
A Széchenyi István Egyetem bemutatása 

 
Bevezető  

 

A dokumentum célja a folyamatosan fejlődő, képzési kínálatát és kutatás-fejlesztési 

tevékenyégét bővítő Széchenyi István Egyetem részletes bemutatása, fókuszba állítva az 

intézmény kutatási és fejlesztési tevékenységét, elért eredményeit. Az elemzés az egyetem 

kutatás-fejlesztési tevékenységének általános bemutatásával kezdődik, majd ismertetésre 

kerül az intézmény oktatási egységeinek felépítése és az általuk kínált szakok. Ezt követően a 

felsőoktatási intézmény kutatási kapacitásának, valamint a doktori képzéseknek 

számbavételére kerül sor. Az egyetem kutatóműhelyeinek bemutatása után a Belső Kutatási 

Főirányok, valamint a legfőbb kutatási témák kerülnek ismertetésre. Bemutatjuk az Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogram pályázatokat, majd a felsőoktatási intézmény nemzetközi 

kutatási projektjeibe és nemzetközi kapcsolataiba nyerhetünk bepillantást. Ezután szemügyre 

vesszük a kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások és bevételek részletes alakulását, 

majd megismerhetjük az egyetemi oktatók publikációs aktivitását és az egyetem szabadalmi 

bejelentéseit. Végül, de nem utolsósorban a tudományos diákköri tevékenység mellett az 

egyetem oktatói által elnyert díjak is bemutatásra kerülnek. Az egyetem középtávú kutatás-

fejlesztési és innovációs stratégiája pedig a mellékletben olvasható teljes terjedelemben. 

 

 

1. Karok és szakok 

 

A Széchenyi István Egyetem három karán (műszaki tudományi, gazdaságtudományi, állam- 

és jogtudományi) és két önálló intézetében (egészségügyi és szociális, zeneművészeti) a 

2010/2011-es tanév őszi félévében összesen 48 féle képzés indult. A legtöbb szak a Műszaki 

Tudományi Karon van, ahol 11 alapképzésre (ebből kettő e-learning formájú is), nyolc 

mesterképzésre, egy osztatlan egyetemi képzésre és három felsőfokú szakképzésre 

jelentkezhettek a hallgatók. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a hallgatók négy 

alapképzési (ebből egy e-learning formájában is), öt mesterképzési szakon és ötféle felsőfokú 

szakképzésen folytathatták tanulmányaikat. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon 

egy osztatlan képzésű szak mellett egy-egy alapképzés, mesterképzés és felsőfokú szakképzés 

indult. A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetben három alapképzési szakon és két 

felsőfokú szakképzés keretében, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben az alapképzésen 

belül 15 féle szakirányon, a mesterképzésen belül pedig 11 szakirányon kezdhették meg 

tanulmányaikat a hallgatók. 

 

 

2. Kutatási kapacitások 

 

2.1.  Az oktatók létszámának alakulása 2006-2010 között 

Az adott időszakban a főállású oktatók száma 43 fővel, azaz 13,4%-kal emelkedett, így 

számuk 2010. év végén elérte a 364 főt. A 2010/2011-es tanév őszi félévében az oktatók a 

Műszaki Tudományi Karon voltak a legnagyobb létszámban (201 fő), ami a főállású oktatók 

összlétszámának több mint a felét jelentette. Ezen indikátor alapján – összesen 67 főt 

foglalkoztatva – a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar állt a második helyen, amelyet 47 

fővel a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar követett. A vizsgált félévben a Varga Tibor 

Zeneművészeti Intézet oktatóinak száma 26 fő, a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 

oktatóinak száma pedig 23 fő volt. 

 



1. ábra: Főállású oktatók számának alakulása, 2006-2010 

 
Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2006/2007-2010/2011 ősz) alapján saját szerkesztés 

 

Az egyetem oktatóinak életkorát szervezeti egységenként tekintve a teljes munkaidős oktatók 

korfáinak egy része öregedést mutat, ami leginkább a Műszaki Tudományi Karon jelentkezik. 

Az oktatói utánpótlás azonban – mindenekelőtt az egyetem doktori iskolái által – biztosítva 

van. 

 

2. ábra: A teljes munkaidős oktatók korfái szervezeti egységenként 

2010/2011-es tanév, őszi félév 

 

 
Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztika 2010/2011 ősz alapján saját szerkesztés 

 

2.2. Tudományosan minősített oktatók 

Az elmúlt években a tudatos humán erőforrás fejlesztések eredményeképpen jelentős 

minőségi megújulás történt az egyetemen. A tudományos minősítéssel rendelkezők száma a 

vizsgált ötéves periódusban dinamikus változáson ment keresztül, létszámuk több mint 
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másfélszeresére növekedett. Az egyetemen a 2010/2011-es tanév őszi félévében 181 

minősített oktató dolgozott, ami a főállású oktatóknak a 49,7%-át jelentette. 

 

3. ábra: A főállású minősített oktatók arányának alakulása, 2006-2010 

 
Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2006/2007-2010/2011 ősz) alapján saját számítás, szerkesztés 

 

A 2010/2011-es tanév őszi félévében foglalkoztatott tudományosan minősített oktatók több 

mint fele, 52,5%-a a Műszaki Tudományi Karon, 22,1%-a a Kautz Gyula Gazdaságtudományi 

Karon, 16,6%-a a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon, 4,4%-a a Petz Lajos 

Egészségügyi- és Szociális Intézetben és ugyancsak 4,4%-a a Varga Tibor Zeneművészeti 

Intézetben oktatott. 

 

1. táblázat: A tudományosan minősített oktatók száma karonként – 2010/2011-es tanév, őszi 

félév 
Kar/Főállású oktatók 

tudományos minősítése 

MTA 

tag 

MTA 

doktor 

Kandidátus/ 

PhD/DLA 

Összesen 

(fő) 

Műszaki 

Tudományi Kar 
1 7 87 95 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi 

Kar 
- 4 36 40 

Deák Ferenc Állam- és  

Jogtudományi Kar 
1 4 25 30 

Petz Lajos Egészségügyi- és  

Szociális Intézet 
- 1 7 8 

Varga Tibor 

Zeneművészeti Intézet 
- - 8 8 

Összesen 2 16 163 181 

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztika 2010/2011 ősz alapján saját számítás, szerkesztés 

 

A tudományosan minősítettek aránya a főállású oktatók között 2010. év végi adatok alapján a 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon volt a legmagasabb, 63,8%. Ezt követte 59,7%-

kal a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és 47,3%-kal a Műszaki Tudományi Kar. A 

minősítettek aránya a Petz Lajos Egészségtudományi Intézetben 34,8%, a Varga Tibor 

Zeneművészeti Intézetben 30,8% volt. 

 

 

3. Doktori képzések 
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A Széchenyi István Egyetemen az alábbi három doktori iskola működik az alapítás 

sorrendjében: 

 Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola (RGDI)
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o Alapítás éve: 2004 

o Első akkreditálás éve: 2004 

o Akkreditáció érvényessége: 2014. december 31. 

o Törzstagok száma: 10 fő 

o A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, 

rechnj@sze.hu  

 Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola (MMTDI) 

o Alapítás éve: 2005 

o Első akkreditálás éve: 2005 

o Akkreditáció érvényessége: 2014. december 31. 

o Törzstagok száma: 14 fő 

o A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Keviczky László az MTA rendes tagja, 

egyetemi tanár, keviczky@sze.hu  

 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (ÁJDI) 

o Alapítás éve: 2008 

o Első akkreditálás éve: 2008 

o Akkreditáció érvényessége: 2015. október 31. 

o Törzstagok száma: 8 fő 

o A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár, 

verebelyimrene01@t-online.hu  

 

A doktori iskolák összlétszámának alakulásában a 2004/2005-ös tanévtől dinamikus fejlődés 

figyelhető meg. A hallgatók száma a 2007/2008-as, valamint a 2010/2011-es tanévben volt a 

legmagasabb, ekkor 165 fő tanult az egyetem doktori iskoláiban. 

 

4. ábra: A doktori iskolák létszámának alakulása, 2004-2010 

 
Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2004/2005-2010/2011 ősz) alapján saját szerkesztés 

 

A 2010/2011-es tanév őszi félévében a PhD képzésben részt vevők 41,8%-a (69 fő) a 

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója volt. A 11 nappali tagozatos 

hallgató közül heten voltak államilag finanszírozott ösztöndíjasok, így az összes 

költségtérítéses hallgatói létszám elérte a 62 főt. Ugyanebben a tanévben a Multidiszciplináris 

                                                
1 Jogelődje a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola (MTDI) volt. 
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Műszaki Tudományi Doktori Iskolában az összes PhD hallgató 38,8%-a (64 fő) tanult, 

közülük 12-en államilag finanszírozott, 52-en pedig költségtérítéses képzési formában vettek 

részt. A Doktori Iskolának levelező tagozatos hallgatója nem volt. Az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola 32 hallgatója (a PhD képzésben részt vevők 19,4%-a) közül 

négyen nappali tagozatos ösztöndíjasok, 28-an költségtérítéses levelező tagozatosok voltak. 

Összességében elmondható, hogy a 2010/2011-es tanévben a PhD képzésben résztvevő 

hallgatók 13,9%-a (23 fő) államilag finanszírozott ösztöndíjas, 86,1%-a (142 fő) pedig 

költségtérítéses képzésben vett részt. 

Az egyetem az elmúlt öt évben 39 tudományos fokozatott adott ki. 2010-ben a minősítést 

szerzett PhD hallgatók közül kilencen a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában 

végeztek. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola és az Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola két-két fokozatot adott ki. Külföldi PhD fokozatát hét fő 

honosította az egyetemen. A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában eddig 

nyolc fő szerzett habilitált doktori címet, s két tiszteletbeli doktori cím került odaítélésre 

Simai Mihály akadémikus (a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági 

Kutatóintézetének kutató professzora) számára 2005-ben és Csáki Csaba akadémikus (a 

Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára) részére 2010-ben. Az Iskola 

címzetes egyetemi tanára Schöpflin György az Európai Parlament képviselője és Richard 

Berry a Glasgow-i Egyetem egyetemi tanára. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi 

Doktori Iskola 2010-ben Hirota Kaoru (a Tokiói Műszaki Egyetem Multidiszciplináris 

Posztgraduális Kara Számítási Intelligencia és Rendszerelméleti Intézetének professzora) 

számára ítélt oda tiszteletbeli doktori címet. 

 

 

4. Kutatási szervezeti egységek, kutatócsoportok 

 

4.1. Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (JRET) 

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (továbbiakban: JRET) formalizált 

kutatóműhelyként működik egyetemünkön. A JRET az NKTH által finanszírozott Pázmány 

Péter Program keretében jött létre 2005-ben. Tekintettel Győr ipari hagyományaira és 

fejlődési perspektíváira, a partnervállalatok előtt álló üzleti kihívásokra, valamint a Széchenyi 

István Egyetem fő képzési irányaira, a Tudásközpont a járműiparra, ezen belül kiemelten a 

járműgyártási technológiákra és részegység konstrukciók kutatására fókuszál.  

A projekt keretében koncentrált, vállalati igényeken alapuló eszközfejlesztés valósult meg. 

Az egyetem saját forrásainak bevonásával a laborkörnyezet megújult. Nemcsak új kutatási 

területek jöttek létre, hanem a meglévők is jelentősen megerősödtek. A JRET hatására 

fejlődött az együttműködési készség, közös kutatási rutinok alakultak ki. 

A három éves projekt lezárását követően a JRET – mint a SZE-Győr integrált járműipari 

kutatásokat végző, szervező egysége – megmaradt. A JRET-konzorcium kutatásai főirányát 

az NKTH Nemzeti Technológiai Program (NTP) forrásból viszi tovább. Az Integrált 

Járműipari Termék- és Technológia Fejlesztő Rendszer fejlesztése (IJTTR) c. projekt – mely 

az egyetem és három, a régióban jelen levő vállalat konzorciumában valósul meg – 2012 

márciusáig összesen 1,2 milliárd forintból gazdálkodhat. A főirány kiegészül továbbá egy 

„Informatika az egészséggondozásban” c. projekttel is. 

A Tudásközpont Irányító Testületének elnöke: Prof. Dr. Czinege Imre CSc. egyetemi 

tanár, czinege@sze.hu 

 

4.2. Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-KKK) 

A JRET mellett a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-

KKK) sikeres GOP pályázat eredményeként 2008. június 1-jén kezdte meg, illetve 



folytathatta a működését. A szervezet elődje – GVOP forrásból – a Széchenyi István Egyetem 

keretein belül működött, az újraszerveződött Központ 2011. május 31-ig az Universitas-Győr 

Nonprofit Kft.-n keresztül valósította meg tevékenységét. Célja a gazdasági versenyképesség 

fokozása a járműgyártás, elektronika és informatika, logisztika és csomagolás, valamint a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés területén végzett kutatások által.
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A Kooperációs Kutató Központ felelős vezetője: Tóth Eszter ügyvezető (Universitas-Győr 

Nonprofit Szolgáltató Kft.), tothe@sze.hu 

 

4.3. „Mobilitás és Környezet” Kutatócsoport 

A JRET eddigi eredményeire építve folyik a 3,2 milliárd forint összköltségvetésű TÁMOP 

4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú, „Mobilitás és környezet” című kutatási 

projekt is, amelyben a győri Széchenyi István Egyetem konzorciumi partnerével a veszprémi 

székhelyű Pannon Egyetemmel egyedülálló felsőoktatási partnerséget hoztak létre. A 

fejlesztési program célja annak a professzionális kutatóbázisnak a létrehozása, amelynek 

járműipari, energetikai és környezeti kutatásaira a közép- és nyugat-dunántúli régióknak 

szükségük van versenyképességük növeléséhez, tőkevonzó és munkahelyteremtő képességük 

fokozásához. A magyar gazdaság fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű járműipari, 

energetikai és környezeti kutatások magas hozzáadott értékű, környezetkímélő és energia-

hatékony járműipari termékek, technológiák és üzemanyagok fejlesztésére irányulnak. 

A projekt kutatási igazgatója: Prof. Dr. Palkovics László kutató professzor, 

zoldhajtas@sze.hu 

 

4.4. A Műszaki Tudományi Karon működő kutatócsoportok  

 

4.4.1. Rendszerelméleti Kutatócsoport 

Dr. Keviczky László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja kezdeményezését felkaro lva, a Kar 

dékánjának és az egyetem rektorának felterjesztése alapján, az Egyetem Szenátusa 299/2010 

sz. határozatával június 7. ülésén „Rendszerelméleti Kutatócsoportot” alapított a Széchenyi 

István Egyetem Műszaki Tudományi Karán. 

A rektori támogatással működő kutatócsoport (önálló kutatási egység) célja a karon és az 

egyetem más oktatási egységeiben folyó rendszerelméleti kutatások és alkalmazások 

támogatásán túlmenően önálló elméleti kutatások végzése a (matematikai, műszaki, 

ökonometriai stb.) rendszerelmélet és az irányítástudomány különböző területein. Ezen belül a 

kutatócsoport kiemelten foglalkozni kíván bonyolult rendszerek (sokváltozós, nemlineáris, 

sztochasztikus és posszibilisztikus illetve nem determinisztikus) irányítási folyamatainak 

elméleti és alkalmazási kérdésével egyaránt. A kutatócsoport ugyancsak aktív tevékenységet 

folytat a közlekedési és az infrastrukturális kutatások területén alkalmazott intelligens 

mérnöki és számítási rendszerek elméleti módszereinek, továbbá a modern távközlési 

kutatások fizikai mérésekkel kapcsolatos rendszerelméleti problémáinak fejlesztésében, 

illetve megoldásában is. A kutatócsoport eredményes tevékenységet kíván folytatni kutatási 

pályázatok készítésének és benyújtásának támogatásában, valamint tudományos konferenciák, 

előadások szervezésében is. 

A kutatócsoport az elmúlt tanévben végzett kutatásairól részletes beszámolót készített. A 

beszámolóban a rendszerelmélet tárgykörét érintő hét fontosabb kutatási terület tudományos 

eredményeit foglalták össze röviden, kiegészítve azokat a kutatási eredményeket tartalmzó 

válogatott publikációkkal és azok rövid tudománymetriai jellemzésével. A szerzők, a kutatási 

évre vonatkozó, teljes publikációs listája megtalálható a Műszaki Tudományi Kar éves 

tudományos beszámolójában. 

                                                
2 A JEL-KKK részletesebb leírása az Universitas-Győr Nonprofit Kft. tevékenységeinek bemutatásánál található. 



A Kutatócsoport alapító tagjai: 

Prof. Dr. Keviczky László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, keviczky@sze.hu 

Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu 

Prof. Dr. Várlaki Péter DSc. egyetemi tanár, varlaki@t-online.hu (a Kutatócsoport vezetője) 

Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens, nagysz@sze.hu (a Kutatócsoport titkára) 

 

4.4.2. Szimuláció és Optimalizáció Matematikai Kutatócsoport 

Az Európai Unió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, a TÁMOP 4.2.2-08/1-

2008-0021-es számú projekt keretében 2009-ben létrejött nemzetközi kutatócsoport célja, 

hogy olyan alapkutatásokat végezzen a numerikus matematika innovációt célzó területein, 

amelyek komplex fizikai és termelési rendszerek gyors szimulációinak létrehozására 

irányulnak. Ezek alkalmazása nagymértékben lerövidíti a számítási időt, és képesek a ma 

elérhető programokkal meg nem oldható szimulációs feladatok megoldására. Ehhez egyrészt 

alkalmas matematikai eljárásokat kell kifejleszteni, másrészt meg kell teremteni a korszerű, 

gyors hardveren – sokprocesszoros számítógépen, grafikus kártyán, FPGA-n – való futtatás 

lehetőségét is. 

A projekttevékenység fontos eleme a szakmai kapcsolatépítés, egy nemzetközi kutatási 

hálózat kialakítása, amely azon felül, hogy publikálja az elért eredményeket, bevezeti azokat 

az egyetemi oktatásba. 

A kutatás elemei: 

- Multi- és transzdiszciplináris kutatói team kialakítása 

- Nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése 

- Alapkutatások végzése, eredmények publikálása 

- Fiatal kutatók, predoktorok képzése 

- Innovációk megalapozása 

- A kutatói team fenntartása az elért eredményekre alapozott kutatás-fejlesztési és 

innovációs (K+F+I) projektekkel 

Eredmények: 

- Nemzetközi kutatócsoport felállítása számítógépes szimulációk kutatása és ezek 

alapján optimalizálás témakörben 

- Egyes áramlástani kódok sebességének jelentős növelése sokprocesszoros 

számítógépek, illetve GPU-k számítási kapacitásának kihasználásával, saját fejlesztésű 

kódok segítségével 

- Banki kockázatkezeléshez saját kód fejlesztésével nagyméretű adathalmaz elemzése, 

tipikus tesztfeladatok lényegesen gyorsabb analízisével 

- Ipari szerkezetanalízis feladatokra szuperszámítógépek hatékony használata 

Kutatási programigazgató: Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, horvathz@sze.hu 

Projekt honlap: http://tamop422.sze.hu 

 

4.5. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon működő kutatócsoportok 

 

4.5.1. Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK) 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Széchenyi István Egyetem 

(SZE) 2002-ben kötött együttműködési megállapodása alapján kezdte el működését a győri 

Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport (ITOK). 

Az ITOK tevékenysége elsősorban az információs és kommunikációs technológia 

emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti 

tudatosság növekedéséhez kíván hozzájárulni. A kutatási és oktatási feladatok mellett 

projektszervezői- és tanácsadói szerepet is vállal. A csoport célja intézményi hátteret, 

kommunikációs közeget és megfelelő infrastruktúrát biztosítani újfajta, kooperatív 



tudástermelő folyamatoknak, lehetőséget adni új ötletek megjelenítésének és érlelésének, 

minél nagyobb nyilvánosságot teremteni a sorsdöntőnek érzett információs társadalmi és az 

ezekkel összefüggő technológiai kérdéseknek. 

A kutatások egyik fő iránya a mobil, személyes használatú infokommunikációs 

megoldások kutatása, melyek eddigi piaci szereplése nem váltotta be sem a piackutatók, sem a 

gyártók hozzá fűzött reményeit.  

A másik főirány a beépített infokommunikációs megoldások (AAL) fejlesztése autóipari, 

méréstechnikai, egészségügyi és gyógyászati, illetve világítástechnikai területeken. A 

kutatások nagyobb része a Nemzeti Technológiai Program nyertes pályázatának keretében 

zajlik, a krónikus gyermekbetegek otthoni ápolásához integrált mechatronikai és informatikai 

környezet fejlesztése során. 

Jelenleg indulnak kutatások a szuperszámítógépek újszerű alkalmazásának témájában, 

első körben az energiahatékonyság kérdéskörében, melyben nemzetközileg is értékelhető 

eredmények várhatóak. 

Az ITOK kutatás-fejlesztési tevékenysége során nemcsak a nemzetközi nagyvállalatok 

régióbeli és más magyarországi egységeivel működik együtt, hanem számos hazai kis- és 

középvállalkozással épített ki ígéretes partneri és üzleti kapcsolatot. 

A kutatócsoport vezetője: Dr. Élő Gábor PhD. egyetemi docens, elo@sze.hu 

 

4.5.2. Kelet-Közép-Európa és Balkán Kutatóközpont (KEBA Központ) 

A 2009-ben alakult Kelet-Közép-Európa és Balkán Kutatóközpont a Széchenyi István 

Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának részeként működő önálló kutatási 

egység. A központ részt vesz a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

tevékenységében és kapcsolódik az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-

magyarországi Tudományos Intézet kutatásaihoz is. 

Kutatási tevékenységét interdiszciplináris módon, a gazdaságtudomány, 

földrajztudomány, politológia, geopolitika, általában a társadalomtudományok irányából 

közelítve, földrajzi értelemben meghatározott területre, annak államaira, államok csoportjaira, 

állami szint alatti területi egységekre terjeszti ki. Cél a definitív „Kelet-Közép-Európa” és a 

„Balkán” vizsgálata mellett, a térség kapcsolatrendszerének figyelembevételével az 

ismeretszerzés földrajzi határait kiterjeszteni Kelet-Európára is. 

A kutatások irányát úgy szabja meg, hogy azok elősegítsék a karon, kiemelten a Doktori 

Iskolában folyó oktató-kutató munka továbbfejlesztését, annak terület-specifikus elmélyítését. 

Kiemelt figyelmet fordít a Doktori Iskola hallgatóira, elősegíti tudományos előrehaladásukat, 

bevonva őket a kutatási projektek és egyéb tevékenységek végrehajtásába. A központ 

szervesen kapcsolódik a mesterképzésekhez, így a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, 

valamint a regionális és környezeti gazdaságtan programokhoz. 

A kutatóközpont működésének keretében mind az egyetemi oktatáshoz – Balkán- és 

Közép-Európa tanulmányok (BSc), Közép- és Délkelet-Európa regionális folyamatai (MSc) –

mind a doktori képzéshez szükséges tananyagok kerültek kidolgozásra. Továbbá a központ 

tagjai intenzíven részt vettek az Európai Unió Duna Stratégiája magyar részének 

előkészítésében. 

A kutatóközpont vezetője: Prof. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár, dékán-helyettes, 

losonczbt@t-online.hu 

Kapcsolat: Dr. Hardi Tamás PhD. egyetemi docens, hardit@rkk.hu 

 

4.5.3. Vízikörnyezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások Kutatóközpont 

A központ a stratégiai szolgáltatások – köztük kiemelten víztechnológiák – innováció 

menedzsmentjének multidiszciplináris elemzését és szervezését helyezi kutatási tevékenysége 

középpontjába. A kutatóközpont keretein belül a technológiai menedzsment (az innováció 



területén), a techno-menedzsment (a stratégiában) és az innovációs menedzsment speciális 

területein folynak empirikus kutatások. 

A 2008-ban alakult kutatóközpont sikeresen végrehajtott innovációs menedzsment 

feladatai közé a technológiapásztázás, az új technológiai lehetőségek keresése, azonosítása, 

értékelése, a K+F projektek menedzselése, technológiai network szervezése, valamint 

technológiai költségelemzések tartoznak.  

Sikeres K+F projektek: 

 Zsírtartalmú hulladékok felhasználási lehetőségeinek kutatása 

 Szennyvíztisztítási technológia fejlesztése bakteriológiai kutatások alapján 

 Anaerob biogáz termelő és lebontó folyamatok és hatékonyságuk növelésének 

vizsgálata, az anaerob rothasztó berendezések intenzifikálása 

 Nematoda fertőzés kutatása és fertőtlenítési kísérlet 

 Ammónia-elimináció intenzifikálásának kutatása 

Referenciacégek közé tartozik a Pannon Víz Zrt., az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., a Vasi Víz 

Zrt., valamint a Bakonykarszt Zrt. 

A Kutatóközpont a fentieken kívül technológia network szervezéssel is foglalkozik, ennek 

keretében 2009-ben és 2010-ben egységes mikrobiológiai vizsgálati rendszer szakmai 

továbbképzést tartott a következő városokban: Győr, Budapest, Debrecen, Szeged, Siófok. 

A kutatócsoport vezetője: Dr. Papp Ilona PhD. egyetemi docens, dékán-helyettes, 

pappi@sze.hu 

 

4.6. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon működő kutatócsoportok 

 

4.6.1. Parlamenti Kutatások Központja 

A Parlamenti Kutatások Központja (a továbbiakban PKK) 2011 tavaszán alakult meg a 

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. Létrehozásának 

célja, hogy önálló kutatóműhelyként erősítse a Kar kutatási profilját, támogassa a PKK 

munkájában részt vevő oktatók szakmai előmenetelét publikációik megjelentetésével, 

tudományos konferenciákon való részvétel, illetve előadás lehetőségének biztosításával, 

illetve biztosítsa a kari kutatási főirányhoz (Parlamentarizmus és jó kormányzás) kapcsolódó 

kutatások intézményi feltételeit. 

A PKK fő tevékenységei: 

 parlamenti, illetve a törvényhozással összefüggő alkotmányjogi, közigazgatási, 

politikatudományi és más tárgyú kutatások szervezése, lefolytatása; 

 tudományos közlemények kiadása, publikációs tevékenység; 

 tudományos konferenciák, rendezvények előkészítése és szervezése; 

 tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi 

kutatóhelyekkel; 

 ösztöndíj-programok meghirdetése, megszervezése, illetve támogatása; 

 meghatározott kutatási, szakértői szolgáltatások elvégzése. 

A kutatóműhely a Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének keretei között jött 

létre. 

A központ vezetője: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu 

 

 

5. Belső Kutatási Főirányok 

 

Az egyetem saját forrásaiból elkülönítve 2005-től – belső pályázati formában – úgynevezett 

Tudományos és Innovációs Alapot működtet, melynek egy részét a Belső (egyetemi) Kutatási 

Főirányok támogatása jelenti. Ezt a pályázati formát azzal a céllal hozták létre, hogy az 



intézmény kutatási potenciálját erősítsék és a fő kutatási profiljait kialakítsák. A pályázaton 

indulhattak már működő és újonnan alakuló kutató kollektívák, függetlenül attól, hogy egy 

tanszék keretében vagy tanszéki együttműködés keretében alakultak meg. 

A 2006-2010 közötti időszakban a Tudományos és Innovációs Alap nagysága – az előző 

évi maradvány mértékétől függően – évi 30 millió forint körül mozgott. Annak érdekében, 

hogy a főirányok a karok/intézetek stratégiájához jobban illeszkedjenek, az általános és 

tudományos rektorhelyettes – a Tudományos Tanács véleménye alapján – 2010-től 

kari/intézeti szintre decentralizálta a Tudományos és Innovációs Alap felosztását. Ennek 

megfelelően a 2010-2011-es években minden kar/intézet maga hozza meg a döntését a reá 

jutó Tudományos és Innovációs Alap felhasználására vonatkozóan. Az Alap felét (15.000.000 

Ft) a Műszaki Tudományi Kar, 30%-át a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (9.000.000 

Ft), 16,7%-át (5.000.000 Ft) a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 1,7-1,7%-át 

(500.000 Ft) pedig a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet ill. a Varga Tibor 

Zeneművészeti Intézet használta fel. A rendelkezésre álló forrást a karok/intézetek különféle 

kutatási témákra, kiadványok megjelentetésére és tudományos konferenciákon való 

részvételre fordították. A korábbi években futó posztdoktori programok 2010-től a 

decentralizált kutatási főirányokba olvadtak. 

A keret tanszékekre történő decentralizálása találkozott a tanszékek igényeivel és az egyes 

egységek éltek a kínálkozó lehetőséggel. Az egyetemi keret karokra osztása helyes döntésnek 

bizonyult, és jól szolgálta a karok/intézetek tudományos munkájának javítását, a K+F 

tevékenység színvonalának növelését, publikációk és konferencia előadások számának 

bővülését. 

 

A kutatások fő irányai: 

 Számítógéppel támogatott gyártás kutatása és technológiafejlesztés (CAM), 

nanoanyagok, nanotechnológiák elméleti és kísérleti vizsgálatai 

 Biztonságkritikus  számítógéprendszerek funkcionális verifikálása 

 Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja kutatási 

feladatai 

 Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése 

 Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását 

elősegítő módszertani eszközök fejlesztése 

 Tömegközlekedési rendszerek tervezése és értékelése 

 Intelligens számítógépes rendszerek 

 Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák 

megoldásában 

 Alkalmazott magfizikai kutatások 

 A tudásmenedzsment, mint rendszerépítés 

 Kultúraközi kommunikáció, szakmai- és szervezeti kommunikáció, nemzetközi 

tárgyalástechnika, nemzeti kultúra és szervezeti kultúra kapcsolata 

 Regionális tudomány, szociológia, politológia 

 A közszektor lokális forrásbevonási potenciálja 

 Az állam- és jogtudományok területe – elméleti előnyök, gyakorlati hasznosítás 

 A társadalmi felelősségvállalás megnyilvánulásának hazai kísérletei 

 Nőgyógyászati és gasztroenterológiai endoszkópos vizsgálatok során nyert digitális 

képanyagok elektronikus és matematikai modellező feldolgozása 

 A rendszeres testmozgás hatása az egészségtudatos magatartásra, az öngondoskodásra 

és a fittségi állapotra, az „új idősek generációja” körében 

 Ápolás- és betegellátás, valamint az egészségügyi gondozás és prevenció 



 

 

6. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

 

2004-2010 között az egyetem oktatói közül 14-en nyertek az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramok (OTKA) pályázaton. 2010-ben egy OTKA kutatás kezdődött meg. Az eddigi 

támogatott kutatások összértéke 74 millió forint. A 2010-ben futó OTKA kutatások közül 

három az Állam- és Jogtudományi Karon, kettő a Műszaki Tudományi Karon és egy a Kautz 

Gyula Gazdaságtudományi Karon zajlott. A kutatások az alábbi tématerületeken folytak: 

- A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a 

terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre 

- Magyarország alkotmány- és parlamentarizmustörténete 1989-2007 

- Közigazgatási autonómiák – autonóm közigazgatások 

- A végeselem-módszer alkalmazása mérnöki szimulációkban 

- Távolságok és terek a közgazdaságtanban 

- Az emberi tényező beépítése a forgalmi modell szerkezetébe 

2011 júniusáig a fent megnevezett pályázatok közül az utolsó és nyolc további projekt 

szakmai zárása megtörtént. 

 

 

7. Nemzetközi projektek, nemzetközi kapcsolatok 

 

A Széchenyi István Egyetemen 2010-ben 14 nemzetközi projekt futott, melyek közül 10 a 

Műszaki Tudományi Karhoz, három a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karhoz, egy pedig a 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karhoz kötődött. 

 

3. táblázat: Nemzetközi kutatási projektek, 2010 

Project címe Időtartam Finanszírozó 

Helyi 

kontaktszemély 

neve, elérhetősége 

Kar/Tanszék 

ASPIS - Auditing of Sustainability of Public 

Spaces 
2010-2012 

EU – Education 

and Culture DG 

Pesti Bálint 

pestib@sze.hu 

Építészettörténeti és 

Városépítési Tanszék, 

Közlekedésépítési és 

Településmérnöki Tanszék 

Bosznia-Hercegovina műszaki felsőoktatási 

intézményhálózatának fejlesztése Európai Uniós 

partnerkapcsolatok segítségével 

2010-2013 Európai Unió 

Dr. Kardos Károly 
kardos@sze.hu  

Dr. Zsoldos Ibolya  

zsoldos @sze.hu 

Anyagismereti és 

Járműgyártási Tanszék 

EMRA - European Master Programme for Rural 

Animator 
2009-2012 

25%-os önrész 

75% EU 

támogatás 

Szörényiné Dr. 

Kukorelli Irén 

sziren@rkk.hu 

Regionális-tudományi és 

Közpolitikai Tanszék 

Estia Earth 2003-2011 Európai Unió 
Dr. Puklus Zoltán 

puklus@sze.hu  
Automatizálási Tanszék 

Forschungsstelle für Europäische 

Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform 
Folyamatos 

Universität Wien 

és külső 

szponzorok 

Dr. Milassin László 

milassin@sze.hu 

Nemzetközi Köz- és 

Magánjogi Tanszék 

FUSENET - The European Fusion Education 

Network 
2008-2012 EU FP7 

Berta Miklós 

bertam@sze.hu  
Fizika és Kémia Tanszék 

CroBoNet - Határon túli vállalkozói hálózatok 2010-2011 

Magyarország-

Szlovákia 

Határon Átnyúló 

Egytüttműködési 

Program 2007-

2013: 27780 EUR 

Dr. Lados Mihály 

ladosm@rkk.hu 

Regionális-tudományi és 

Közpolitikai Tanszék 

HUNOROB - Új, környezetbarát és versenyképes 

robottechnológiák magyar-norvég innovációja 

célcsoportok számára 

2008-2011 

EGT 

Finanszírozási 

Mechanizmus / 

Norvég Alap / 

Svájci 

Hozzájárulás 

Dr. Kóczy T. László 

koczy@sze.hu  
Műszaki Tudományi Kar 

HUSK 0801/125 - Magyarország- Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 
2009-2010 

Magyarország- 

Szlovákia 

Dr. Bulla Miklós 

bulla@sze.hu 

Környezetmérnöki 

Tanszék 
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mailto:kardos@sze.huzsoldos%20@sze.hu
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mailto:puklus@sze.hu
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mailto:bertam@sze.hu
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2013, Alcím: A hulladékgazdálkodás határok 

nélkül (Waste management without borders) 

Határon Átnyúló 

Együttműködési 

Program 2007- 

2013 

Dr. Szalay Zoltán 

Buruzs Adrienn 

Dr. Torma András 

 

Improving Road Traffic Safety in Thailand - A 

Common Challenge for European and Thai 

Universities 

2009-2010 
EU-Thai 

Cooperation 

Dr. Koren Csaba 

koren@sze.hu  

Közlekedésépítési és 

Településmérnöki Tanszék 

NANOSCRATCH - To develop a scratch 

resistance coating using a molecular self assembly 

nano-technology for plastic products 

2009-2011 EU FP7 
Dr. Dogossy Gábor 

dogossy@sze.hu  

Anyagismereti és 

Járműgyártási Tanszék 

OPTICOM - Optimisation of Intercultural 

Communication and Collaboration 
2009-2011 

EU – Ausztria-

Magyarország 

Határon Átnyúló 

Együttműködési 

Program 2007-

2013 

Ablonczyné Dr. 

Mihályka Lívia 

ablne@sze.hu  

Nemzetközi 

Kommunikáció Tanszék 

Positive Numerical Solution of Differential 

Equations 
2010-2013 

KAUST – King 

Abdullah 

University of 

Science and 

Technology 

Dr. Horváth Zoltán 

horvathz@sze.hu  

Matematika és 

Számítástudomány 

Tanszék 

TRENDY TRAVEL - Emotions for Sustainable 

transport 
2007-2010 EU DG TREN 

Dr. Makó Emese 

makoe@sze.hu 

Közlekedésépítési és 

Településmérnöki Tanszék 

Forrás: Nemzetközi Projekt Központ 
 

Az egyetem a nemzetközi kapcsolatait decentralizáltan kezeli. Bármelyik szervezeti egység 

alakíthat ki, kezdeményezhet együttműködést, kapcsolatot a tanszék tudományterületének 

megfelelő külföldi oktatási-kutatási intézménnyel, illetve vállalkozással. 

Szerződéses nemzetközi együttműködés azonban − bármelyik szervezeti egység, oktató 

kezdeményezésére − csak központilag köthető. Ennek felelőse a Nemzetközi Projekt 

Központ. Az egyetem általános együttműködési szerződést köt minden olyan intézménnyel, 

mely több szervezeti egység többféle kooperációs kapcsolatát tartalmazza. Jelenleg 12 

országban 31 intézménnyel van élő, általános együttműködési szerződése az egyetemnek. 

 

 

8. Kutatás-fejlesztési tevékenység forrásai 

 

Az egyetem kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységére 2010-ben 816,3 millió forint állt 

rendelkezésre (2009: 614,8 millió Ft; 2008: 750,7 millió Ft; 2007: 1 117,3 millió Ft; 2006: 

845,6 millió Ft). A 2006-2007-es években a rendelkezésre álló forrásoknak magasabb összege 

mutatható ki, ami elsősorban a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont és a 

Kooperációs Kutató Központ finanszírozásának köszönhető. A 2007-ben indult új HEFOP 

pályázatok ugyancsak jelentősen növelték az adott év forrását. 

A vizsgált időszak legmagasabb forrása 2007-ben volt, ekkor az egyetem 1 117,3 millió 

forint kutatási forrásból gazdálkodott. A különböző forrástípusok közül a külső megrendelésre 

végzett K+F feladatra biztosított forrás mértéke 2007-ben volt a legmagasabb (több mint 209 

millió forint). Az összes rendelkezésre álló forráson belül minden évben a K+F feladatra 

átvett pénzeszközök aránya a legmagasabb. Értéke a vizsgált időszakban meglehetősen tág 

határok között mozgott, a legnagyobb 2007-ben volt, amikor is több mint 850 millió forint 

feletti összeget eredményezett. A költségvetési támogatás mértéke évről-évre hasonló szinten 

alakult. A legmagasabb 2007-ben volt, ekkor valamivel meghaladta az 50 millió forintot. 

Az egyetem K+F tevékenysége forráscsoportonként a következőképpen oszlik meg: 

I. Költségvetési támogatás 

A. Intézményi költségvetésben megtervezett támogatás 

 - doktorandusz képzés támogatása 

- egyéb K+F feladat támogatása 

- normatív kutatás támogatása 

B. OKM fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított K+F feladatra adott támogatás 

mailto:koren@sze.hu
mailto:dogossy@sze.hu
mailto:ablne@sze.hu
mailto:horvathz@sze.hu
mailto:makoe@sze.hu


C. Más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított 

támogatásból, OTKA 

 

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök 

A. Hazai források 

- Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, OTKA, IKTA, Egyéb K+F pályázatok, 

KPI-JRET, JRET-NKTH, NKTH K+F, NKTH-NFÜ, Nemzeti Hírközlési Hatóság 

B. Strukturális Alapokból 

- GVOP, INTERREG, HEFOP, ROP, TIOP, TÁMOP, KEOP, EU 7. 

KERETPROGRAM, ETE 

C. Egyéb forrás 

- EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, EU-n Kívüli Együttműködések 

(KAUST-GCR-FIC) 

 

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított források (vállalkozás is) 

- GVOP KKK 

- KPI-JRET egyéb bevétel 

- Szerződéses K+F munkák 

 

5. ábra: A kutatás-fejlesztési tevékenység forrásainak alakulása, 2006-2010 

 
Forrás: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 

 

Az egyetem költségvetési támogatása (OKM) 2008-ban 5 019,7 millió forintra, 2009-ben 

4 634,9 millió forintra, 2010-ben pedig 4 408,9 millió forintra tehető. Ezek alapján a 

rendelkezésre álló összes K+F költségvetési forrás (költségvetési támogatás, K+F feladatra 

átvett pénzeszközök, külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás) aránya a 

költségvetési bevételeken belül 2008-ban 15%, 2009-ben 13,3%, 2010-ben 18,5% volt. 

 

 

9. Publikációk 

 

2007-től az egyetem oktatóinak és szervezeti egységeinek publikációs listái elektronikusan is 

elérhetők. Az ún. Publikációs adatbázisba a tanszékek töltötték fel az adatokat, melyek 

szakmai ellenőrzés után kerültek véglegesítésre. A publikációk alakulása az Interneten is 

nyomon követhető: http://publikaciok.sze.hu. 

Az egyetem Publikációs adatbázisában az alábbi táblázat szerint alakult az egyetemi 

oktatók publikációs tevékenysége 2004-2010 között (2011. júniusi adatok). 
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5. táblázat: Egyetemi oktatók publikációinak száma 2004-2010
3
 között 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cikkek magyar nyelven 141 213 214 266 228 137 54 

Cikkek idegen nyelven 20 27 41 50 82 43 14 

Konferencia kiadványban szereplő magyar 

nyelvű cikkek 
134 209 182 149 126 117 

83 

Konferencia kiadványban szereplő idegen 

nyelvű cikkek 
36 42 60 101 69 64 

32 

Konferenciakötet magyar nyelven 7 6 10 21 16 16 12 

Konferenciakötet idegen nyelven - - 3 20 13 5 1 

Könyv/könyvrészlet magyar nyelven 66 129 112 181 91 72 14 

Könyv/könyvrészlet idegen nyelven 3 9 15 14 5 7 5 

Kutatási jelentés magyar nyelven 87 121 96 41 53 29 17 

Kutatási jelentés idegen nyelven - 3 6 5 5 1 - 

Egyéb kiadvány magyar nyelven 83 161 168 360 243 139 47 

Egyéb kiadvány idegen nyelven 4 10 11 24 10 13 6 

Forrás: SZE Publikációs adatbázis 

 

A Publikációs adatbázis megújítása folyamatban van a TÁMOP 4.2.1-es projekt keretein belül 

2011 év végéig. Az Egyetemi Könyvtár a Tudásmenedzsment Központ támogatásával 

megvalósítja az Egyetemi Repozitóriumot, amelynek egyik fontos eleme a Publikációs 

adatbázis. Megújult formában, egy elektronikus dokumentumtárban lesz elérhető valamennyi 

oktató, kutató publikációja. Az átmeneti időszakban, az átállás nehézségei miatt a Publikációs 

adatbázisba kerülő 2009-2010. évi publikációk száma kevesebb a tényleges adatoknál. 

A fentieknél pontosabb információkat nyújtanak a Központi Statisztikai Hivatal számára 

tanszéki szinten kitöltött „Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek 

2010. évi kutatási, fejlesztési adatairól” című adatlapok. Egyetemi szinten aggregálva az adott 

évben 112 db magyar nyelvű és 29 db idegen nyelvű könyv és könyvfejezet jelent meg. Ezzel 

párhuzamosan 219 db magyar nyelvű szakfolyóiratcikk született, további 49 db idegen nyelvű 

cikk akadémiai aktákban vagy hazai folyóiratokban, 58 db idegen nyelvű cikk külföldi 

szakfolyóiratokban került kiadásra. 2010-ben 21 db értekezést fogadtak el az egyetemen. 

Elektronikus formában magyar nyelven 56 db, idegen nyelven 13 db tudományos mű jelent 

meg. 176 db konferencia kiadvány magyar nyelven, 179 db pedig idegen nyelven került 

publikálásra. 

 

 

9.1. Publikációs Nívódíj 

Az egyetem Szenátusa határozatának megfelelően az Egyetemi Tudományos Tanács 

javaslatai alapján díjazni kívánja az oktatók/kutatók kiemelkedő publikációs tevékenységét. 

Elismerésben részesíti az előző tanévben megjelent lektorált publikációk (folyóirat, cikkek, 

konferencia kiadványok cikkei) szerzőinek egy-egy publikációját, illetve alkotását az alábbi 

két kategóriában: 

- Szakkönyv, szakkönyv-részlet, monográfia, művészeti alkotás, hangfelvétel, kotta.  

- Folyóiratcikk, konferencia kiadványban megjelent előadás.  

 

A beadott anyagok közül kategóriánként az, amelyet szakmailag legmagasabb színvonalúnak 

ítélnek, Egyetemi Publikációs Nívódíjban részesül. 

 

2010. évi Publikációs Nívódíj nyertesei 

                                                
3 A Publikációs adatbázis 2009-2010. évi feltöltöttsége a publikációs adatbázisok közötti átállás végett nem 

tekinthető teljes körűnek. A publikációk száma a táblázatban közöltnél nagyobb. 



Folyóirat szekció 

- Dr. Földesi Péter CSc. egyetemi docens - Dr. Botzheim János PhD. egyetemi docens - 

Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár – Eugenic Bacterial Memetic 

Algorithm for Fuzzy Road Transport Traveling Salesman Problem. In.: International 

Journal of Innovative Computing, Information and Controll IF: 2,79, Japán 2010. 

 

2009. évi Publikációs Nívódíj nyertesei: 

Könyv szekció (megosztva) 

- Dr. Kuczmann Miklós PhD. egyetemi docens – The Finite Element Method in 

Magnetics. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 

- Dr. Csizmadia Zoltán PhD. egyetemi adjunktus – Együttműködés és újítóképesség. 

Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. Budapest, 

Napvilág Kiadó, 2009. 

 

Folyóirat szekció (megosztva) 

- Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens – The kinetic energy operator in the subspaces 

of wavelet analysis. In.:  Journal of Mathematical Chemistry (IF. 1.435 (2008)), 46:1) 

261-282.o. 2009. 

- Dr. Botzheim János PhD. egyetemi docens – Fuzzy Rule Extraction by Bacterial 

Memetic Algorithms. In.:  International Journal of Intelligent Systems (IF. 0.860 

(2008)), Vol. 24, No. 3. 312-339.o. 

 

2008. évi Publikációs Nívódíj nyertesei: 

Könyv, CD szekció 

- Prof. Dr. Ittzés Gergely DLA. egyetemi tanár – Eugéne Walckiers: Fuvolás 

kamarazene, CD. Budapest, 2008.  

 

Folyóirat szekció (megosztva) 

- Dr. Dusek Tamás PhD. egyetemi docens – Methodological Monism in Economics. In.: 

Journal of Philosophical Economics, Vol. I, Issue 2, 26-50.o. 2008.  

- Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens – Artifacts of grid based electron sructure 

calculations. In.:  Chemical Physics Letters, vol. 464,  Elsvier, 2008. 

 

 

9. 2. Az egyetemhez kötődő periodikusan megjelenő tudományos kiadványok 

 

9.2.1. Műszaki Tudományi Kar 

Az Acta Technica Jaurinensis az egyetem által megjelentetett olyan nemzetközi folyóirat, 

ami a teljes Műszaki Tudományi Kar tudományos életét lefedi. A folyóirat 2008-ban indult, 

2011 júniusáig három száma jelent meg. A folyóiratnak 2008-tól – évente egy-egy 

alkalommal – két speciális száma jelenik meg, a Series Logistica és a Series Intelligentia 

Computatorica, melyekből a kézirat leadásának időpontjáig három-három szám került 

kiadásra. 

A kiadványokról bővebb információ található a http://acta.maxwell.sze.hu oldalon. 

A folyóirat főszerkesztője: Dr. Kuczmann Miklós PhD. egyetemi docens, 

kuczmann@maxwell.sze.hu 

 

A Jövő Járműve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármű és 

Járműirányítási Tudásközpontjának és a Széchenyi István Egyetem Járműipari Regionális 

Egyetemi Tudásközpontjának 2006-ban alapított közös lapja, ami a két tudásközpont 



élvonalbeli járműipari kutatásait mutatja be. A negyedévente megjelenő tudományos lapnak a 

kézirat lezárásának időpontjáig (2011. június) 20 száma (10 összevont száma) és egy 

különszáma került kiadásra. 

A kiadványokról bővebb információ található a http://jret.sze.hu oldalon. 

A kiadvány felelős szerkesztője: Dr. Nagyszokolyai Iván, X-Meditor Kft. Autóinformatika 

üzletág, nszi@xmeditor.hu 

 

A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola saját kiadványa, a Műszaki és 

informatikai rendszerek és modellek évenként jeleníti meg a doktoranduszok első önálló 

tanulmányait. Az első szám 2007. évben került kiadásra, a kézirat lezárásának időpontjáig 

(2011. június) összesen négy száma jelent meg. 

Az évkönyvek főszerkesztője: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, 

koczy@sze.hu 

 

9.2.2. Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2005-től évkönyveket jelentet meg, 

melyek többek között a Doktori Iskola hallgatóinak legszínvonalasabb tanulmányait 

tartalmazzák. A legutolsó – immáron harmadik évkönyv – 2009-ben került kiadásra. 

Az évkönyvekről bővebb információ található a http://rgdi.sze.hu oldalon. 

Az évkönyvek főszerkesztője: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, 

rechnj@sze.hu 

 

9.2.3. Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar 

A Jog-Állam-Politika című társadalomtudomány, jogtudomány, szociológia és 

politikatudomány témaköröket felvonultató folyóirat, háromhavonta jelenik meg. A 2009-ben 

induló folyóiratnak a kézirat lezárásának időpontjáig (2011. június) 10 száma és egy 

különszáma jelent meg. Az MTA IX. Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága „A” 

kategóriássá minősítette a szakfolyóiratot. 

A folyóirat megjelent számai a http://jap.sze.hu oldalon olvashatók. A kiadvány e-mail címe: 

jap@sze.hu 

A Szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Bihari Mihály DSc. egyetemi tanár, 

biharim@sze.hu 

Felelős szerkesztő: Dr. Szoboszlai Kiss Katalin PhD. egyetemi adjunktus, szoboszl@sze.hu 

 

 

10. Szabadalmak 

 

A Széchenyi István Egyetemen folyó kutatások eredményeképpen öt szabadalom 

bejegyeztetése kapcsolódik az intézményhez. A bejelentett szabadalmak a műszaki 

tudományághoz tartoznak. 

 

1. Önzáródáson alapuló rugalmas vasúti sínleerősítő szerkezet 

Bejelentés napja: 1990.08.17  

Megadás napja: 1992.10.16  

Jogosult: Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr (HU), 55%; 

MÁV Vezérigazgatóság, Budapest (HU), 30%; Lábatlani Vasbetonipari Rt., Lábatlan (HU), 

15% 

Feltaláló: Kiss Ferenc, Győr (HU), 25%; Dr. Vaszary Pál, Győr (HU), 15%; Pál József, 

Budapest (HU), 15%; Dr. Horváth Ferenc, Győr (HU), 15%; Hullán Szabolcs, Dunakeszi 

(HU), 15%; Beluzsár János, Nyergesújfalu (HU), 15% 



Státusz: Végleges oltalom megszűnése (Intézkedés kelte: 1996.04.16) 

 

2. Eljárás és rendszertechnikai elrendezés hangjel és adatjel egyidejű átvitelére 

kétcsatornás AM sztereó rádió műsorszóró adóval 

Bejelentés napja: 1992.06.25  

Megadás napja: 1994.10.13  

Jogosult: ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt., Budapest 

(HU); Széchenyi István Műszaki Főiskola, Győr (HU) 

Feltaláló: Standeisky István, Győr (HU), 50%; Dósa György, Budapest (HU), 25%; Nyerges 

Ernőné, Budapest (HU), 25% 

Státusz: Végleges oltalom megszűnése (Intézkedés kelte: 1997.02.11) 

 

3. Elrendezés és eljárás hologramok digitális feldolgozására 

Bejelentés napja: 2006.12.20  

Bejelentő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU), 40%; 

Széchenyi István Egyetem, Győr (HU), 22.5%; MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 

Kutatóintézet, Budapest (HU), 22.5%; Technoorg Linda Tudományos Műszaki Fejlesztő Kft., 

Budapest (HU), 15% 

Feltaláló: Dr. Czitrovszky Aladár, Budapest (HU), 18,75%; Dr. Gyímesi Ferenc, Göd (HU), 

12,35%; Dr. Füzessy Zoltán, Budapest (HU), 12,35%; Dr. Nagy Attila Tibor, Budaörs (HU), 

11,25%; Dr. Lotfi Abdelhakim, Budapest (HU), 11,25%; Dr. Ráczkevei Béla, Budapest (HU), 

9,2%; Szigethy Dezső, Budapest (HU), 7,5%; Dr. Molnárka Győző, Győr (HU), 6,75%; 

Borbély Vencel, Szentendre (HU), 6,10%; Nagy Attila, Győr (HU), 2,25%; Harmati István, 

Szentes (HU), 2,25% 

Státusz: Bejelentés 

 

4. Változtatható löketű belső égésű motor 

Bejelentés napja: 2008.07.07  

Bejelentő: Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)  

Feltaláló: Dr. Tóth-Nagy Csaba, Kiskunhalas (HU) 

Státusz: Bejelentés 

 

5. Változtatható löketű belső égésű motor passzív szabályozással HCCI üzemmód 

megvalósítására 

Bejelentés napja: 2008.10.10  

Bejelentő: Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)  

Feltaláló: Dr. Tóth-Nagy Csaba, Kiskunhalas (HU) 

Státusz: Bejelentés 

 

 

11. Tudományos diákköri tevékenység 

 

11.1. Tudományos és művészeti diákköri tevékenység 

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység az egyetemen központilag szabályozott és 

szervezett keretben történik. Az egyetem célja, hogy a tudományos és művészeti diákköri 

munkát elősegítse, és a hallgatók, oktatók mind nagyobb számban kapcsolódjanak be a 

tudományos és művészeti diákköri mozgalomba. Fontos törekvés, hogy a tehetséges hallgatók 

a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos 

kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy 

szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe. 



A félévente megrendezett Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciára (TMDK) 

benyújtott dolgozatok számának alakulása a 6. táblázatban látható.  

 

6. táblázat: Az egyetemi TMDK konferenciákra benyújtott pályaművek, 2006-2010 

Szervezeti egység 2006 2007 2008 2009 2010 

Műszaki Tudományi Kar 46 47 71 59 123 

Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Kar 
46 28 71 22 34 

Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kar 
34 10 66 12 48 

Petz Lajos Egészségügyi és 

Szociális Intézet 
9 3 6 10 10 

Varga Tibor Zeneművészeti 

Intézet 
83 53 92 49 122 

Összesen 218 141 306 152 337 

Forrás: SZE Önértékelés 2002-2008 és saját szerkesztés 

 

11.2. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Az egyetem hallgatói évek óta kiegyenlítetten szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciákon (OTDK), évente mintegy 20-30 díjat szereznek az országos megmérettetésen. 

 

7. táblázat: OTDK helyezések száma, 2003-2010
4
 

Helyezés/Év 2003 2005 2007 2009 

1. helyezés 2 4 3 6 

2. helyezés 7 9 9 4 

3. helyezés 4 7 4 5 

Különdíj 9 8 6 6 

Összesen 23 28 22 21 

Forrás: Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal 

 

A 2009-ben megrendezésre kerülő OTDK-n az Állam- és Jogtudományi szekcióban négy 

első, két második, egy harmadik helyezést és két különdíjat szereztek az egyetem hallgatói. A 

Közgazdaságtudományi szekcióban egy első, egy második, négy harmadik helyezés és három 

különdíj született. Az egyetem diákjai a Műszaki Tudományi szekcióban két második és négy 

harmadik helyezést értek el. Míg a Társadalomtudományi szekcióban egy különdíj született, 

addig Tantárgypedagógiai – Oktatástechnikai szekcióban egy első, egy második helyezéssel 

és egy különdíjjal lettek gazdagabbak a Széchenyi István Egyetem hallgatói. 

 

 

12. Oktatók által elnyert tudományos díjak 

 

Az egyetem oktatói számos neves díjat kaptak város- és országszerte, amelyek közül 

elsősorban a tudományos tevékenységhez kapcsolódó elismerések kerülnek kiemelésre. 2010-

ben az egyetem alábbi oktatói nyertek el tudományos díjat vagy kaptak tudományos 

kitüntetést (időrendi sorrendben): 

 

Dr. Michelberger Pál professzor emeritusnak, az egyetem Tiszteletbeli Doktorának, a hazai 

közlekedésmérnök-képzés kimagasló egyéniségének – értékes oktatási, kutatási és 

tudományszervező, iskolateremtő, az egyetem megvalósulását támogató munkásságát 

                                                
4 Az OTDK minden második évben kerül megrendezésre, ezért nem szerepelnek a táblázatban a 2010. év adatai.  



elismerve – Győr városa Zeichmeister Károly jubileumi ezüst emlékérmet, az egyetem pedig 

Széchenyi István emlékplakettet adományozott. 

Dr. Papp Zoltánnak, a Műszaki Tudományi Kar Környezetmérnöki Tanszéke egyetemi 

docensének a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége a műszaki 

felsőoktatásban végzett kiemelkedő szakmai tevékenységét elismerve a „Környezetvédelmi 

Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetést adományozott. 

Dr. Alexay Zoltán természetfotós, az egyetem nyugalmazott főiskolai docense, és Dr. 

Szalay Gyula, az egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja lettek a 

Pro Urbe Győr 2010. év díjazottjai. 

Dr. Lamm Vanda, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és 

Magánjogi Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az 

Akadémia Jogtudományi Intézetének igazgatója, az egyetem jogtudományi képzésének 

megalapozásában, megszilárdításában végzett kiemelkedően értékes oktatásszervezői, oktatói 

tevékenységét a Széchenyi István Egyetem „Pro Universitate” díj adományozásával ismerte 

el. 

Az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriuma 2010-ben Dr. Alszászy Gábor egyetemi 

adjunktusnak, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Szólóhangszerek és Művészetelmélet 

Tanszéke oktatójának adományozta a tudományos ösztöndíjat. 

Dr. Smahó Melinda, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és 

Közpolitikai Tanszékének egyetemi adjunktusa „A tudás szerepe a regionális fejlődésben. 

Elméleti megközelítések és az osztrák-magyar határrégió példája” című tanulmányával 

elnyerte az angliai Seafordban működő Regionális-tudományi Társaság (RSA) 2010. évi 

Nathaniel Lichfield díját. 

Dr. Kukorelli Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, volt 

alkotmánybírónak, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és 

Politikatudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának az alkotmányos rend védelme 

érdekében végzett tevékenysége, az alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet 

tárgyában végzett kutatásaiért, oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenysége 

elismeréseként a Köztársasági Elnök Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a 

csillaggal kitüntetést adományozott. 

Dr. Keviczky Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a 

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola vezetőjének a hazai irányításelmélet, 

valamint e tudományág információ-technológiai alapjainak és hazai iskolájának a Magyar 

Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében történt 

megteremtésében, nemzetközi képviseletében, a Magyar Tudományos Akadémia vezetésében 

és a hazai tudományos közéletben kutatói, vezetői és tudománypolitikai téren végzett 

munkássága elismeréseként a Köztársasági Elnök Magyar Köztársasági Érdemrend 

Középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozott. 

Az oktatás-köznevelés kategóriában megyei Príma-díjat kapott Dr. Kardos Károly, az 

egyetem beruházási rektorhelyettese, a Műszaki Tudományi Kar Anyagismereti és 

Járműgyártási Tanszékének egyetemi docense. Nevéhez fűződik többek közt a 

gyakorlatorientált mérnökprogram kifejlesztése. 

Az Universitas-Győr Alapítvány az utóbbi öt év során számos díjat ítélt oda az egyetem 

oktatói részére (8. táblázat). 

  

8. táblázat: Az Universitas-Győr Alapítvány által folyósított díjak száma 2006-2010 

Év 
Professzori 

díj 

Nemzetközi 

vendégoktatói 

ösztöndíj 

Posztdoktori díj 

(2007-től Hegedűs 

Gyula Ösztöndíj) 

Nappali 

PhD 

ösztöndíj 

Levelező 

PhD 

ösztöndíj 

2006 2 - - 3 30 

2007 1 - 1 5 41 



2008 - - 2 5 46 

2009 - - 2 4 37 

2010 - 6 2 4 34 

Forrás: Universitas-Győr Alapítvány 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága a pályázattal elnyerhető 

„VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója” díjjal ismerte el Dr. Kuczmann Miklósnak, a Műszaki 

Tudományi Kar Távközlési Tanszék egyetemi docensének az elmúlt években végzett 

tudományos tevékenységét. 

 


