakmai/karrier 
versenyképesség 
növelése 

Egyéb  

Projektmenedzsment 
alkalmazása 
szakmai csoportba 

x   x  

Önismereti tréning  x x x  

Konferencia PR 
tréning 

x   x  

Motiváció, 
delegálás tréning 

x x x x  

vezetői 
készségfejlesztés 

x x x x  

 

Eddigi tevékenységek táblázatos megadása  
 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Versenyek Tréningek Tanulmányutak Egyéb  

Jellege  x x  

Résztvevők 
száma 

 200 55  
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Indikátorok megadása 
 

 Bevont 
szakértők/meghívott 
előadók száma  

Bevont hallgatók száma  

Projektmenedzsment 
alkalmazása 
szakmai csoportban 

1 15 

Önismereti tréning 1 25 

Konferencia PR 
tréning 

1 7 

Motiváció, 
delegálás tréning 

1 8 

vezetői 
készségfejlesztés 

0 145 

Összegzett 
indikátorok 

4 200 

A projekt végére 
várt indikátorok 

0 704 

 

Közlekedésmérnöki Szakkollégium 
 

A Közlekedésmérnöki Szakkollégium a pályázat negyedik szakaszának végére a kitűzött 
célokat elvárható ütemben teljesítette. 
 
Szakkollégiumi kiadvány 
 
A félév során elkészült a szakkollégiumi kiadvány, melynek szakmai tartalmát a párizsi 
tanulmányút beszámolója adja. A kiadványt az érdeklődő hallgatók között osztottuk szét, 
hogy jobban megismerhessék a szakkollégiumot. 
 
Készségfejlesztő tréning 
 
A szakkollégium tagjainak, és a BME hallgatóinak meghirdettünk egy készségfejlesztő 
tréninget, melyen 100 érdeklődő tudott részt venni 2013. február 22-24 között Szajolon. 
A tréningen önismeretet, tárgyalás- és előadástechnikát, csoportszerepeket tanultak, illetve 
kiscsoportokban gyakorlati feladatokat oldottak meg. A képzés célja az volt, hogy olyan 
gyakorlatot szerezzenek a résztvevők, amit az egyetemen, majd későbbiekben a munkájuk 
során is hatékonyan tudnak felhasználni. 
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Budapesti villamosok előadás 
 
Közlekesésmérnöki Szakkollégium szervezésében 2013. április 16-án megtartott előadáson a 
szakkollégium tagjai és a kar érdeklődő hallgatói speciális ismereteket szerezhettek a 
budapesti villamosok működéséről, szerkezeti felépítéséről. 
 
Nosztalgia villamosok előadás 
 

A Közlekesésmérnöki Szakkollégium szervezésében 2013. május 7-én megtartott előadáson a 
szakkollégium tagjai és a kar érdeklődő hallgatói speciális ismereteket szerezhettek a 
nosztalgia villamosok működéséről, szerkezeti felépítéséről, múltjáról és jelenéről. Az 
előadáson 24 hallgató vett részt. Az előadáson résztvevők különleges oktatási segédanyagot 
vehettek át. 

A tehetséggondozás szakkollégiumban való megvalósításáról összefoglaló 
táblázat 

 

A tehetséggondozás 
formája 

Szakmai 
előrehaladás 

Közösségformálás Személyiségfejlesztés Szakmai/karrier 
versenyképesség 
növelése 

Egyéb  

készségfejlesztő 
tréning 

X X X X  

Budapesti villamosok 
előadás 

X   X  

Nosztalgia 
villamosok előadás 

X   X  

 

Eddigi tevékenységek táblázatos megadása  
 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Versenyek Tréningek Tanulmányutak Egyéb  

Jellege  x   

Résztvevők 
száma 

 139   
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Indikátorok megadása 
 
 Bevont szakértők/meghívott 

előadók száma  
Bevont hallgatók száma  

Készségfejlesztő tréning 1 100 

Budapesti villamosok 
előadás 

1 15 

Nosztalgia villamosok 
előadás 

1 24 

Összegzett indikátorok 3 139 

A projekt végére várt 
indikátorok 

6 93 

 

Liska Tibor Szakkollégium 

 

A 2012. december 31. - 2013. június 30-ig tartó periódusban a Liska Tibor Szakkollégium 
összesen hét fő tétel finanszírozására használta fel a TÁMOP-4.2.2.B-10/1 pályázati 
konstrukció támogatását.  

2013 tavaszán a szakkollégium összesen 4 szakmai előadást / műhelyt szervezett aktív tagjai 
számára. Ezen szakmai programok egyrészt gyakorlati ismeretek elsajátítását tették lehetővé a 
projektmenedzsment, valamint a szervezetben való működés területén, másrészt egy mai 
sikeres gazdasági szakember számára elengedhetetlen ismereteket adtak át a résztvevőknek az 
adózás és a hazai startup cégek vonatkozásában.  

A tagok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóitól sajátíthatták el a 
leginkább naprakész ismereteket. A Szervezetben való működés című kurzus során a fiatalok 
megtanulták a hatékony munkamegosztás módszereit esettanulmányok feldolgozásával, 
megismerték a szervezeti kultúra sajátosságait, és felmérésének lehetséges módszereit, 
valamint egy csoportjáték keretében a csoportjelenségek és – viselkedés jellemzőit is. A 
Projektmenedzsment tréning egy egynapos gyakorlatorientált képzés volt. A résztvevők egy 
projekt tervezési, megvalósítási és lezárási fázisának sikeres lebonyolítási technikájába 
nyertek betekintést. Az Adók és ellenőrzések előadássorozat az adózás rendjével, 
adóvizsgálatokkal, transzferárazással, a HÉA irányelvekkel és a jövedéki adózás kérdéseivel 
foglalkozott részletesen. Ezek a témák – aktualitásukból fakadóan – a diákok naprakész 
tudását bővítették, és szemléletformáló hatással bírtak a háztartások-vállalatok-állam szinergia 
árnyaltabb megítéléséhez. A Startup cégek helyzete Magyarországon című kurzus átfogó és 
alapvető ismereteket tárt a szakkollégium tagjai elé. Az előadáson a résztvevők üzleti 
elemzési technikákkal és az érdekcsoportok elvárásaival ismerkedtek meg. 
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A bemutatott előadások / műhelyek célja az volt, hogy a szakkollégium tagjai az egyetemi 
kereteket meghaladó szinten, kisebb csoportokban mélyedhessenek el egy-egy 
tématerületben, és problémamegoldásra fókuszáló gyakorlati tudást szerezzenek. A  
visszajelzések alapján a felkért oktatók a csoportok szintjének és elvárásainak megfelelő 
képzéseket nyújtottak, így a célok megvalósítása sikeresnek bizonyult. 

A szakmai előadások mellett 2013 tavaszán a szakkollégium könyvtárfejlesztést is 
végrehajtott. A folyamatosan bővülő könyvtár minden szakkollégista számára hozzáférhető, 
elsősorban tankönyveket és szakkönyveket tartalmaz, hogy segítse a hallgatók tanulmányait 
és kutatási tevékenységét. A könyvek rendelésekor a szakkollégium kiemelt figyelmet 
fordított arra, hogy a könyvek a közgazdaságtan széles tématerületét lefedjék, illetve hogy az 
idegen nyelvű gyűjtemény is bővüljön. 

2013 januárjában a Liska Tibor Szakmai Hetet hirdető molino és roll-up rendelésére került 
sor. A szervezők célja az volt, hogy közelebb hozza az egyetemen oktatott tárgyak, szakmák 
„nagy neveit” a hallgatókhoz. A fiatalabbak esetében a szakmai ismeretekkel történő bővítést, 
még a felsőbb évesek esetén az aktuális gazdasági helyzetbe történő bepillantást jelentette a 
rendezvény. A molino és a roll-up segített a rendezvény megismertetésében, és várhatóan az 
érdeklődők visszalátogatását is serkenteni fogja. 

A LisKaLand elnevezésű gazdasági szimulációs tábor népszerűsítését támogatta a  megrendelt 
roll-up, valamint a kilincsre akasztható szórólapok és a kihelyezett plakátok. A szóróanyagok 
által nagyobb eredménnyel vonhatók be a szakkollégium tagjai a nyári programba. 
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A tehetséggondozás szakkollégiumban való megvalósításáról összefoglaló 
táblázat 

 

A 
tehetséggondozás 
formája 

Szkmai 
előrehaladás 

Közösségformálás Személyiségfejlesztés Szakmai/karrier 
versenyképesség 
növelése 

Egyéb  

Szervezetben 
való működés 
kurzus 

  x x  

Projektmenedzsm
ent tréning 

x   x  

Adók és 
ellenőrzések 
előadássorozat 

x   x  

A startup cégek 
helyzete 
Magyarországon 

x   x  

Szakkollégiumot 
hirdető 
szóróanyag 
(LisKaLand Roll-
up, kilincsre 
akasztható 
szórólapok és 
plakátok) 

 x   Növelte a 
szakkollégiu
m és 
programjai 
iránti 
érdeklődést 

Könyvtárfejleszté
s 

x   x  

Szakkollégiumot 
hirdető 
szóróanyag 
(Szakhetek  
molino, Roll-up, 
A3-as és A2-es 
plakát, A4-es 
programfüzet) 

 x   Növelte a 
szakkollégiu
m és 
programjai 
iránti 
érdeklődést 

 

 
 
 
 
Eddigi tevékenységek táblázatos megadása  
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A 
tehetséggondozás 
formája 

Versenyek Tréningek Tanulmányutak Egyéb  

Jellege  x  x 

Résztvevők 
száma 

 42  30 

 
Indikátorok megadása 
 Bevont szakértők/meghívott 

előadók száma  
Bevont hallgatók száma  

Szervezetben való 
működés kurzus 

1 6 

Projektmenedzsment 
tréning 

1 8 

Adók és ellenőrzések 
előadássorozat 

1 17 

A startup cégek 
helyzete 
Magyarországon 

1 11 

Szakkollégiumot 
hirdető szóróanyag 
(LisKaLand Roll-up, 
kilincsre akasztható 
szórólapok és 
plakátok) 

0 0 

Könyvtárfejlesztés 0 30 

Szakkollégiumot 
hirdető szóróanyag 
(Szakhetek  molino, 
Roll-up, A3-as és A2-
es plakát, A4-es 
programfüzet) 

0 0 

Összegzett 
indikátorok 

4 72 

A projekt végére várt 
indikátorok 

0 160 

 

 

 

8. Szakmai megvalósítás előrehaladása a TDK műhelyekben 



196 
 

A TDK web portál megújítása  

A projekt korábbi fázisaiban létrejött az új, egységes egyetemi TDK portál, amely egyetemi 
szinten egységesen, teljes körűen támogatja az évenként megrendezésre kerülő kari szintű 
TDK konferenciák szervezését és lebonyolítását. Ezen kívül egységes felületet ad az egyetemi 
TDK-val kapcsolatos információk megosztásához. 
Az elkészült rendszer 2012. szeptemberében használatba vették a hallgatók és az illetékes 
oktatók. Az egyes egyetemi karok ezen keresztül szervezték meg a 2012-es TDK 
konferenciáikat. A rendszerben 1632 felhasználó regisztrálta magát, és használta a TDK 
időszakban. 
Az üzemeltetés során a pozitív tapasztalatok mellett néhány probléma is felmerült, 
amelyeknek javítása a TDK lebonyolítása utáni időszakra esett.  
A valós használat során bebizonyosodott, hogy a korábbi elképzelés a rendszer 
felhasználóinak kezelésével kapcsolatban sajnos számos emberi tényező miatt nem 
alkalmazható hosszú távon, így a kötelező regisztráció vonalán elindulva elkezdődött ennek 
átalakítása. Az új rendszerben minden felhasználónak előre kell regisztrálnia. 
Kialakításra került továbbá az OTDK szervezésének támogatására szolgáló modul. Ebben a 
modulban lehetőség van az egyes OTDK-ra jelölt hallgatók beállítására (amit az eredmények 
oldalon is be lehet állítani). Majd az OTDK-n résztvevő hallgatók kezelésére, utólag az 
OTDK eredmények adminisztrálására. 
Mintaként egy-egy képernyőkép mutatja az elkészült új modul lényegét. Az 1. ábra az 
adminisztratív oldal menürendszerét szemlélteti, ahol egy újabb színnel (a zölddel) felvettük 
az OTDK kezelésére szolgáló funkciókat.  

 
1. ábra 
Itt egyrészt be lehet sorolni az utóbbi 2 év dolgozatai közül a kari szabályoknak megfelelőeket 
OTDK-n induló dolgozatokat. Kezelni lehet az adott OTDK szekcióit, és a már kiválasztott 
dolgozatokat a „dolgozatok” menü pont alatt lehet menedzselni. 
Az OTDK dolgozatok kezeléséhez minden konferencia beállításai között meg kell adni, hogy 
az adott konferencia dolgozatai melyik OTDK szekcióban fognak szerepelni. Ezek után egy 
adott évben kezelt OTDK felület azokat a dolgozatokat fogja listázni, amelyek 
konferenciájához az adott évet adták meg OTDK rendezési évnek (2. ábra). 



197 
 

 
2. ábra 
Ezek után a besorolás felületen megjelennek a dolgozatok (3. ábra). 

 
3. ábra 
A besorolás felületen (3. ábra) az utolsó azon évek dolgozatai kerülnek felsorolásra, 
amelyeket az adminisztrációs felületen bejelöltünk. Lehetőség van egyszerre az összes adott 
helyezettel rendelkező dolgozat besorolására (pl. a Villamosmérnöki Karon az a szabály, hogy 
csak az első helyezettek mehetnek OTDK-ra, de abból az összes). Lehetőség van egyenként 
tetszőleges dolgozatot jelölni, vagy a jelölést visszavonni. 
Amennyiben egy dolgozat szerzője nem kíván mégsem részt venni az eseményen, egy külön 
oszlopban ez is jelölhető. Később a dolgozatok listájában ezek a dolgozatok már nem fognak 
szerepelni. 
A dolgozatok menü pont alatt lehet az egyes dolgozatokat OTDK szekcióhoz rendelni, 
valamint az OTDK lebonyolítása után bejelölni, hogy melyik dolgozat hányadik helyezést ért 
el (4. ábra). 
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4. ábra 
Szekciókat a már korábban megismert módon lehet felvenni, annyi különbséggel, hogy most 
konkrétan az adott OTDK-ra vehetjük fel, hogy milyen szekciókon indulnak a hallgatóink (5. 
ábra). 

 
5. ábra 
 

A 2012. évi őszi házi konferencia utómunkálatai 

A tárgyi projekt TDK alprojektjében a házi konferencián jól szereplők közül a díjazott 
hallgatók és a díjazott konzulens tanárok kiválasztását a kar Tudományos Diákköri Tanácsa 
végezte. A nevezett személyek szükséges adatainak begyűjtését a megfelelő szerződések 
elkészíttetése, majd ezek összeszedése, végül a nem csekély adminisztráció után az összegek 
átutalása következett. A kifizetések kapcsán számos egyeztetés történt.  
A támogatott TDK művekből minden karról egyet-egyet előadtak a május elején 
megrendezett kiskonferencián, amelynek célja megismertetni a színvonalas dolgozatok 
legjobbjait az egyetem minél több hallgatójával és oktatójával. Az előadók, a konzulensek és 
az előadások címe az 1. táblázatban olvasható. A konzulensek röviden összefoglalták a 
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tehetségek megtalálása, segítése, fejlesztése kapcsán megismert tapasztalataikat; pozitív 
tevékenységük szépségeiről, nehézségeiről nagyon sok érdekességet adtak tovább a 
kollégáknak. Ez utóbbi tevékenység az egyetem életében újdonság, az elhangzottak alapján 
érdemesnek látszik rendszeresen ismételni. 
A 2012. novemberi konferencia TÁMOP -4.2.2/B-10/1-2010-0009 pályázat segítségével 
díjazott hallgatók és oktatók névsorát karonkénti bontásban a 2. táblázat tartalmazza, az 
összesített létszámok és a díjazásra fordított összegek az 5. táblázatból ismerhetők meg. 

Az OTDK tavaszi ülésszakaihoz kapcsolódó részvételi díjak 

A 2013. tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
különböző szekcióiban induló legkiválóbb BME hallgatók részvételi költségét jelen projekt 
átvállalta. Jelentős munka volt a tíz különböző szekcióban induló, csaknem 400 hallgató 
nyilvántartása, a számlák bekérése, adminisztratív kezelése. A szekciók helyszínei és 
résztvevők létszáma a 3. táblázatban olvasható. 
A minden páratlan évben megrendezésre kerülő OTDK az a legfontosabb fórum, amelyen a 
tehetséges főiskolai és egyetemi hallgatók tanulmányaikon túlnyúló, önszorgalomból kifejtett 
szakmai tevékenységüket bemutathatják, és egyúttal megismerhetik szűkebb szakterületük 
hazai országos aktuális színvonalát. 
 
Kar  Hallgató Konzulens Cím 

ÉMK Kiss Annamária Földváry Lóránt 
A La Plata évszakos hidrológiai változásainak 
összehasonlítása a GRACE modellek 
eredményeivel 

       

GPK Józsa Viktor Sztankó Krisztián, 
Kun-Balog Attila Gőzporlasztású gázturbina égő vizsgálata 

       

ÉPK Sándor Ákos, 
Vágvölgyi Eszter Varga Imre Térségalapú gazdaságfejlesztés Kalocsa 

vonzáskörzetében 
       
  Lukátsi Marcell Váli István Falerone Animatio 2012 
        

VBK  Balogh Attila Marosi György, Nagy 
Zsombor Kristóf 

Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés 
alkalmazása a gyógyszer technológiában  

       

VIK  Pandur Balázs Németh Géza Érintőképernyős mobil alkalmazások vak és 
gyengénlátók részére 

        

KSK Spohn Márton  Borza Viktor 

A busz-vasút párhuzamosságok 
felszámolásának lehetősége ütemes menetrend 
alkalmazásával a 80-as vasúti fővonal (Bp.-
Miskolc-Sátoraljaújhely) és csatlakozó vonalai 
által lefedett terület példáján 

        

TTK Hajdú Botond, 
Szombathy Péter 

Bőhm Tamás, 
Babarczy Anna 

Vizuális ingerek hatása mozgó hangforrások 
észlelésére 

        

GTK Gréczi Tekla Magyar Mária Innovatív összehajtható papírszék piaci 
bevezetése 
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1. táblázat TÁMOP -4.2.2/B-10/1-2010-0009 díjasok előadása 
 
  Hallgató  Oktató 
Gépészmérnöki Kar  Józsa Viktor  dr. Sztankó Krisztián 
  Gacsai Krisztián  Kun-Balog Attila 
  Nagy Bálint  Kling Sándor 
  Németh Levente  Poós Tibor 
  Kristóf Dániel  Balázs Tibor dr. 
  Czétány László  Dobránszky János dr. 
  Haraszti Péter  Szánthó Zoltán dr. 
    Bene József 
    Zelei Ambrus 
     

Építőmérnöki Kar  Kiss Annamária  dr. Nagy László 
  Jankus Bence  dr. Vígh László      

Építészmérnöki Kar  Dobos Dénes  Kóródy Anna Nóra 
  Cséfalvay Péter  Vukoszávlyev Zorán 
  Gacsályi Kinga Eszter   
  Bukta Katalin   
  Bálint Tamás   
  Csóka Attila Róbert   
  Budai Gabriella   
  Sándor Ákos   
  Losonczy Anna Kornélia   
  Borecz Zsolt   
     
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar  Balogh Attila  dr. Barta Zsolt      

Villamosmérnöki és Informatikai Kar  Pandur Balázs  Kiss Domonkos 
    Tóth Bálint Pál 
    Vörös András 
     

Gazdaságtudományi Kar  Cene Béla  Bátori Zsolt dr. 
  Gréczi Tekla  György László 
  Hári Judit  Kacsuk Zoltán 
  Hartmann Csaba  Karai Éva dr.  
  Homonnai Péter  Laáb Ágnes dr.  
  Kupcsik Réka  Magyar Mária 
  Schandl Anna  Molnár György dr. 
  Timoty Dusán   
     

Természettudományi Kar  Szombaty Péter  dr. Halbritter András  
  Hajdú Botond  dr. Csontos Miklós 
  Tolnai Gábor  Erdei Gábor 
     

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  Spohn Márton  Bauer Tamás 
    dr.  Kovács Gábor 
    Weltsch Zoltán 
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2. táblázat TÁMOP -4.2.2/B-10/1-2010-0009 díjas hallgatók és oktatók, 2012. 
A BME hallgatói az OTDK 16 szekciójából tíz munkájában vettek részt, a karonkénti 
résztvevők létszáma és a részvételi költségek az 5. táblázatban láthatóak.  
 
1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ                                                              résztvevő a BME-ről: 1 hallgató 
2013. április 3-5. 
Rendező intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, 
  Kertészettudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Budapest 
  
3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ                                                                                 résztvevő a BME-ről: 3 hallgató 
2013. április 2-4. 
Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem 
  Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged 
  
7. INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ                                            résztvevő a BME-ről: 19 hallgató 
2013. március 25-27. 
Rendező intézmény: Gábor Dénes Főiskola, Budapest 
  
8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ                                                       résztvevő a BME-ről: 48 hallgató 
2013. április 4-6. 
Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Kar, Eger 
  
  
9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ                                           résztvevő a BME-ről: 32 hallgató 
2013. április 18-20. 
Rendező intézmény: Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Veszprém 
  
10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ                                                   résztvevő a BME-ről: 233 hallgató 
2013. április 24-26. 
Rendező intézmény: Kecskeméti Főiskola 
  Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kecskemét 
   
11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ                    résztvevő a BME-ről: 44 hallgató 
2013. április 2-4. 
Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola, Bölcsészettudományi Kar, Eger 
   
13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS  KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ                                                                                                    
s                                                                                                                            résztvevő a BME-ről: 6 hallgató 
2013. április 4-6. 
Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Eger 
   
14. TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓG IAI  SZEKCIÓ                                                                                         
s                                                                                                                            résztvevő a BME-ről: 4 hallgató 
2013. április 3-5. 
Rendező intézmény: Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár 
   
15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ                                             résztvevő a BME-ről: 5 hallgató 
2013. április 8-10. 
Rendező intézmény: Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár 
    
16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ                        résztvevő a BME-ről: 1 hallgató 
2013. április 4-6. 
Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged 
 
3. táblázat A 2013. évi OTDK-kon részt vett hallgatók létszáma 
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6. ábra OTDK Műszaki Tudományi Szekció 

 
7. ábra Az OTDT elnöke, Szendrő Péter 

 
8. ábra Az OTDT MTSZ elnöke, Palotás Árpád Bence 
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A TDK-hoz kapcsolódó külföldi és hazai hallgatói utak költség 
elszámolásainak bonyolítása 

A TDK mozgalomban résztvevő hallgatók közül többen vettek részt különböző hazai és 
nemzetközi konferencián, mint az már korábbi jelentéseinkben is olvasható volt. A 
mostani beszámolási időszakban elsősorban korábbi utak elszámolásával, illetve 
részletkérdések megbeszélésével, tisztázásával volt szükség foglalkozni. 
A végleges bel- és külföldi támogatott utazások fontosabb adatait a 4. táblázat ismerteti. 

 

  Név Kar Konferencia Úti cél Dátum 

1 Fazekas Judit TTK Social Cognition, Engagement and the 
Second-Person-Perpective 

Köln, 
Németország 

2012.május 25-
27. 

2 Kóródy Anna ÉPK 12th Interna-tional Docomo-mo Conference, The 
Survival of Modern – From Coffee Cup to Plan 

Espoo, 
Finnország 

2012. augusztus 
7-10. 

3 Guszejnov 
Dávid TTK 27th Symposium on Fusion Technology Liège, 

Belgium 
2012. szeptem-
ber 24-28. 

4 Guszejnov 
Dávid TTK VI. Hungarian Plasma Physics and 

Fusion Technology Workshop 
Tata, 
Magyarország 

2012. április 2-
4. 

5 Tóth Máté ÉMK BIC2012 Brescia, 
Olaszország 

2012. június 
17-20. 

6 Hlavička 
Viktor ÉMK BIC2012 Brescia, 

Olaszország 
2012. június 
17-20. 

7 Simon József ÉMK The advances in civil engineering 
research and practice 

Vilnius, 
Litvánia 

2012.március 
28-30. 

8 Farkas Dávid ÉMK Groundwater in Fractured Rocks Prága, Cseh 
Köztársaság 

2012. május 
21-24. 

9 Barta Eszter  ÉMK Wasserbausymposium 2012. Graz, Ausztria 2012. szeptem-
ber 12-15. 

10 Veczán Éva ÉMK Wasserbausymposium 2012. Graz, Ausztria 2012. szeptem-
ber 12-15. 

11 Haász Ákos GPK XX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó 
(OGÉT 2012) 

Kolozsvár, 
Románia 

2012. április 
19-22. 

12 Székely Béla GPK XX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó 
(OGÉT 2012) 

Kolozsvár, 
Románia 

2012. április 
19-22. 

13 Kómár Anna TTK VI. Hungarian Plasma Physics and 
Fusion Technology Workshop 

Tata, 
Magyarország 

2012. április 2-
4.  

14 Kómár Anna TTK Joint Varenna - Lausanne International 
Workshop 

Varenna, 
Olaszország 

2012. augusztus 
27-31. 

15 Csépány 
Gergely TTK VI. Hungarian Plasma Physics and 

Fusion Technology Workshop 
Tata, 
Magyarország 

2012. április 2-
4.  

16 Horváth 
László TTK VI. Hungarian Plasma Physics and 

Fusion Technology Workshop 
Tata, 
Magyarország 

2012. április 2-
4.  
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17 Urbán Márton GÉK International Conference of Agricultural 
Engineering 

Valencia, 
Spanyolország 

2012.július 8-
12. 

18 Pálinkás 
Hajnalka VBK  "From molecules to life and back" 

FEBS 3+ Meeting 
Opatija, 
Horvátország 

2012.június 13-
16. 

19 Király András VBK, 
GPK 

International Water Association Young 
Water Professionals Conference 2012 

Budapest, 
Magyarország 

2012.július 10-
13. 

20 Laczák Lili 
Eszter ÉMK Third International Symposium on Life 

Cycle Civil Engineering,IALCCE 2012 Bécs, Ausztria 2012.október 3-
6. 

21 Hegyesi Nóra VBK  Advanced Macromolecular Systems 
Across the Length Scales 

Siófok, 
Magyarország 

2012. június 2-
6. 

22 Bicsák 
György KJK 

ICNPAA 2012 World Congress: 9th Intern-
ational Conference on Mathematical Probl-
ems in Engineering, Aerospace and Sciences 

Bécs, Ausztria 2012.július 10-
14. 

23 Kun Zsuzsa GPK Buliding Services, Mechanical and 
Building Industry Days Conference 

Debrecen, 
Magyarország 

2012. október 
11-12. 

24 Bicsák 
György KJK Von Karman Institute, Lecture Series, 

Turbulent Combustion 
Brussels, 
Belgium 

2013.május 11-
19. 

 

4. táblázat A TÁMOP -4.2.2/B-10/1-2010-0009 által támogatott konferencia részvételek 

Kar 
2012. évi házi TDK konferencia OTDK-n 

résztvevő hallgató díjazott hallgató  díjazott oktató 
fő összeg fő összeg fő összeg 

Gépészmérnöki  7 273 500 9 478 800 86 1 720 000 

Építőmérnöki  2 121 600 2 212 200 51 1 020 000 

Építészmérnöki  10 357 400 2 312 200 112 1 468 000 

Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki  

1 135 800 1 206 600 52 548 000 

Villamosmérnöki és 
Informatikai  

1 141 800 3 327 900 37 740 000 

Gazdaságtudományi  8 301 900 7 410 760 43 848 000 

Természettudományi  3 81 000 2 143 200 10 152 000 

Közlekedésmérnöki 
és Járműmérnöki  

1 77 000 3 176 300 15 300 000 

Összesen 33 1 490 000 29 2 267 960 406 6 796 000 

 
5. táblázat Hallgatói, oktatói létszám és kifizetett támogatás 
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FÜGGELÉK –  A tehetseg.bme.hu webes portál fejlesztés műszaki 
melléklete 

 
A kialakítandó rendszer célja a TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 projekt számára 
megfelelő webes megjelenést, az adatok egyszerű nyilvántartását és adminisztrációt 
biztosítani. 
 

Nyitóoldal 

 
- 3 hasábos, a kutatas.bme.hu alapján. Statikus oldal nem kell, mivel a főoldalról 
csak a téma aloldalakra lehet majd menni plusz egykét dinamikus aloldalra. A 
projektiroda menedzselheti a nyitóoldalt. 

 
- Mobiltelefonon is kultúráltan nézzenek ki az oldalak. 

 
A következő dolgok legyenek a főoldalon: 
 

- hírek: valamilyen formában szerkeszthető (postok hozzáadása, szerkesztése, 
törlése) tartalommal. 

 
- téma lista: ha bejelentkezés nélkül nézzük, az összes téma oldal listázódik itt, 
ezekre kattintva a témaoldal nyíljon meg (természetesen bejelentkezés nélkül a 
témaoldalakon csak a publikus rész jelenjen meg). Ha bejelentkezve nézzük a 
főoldalt, akkor csak azok a témák listázódjanak, amikhez van jogosultságunk 
(felhasználó admin, projektiroda mindent lát, alprojektvezetők és dolgozók csak 
a hozzájuk tartozó témákat). 
- itt fontos, hogy ha nagyon sok a téma (pl. > 20), akkor hierarchikusan 
csoportosítva jelenjenek meg a témák az „A” legördülő lista alapján. Azokra 
klikkelve jöjjön a specifikus lista. 
Megjegyzés: a 14 doktori iskolában 51 K+F téma van, tehát ha lesz témalista 
rovat, akkor a rendszert a 3 fő alprojekt adhatja : doktori iskolák, TDK mozgalom 
és szakkollégiumok. 

 
- keresés: 

- a témaoldalak tartalmában (mindenféle mezőkre) 
- fájlokra (fájlnév, címkék), a találati lista egyes elemeire kattintva a 
fájlhoz tartozó témaoldal jöjjön be, a témaoldalon a fájllistában alapból 
legyen keresési feltételként megadva az eredeti keresési feltétel, így ott 
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már alaphelyzetben a keresési feltétellel szűrt fájllista jelenik csak meg, 
így nem kell kétszer keresni 
- a jogosultsági szinteket a keresés során se lehessen túllépni. Ne lássák a 
találati listában azokat a fájlokat, amikhez nincs olvasási joguk. 
- fájloknál időbélyeg alapján is lehessen szűrni, azaz például lehessen 
keresni az elmúlt x napban feltöltött fájlokat. 

 
A keresési találatok jogosultság szerint szűrve legyenek, tehát pl. egy dolgozó 
csak azokat a fájlokat lássa a találati listában, ami olyan témához tartozik, aminek 
ő tagja. 

 
- képgaléria/fotogaléria: itt minden témának lesz egy mappája, azon belül a 
képek, a mappákra és a bennük lévő képekre lehessen linkelni is, a főoldalon 
ennek nem muszáj megjelennie képekként, oda elég csak egy link, ami a 
képgalériára mutat, az alprojektvezetők tudják a hozzájuk tartozó témák képeit 
menedzselni (törölni itt sem lehet, de archiválni igen). 

 
- bejelentkezés: itt lehet majd user/pass párossal bejelentkezni, ha már be 
vagyunk jelentkezve, akkor legyen egy „Saját adatok szerkesztése” (és persze 
„logout”) link, ami egy olyan oldalra visz, ahol az aktuális felhasználói adatai 
közül az alábbiak szerkeszthetők: 
 - egyetemi mellék 
 - e-mail 
 - mobiltelefonszám 
 - kar/tanszék/szakkollégium (B legördülő lista) 

 
- Fejlécben bal oldalt legyen a BME logo, alatta: Tehetséggondozás - TÁMOP szám 
(TÁMOP szám kisebb betűvel).  
- Fejléc hátterében képek váltakozzanak, de a váltakozás csak a főoldalon legyen. 
- Bal oldali menüben a Főoldal menüpont alá a következő menüpontok kellenek még: 
 

• Tehetséggondozás 

• A pályázat 

• Projektszervezet 

• HírekEsemények 

• Sajtószoba 

• Képgaléria 

• Linkgyűjtemény 

• Közös belső tájékoztató oldal (ez csak bejelentkezve látszik) 

• Kapcsolat 
 

Ezek egyszerűen szerkeszthető aloldalak (WYSIWYG editorral). 
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- Események oldal két részből áll: első részben egy mergelt, beágyazott Google Calendar, 
második részben egy csak bejelentkezetteknek látható linkgyűjtemény, ahol az egyes 
Google Calendarok linkjei vannak, amikből az összesített eseménynaptár áll 
- A főoldalon ne a hírek legyenek (a jelenlegi hírek átkerül a Hírek menüpontba), hanem 
egy WYSIWYG editorral szerkeszthető szöveg. 
 

Jobb oldali hasáb fa struktúrájú menüje 

 
Jobb oldali hasábban fa struktúrájú menü, az alábbi fő menüpontokkal: 
 

● Tehetséggondozás a doktori iskolákban, de a cím csak Doktori iskolák 
Erre kattintva megjelenik almenüként a 14 db. doktori iskola neve, ezekre 
kattintva feljönnek a következő menüpontok: 

 
○ K+F témák, a témacímeket lásd a másik dokumentumban 

(doktoriskolak.docx) 
Erre kattintva megjelenik egy oldal, ami 3 részre van bontva: 

 
■ Kutatás célja (WYSIWYG editorral szerkeszthető szöveg) 
■ Kutatás leírása (WYSIWYG editorral szerkeszthető szöveg) 
■ Előrehaladás a beszámolási periódusban/előrehaladási jelentés 

(WYSIWYG editorral szerkeszthető szöveg), ez csak bejelentkezve 
látszik 

 
○ Publikációk 
○ Tehetséggondozás formái 
○ Indikátorok 

 Erre kattintva megjelenik egy oldal, ami a következő részekre van tagolva: 
 

■ Folyóirat publikációk 
● Megjelent 
● Elfogadott 

• Beadott 
 

■ Hazai és nemzetközi konferenciapublikációk (WYSIWYG editorral 
szerkeszthető szöveg) 

■ K+F témák száma, lásd részletes leírás 
■ Bevont oktatók/kutatók száma, lásd részletes leírás 
■ Bevont hallgatók száma, lásd részletes leírás 
■ Beszerzett eszközök száma, lásd részletes leírás 
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A Tehetséggondozás a doktori iskolákban menüponthoz tartozó oldalakat a 
következő jogosultsággal rendelkezők szerkeszthetik: alprojektvezetők, doktori 
iskola vezetők 

 
● Tehetséggondozás szakkollégiumokban 

Erre kattintva megjelenik almenüként a 7 db. szakkollégium. Nevüket lásd a 
doktoriskolak.docx fájlban. Egy szakkollégiumra kattintva a következő 
menüpontok jelennek meg: 

 
● Tanulmányi versenyek 
● Tanfolyamok 
● Tanulmányutak 
● Konferencia 
● Egyéb 

 
 
 Ezekre a menüpontokra kattintva egy oldalt kapunk, amin a következők jelennek 
meg: 
 

● Szakmai tartalom leírása (WYSIWYG editorral szerkeszthető 
szöveg) 

● Időpont (editbox) 
● Bevont diákok névsora, lásd részletes leírás 
● Bevont szakértők/meghívott előadók névsora, lásd részletes leírás 
● Beszerzett eszközök listája, lásd részletes leírás 

 
A Tehetséggondozás szakkollégiumokban menüponthoz tartozó oldalakat az 
alprojektvezetők szerkeszthetik. 

 
● Tehetséggondozás TDK mozgalomban 

 Erre kattintva a következő almenüpontok jelennek meg: 
 

● Webfejlesztések 
● Konferenciák 
● Tanulmányutak 
● Workshopok 
● Díjak 

 
Ezekre kattintva oldalak jönnek be, a következő részekkel: 

 
■ WYSIWYG editorral szerkeszthető szöveg 
■ Bevont diákok (indikátor) 
■ Bevont oktatók/kutatók (indikátor) 
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■ TDK díjak (indikátor) 
 

A Tehetséggondozás TDK mozgalomban menüponthoz tartozó oldalakat a TDK 
felelős szerkesztheti. 

• Infrastruktúra fejlesztés 
 
- Minden jobb oldali fa menü aloldalhoz kell fájlfeltöltős rész. 
- 4 időbeli ciklusban kell összegezni az indikátorokat. Kell egy oldal, ahol a projektiroda 
meg tudja nézni az indikátorokat összesítve, a projekt kezdete óta. Az összesítés legyen 
olyan, hogy pl. a név mellett legyen ott a táblázatban, hogy melyik oldalról van a név. Az 
indikátorokat ki lehessen exportálni Excel által beolvasható formátumba. 
- Eddigi téma oldalakon a fájloknál kell olyan jogosultság, hogy mindenki (nem csak 
bejelentkezett userek) lássák a fájlt (checkbox, amivel lehet jelölni, hogy publikus-e). 
- A jobb oldali menü aloldalaihoz a projektiroda megadhassa, hogy mely felhasználóknak 
van jogosultsága módosítani azokat. 
- Beszámolók, indikátorok bejelentkezés nélkül nem látszódnak 
- Kell egy összefoglaló oldal, ahol az összes beszámoló látszódik. 
 

Közös belső tájékoztató oldal 

 
Kell egy olyan oldal, aminek a felépítése ugyanaz, mint egy sima témaoldalé, viszont az 
összes bejelentkezett felhasználó látja a rendszerben. 
 
Ide kerülnek majd fel belső információk, fájlok (pl. dokumentumsablonok). Ezt az oldalt 
a projektiroda menedzselheti. 
 

Jogosultságok 

 
Jogosultsági hierarchia: tiszta piramis szervezeti struktúra, az alábbi módon: 
 
Felhasználó admin -> projektiroda csoport tagjai -> alprojektvezetők -> dolgozók 
             O Projektiroda 
            /|\____ 
           O O ... O Alprojektvezetők 
          /|\ 
         O O O Dolgozók 
 
Felhasználó admin: 
 - 1 db ilyen felhasználó lesz 
 - hozzáadhat projektiroda felhasználót, alprojektvezetőt, dolgozót 
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 - inaktiválhat/aktiválhat projektiroda felhasználót, alprojektvezetőt, dolgozót 
- szerkesztheti a felhasználók adatait, pl. email címet, jelszót stb., felhasználó 
törlés nincs, felhasználónév módosítás nincs. 

 
Projektiroda csoport tagjai: 

- kb. 7 ilyen jogkörű user lesz, de projektiroda csak 1 van, tehát az egyes 
alprojektvezetők felett ez az 1 darab projektiroda áll, alprojektvezetőnek nem 
kell megadni, hogy melyik projektirodás user áll felette 

 - hozzáadhat alprojektvezetőt, dolgozót 
 - inaktiválhat/aktiválhat alprojektvezetőt 

- inaktiválhat/aktiválhat dolgozót 
- szerkesztheti az összes al-/témaoldalt, látja az összes fájlt 
- szerkesztheti a főoldalt, közös belsős oldalt 

 
Alprojektvezető: 
 - kb. 15 ilyen jogkörű user lesz, mindegyik független entitás 
 - hozzáadhat dolgozót 
 - inaktiválhat/aktiválhat dolgozót, de csak olyat, aki hozzá tartozik 
 - több témában is lehet alprojektvezető, ám minden témának csak 1 
alprojektvezetője van 

- szerkesztheti a hozzá tartozó témaoldalt, látja a témaoldalra feltöltött, a 
témákhoz tartozó összes fájlt 

 - szerkesztheti a téma képgalériáját 
 
Dolgozó: 
 - Nem tudjuk pontosan mennyi lesz, kb. 100 user, mindegyik független entitás 
 - több témához is tartozhat 
 - szerkesztheti a hozzá tartozó témaoldalt, csak a saját fájljait látja 
 - szerkesztheti a téma képgalériáját 
 

Felhasználó létrehozása 

Mindenki csak alacsonyabb szintű felhasználót adhat hozzá. Felhasználót senki sem 
törölhet, csak inaktiválhat. 
 
A következő mezők szükségesek: 
 - felhasználónév: nem publikus, a felhasználó nem állíthatja 
 - név: publikus, a felhasználó nem állíthatja 

- email: nem publikus, jogosultsági hierarchiában felette lévők lássák csak, a 
felhasználó maga is állíthatja 

 - egyetemi mellék: publikus, a felhasználó maga is állíthatja 
- mobiltelefonszám: nem publikus, jogosultsági hierarchiában felette lévők 
lássák csak, a felhasználó maga is állíthatja 
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- kar/szakkollégium/TDK: csak az alprojektvezetők és a dolgozók esetében 
szükséges (a projektiroda tagjainak nem!) 
Először ki kell választani az alábbi listából a kart, ill. szakkollégiumot, vagy TDK-t 
(„legördülő menü A”): 

○ Építőmérnöki Kar (ÉMK) 
○ Gépészmérnöki Kar (GPK) 

○ Építészmérnöki Kar (ÉPK) 

○ Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) 

○ Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) 

○ Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KSK) 

○ Természettudományi Kar (TTK) 

○ Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) 

○ Szakkollégiumok 

○ TDK 

 
● Miután kiválasztotta, a BME portálon lévő információk alapján egy újabb 

legördülő menü következik („legördülő menü B”), ahol (kar kiválasztása esetén a 
karon lévő) tanszékek, (szakkollégiumok kiválasztása esetén) szakkollégium 
nevek, illetve (TDK kiválasztása esetén) kart kell megadnia (fentről copyzható). A 
második legördülő lista (B) tehát dinamikusan változik, az első listában (A) 
választott elem függvényében. 

● Az első legördülő menü  tulajdonságát öröklik a dolgozók az alprojektvezetőtől, 
de a második legördülő menü adatait nem! 

● Az „A” listát nem módosíthatja csak a projektiroda, a „B” listát mindenki 
magának is szerkesztheti (kiválaszthatja, hogy a B listából ő melyikbe tartozik). 

● Ezen információkat arra is használjuk, hogy ha alprojektvezető egy új témát hoz 
létre, akkor lehessen tudni, hogy hova tartozik a téma („A” lista alapján). 

 
Dolgozó és alprojektvezető hozzáadásánál ki lehessen választani, hogy melyik témához 
tartoznak. Alprojektvezető fel tud venni és el tud távolítani dolgozót a témáiból. 
 

Téma oldalak felépítése 

Témákat csak a projektiroda csoport tagjai, illetve alprojektvezetők hozhatnak létre. 
Témákat törölni nem lehet, csak inaktiválni. Projektiroda csoport tagjai delegálhatnak 
egy létrehozott témát alprojektvezetőhöz, de alprojektvezetők nem delegálhatnak. 
Főoldalon lévő forma és design marad itt is, tehát a főoldal 3 hasábos, középen jelenjen 
meg az oldal tartalma, a két szélső hasábban maradjon ugyanaz, mint a főoldalon. 
 
Egy téma oldal részei: 
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Publikus rész 

Ez látszik akkor is, ha bejelentkezés nélkül nézzük az oldalt, tehát ez teljesen publikus 
rész. 
 
Itt a következő mezők vannak, mindegyik WYSIWYG editorral szerkeszthető: 
 
 - rövid leírás a téma céljairól 
 - témavezető: ki a témáért felelős személy, 
 - témavezető elérhetőségei: opcionális, profile-ból olvasva 
 - téma elérhetőségei (pl. telszám, honlapcím) 
 
Hogy egyszerűbb legyen: adjunk arra lehetőséget, hogy a “téma” objektumokat user-
ekhez lehessen rendelni. Ha ez megtörtént, akkor a user elérhetőségeit (pl. egyetemi 
mellék) ki lehet olvasni a user profile-jából. Ha nem adták meg a usert, akkor a témát 
létrehozó user legyen defaultból a témavezető (és ezért az ő elérhetőségei jelenjenek 
meg) 
 

Privát rész 

Ezt már csak az látja, akinek van rá jogosultsága (felhasználó admin és projektiroda lát 
mindent, alprojektvezetők és dolgozók csak a hozzájuk tartozó témákat). 
 
Itt lévő alrészek: 
 
 - szöveg: WYSIWYG editorral szerkeszthető, ez az oldal lényegi tartalma 

- témába bevont hallgatók listája: lásd a részletes leírást 
- témába bevont oktatók/kutatók listája: lásd a részletes leírást 
- fájllista: a témához feltöltött fájlok listája, itt lehessen új fájlt is feltölteni 

- alapértelmezésben egy feltöltött fájlt csak a jogosultsági hierarchiában 
felette álló jogkörűek láthatják (ill. a feltöltő), ezt korlátozni nem lehet. 
- minden fájlhoz meg lehessen adni, hogy milyen további userek (további 
csoportok) láthatják. 
- fájl módosítás, törlés nincs! 
- archiválás checkbox legyen minden fájl mellett, ha ezt bepipálja a 
(megfelelő joggal rendelkező) user, akkor a fájl a fájllista alján lévő 
„Archivált fájlok” részre kerül át, ha itt kivesszük a checkboxot, akkor 
visszakerül a „rendes” listába 
- minden fájlnál legyen egy sima editbox, ahova majd vesszővel 
elválasztva címkék lesznek beírva, ezekre a címkékre is keressen a kereső 
a fájlnév mellett, címkéket csak megfelelő jogosultsággal lehessen 
szerkeszteni (feltöltő + hierarchiában felette állók) 
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Wysiwyg editor 

 

TinyMCE, de csak félkövér, dőlt, aláhúzott stílus, formázás eltávolítása gombok kellenek, 
tehát az alap szerkesztő funkciók. Pl. betűtípust ne lehessen váltani. 
 

Részletes leírás 

 
A TÁMOP projekt célja a tehetség támogatás. A „tehetség” négyféle lehet: 
 

• Tehetséges M.Sc. hallgató 

• Tehetséges doktorandusz 

• Tehetséges doktorjelölt 

• Tehetséges post-doc 
 

Hogy épül fel a TÁMOP projekt? 

Vannak: 

• Doktori Iskolák (karonként minimum egy, de leginkább több, akár három is (pl. 
TTK), itt több alprojektvezető is van 

◦ A Doktori Iskolákon belül vannak kutatási témák (továbbiakban „téma”) 

▪ A „témákon” belül vannak dolgozók, akik 

• publikálnak,  

• kutatási jelentéseket írnak,  

• utaznak konferenciákra 

• hallgatókat vonnak be (irányítják a munkájukat) 

• Szakkollégiumok (karonként maximum egy, a TTK kivételével mindenütt), 
egyetlen esernyő alatt az összes, egyetlen alprojektvezető 

◦ Szakkollégiumok tagjai (dolgozók), akik különböző rendezvényeket (ezeket 
tekinthetjük úgy, mint témákat) szerveznek, mint 

▪ Tanulmányi versenyek 

▪ Tanfolyamok 

▪ Tanulmányutak 

▪ Konferenciák 

▪ Egyéb 

◦ A szakkollégiumi rendezvényeket tekinthetjük a Doktori Iskolák „témáival” 
egyenrangúnak 

• TDK mozgalom (karonként tipikusan egy, egy alprojektvezetővel), egyetlen 
esernyő alatt az összes, egyetlen alprojektvezető 
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◦ TDK tevékenység (TDK konferenciák, illetve az azokhoz kapcsolódó 
tevékenységek) 

▪ TDK web-portál fejlesztése 

▪ Tematikus TDK pályázat 

▪ TDK díjak (ösztöndíj) 

▪ TDK tanulmányút 

▪ További tudományos konferenciák látogatása 

▪ TDK tematikus workshop szervezés 

◦ A TDK tevékenységeket tekinthetjük a Doktori Iskolák „témáival” 
egyenrangúaknak 

Mi minden lehet tehát egy „téma” objektum? 

• Doktori Iskola kutatási témája 
• Vagy akár egy doktori Iskola résztvevő konferencia utazása 

• Szakkollégium utazása, tanulmányi versenye, tanfolyama, stb. 

• TDK webportál-fejlesztése, tanulmányútjai, stb. 

Mit kell tárolnunk egy „téma” objektum esetében? 

• Rövid leírás 

• Részletes leírás (opcionális, pl. szakmai tartalom leírása) 

• Mikortól meddig tart 

• Képek (galéria kapcsolat) 

• Folyóirat publikációk (csak a DI-k és TDK esetében releváns) 

• Hazai és nemzetközi konferenciapublikációk (csak a DI-k és TDK esetében 
releváns) 

• Bevont oktatók/kutatók névsora (név + egyedi azonosító (pl. Törzsszám) + 
státusz) => szakkollégiumok esetében ez a meghívott előadókat tartalmazza 

◦ ebből kijön a számuk 

• Bevont hallgatók névsora (név + NEPTUN kód + státusz) 

◦ ebből kijön a számuk 

• Beszerzett eszközök listája (csak szakkollégiumokban, illetve szuperszámítógép 
beszerzéssel kapcsolatban; tétel rövid neve + gyári szám + leltári azonosító) 

◦ ebből kijön a számuk 

• Kapcsolódó fájlok 
 
Státusz hallgatóknál lehet: 

• tehetséges B.Sc. hallgató 

• tehetséges M.Sc. hallgató 

• tehetséges doktorandusz (PhD hallgató) 
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Minden BME hallgatónak van Neptun kódja, ezért az alkalmas egyedi azonosításra (ha a 
név gyakori lenne, pl. Kovács Béla) 
 
Státusz nem-hallgatóknál (oktató/kutató) lehet: 

• tehetséges doktorjelölt 

• tehetséges post-doc 

• A fentiek munkáját segítő oktató (hívjuk őket „támogató személyzet”-nek) 
 
Minden BME állományban lévőnek van törzsszáma, ami alkalmas egyedi azonosításra. 
Azonban nem mindenki van állományban a fentiek közül. Ezért itt azt kell kiemelni, hogy 
ha nincs törzsszám, akkor régi Neptun kód, ha az sincs (mert külsős) akkor pl. szem. ig. 
szám, vagy bármi egyéb egyedit adjanak meg. 
 
A „dolgozó” típusú userek mindig „témákhoz” kapcsolódnak. Jelenlegi tudásunk szerint 
egy „dolgozó” csak egy „témán” dolgozhat, de azért ne zárjuk ki az ellenkezőjét. 
 
„Témát” mindig csak alprojektvezető, vagy projektiroda tag vehet fel. Törölni nem 
törölhet senki (csak inaktiválni lehet). Rövid leírást, részletes leírást és az időtartamot 
csak a gazda alprojektvezető szerkesztheti (illetve aki felette áll: a teljes projektiroda 
személyzet). A „dolgozó”-k témához rendelését csak a gazda alprojektvezető  teheti meg 
(illetve aki felette áll: a teljes projektiroda személyzet). 

Mit tölthet fel egy „dolgozó”? A személyes adatain (profile) túl, csak a 
„témához” kapcsolódó dolgokat, úgymint: 

• Ha vannak publikációi (folyóirat, vagy konferenciapublikációk) akkor azokat. Ezek 
WYSIWYG editorral szerkeszthető szövegek. A publikációk lehetnek megjelentek 
(de még nem vitte fel a BME PA-ba), megjelent (már felvitte a BME PA-ba), vagy 
csak beküldöttek, vagy már elfogadott, de még nem megjelent, elutasított 
státuszúak 

• A kutatásba bevont oktatók/kutatók, illetve hallgatók nevét, egyedi azonosítóját 

• Beszerzett eszközök listáját 

• Képeket 

• Kapcsolódó fájlokat (pl. kutatási beszámolót docx-ben, jelenléti ív scannelt 
változatát PDF-ben, stb.) 

Mit tölthet fel egy alprojektvezető? 

• Mindent, ami a témához kapcsolódik. Azt is, amit a „dolgozó” elfelejtett 
feltölteni. 

• Szerkesztheti a „dolgozó”-k által felvitt adatokat, javíthatja őket. 

• Lekérdezheti az összesített adatokat témánként, illetve összesítve, az összes 
hozzá tartozó téma vonatkozásában: 
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◦ publikációk (külön a megjelentek, csak beküldöttek, illetve már elfogadott, de 
még nem megjelent státuszúak) 

◦ A kutatásba bevont oktatók/kutatók száma, azok listája 

◦ A kutatásba bevont hallgatók száma, azok listája 

◦ Beszerzett eszközök száma, azok listája 

◦ Minden kapcsolódó kép 

◦ Minden kapcsolódó fájl 
 

Mit tehet a projektiroda személyzete? 

• Bármit a törlésen kívül. 

• Lekérdezheti az összesített adatokat témánként, illetve alprojektvezetőnként, 
illetve a teljes projekt vonatkozásában 

◦ Publikációk (külön a megjelentek, csak beküldöttek, illetve már elfogadott, de 
még nem megjelent státuszúak) 

◦ A kutatásba bevont oktatók/kutatók száma, listája 

◦ A kutatásba bevont hallgatók száma, listája 

◦ Beszerzett eszközök száma 

◦ Minden kapcsolódó kép 

◦ Minden kapcsolódó fájl 

• Vehet fel újabb „témákat”, a menedzsmenthez kapcsolódó feladatok 
dokumentálása érdekében (pl. projekt honlap létrehozása), vagy a 
szuperszámítógép beszerzése, ami fent még „infrastruktúra fejlesztés”-ként 
szerepelt, de így egyszerűbben megoldható) 

 

Mik az indikátorok? 

Amit jelentenünk kell félévente (projekt előrehaladási jelentés – PEJ), az az indikátoraink 
állása, amelyek a következők: 
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Mutató neve Mutató forrása 

A konstrukció támogatásával megjelent publikációk 
száma 

publikációs adattár 

A konstrukció támogatásával lefolytatott képzések 
száma 

képzések jelenléti ívei 

A konstrukció támogatásával megtartott hazai és 
nemzetközi konferencia előadások 

konferencia programfüzetek 
 

Fejlesztett, felújított, beszerzett eszközök száma eszközlista 

A konstrukció keretében támogatott K+F projektek 
száma 

A kedvezményezett nyilatkozata 

A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, 
oktatók száma  

kutatói-oktatói lista és mellékletei, 
bérszámfejtés 

A konstrukció megvalósításába bevont hallgatók 
száma 

hallgatói lista és mellékletei, 
bérszámfejtés 

 
 
 


