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Testületi vélemény: 
 
A pályázatban megfogalmazott kutatási célok: a jelenleg ismert ad hoc lépésekre alapozó 
elemzési formalizálásához és automatizálásához szükséges ismeretek feltárása, az 
elemzések valós idejőségéhez hiányzó informatikai finomhangolás lehetıségeinek 
biztosítása. A feladatok megfogalmazása kevés konkrétumot tartalmaz. Ugyanakkor a 
publikációs tevékenységek alapján kétségesnek tőnik, hogy egyes feladatokat meg tudnak 
oldani, pl. mesterséges intelligenciák (kombinatorikailag teljes, optimális mérető, induktív, 
szakértıi rendszerek/szimulátorok pl. hasonlóságelemzésre alapozott) generálásának 
automatizálása. Ugyanígy bizonytalanságot jelent a személyi háttér: a pályázat 
megvalósításához szükséges Adatvagyon-gazdálkodási- és Automatizálási munkacsoportot 
késıbb felvenni tervezett, meghatározatlan 2 munkatárs köré szerveznék. A pályázatban a 
témavezetı és a nevesített kutatók szakmai eredményei és nemzetközi elismertsége igen 
szerénynek ítélhetı a közölt publikációk és citációk száma (80, 2, 18, 37) alapján. 
 
 
Szakértıi vélemények: 
 
1. SZAKÉRTİ 
1. The principal investigator  
The principal investigator makes continually scientific investigations on different aspects of 
this „meta” research projects for more than 15 years. His results embodied in development of 
forecasting models based on artificial intelligence are well known. He finished successfully 
his last OTKA project on the consistency controlled multi level future modelling last year. He 
takes part regularly in research projects done in international and national co operations. He 
has a lot of online publications connecting to the above mentioned projects, but has only a 
few publications and references in traditional scientific periodicals and journals. He has great 
practice in leading, organising and coordinating of multidisciplinary research team. Because 
of being a university educator he is capable for coaching and developing the university 
students’ research activities as a part of a big research project.  
2. The research project  
The project proposals meet the call of OTKA. The aims of this project 1. to develop the 
automatical system of nowdays ad hoc problem-solving processes by human experts, 2. to 
construct virtual robots are going to be made possible based on the necessary and 
continuously expanded data assets, 3. the automated running of analytical steps to be 
iteratively fine tuned and combinatorially closed. The novelty of project can be found in the 
development of modules that are to ensure the elimination of danger being static, and to fulfil 
requirements of multi-layered verification by interpreting the data assets as a series of partial 
learning patterns. The automation of multi-layered and consistency-aspiring generation of 
fact-based patterns based on optimizing similarity analysis corresponds to the cutting edge 
research of Hungary and EU. The financial plan and the planned FTE correspond with the 
works planned.  
3. Economic and social impact of the results  
The anticipated results of project can be utilized in support of strategy-making of different 
fields as an online knowledge-generator, in data assets management as a combinatorical 
closed verification methodology, in programming as a unified, self-monitoring process of the 
new mostly manually superimposed partial analyses, in controlling as provision of time-



saving of the algorithms and database-operations. Scientific foundation of decision-making 
can be improved by applying these results.  
4. Employment of PhD students/ postdoctoral fellows/researchers  
The planned research team consists of 21 members. There are among them postdoctoral 
fellows, young researches, PhD students and university students of different specializations. 
The composition of research team corresponds with the research topic of interdisciplinarity 
character.   
5. Host institution  
SZIU can guarantee the creative environment, the organizational and IT background for 
carrying out the research project.  
6. Remarks to the committee  
- 
  
2. SZAKÉRTİ 
1. The principal investigator  
A kutatásvezetı közel húsz éve foglalkozik hazai és nemzetközi kooperációban az 
informatika és a jövı összekapcsolódó kérdésköreivel. A módszertani alkalmazásokat 
elsısorban agrárterületen mutatta be. Alapképzettségénél fogva kutatási eredményeit fıleg 
online publikációkban tette közzé, klasszikus folyóiratcikk, illetve könyv publikációja 
viszonylag kevés van. A kutatásvezetı már jeleskedett kutatócsoportok szervezésében ás 
irányításában. Sikeresen befejezett pályázataiban okosan irányította egyetemi hallgatók és 
PhD hallgatók munkáját is.  
2. The research project  
A kutatási terv célkitőzése megfelel az OTKA kutatási céljainak. A tervezett kutatás céljai és 
újdonságai - szakértıi véleményalkotás problémamegoldó folyamatainak automatizálása 
(algoritmizálása), adathalmazok folyamatos vizsgálatát lehetıvé tevı virtuális robotok 
létrehozatala, továbbá kombinatorikailag teljes körővé tett elemzési lépések automatikus 
futtatása - nemzetközi síkon is jelentısek lehetnek. A statikusság veszélyének feloldását a 
kutatásvezetı által kifejlesztett hasonlóságelemzési modulok biztosítják. A kutatás 
eredetisége a valódi, holisztikus szemlélető know-how-ban is megjelenik (az n-rétegő 
elemzési lépések ellentmondás-mentesítı logikájából következıen nem kell tesztelésre 
tényadatokat pazarolni). A kutatás hazai körülmények között a "cutting edge" kutatások közé 
sorolható. A pénzügyi terv és a költségek validitása, valamint az FTE megfelel a tervezett 
kutatási tervnek. A nemzetközi és a hazai kooperációban végzendı kutatásnak jelentıs 
elızményei vannak. A nemzetközi és a hazai siker ez esetben is várható.  
3. Economic and social impact of the results  
A tudományos eredmények elméleti és gyakorlati hasznosítása egyaránt várható. Elméleti 
szinten a tudásgenerálás, a bizonyítás és az értelmezés automatizálásnak tervezése terén 
nyújthat elırelépést. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatósága a stratégia-
készítésben jelenik meg. A feldolgozandó adatvagyon indirekt elırejelzésként képes lesz 
felvázolni a vizsgált rendszerben fellelhetı erıtereket. Az így generált rendszer képes lesz 
kilépni az ismert rendszerhatárokon, azaz képes lesz a genetikai potenciál fogalmát és a 
tetszıleges inputkombinációk hatását levezetni. Tervezési szinten értékes a 
kombinatorikailag zárt bizonyítási módszertan és az algoritmusok idıtakarékossága is.  
4. Employment of PhD students/ postdoctoral fellows/researchers  
A kutatásban alkalmazni tervezett PhD hallgatók, posztdoktorok és kutatók különbözı 
tudományterületeket képviselnek, biztosítva a kutatás interdiszciplináris megalapozását.  
5. Host institution  
Igen, a kutatóhely, a Szent István Egyetem - hasznosítva a korábbi kutatási tapasztalatokat - 
alkalmas kutatóhely a tervezett kutatás eredményes megvalósításához.  
6. Remarks to the committee  
Öröm megállapítani, hogy a kutatásvezetı vállalkozik erre az alapos elméleti munkát és sok 
informatikai feladatot magában foglaló kutatásra.  
 
 



3. SZAKÉRTİ 
1. The principal investigator  
According to the CV the proposer has experiences in international (German) scientific 
cooperation areas.  
2. The research project  
A very badly written proposal, further utilization of the results(?) of earlier projects. If it is a 
pure "scientific" research, than can be interesting but not worthwile for funding. It is 
absolutely not clear, what will be output - not talking about the outcome - of the project. The 
potential application area is not suitable for pilot projects, and the proposer himself does not 
believe in it (high risk).  
3. Economic and social impact of the results  
The proposal is far from the deployment status, the social and economic impact is rather a 
matter of wishful thinking than a realistic objective. I hardly can see potential exploitation, 
apart from the fact that data analysis always useful and can lead to solid conclusion. This 
approach has a long history already. The mark realistically closer to 0.  
4. Employment of PhD students/ postdoctoral fellows/researchers  
As a promise, students will be involved, the question is: for what?  
5. Host institution  
yes  
6. Remarks to the committee  
I do not recommend the acceptance of this proposal, at least in this form.   


