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ABSTRACT 

The increasing interest on application of concept 
lattices in the different information systems results in 
several implementations and algorithm proposals and 
representation tools. The concept lattice is mainly for 
representation of the concept generalization structure 
but it can apply as a classification tool too. A key 
component of practical applications is the efficient 
implementation of lattice building. This paper 
analyses the implementation possibilities in FPGA 
hardware. It tries to give an answer for the 
implementation limits and advantages. The hardware 
implementation allow the speed up of the lattice 
construction and search for generated concepts. 

1. BEVEZETÉS 

Az adat osztályozási algoritmusok alkalmazása 
széles területet ölel fel, megtalálhatók az internetes 
adatbányászattól kezdve egészen az ipari 
alkalmazásokig. Az osztályzási algoritmusok közül a 
fogalomhálók hierarchikus felépítése alkalmassá 
teszik ezen algoritmusokat gyors osztályozási, 
keresési feladatok megvalósítására. A fogalomhálók 
alkalmazása az 1980-as években kezdődött, majd 
napjainkban széles körben elterjedt eszköz az 
információ kinyerésére [1]. A szakirodalomban 
különböző fogalomháló alkalmazásokra találhatunk 
példákat, azonban a legjellemzőbb alkalmazás az 
adatbányászat területén található. Ebben az esetben a 
szabálybázisok létrehozásában van nagy szerepük [3]. 
Ezen területen a nagymennyiségű strukturált 
adathalmazok elemzése a jellemző. Egy másik 
jellemző alkalmazás a termelés/gyártás tervezés 
területén található [11]. Mivel a fogalomhálók 
összeállításának költségei az adatbázis méretével 
lineárisan növekednek, a hatékonyság növelése fontos 
követelmény. [12]. 

Fogalom hálok összeállítása két általában különálló 
fázisból tevődik össze. Első lépésben a fogalmak 
létrehozása a cél. A háló összeállítása a második 

lépésben történik az első lépésben létrehozott fogalom 
halmaz felhasználásával. A szakirodalomban 
találhatunk leírásokat a fogalomhálók létrehozásának 
lépésenkénti vagy kombinált optimalizálásának a 
megvalósításáról.  

Az optimalizálási módszereket alapul véve a fent 
említett két fázis megvalósítási költségei nagyjából 
egyformák. A közös aszimptotikus költség általában 
három paraméter függvénye: az objektumok száma, az 
attribútumok száma és a kapcsolatok száma. A 
fogalomhálók létrehozásában a szakirodalom két 
módszert ismer. Az első módszer kötegelt módban 
dolgozik, feltételezve, hogy minden elem szerepel a 
hálóban – Ganter módszer [1]. A másik módszert 
Godin mutatta be. Ezen módszerrel a háló létrehozását 
inkrementálisan valósítjuk meg és a fogalmak 
bővülésével azonnal bővítjük a hálót [2].  

Jelen cikk célja bemutatni az eddigi szoftveres 
megoldások helyett, bemutatni egy hardveres 
fogalomháló megvalósítást. Cikkünkben elemezzük a 
sok adatot tartalmazó fogalomhálók 
hardvermegvalósítási lehetőségét. Bemutatjuk a 
módszer előnyeit és esetleges hátrányait. A 
továbbiakban egy leírást adunk a fogalomhálókról 
általában, majd egy példán keresztül szemléltetjük a 
fogalomhálón történő keresést, végül elemzünk egy 
lehetséges megvalósítást és az elért eredmények 
alapján megpróbálunk következtetéseket levonni a 
nagyobb méretű hálók megvalósításához. 

2. FOGALOM HÁLÓK ELEMZÉSE 

A fogalomhálók részletes leírását Ganter végezte el 
[1]. Jelen fejezet egy részletes áttekintést kíván adni a 
formális fogalom hálókról.  

A K kontextust a K (G, M, I) hármas jellemezi, ahol 
G és M halmazok és I a két halmaz közötti relációt adja 
meg. A G halmazt az objektumok halmazának, míg M-
et az attributumok halmazának nevezünk. A fogalmak 
leírását a T táblázat kontextus K (G, M, I) mátrixával 
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igaz.  
Ha Φ halmaz jelenti az összes fogalmat K 

kontextusra nézve, akkor meghatározható egy 
rendezési reláció a fogalomhálón a következő képen: 
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Alapul véve a fenti tulajdonságot a (Φ, ≤) egy 
fogalomhálót képez. A fogalomhálók alaptétele 
alapján (Φ, ≤) egy teljes fogalomhálót képez. Azaz, 
minden fogalomháló esetében létezik infinum és 
suprenum. Az alábbi tulajdonságok pedig minden 
fogalompárra igazak: 

 i (Ai, Bi) = (∩iAi,( iBi)'') (9) 
 i (Ai, Bi) = (( iAi) '',∩iBi) 

ahol A'' jelenti a lezárt halmazt (?!) és az A halmazt a 
származtatott halmaz származtatott halmazaként 
határoztuk meg: 

 A'' = (A')' (10) 

Egy fogalomhálót általában a Hasse diagrammal 
szoktunk ábrázolni. A Hasse diagram egy speciális 
irányított gráf. A gráf/diagram csomópontjai a 
fogalmak és az élek jelentik a fogalom szomszédokkal 
való relációját. Ha C

1
, C

2 fogalmak, amelyekre igaz a 
következő állítás: 
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akkor létezik a Hasse diagramban egy irányított 
csomópont C

1
 és C

2
 között. Ebben az esetben C
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fogalmak szomszédosak. C
1
 a kisebb szomszédja C2-

nek és C
2
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A Hasse diagramot nemcsak a fogalomháló 
leírására, hanem egy adatrendszerben lévő rejtett 
fogalmak felfedésére, a fogalmak közötti általános 
relációk megállapítására, és osztályozási célra is lehet 
használni. A fogalomhálók részletes leírása 
megtalálható többek között a [2]-ben.  

3. PÉLDA FOGALOM HÁLÓRA 

Legyen négy dokumentum, mint objektum halmaz 
az következő attribútumokkal: D1(London, football), 
D2(London, tenisz/tennis), D3(Paris, tenisz/tennis) 
and D4 (Berlin, úszás/swimming). A lehetséges 
attribútum keresztmetszeteket csupán két 
dokumentum esetében találunk: D5(London) és 
D6(tenisz). Az ebből létrehozott háló az 1. ábrán 
látható.  

Az így létrehozott hálóban az információ nagy része 
elvész, mert a dokumentumok attribútumai között 
kevés a közös elem. A létrehozott fogalomháló szerint 
a D3 és D4 keresztmetszete üres halmaz.  

 

1. ábra. Fogalomháló példa 

Másrészt találhatunk közös attribútum elemeket a 
két dokumentum között; például mindkét város 
európai fővárost jelöl, ahol sportolnak. 
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lineárisan növekednek, a hatékonyság növelése fontos 
követelmény. [12]. 

Fogalom hálok összeállítása két általában különálló 
fázisból tevődik össze. Első lépésben a fogalmak 
létrehozása a cél. A háló összeállítása a második 

lépésben történik az első lépésben létrehozott fogalom 
halmaz felhasználásával. A szakirodalomban 
találhatunk leírásokat a fogalomhálók létrehozásának 
lépésenkénti vagy kombinált optimalizálásának a 
megvalósításáról.  

Az optimalizálási módszereket alapul véve a fent 
említett két fázis megvalósítási költségei nagyjából 
egyformák. A közös aszimptotikus költség általában 
három paraméter függvénye: az objektumok száma, az 
attribútumok száma és a kapcsolatok száma. A 
fogalomhálók létrehozásában a szakirodalom két 
módszert ismer. Az első módszer kötegelt módban 
dolgozik, feltételezve, hogy minden elem szerepel a 
hálóban – Ganter módszer [1]. A másik módszert 
Godin mutatta be. Ezen módszerrel a háló létrehozását 
inkrementálisan valósítjuk meg és a fogalmak 
bővülésével azonnal bővítjük a hálót [2].  

Jelen cikk célja bemutatni az eddigi szoftveres 
megoldások helyett, bemutatni egy hardveres 
fogalomháló megvalósítást. Cikkünkben elemezzük a 
sok adatot tartalmazó fogalomhálók 
hardvermegvalósítási lehetőségét. Bemutatjuk a 
módszer előnyeit és esetleges hátrányait. A 
továbbiakban egy leírást adunk a fogalomhálókról 
általában, majd egy példán keresztül szemléltetjük a 
fogalomhálón történő keresést, végül elemzünk egy 
lehetséges megvalósítást és az elért eredmények 
alapján megpróbálunk következtetéseket levonni a 
nagyobb méretű hálók megvalósításához. 

2. FOGALOM HÁLÓK ELEMZÉSE 

A fogalomhálók részletes leírását Ganter végezte el 
[1]. Jelen fejezet egy részletes áttekintést kíván adni a 
formális fogalom hálókról.  

A K kontextust a K (G, M, I) hármas jellemezi, ahol 
G és M halmazok és I a két halmaz közötti relációt adja 
meg. A G halmazt az objektumok halmazának, míg M-
et az attributumok halmazának nevezünk. A fogalmak 
leírását a T táblázat kontextus K (G, M, I) mátrixával 

 

adjuk meg, amelyben az I relációt az alábbi képlettel 
határozzuk meg:  
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operatort” úgy, hogy: 
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Ebben az esetben a C(A,B) fogalompár hálót képez 
K kontextussal, amennyiben az alábbi azonosságok 
igazak:  
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igaz.  
Ha Φ halmaz jelenti az összes fogalmat K 

kontextusra nézve, akkor meghatározható egy 
rendezési reláció a fogalomhálón a következő képen: 
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ahol C
1 és C

2
 tetszőlegesen választott fogalmak.  

Bebizonyítható, hogy bármely (C
1
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2
) fogalompár 

esetében érvényes a következő szabály: 
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 Φ). (8) 

Alapul véve a fenti tulajdonságot a (Φ, ≤) egy 
fogalomhálót képez. A fogalomhálók alaptétele 
alapján (Φ, ≤) egy teljes fogalomhálót képez. Azaz, 
minden fogalomháló esetében létezik infinum és 
suprenum. Az alábbi tulajdonságok pedig minden 
fogalompárra igazak: 

 i (Ai, Bi) = (∩iAi,( iBi)'') (9) 
 i (Ai, Bi) = (( iAi) '',∩iBi) 

ahol A'' jelenti a lezárt halmazt (?!) és az A halmazt a 
származtatott halmaz származtatott halmazaként 
határoztuk meg: 

 A'' = (A')' (10) 

Egy fogalomhálót általában a Hasse diagrammal 
szoktunk ábrázolni. A Hasse diagram egy speciális 
irányított gráf. A gráf/diagram csomópontjai a 
fogalmak és az élek jelentik a fogalom szomszédokkal 
való relációját. Ha C

1
, C

2 fogalmak, amelyekre igaz a 
következő állítás: 

Φ  (11) 

akkor létezik a Hasse diagramban egy irányított 
csomópont C

1
 és C

2
 között. Ebben az esetben C

1 és C
2 

fogalmak szomszédosak. C
1
 a kisebb szomszédja C2-

nek és C
2
 nagyobb szomszédja C

1
-nek. 

A Hasse diagramot nemcsak a fogalomháló 
leírására, hanem egy adatrendszerben lévő rejtett 
fogalmak felfedésére, a fogalmak közötti általános 
relációk megállapítására, és osztályozási célra is lehet 
használni. A fogalomhálók részletes leírása 
megtalálható többek között a [2]-ben.  

3. PÉLDA FOGALOM HÁLÓRA 

Legyen négy dokumentum, mint objektum halmaz 
az következő attribútumokkal: D1(London, football), 
D2(London, tenisz/tennis), D3(Paris, tenisz/tennis) 
and D4 (Berlin, úszás/swimming). A lehetséges 
attribútum keresztmetszeteket csupán két 
dokumentum esetében találunk: D5(London) és 
D6(tenisz). Az ebből létrehozott háló az 1. ábrán 
látható.  

Az így létrehozott hálóban az információ nagy része 
elvész, mert a dokumentumok attribútumai között 
kevés a közös elem. A létrehozott fogalomháló szerint 
a D3 és D4 keresztmetszete üres halmaz.  

 

1. ábra. Fogalomháló példa 

Másrészt találhatunk közös attribútum elemeket a 
két dokumentum között; például mindkét város 
európai fővárost jelöl, ahol sportolnak. 
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4. HARDVER MEGVALÓSÍTÁS 

Az internet bevezetése óta eltelt időben az 
elektronikusan tárolt információ mennyisége 
exponenciálisan növekedett. Időben megtalálni a tárolt 
információ mennyiségben a keresési feltételeknek 
megfelelő adatot a megvalósított szoftveres keresési 
eljárás hatékonyságának függvénye.  

A nagymennyiségű információ kezelése 
fogalomhálók segítségével nagyteljesítményű 
számítógépeket igényel. A mikroprocesszoros 
rendszerek fogalomhálók kezelésében nem 
hatékonyak, mivel az algoritmusok végrehajtását 
szekvenciálisan végzik. Az előzőekben fogalomháló 
algoritmus párhuzamosítható. A párhuzamosan 
végrehajtott algoritmusok kedveznek a programozható 
logikai kapumátrixokkal történő megvalósításoknak 
(Programozható logikai kapumátrix = Field 
Programmable Gate Array – FPGA). Azonban a 
megvalósításban korlátok is fellépnek, amelyek a 
logikai erőforrások végességéből adódnak. Ennek 
ellenére a fogalomhálókban történő keresés 
megvalósítható, mint egy számítógépes rendszer 
társprocesszora.  

Az irodalomban Covington és társai [10] 
ismertetnek egy osztályozási algoritmus megvalósítást 
rekonfigurálható hardverrel. A cikkben Covington és 
társai beszámolnak egy teljesen hardver alapú 
implementációról amely egy K-mean clustering 
algoritmust valósít meg, amely 512k dokumentumot 
osztályoz.  

A fogalomhálók implementációjának bemutatásához 
az 2. ábrán bemutatott fogalomhálót használtuk. A 
megvalósítást egy Spartan 3E FPGA áramkörre 
szimuláltuk.  A 2. ábrán bemutatott szimulációs 
eredmény a keresés végső állapotát mutatja, ahol a 
keresett csomópontot (London, sport), a következő 
képen értelmezzük: 

A kimeneti változó telep_sport ábrázolja a 
fogalomháló keresett csomópontját. A 16 bites 
ábrázolásnak a következő értelmezést adtuk:  

bit 15: a város Európában van; 

bit 14: a település főváros; 

bit 13..8 főváros kód 

bit 7  a városban sportolnak; 

bit 6..0 sport kód 

Az általunk megadott értelmezés szerint a 
szimuláció eredményének a következő értelmezést 
adhatjuk: van egy London nevű városunk Európában, 
amely főváros és a városban a „tenisz” és „football” 
nevű sportokat űzik. A szimuláció tartalmaz egy 
másik változót is (sport_telep), amely megmutatja a 
sport és telep attribútum párokat példánkban 
történetesen London-golf a jellemcső csomópont.  

A szimuláció vezérlési frekvenciája 100MHz. Az 
áramkör erőforrás igénye a példa megvalósításában 
1% alatti. A felhasznált erőforrások főleg az 
algoritmus megvalósításában vettek részt és csupán 
nagyon kevés elem végzi a tárolást. Természetesen 
egy nagyméretű adatbázis esetében, amikor az 
attribútumok száma nagy az adattárolással nagyon 
hamar bekövetkezik az erőforrások (BlockRAM) 
felhasználása. Tehát le kell vonnunk a következtetést, 
hogy tízezres nagyságrendű adatmennyiség esetében a 
társ processzorként használt FPGA áramkör direkt 
hozzáférésű memória vezérlőt is meg kell 
valósítanunk. Ebben az esettben a rendszer 
erőforrásait még a felhasznált 32 bites „soft” 
processzor is csökkenti. Bár igazoltuk, hogy a 
fogalomhálók megvalósíthatók FPGA áramkörökkel, 
társ processzorként való felhasználásukhoz a National 
Instruments által forgalmazott PCI RIO kártyát 
javasoljuk.  

A megvalósítással szemben a következő 
követelmények érvényesek: 

- szükség esetén a fogalomháló bővíthető 
legyen; 

- a háló építése az univerzumtól kezdődjön 
azaz jellemezhető legyen az „11..11” 
vektorral; minden új beillesztett elem, 
amely különbözik a létező fogalmaktól 
beillesztésre kerül a háló megfelelő 
csomópontjában. Ez a követelmény a 
hardveres megvalósítás szempontjából 
hátrányos lehet, hiszen az egész 
fogalomhálót újból kell generálnunk. 

- minden beillesztett új elem dinamikusan 
növeli a háló méretét. 

- a fogalom hálóban történő keresés a 
lehetőségekhez mérten párhuzamos 
legyen. Ha az adatmennyiség nem engedi 
meg az intenzív párhuzamos keresést, 
akkor a fogalomhálót alhálókra kell 
bontanunk.  

 

3. ábra Szimulációs eredmények: a keresés a fogalomhálóban 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

A cikkben bemutatásra került egy kevés elemet 
tartalmazó fogalomháló FPGA-n történő 
megvalósítása. A felhasznált erőforrások (1% alatti) 
mennyiségéből nem következtethetünk egyértelműen 
nagymennyiségű adathalmazokból képzett 
fogalomhálók erőforrás igényére, legfőképpen ha 
ezeket az FPGA áramkör memóriájában tároljuk, 
hiszen ezen áramkörök integrált memória kapacitása 
alacsony. Amennyiben társprocesszorként akarjuk 
üzemeltetni a fogalomháló keresést abban az esetben 
ajánlott a DMA használata.  

A szimulációs eredmények alapján azonban a 
megvalósított párhuzamos keresés sokkal gyorsabb, 
mint a szekvenciális szoftveres megvalósítás. A 2. 
ábrán látható, hogy 100 MHz-es órajelet használva az 
eredmény 5ns alatt rendelkezésre áll.  
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Nyírkarászon született 1942-ben, itt vé-
gezte általános iskolai, majd Kisvárdán a 
Bessenyei György Gimnázium reáltagoza-
tán a középiskolai tanulmányait. Gépész-
mérnöki oklevelét 1966-ban szerezte a 
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 
Pályáját a Diósgyőri Gépgyárban kezdte, 
ahol a „Gyártmánytervezési Főosztály Hú-
zógép szerkesztési Osztályán” önálló 
konstruktőrként dolgozott. Tevékenysége a 
drót húzógépek, csévélőgépek, huzalkarika 
leemelő berendezések (daruk), hajtómű-
vek, mechanizmusok tervezéséhez kapcso-
lódott. 1974-ben kutatócsoport vezetője 
lett, ahol a korszerű csigahajtások konst-
rukciós fejlesztésével, minősítésével fog-
lalkozott. Ezen időszakra esett a tengely-
metszetben ívelt profilú csiga kifejlesztése 
(szabadalom), amely a későbbi disszertáci-
ók alapjait képezte. 1976-ban az újonnan 
alapított „Gyártástervezési és Fejlesztési 

Osztály” osztályvezetőjévé nevezték ki. E 
munkakörben a gyártástervezéssel, gyár-
tásfejlesztéssel, a gyártási folyamatok illet-
ve gyártórendszerek kidolgozásával, telepí-
tésével, üzemszervezési kérdésekkel fog-
lalkozott. Ez a 17 évi nagyipari gyakorlat 
tükröződik vissza a gépgyártástechnológia 
könyvsorozatában is.

Az egyetemi oktatásban 1967 óta vesz 
részt, kezdetben meghívott gyakorlatvezető 
illetve előadó, később mellékfoglalkozású 
tanársegéd, majd adjunktus, 1983-tól főál-
lású docens, 1992. július 1-től egyetemi 
tanár. 1973-ban Dr. techn., 1982-ben a 
műszaki tudomány kandidátusa, 1991-ben 
a műszaki tudományok (MTA) doktora 
fokozatot szerzett. 

1992. január 1-től 2007-ig a 
Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője, 
1989-1991-ig a Gépészmérnöki Kar dékán 
helyettese, több kari bizottság vezetője, 
tagja.  

Tanszékvezetőként a számítástechnika, 
gyártásinformatika, az NC – CNC techni-
ka, valamint az idegen nyelvismeret foko-
zását tűzte ki célul; majd a modul rendsze-
rű oktatás korszerűsítése, a BSc ill. MSc 
fejlesztése. Több új korszerű laboratórium 
jött létre pl. CAD/CAM, CAP, CAQ, CIM, 
Rapid Prototyping , stb. 

Vezetése alatt a Tanszék az Alkatrész-
gyártás a Szereléstechnológia, a Minőség-
biztosítás, a Gyártóeszköz tervezés és 
gyártás valamint a Gyártási folyamatok-
gyártási rendszerek, oktatásának kutatásá-
nak - hazai és nemzetközi vonatkozásban 
is - elismert tanszéke lett. Nagy gondot 
fordított a Tanszék technikai és tudomá-
nyos színvonalának az emelésére. A tan-
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A MŰSZAKI TUDOMÁNY DOKTORÁT

Akadémiai Díjas, Akadémiai Szabadalmi Nívódíjas
Professzor emeritust 

Nyírkarászon született 1942-ben itt is vé-
gezte általános iskolai, majd Kisvárdán a 
Bessenyei György Gimnázium reáltagoza-
tán középiskolai tanulmányait. Gépészmér-
nöki oklevelét 1966-ban szerezte a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemen. Pályáját a 
Diósgyőri Gépgyárban kezdte, ahol a 
„Gyártmánytervezési Főosztály Húzógép
szerkesztési Osztályán” önálló konstruktőr-
ként dolgozott. Tevékenysége a drót húzó-
gépek, csévélőgépek, huzalkarika leemelő 
berendezések (daruk), hajtóművek, mecha-
nizmusok tervezéséhez kapcsolódott. 1974-
ben kutatócsoport vezetője lett, ahol a kor-
szerű csigahajtások konstrukciós fejleszté-
sével, minősítésével foglalkozott. Ezen idő-
szakra esett a tengelymetszetben ívelt pro-
filú csiga kifejlesztése (szabadalom) amely 
a későbbi disszertációk alapjait képezte. 
Majd 1976-ban az újonnan alapított „Gyár-

tástervezési és Fejlesztési Osztály” osztály-
vezetőjévé nevezték ki. E munkakörben a 
gyártástervezéssel, gyártásfejlesztéssel, a 
gyártási folyamatok illetve gyártórendsze-
rek kidolgozásával, telepítésével, üzem-
szervezési kérdésekkel foglalkozott. Ez 
visszatükröződik megjelent gépgyártás-
technológia könyvsorozatában is.

Az egyetemi oktatásban 1967 óta vesz 
részt, kezdetben meghívott gyakorlatvezető 
illetve előadó, később mellékfoglalkozású 
tanársegéd, majd adjunktus, 1983-tól főál-
lású docens. 1992. január 1-től 2007-ig a 
Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője, 
1989-1991-ig a Gépészmérnöki Kar dékán 
helyettese /moduláris oktatás-, ipari és tudo-
mányos kapcsolatok erősítése fejlesztése,
hallgatói ügyek stb./, 1992. július 1-től 
egyetemi tanár. 

Tanszékvezetőként a számítástechnika, 
gyártásinformatika, az NC – CNC technika, 
valamint az idegen nyelvismeret fokozását 
tűzte ki célul és beindult a modul rendszerű 
oktatás korszerűsítése, majd a B.Sc. ill. 
M.Sc. fejlesztése is. Több új korszerű labo-
ratórium jött létre pl. CAD/CAM,  CAQ, 
CÍM, Rapid Proto-tayping , stb. 

Vezetésével a Tanszék az alkatrészgyár-
tás a szereléstechnológia, a minőségbiztosí-
tás, a gyártóeszköz tervezés és gyártás vala-
mint a gyártási folyamatok-gyártási rend-
szerek, oktatásának kutatásának - hazai és 
nemzetközi vonatkozásban is - elismert tan-
széke lett.

Nagy gondot fordított a Tanszék techni-
kai és a tudományos szinvonalának az eme-
lésére, hiszen a tanszék átvételénél 1992-
ben  2 fő ( 1 D.S.c és 1 fő C.S.c ) és a tanszék 
átadásakor  2007-ben 7 fő ( 2 db DS.c és 5 
fő C.S.c /Ph.D ) volt a minősített oktatók 

száma. Közel 11000 egységből álló könyv-
tár segítette ez időben a tanszék munkáját.

A Tanszék átfogó kutatási témacsoport-
jai ebben az időszakban:

 megmunkálás eljárások; 
 gyártási folyamatok és rendszerek; 
 szerelő eljárások eszközei és rend-

szerei; 
 minőségellenőrzés, minőségbiztosí-

tás, minőségszabályozás; 
 Magyar Tudományos Akadémia 

Gépgyártástechnológiai Tanszéki 
Támogatott Kutatócsoport 1996-
1998; Társult Kutatócsoport 1998-
2002.

A témacsoportokon belül kutatás folyt
többek között a precíziós és ultraprecíziós 
megmunkálások, a szuperkemény szerszá-
mok alkalmazása és a minőségbiztosítás té-
mákban. De kiemelkedő jelentőségű volt a 
„Rugalmas gyártórendszerek” és a „Bonyo-
lult geometriájú alkatrészek gyártása” és a 
„Technológiai adatbankok” kutatása is. Je-
lentős szabadalmak és know-how született 
a csavarfelületek, csigahajtások terén.

1996-tól megkezdte munkáját vezetésé-
vel  az MTA Támogatott Kutatóhelyeként a 
„Gépgyártástechnológiai Tanszéki Kutató-
csoport”, átlagosan 3 fő közreműködésével. 
„A gépipari technológiák komplex analí-
zise, különös tekintettel a bonyolult geo-
metriai alakzatok gyártásgeometriájának, 
valamint a gépgyártástechnológia számító-
géppel segített módszereinek területére” té-
macímen.

Az eredmények számos publikációban 
dokumentálásra kerültek: folytatódott a 
„Nemzetközi Szerszámkonferenciák” (VI –
XII.) és a „microCAD G szekciók” tanszéki 
megszervezése. Kínai és japán egyetemek 
után a Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológiai Tanszékén került 
megrendezésre a főként méréstechnológiá-
val és intelligens eszközök tématerületekkel 
foglalkozó, „4th International Symposium 
on Measurement Technology and 
Intelligent Instruments” (ISMTII’98) elne-
vezésű világkonferencia, melynek az el-
nöke Dudás Illés volt. Ennek előzménye, 

hogy. Dudás professzort 1996-ban Tokió-
ban az ICMI (The International Committe 
on Measurements and Instrumentation) el-
nökévé választották.

A nyugati – elsősorban német, osztrák, 
angol, portugál, kanadai, japán és amerikai 
– intézményekkel történt kapcsolatfelvétel 
új korszak kezdetét jelentette a Tanszék éle-
tében. Együttműködési kapcsolat létesült –
többek között – Magdeburg, Braunschweig, 
Dortmund, Aachen, Hannover, Chemnitz, 
Huddersfield, Bécs, Graz, Belfast, Lisza-
bon, Toronto, Chicago és Los Angeles Mű-
szaki Egyetemével, valamint az aacheni és 
a magdeburgi Fraunhoffer Intézettel. Emel-
lett megmaradtak, illetve bővültek a kelet-
európai – lengyel, román (erdélyi), cseh, 
szlovák, bolgár, orosz, ukrán – kapcsolatok 
is.  
Több mint 30 külföldi egyetemmel tartott 
fent kapcsolatot a Tanszék ebben az időben. 

A nemzetközi kapcsolatokra jellemző, 
hogy a Tanszék javaslatára 9 nemzetközileg 
elismert professzor kapott Dr. h. c és 4 fő 
Prof. h.c. kitüntető címet. 

Fő kutatási területei: 
gépgyártástechnológia, gyártásgeomet-

ria, gyártórendszerek hajtóművek, tengely-
metszetben ívelt profilú -, spiroid -, és más 
csigahajtások, gyártóeszközök, minőség-
biztosítás, környezetbarát technológiák,
CAx technikák, Rapid Prototyping, orvosi 
implantátumok előállítása, stb.  

Munkája során kiemelkedő tudományos 
eredményeket ért el többek között a gyártás-
geometria, hajtóműfejlesztés, csigahajtások 
terén. A szabadalmaiban megfogalmazott 
gépészeti fejlesztésekért „Akadémiai Sza-
badalmi Nívódíjat” kapott 2004-ben. 

A Gépészmérnöki Kar Sályi István 
Doktori Iskola alapító tagja, és vezetője a 
„Gépészeti anyagtudomány, gyártási rend-
szerek és folyamatok” alprogramnak. 1973-
ban Dr. techn., 1982-ben a műszaki tudo-
mány kandidátusa, 1991-ben a műszaki tu-
dományok (MTA) doktora fokozatot szer-
zett. 

Kiemelkedő a fogazás területén végzett 
iskolateremtő tevékenysége, melyet a világ 



GÉP, LXIV. évfolyam, 2013. 3. SZÁM 31

KÖSZÖNTJÜK A 70 ÉVES
DR. DR. H.C. PROF. H.C. /MULT/ DUDÁS ILLÉST

A MŰSZAKI TUDOMÁNY (MTA) DOKTORÁT

Akadémiai Díjas Akadémiai Szabadalmi Nívódíjas
Professzor emeritust 

Nyírkarászon született 1942-ben, itt vé-
gezte általános iskolai, majd Kisvárdán a 
Bessenyei György Gimnázium reáltagoza-
tán a középiskolai tanulmányait. Gépész-
mérnöki oklevelét 1966-ban szerezte a 
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 
Pályáját a Diósgyőri Gépgyárban kezdte, 
ahol a „Gyártmánytervezési Főosztály Hú-
zógép szerkesztési Osztályán” önálló 
konstruktőrként dolgozott. Tevékenysége a 
drót húzógépek, csévélőgépek, huzalkarika 
leemelő berendezések (daruk), hajtómű-
vek, mechanizmusok tervezéséhez kapcso-
lódott. 1974-ben kutatócsoport vezetője 
lett, ahol a korszerű csigahajtások konst-
rukciós fejlesztésével, minősítésével fog-
lalkozott. Ezen időszakra esett a tengely-
metszetben ívelt profilú csiga kifejlesztése 
(szabadalom), amely a későbbi disszertáci-
ók alapjait képezte. 1976-ban az újonnan 
alapított „Gyártástervezési és Fejlesztési 

Osztály” osztályvezetőjévé nevezték ki. E 
munkakörben a gyártástervezéssel, gyár-
tásfejlesztéssel, a gyártási folyamatok illet-
ve gyártórendszerek kidolgozásával, telepí-
tésével, üzemszervezési kérdésekkel fog-
lalkozott. Ez a 17 évi nagyipari gyakorlat 
tükröződik vissza a gépgyártástechnológia 
könyvsorozatában is.

Az egyetemi oktatásban 1967 óta vesz 
részt, kezdetben meghívott gyakorlatvezető 
illetve előadó, később mellékfoglalkozású 
tanársegéd, majd adjunktus, 1983-tól főál-
lású docens, 1992. július 1-től egyetemi 
tanár. 1973-ban Dr. techn., 1982-ben a 
műszaki tudomány kandidátusa, 1991-ben 
a műszaki tudományok (MTA) doktora 
fokozatot szerzett. 

1992. január 1-től 2007-ig a 
Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője, 
1989-1991-ig a Gépészmérnöki Kar dékán 
helyettese, több kari bizottság vezetője, 
tagja.  

Tanszékvezetőként a számítástechnika, 
gyártásinformatika, az NC – CNC techni-
ka, valamint az idegen nyelvismeret foko-
zását tűzte ki célul; majd a modul rendsze-
rű oktatás korszerűsítése, a BSc ill. MSc 
fejlesztése. Több új korszerű laboratórium 
jött létre pl. CAD/CAM, CAP, CAQ, CIM, 
Rapid Prototyping , stb. 

Vezetése alatt a Tanszék az Alkatrész-
gyártás a Szereléstechnológia, a Minőség-
biztosítás, a Gyártóeszköz tervezés és 
gyártás valamint a Gyártási folyamatok-
gyártási rendszerek, oktatásának kutatásá-
nak - hazai és nemzetközi vonatkozásban 
is - elismert tanszéke lett. Nagy gondot 
fordított a Tanszék technikai és tudomá-
nyos színvonalának az emelésére. A tan-
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A MŰSZAKI TUDOMÁNY DOKTORÁT

Akadémiai Díjas, Akadémiai Szabadalmi Nívódíjas
Professzor emeritust 

Nyírkarászon született 1942-ben itt is vé-
gezte általános iskolai, majd Kisvárdán a 
Bessenyei György Gimnázium reáltagoza-
tán középiskolai tanulmányait. Gépészmér-
nöki oklevelét 1966-ban szerezte a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemen. Pályáját a 
Diósgyőri Gépgyárban kezdte, ahol a 
„Gyártmánytervezési Főosztály Húzógép
szerkesztési Osztályán” önálló konstruktőr-
ként dolgozott. Tevékenysége a drót húzó-
gépek, csévélőgépek, huzalkarika leemelő 
berendezések (daruk), hajtóművek, mecha-
nizmusok tervezéséhez kapcsolódott. 1974-
ben kutatócsoport vezetője lett, ahol a kor-
szerű csigahajtások konstrukciós fejleszté-
sével, minősítésével foglalkozott. Ezen idő-
szakra esett a tengelymetszetben ívelt pro-
filú csiga kifejlesztése (szabadalom) amely 
a későbbi disszertációk alapjait képezte. 
Majd 1976-ban az újonnan alapított „Gyár-

tástervezési és Fejlesztési Osztály” osztály-
vezetőjévé nevezték ki. E munkakörben a 
gyártástervezéssel, gyártásfejlesztéssel, a 
gyártási folyamatok illetve gyártórendsze-
rek kidolgozásával, telepítésével, üzem-
szervezési kérdésekkel foglalkozott. Ez 
visszatükröződik megjelent gépgyártás-
technológia könyvsorozatában is.

Az egyetemi oktatásban 1967 óta vesz 
részt, kezdetben meghívott gyakorlatvezető 
illetve előadó, később mellékfoglalkozású 
tanársegéd, majd adjunktus, 1983-tól főál-
lású docens. 1992. január 1-től 2007-ig a 
Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője, 
1989-1991-ig a Gépészmérnöki Kar dékán 
helyettese /moduláris oktatás-, ipari és tudo-
mányos kapcsolatok erősítése fejlesztése,
hallgatói ügyek stb./, 1992. július 1-től 
egyetemi tanár. 

Tanszékvezetőként a számítástechnika, 
gyártásinformatika, az NC – CNC technika, 
valamint az idegen nyelvismeret fokozását 
tűzte ki célul és beindult a modul rendszerű 
oktatás korszerűsítése, majd a B.Sc. ill. 
M.Sc. fejlesztése is. Több új korszerű labo-
ratórium jött létre pl. CAD/CAM,  CAQ, 
CÍM, Rapid Proto-tayping , stb. 

Vezetésével a Tanszék az alkatrészgyár-
tás a szereléstechnológia, a minőségbiztosí-
tás, a gyártóeszköz tervezés és gyártás vala-
mint a gyártási folyamatok-gyártási rend-
szerek, oktatásának kutatásának - hazai és 
nemzetközi vonatkozásban is - elismert tan-
széke lett.

Nagy gondot fordított a Tanszék techni-
kai és a tudományos szinvonalának az eme-
lésére, hiszen a tanszék átvételénél 1992-
ben  2 fő ( 1 D.S.c és 1 fő C.S.c ) és a tanszék 
átadásakor  2007-ben 7 fő ( 2 db DS.c és 5 
fő C.S.c /Ph.D ) volt a minősített oktatók 

száma. Közel 11000 egységből álló könyv-
tár segítette ez időben a tanszék munkáját.

A Tanszék átfogó kutatási témacsoport-
jai ebben az időszakban:

 megmunkálás eljárások; 
 gyártási folyamatok és rendszerek; 
 szerelő eljárások eszközei és rend-

szerei; 
 minőségellenőrzés, minőségbiztosí-

tás, minőségszabályozás; 
 Magyar Tudományos Akadémia 

Gépgyártástechnológiai Tanszéki 
Támogatott Kutatócsoport 1996-
1998; Társult Kutatócsoport 1998-
2002.

A témacsoportokon belül kutatás folyt
többek között a precíziós és ultraprecíziós 
megmunkálások, a szuperkemény szerszá-
mok alkalmazása és a minőségbiztosítás té-
mákban. De kiemelkedő jelentőségű volt a 
„Rugalmas gyártórendszerek” és a „Bonyo-
lult geometriájú alkatrészek gyártása” és a 
„Technológiai adatbankok” kutatása is. Je-
lentős szabadalmak és know-how született 
a csavarfelületek, csigahajtások terén.

1996-tól megkezdte munkáját vezetésé-
vel  az MTA Támogatott Kutatóhelyeként a 
„Gépgyártástechnológiai Tanszéki Kutató-
csoport”, átlagosan 3 fő közreműködésével. 
„A gépipari technológiák komplex analí-
zise, különös tekintettel a bonyolult geo-
metriai alakzatok gyártásgeometriájának, 
valamint a gépgyártástechnológia számító-
géppel segített módszereinek területére” té-
macímen.

Az eredmények számos publikációban 
dokumentálásra kerültek: folytatódott a 
„Nemzetközi Szerszámkonferenciák” (VI –
XII.) és a „microCAD G szekciók” tanszéki 
megszervezése. Kínai és japán egyetemek 
után a Miskolci Egyetem 
Gépgyártástechnológiai Tanszékén került 
megrendezésre a főként méréstechnológiá-
val és intelligens eszközök tématerületekkel 
foglalkozó, „4th International Symposium 
on Measurement Technology and 
Intelligent Instruments” (ISMTII’98) elne-
vezésű világkonferencia, melynek az el-
nöke Dudás Illés volt. Ennek előzménye, 

hogy. Dudás professzort 1996-ban Tokió-
ban az ICMI (The International Committe 
on Measurements and Instrumentation) el-
nökévé választották.

A nyugati – elsősorban német, osztrák, 
angol, portugál, kanadai, japán és amerikai 
– intézményekkel történt kapcsolatfelvétel 
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egyetemein elismernek ,,Csigaiskola” jött 
létre a tanszéken.

Nagy munkabírással vesz részt több tu-
dományos és nemzetközi bizottság (MTA, 
MAB, GTE, IMECO, ICMTII stb.) munká-
jában. Tagja szakmai folyóiratok szerkesz-
tőbizottságainak és nemzetközi konferen-
ciák programbizottságának vezetője, tagja. 

Tudományos közéleti tevékenysége mel-
lett kiemelendő, hogy a Magyar Professzo-
rok Világtanácsának tudományos titkárként 
jelentős szerepet vállalt a Kárpát –medencé-
ben és szórványban élő magyar professzo-
rok kapcsolatainak erősítésében. Ma a Ma-
gyar Professzorok Nemzetközi Szövetségé-
nek alapító és elnökségi tagja.

Több kitüntetés birtokosa, amely közül 
kiemelendő a Japánban kapott Életműdíj 
valamint a Miskolci Egyetemen kapott Mis-
kolci Egyetemért Érdemérem illetve a hall-
gatóktól kapott Tiszteletbeli Évfolyamtárs.

Több egyetem igy a „Harkovi Műszaki 
Egyetem, a Kolozsvári Műszaki Egyetem, a 
Szent István Egyetem tiszteletbeli profesz-
szora (Prof. h.c.) és a Kolozsvári Műszaki 
Egyetem tiszteletbeli doktora (Dr. h.c.).

Kutatási tevékenységének eredményei-
ről eddig 8 db szakkönyvben, 4 db HEFOP 
jegyzetben, 7 db könyvfejezetben, valamint 
7 db szerkesztett könyvben több mint 500 
db megjelent szakcikkben illetve konferen-
cia közleményben, kutatási jelentésben, to-
vábbá kb. 250 tudományos előadás, vala-
mint 13 szabadalom know-how és beveze-
tett újítás keretében adott számot. Közülük 
kiemelendő, „The Theory & Practice of 
Worm Gear Drives” című könyve, amelyet
2000-ben Angliában, 2004-ben az Amerikai 
Egyesült Államokban is kiadtak. A könyve-
iben megfogalmazott általános matematikai 
modellért Akadémiai Díjat kapott 2010-
ben. Ezen munkája magyarul 2007-ben je-
lent meg „Csigahajtások elmélete és gyár-
tása” címen. A Miskolci Egyetem, ill. a Mű-
szaki Könyvkiadó gondozásában megjelent 
Gépgyártástechnológia I–V. kötetében fog-
lalta össze a gépgyártástechnológia kor-
szerű ismereteit legfőbb területeit igyeke-

zett lefedni. Az általa kifejlesztett matema-
tikai modell a gépgyártástechnológia min-
den területére kiterjeszthető, alkalmazható.  

Tizenhét évig az iparban dolgozott, s 
amit tervezett, azt le is gyártották és csak az 
volt eredmény, ami működött. A kutatások 
mellett természetesen az is fontos számára, 
hogy az ismereteit, a tapasztalatait tovább-
adhassa. Egy ma 98 éves USA-ban élő,  F.L 
Litvin professzor a világhírű mérnök-mate-
matikus írt előszót az, angolul megjelent 
könyvéhez, amiben úgy fogalmaz, hogy „az 
a legnagyobb jutalom egy tudós számára, ha 
követői vannak és én Magyarországon sok 
követőt találtam. Az örömöt hogy követőim 
lehetnek talán Henry Wadsworth Long-
fellow A nyílvessző és a dal című verséből 
vett idézet fejezi ki a legjobban 
„ Kilőttem egy nyilat a levegőbe
Azt sem tudom hol, leesett a földre,
(…)
És (de, F.L.) a dalt , mi úgy szólt, mint ré-
gen,  
Megtaláltam újra egy barát szívében”
Remélem, hogy ez a rövid bevezető meg-
magyarázza, miért vagyok hálás a lehetősé-
gért, hogy előszót írhatok  Dudás professzor 
nagyon értékes könyvéhez.”
Ez egy igen nagyszerű elismerése Dudás 
professzor munkájának.

Nagy tisztelettel ápolja elődeinek emlé-
két így kezdeményezésére Bálint Lajosnak
a Gépgyártástechnológia professzorának 
szobrot állítottak1999-ben az Egyetem Au-
lájában, valamint „Pro ScientiaTechnoló-
giae - A Technológiatudományért” Emlék-
érmet alapított a Tanszék, fennállásának 50.
jubileuma alkalmából. Emlékfüzetet írt, Bá-
lint Lajos és Fridrik László tanszékvezetők-
nek, alapítványt hozott létre a hallgatók tá-
mogatására a „Jövő Gépészmérnökeiért” 
néven. A tanszék 1996-ban emlékkiállítást 
szervezett Bálint Lajos és Fridrik László ko-
rábbi elhunyt tanszékvezetőknek

Ma professzor emeritusként dolgozik a
Gépgyártástechnológiai tanszéken, párhu-
zamosan a Nyíregyházi Főiskolán. 2001-től 

a Nyíregyházi Főiskola Műszaki Alapozó 
és Gépgyártástechnológia Tanszékén, okta-
tóként és Záró Vizsga Bizottságok elnöke-
ként. 2005-től részfoglalkozású egyetemi 
tanár. 2010-2012-ig kutató professzor a Fő-
iskolán.

Kutatócsoportot hozott létre, melynek 
eredményeképp két új kutatási területen a 
környezetbarát technológiák és a csavarfe-
lületek értek el kimagasló eredményeket a
Nyíregyházi Főiskola Gépgyártástech-
nológia és Műszaki Alapozó Tanszékén.

Jelentős labor fejlesztés következett be 
az általa gondozott Baross Gábor pályázat 
keretében illetve új tudományos iskola alap-
jait rakta le. 

Ma Professzor Emeritusként a korábbi 
előadásai közül a Kari közös Gépgyártás-
technológia Alapjai c. tárgyat és a 
Gépgyártátechnológia II. és a Gyártás,- és 
Gyártórendszerek tervezése tárgyakat adja 
elő a Miskolci Egyetemen és a Megmunká-
lási eljárások és a Gyártórendszerek terve-
zése című tárgyakat a Nyíregyházi Főisko-
lán.

A Ph.D képzésben továbbra is „”Gépé-
szeti anyagtudomány, gyártási rendszerek 
és folyamatok” tématerület- felelősként a 
Sályi István Doktori Iskolában, mint alapító 
professzor dolgozik, jelenleg  4 fő dokto-
randusza van (Bányai Károly, Bodzás Sán-
dor, Mándy Zoltán, Monostoriné Hörcsik 
Renáta), akiket szinte naponta konzultál. 

Az utóbbi években a DifiCAD Mérnök-
iroda Kft. nevű cégénél kedvenc kutatási té-
májának a csigahajtásoknak a korszerű fej-
lesztési lehetőségeit alakította ki. 70. Szüle-
tésnapján a doktoranduszaival és a fiával 
együtt szabadalmi bejelentést tett és ennek 
a megvalósításában is dolgoznak az említett 
kis cégnél.

Dudás Professzort tisztelettel köszöntik 
a Kar munkatársai tanítványai, kívánunk a 
nagyszerű kiváló tudósnak, professzornak 
70. születésnapja alkalmából további sike-
res oktató, kutató munkát, és mindehhez jó 
egészséget, felesége, 3 gyermeke és 2 uno-
kája családi körében is.

Dr. Illés Béla
tanszékvezető egyetemi tanár

ME Gépészmérnöki és Informatikai kar 
dékánja
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