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Előszó

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben is meghirdette az Új Nemze-
ti Kiválóság Programot, melynek célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alko-
tóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást és pá-
lyán tartást. Fontos kiemelni, hogy ez a program támogatja a nemzetközi szinten 
is kiemelkedő kutatók és alkotók munkáját, hiszen az egyetemi világ nem szűkül 
be egy-egy városra vagy országra, hanem kiterjed az egész világra, különösen ma, 
az internet korában. A program különböző kategóriájú ösztöndíjpályázatai a fel-
sőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják az alapképzés-
ben, a mester- és öt éves osztatlan képzésben, de a legjelentősebb ösztöndíjak a 
doktori képzésben részt vevő hallgatók, a már disszertációjukon dolgozó doktor-
jelöltek és a doktori fokozattal már rendelkező fiatal oktatók, kutatók támogatá-
sára szolgálnak, akiket a nemzetközi egyetemi világ posztdoktoroknak nevez. A 
jutalmazottak kivétel nélkül olyanak, akik Egyetemünkön eredményes kutatási és 
alkotói tevékenységet folytatnak. Az elnyert támogatások széles tudományterüle-
tet átfogó spektruma és a nyertes pályázók színes kutatási és művészeti program-
ja tükrözi, hogy az ÚNKP minden tudomány- és művészeti területet figyelembe 
véve kívánja elősegíteni a kutatói és alkotói kiválóság tudományos kutatásait és 
az innovációt. 

Az elmúlt tanévben 2 alapképzésbeli és 8 mester-, illetve osztatlan képzésben 
résztvevő hallgatói, 10 doktori hallgatói és 2 doktorjelöltek számára meghirdetett, 
végül pedig a két posztdoktori kategóriában összesen 12 ösztöndíj kiadására 
került sor, mindösszesen 34 nyertessel a 70 pályázó közül.

A hallgatói nyertesek és témáik a következők:
• SZABÓ VERONIKA ANNA (Kémiailag habosított rPET karakteriszti-

kájának vizsgálata)
• ZORKÓ ESZTER (A szókincsfejlesztés hatása a nyelvi- és beszédképes-

ségekre hátrányos helyzetű [HH] tanulóknál grammatikai, perceptuális 
fonetikai és akusztikai mérések alkalmazásával)

alapképzésben,

• FEGYVERES ZSÓFIA ORSOLYA (Női karrierdilemmák felsőfokon)
• RADICS KATALIN ADÉL (A tiltott népszavazási tárgykörök az NVB és 

a Kúria értelmezésben, valamint a kizárt tárgykörök módosításában rejlő 
lehetőségek)

• AGG ÁRON DÁVID (Intelligens Közlekedéstechnikai Tükör)
• FRANK MÁTÉ (A büntetőjogi felelősségre vonás problematikája az ön-

vezető gépjárművek tekintetében)
• TAKÓ DALMA (A Honvéd Vezérkar főnökének különbírósága)
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• SZÉPVÖLGYI ENIKŐ (Speciális bűnelkövetők a XX. századi Magyar-
országon)

• MOLNÁR LEVENTE (Átiratok létrehozása klasszikus gitárra).

A témák itt elsősorban társadalomtudományi jellegűek a jogtudomány domi-
nanciájával, üdítő kivétel az egy-egy természettudományos és művészeti témakör.

• MIKA PÉTER (Közúti forgalmi hullámok sebességének mérésére alkal-
mazott módszerek fejlesztése)

• ŐSZ OLIVÉR (Hosszútávú ütemezések optimalizálása és retrofit újrater-
vezése)

• TÜŰ-SZABÓ BOLDIZSÁR (Az Utazó Ügynök Probléma és különböző 
változatainak kezelése metaheurisztikus módszerekkel)

• HAJDU FLÓRA (Nemlineáris mechatronikai rendszerek modellezése és 
numerikus vizsgálata)

• BALASSA BERNADETT (A zsidó és keresztény felekezetek hatása Kö-
zép- és Kelet-Európa gazdaságára)

• KOCSIS SZÜRKE SZABOLCS (Elektromos és hibrid járművekben hasz-
nálatos akkumulátor cella alakváltozásának mérése töltés és kisütés során)

• HORVÁTH KRISZTIÁN (Aszinkron gépek sebességszenzor nélküli haj-
tásszabályozási módszereinek kutatása)

• KÁROLYFI KITTI (Látszóbeton felületek értékelése digitális képfeldol-
gozással)

• KORCZ EVELIN (Tejsavbaktériumok által termelt exopoliszacharidok 
koleszterincsökkentő hatásának vizsgálata az egészségmegőrzés szem-
pontjából)

• HOLLÓSI JÁNOS (Versenypálya útburkolat és trajektória optikai alapú 
detektálása képfeldolgozás és neurális hálózat fúzióján alapuló módsze-
rekkel)

A doktoranduszoknál a tudományterületi megoszlás drasztikusan 
különbözik az előző kategóriáktól. Hét műszaki kutatási téma mellett egy 
élelmiszertudományi – szintén egzakt terület – mindössze egyetlen (egyébiránt 
igen érdekes) társadalomtudományi kérdéssel áll szemben. Elgondolkodtató, 
hogy a társadalomtudományok dominanciája a doktori képzésben miért tűnik 
teljesen el, és billen át a „kemény” tudományok javára. Talán az utóbbiak még 
a nemzetközi mércének kevésbé megfelelő hazai publikációs hagyományai is 
szerepet játszanak ebben? A doktori díjazottak közül kiemelkedik a már tavaly is 
díjazott Tüű-Szabó Boldizsár, aki egy klasszikus, az elméleti számítástudományból 
ismert és a logisztikában gyakorlatban alkalmazott probléma megoldását kutatja. 
Ő az előző év ösztöndíját igen jó hatásfokkal felhasználva az elmúlt évben több 
erős, impakt faktoros folyóiratcikket is közölt. 
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A fentiekhez csatlakozik még két doktorjelölti kutatás:
• BERKES JUDIT (A magyar regionális központok funkció-analízise sta-

tisztikai módszerek segítségével)
• SZIOVÁ BRIGITA (Wavelet-alapú modellezési rendszerek hatékonysá-

gának növelése)

Itt a két téma kiegyensúlyozott, a bizottság számára egy regionális és egy mű-
szaki kutatás tűnt a legígéretesebbnek. Külön érdekesség, hogy a műszaki téma 
egy tavalyi nyertes posztdoktori területhez (Nagy Szilvia) szorosan kapcsolódik, 
s így szépen illusztrálja, mennyire fontos e támogatási forma a tudományos után-
pótlás nevelésében is.

A posztdoktori kutatások értelemszerűen mélyebb vizsgálatokat takarnak és 
érettebb eredményeket hoztak. A nyertesek:

• HEGYHÁTI MÁTÉ (Automataelméleti és kielégíthetőségen alapuló 
módszerek alkalmazása ütemezési feladatok optimális megoldására)

• ERDŐS CSABA (Népszavazási modellek az elmélet, a normák és a gya-
korlat szintjén)

• KAPCSÁNDI VIKTÓRIA (Tejcukor alapú alkoholos ital előállítása)
• NYÉKI ANIKÓ ÉVA (Növénynövekedési modellek fejlesztése a precíziós 

növénytermesztés rendszerének megfelelően)
• KUCZMANN MIKLÓS (Villamos forgógépekben fejlődő veszteségek 

modellezése)
• FISCHER SZABOLCS (A vasúti zúzottkő ágyazat innovatív típusú apró-

zódás-vizsgálata)
• REISINGER ADRIENN (Aktív állampolgárság a gyakorlatban)
• HATWÁGNER FERENC MIKLÓS (Műszaki és menedzsment problé-

mák modellezése Fuzzy Kognitív Térképek segítségével)
• NAGYNÉ SZABÓ ANDREA (Policiklusos aromás szénhidrogének és 

nehézfémek vizsgálata környezeti mintákban)
• NÉMETH IMRE (A büntetőjog paradigmaváltása a XXI. század hajnalán)
• KOVÁCS NORBERT (A kis- és középvállalkozások versenyképességének 

növelését támogató, kvantitatív kockázatértékelési módszerek fejlesztése)
• NAGY SZILVIA (Waveletek és entrópiák)

Ennek a kettős kategóriának a nyertesei között már számos, tavalyról is is-
mert név található, annak a világos bizonyítéka, hogy az ösztöndíjak méltó helyre 
kerültek. Hat műszaki és kapcsolódó természettudományos téma mellett két me-
zőgazdasági-élelmiszertudományi díjazott az egzakt tudományok területét gaz-
dagítja, míg négy társadalomtudományi kutatás ellensúlyoz a humán területek 
oldaláról.
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Az ismétlődő kutatói nevek között Nagy Szilvia a wavelet-alapú modellezési 
módszerek vizsgálatát folytatja, és ő az a tavalyi nyertes, akinek témájához az idén 
sikeresen pályázó doktorjelölti kutatás is csatlakozott. Az eddigi eredményt jelzi 
Nagy Szilvia egy 4,6 impakt faktorú jelentős nemzetközi folyóirat-publikációja.  
A másik kiemelkedő ismétlő nyertes Hatwágner Miklós, aki a tavalyi munka 
eredményeit több magas impakt faktorú cikkben is közölni tudta, egy 7,4-es ér-
tékű IF-ral beállítva az eddigi egyetemi rekordot.

A jelen kötet tanulmányai áttekintést adnak az eredményekről, s magyar nyel-
ven is elérhetővé teszik azok legfontosabb téziseit. Kívánom, hogy az Olvasó élve-
zettel forgassa a következő lapokat.

Győr, 2018. április 23.  Prof. Dr. Kóczy T. László
az ÚNKP bizottság elnöke


