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ÖNÉRTÉKELŐ JELENTÉS  
 

 

 

I. A doktori iskola akkreditációja óta történt változások  

 

Jelen önértékelésben csak rövid ismertetést tudunk adni az iskolánkról, részletes tájékoztató a 

rendszeresen frissített honlapunkon: www.inf.unideb.hu/di/ található. 

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola (ITDI) akkreditálásának éve 2008. Alapító 

törzstagjai: Dr. Arató Mátyás, Dr. Dömösi Pál, Dr. Kruppa András, Dr. Nagy Péter Tibor, Dr. 

Pethő Attila, Dr. Sztrik János, Dr. Terdik György, Dr. Végh János és Dr. Vertse Tamás 

valamennyien a tudomány, illetve az MTA doktorai. A doktori iskolában 6 program 

működött, mégpedig: 

 Az informatika alapjai (vezetője: Dr. Dömösi Pál, DSc, egyetemi tanár) 

 Diszkrét matematika, képfeldolgozás és komputergeometria (vezetője: Dr. Nagy Péter 

Tibor, DSc, egyetemi tanár) 

 Az információ technológia és a sztochasztikus rendszerek elméleti alapjai és 

alkalmazásai (vezetője: Dr. Arató Mátyás, DSc, professor emeritus) 

 Digitális kommunikáció (vezetője: Dr. Pethő Attila, DSc, egyetemi tanár) 

 Informatikai rendszerek és hálózatok (vezetője: Dr. Sztrik János, DSc, egyetemi tanár) 

 Alkalmazott információ technológia és elméleti háttere (vezetője: Dr. Terdik György, 

DSc, egyetemi tanár) 

Törzstaggá kooptáltuk Dr. Fazekas István, DSc, Dr. Kormos János, CSc és Dr. Pokorádi 

László, CSc, egyetemi tanárokat, valamint Dr. Baran Sándor és Dr. Hajdu András egyetemi 

http://www.inf.unideb.hu/di/
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docenseket. 2015-ben elhunyt Dr. Arató Mátyás és Dr. Kormos János. Különböző okból és 

időben szűnt meg a törzstagsága Dr. Dömösi Pál, Dr. Nagy Péter Tibor, Dr. Pokorádi László 

és Dr. Végh János professzoroknak.  

A személyi változások következtében módosultak az iskola programjai is. Aktuálisan is 6 

programmal dolgozunk, de ezek témája és/vagy vezetője megváltozott. A jelenleg működő 

doktori programokat a következőkben ismertetjük: 

1. Az információ technológia és a sztochasztikus rendszerek elméleti alapjai és 

alkalmazásai 

Vezetője: Dr. Fazekas István DSc, egyetemi tanár 

A program célja, hogy a résztvevő hallgatók ismerjék meg az információ technológia a 

számítógépes statisztika, az operációkutatás, a numerikus módszerek, a sztochasztikus 

rendszerek és a könytárinformatika elméleti alapjait, valamint képet kapjanak az 

elmélet lehetséges alkalmazásairól, és megfelelő kutatási készség alakuljon ki bennük 

az elmélet gazdagítására. A gondozni kívánt témák közül elsőbbséget élveznek azok, 

amelyek a számítógépes szolgáltatások színvonalát, intelligencia szintjét növelik, így 

közvetlenül az információs társadalom igényeit elégítik ki.  

2. Diszkrét matematika, adatfeldolgozás és vizualizáció  

Vezetője: Kruppa András, DSc, tudományos tanácsadó 

A program célja, hogy a PhD hallgatók megismerjék a geometriai modellezés, 

komputergrafika és képfeldolgozás klasszikus geometriai, algebrai, statisztikai és 

kombinatorikai alapjait, elsajátítsák az általánosan alkalmazott módszereket és 

algoritmusokat, valamint alkalmazni tudják a releváns szoftverrendszereket. A 

modellek alkalmazhatóságát elsősorban nagy mennyiségű képi- és egyéb adatok 

hatékony feldolgozásán és vizualizációján keresztül tesztelhessék, ami lehetőséget 

teremt más tudományterületekkel való együttműködésre, illetve a korszerű 

képalkotási, adattárolási és feldolgozási technikák megismerhetőségére is. 

3. Elméleti számítástudomány, adatvédelem és kriptográfia 

Vezetője: Dr. Pethő Attila, akadémikus, egyetemi tanár 

A program célja, hogy a PhD hallgatók megismerjék, illetve kutatni és alkalmazni 

tudják az informatikában használt módszerek - kiemelten az adatvédelem - elméleti 

http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_NagyP_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_PethoA_Elm_2_vR.pdf
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alapjait és azok gyakorlati alkalmazásait. A hallgatóknak ezen felül el kell sajátítani a 

tudományos adatgyűjtés, rendszerezés és publikálás módszertanát. Meg kell ismerniük 

a témakör legfontosabb algoritmusait, azok helyességének és bonyolultságának 

elemzését, valamint implementációikat. Súlyt helyezünk a releváns szoftvereszközök 

elsajátíttatására és gyakorlati alkalmazások, szabványok megismertetésére 

4. Informatikai rendszerek és hálózatok 

Vezetője: Dr. Sztrik János DSc, egyetemi tanár 

A program célja, hogy a sorbanállási elmélet eszközeivel bonyolult informatikai 

rendszerek működésére matematikai modelleket készítsünk, melyek segítségével 

hatékonysági vizsgálatokat végezhetünk el. Eközben analitikus, numerikus, 

aszimptotikus, valamint szimulációs módszereket alkalmazunk a szokásos 

rendszerjellemzők meghatározására. Különös figyelmet szentelünk az aktuális 

problémákra, és az elméleti kutatásokat a konkrét eredményeket adó szoftverek 

kifejlesztésével kapcsoljuk össze.  Tanulmányozzuk és aktualizáljuk a számítógépek 

és a hozzájuk kapcsolható eszközök összekapcsolási lehetőségeit, azok alkalmazását 

rendszertechnikai tervezéshez, üzemeltetéshez. Figyelemmel kísérjük a különböző 

rendszerek közötti átviteli lehetőségeket, különösen a hang- és képátvitelt, beleértve 

azok biztonsági vonatkozásait is.  Vizsgáljuk a folyamatok vezérlése és szabályozása 

elméletének ipari és tudományos alkalmazási lehetőségeit, különös tekintettel azok 

méréstechnikai vonatkozásaira.  Nyomon követjük a nemzetközi kutatási trendeket, és 

aktívan részt vállalunk a hazai és nemzetközi együttműködésekben és projektekben, 

törekedünk az elméleti kutatási ismeretek gyakorlati alkalmazására.  

5. Alkalmazott információ technológia és elméleti háttere  

Vezetője: Dr. Terdik György DSc, egyetemi tanár 

A program célja, hogy a PhD hallgatók megismerjék az információ technológia 

területén a magas szintű alkalmazásokat, betekintést nyerjenek ezek elméleti hátterébe, 

és bekapcsolódjanak azokba a kutatásokba, amelyek a további alkalmazásokat 

alapozzák meg. A program alapvető célkitűzése, hogy a gyakorlati igények által 

felvetett problémák tudományos igényű megválaszolására törekedjen. 

6. Az informatika ipari és tudományos alkalmazásai 

Vezetője: Dr. Sztrik János DSc, egyetemi tanár 

http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_SztrikJ_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_TerdikGy_2_vR.pdf
http://www.inf.unideb.hu/di/programok/Program_VeghJ_2_vR.pdf
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Tanulmányozzuk és aktualizáljuk a számítógépek és a hozzájuk kapcsolható eszközök 

összekapcsolási lehetőségeit, azok alkalmazását rendszertechnikai tervezéshez, 

üzemeltetéshez, valamint nagyteljesítményű számítások alkalmazási lehetőségeit, 

különösen kép- és mérésadat feldolgozásra. Vizsgáljuk a folyamatok vezérlése és 

szabályozása elméletének ipari és tudományos alkalmazási lehetőségeit, különös 

tekintettel azok méréstechnikai vonatkozásaira. 

 

 

II. A doktori iskola oktatása 

 

2008-ban a DE Szenátusa létrehozta a tudományterületi doktori tanácsokat, és úgy döntött, 

hogy a doktori iskolák a karoktól függetlenül az adott tudományterülethez tartozó Doktori 

Tanácsokhoz tartozzanak. Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola egyedüliként a 

műszaki tudományterülethez tartozik, így a Természettudományi Doktori Tanácshoz sorolták. 

A Tanácsban folyó konstruktív munkát jól demonstrálja, hogy 2015-ben Fazekas István 

professzort, doktori iskolánk törzstagját választotta elnökének.  

A doktori iskolában megvalósuló doktori képzés „bemenetéül” a következőkben felsorolt 

mesterképzési szakok szolgálnak: 

- programtervező informatikus mesterszak, 

- gazdasági informatikus mesterszak, 

- informatikus könyvtáros mesterszak, 

- könyvtárpedagógia tanár mesterszak, 

- informatika tanár mesterszak, 

- mérnökinformatikus mesterszak. 

 

Emellett a doktori iskola számít más karokon mesterkurzust végzett diplomásokra is, többek 

között fizikus, matematikus vagy közgazdász végzettségű jelentkezőkre. Ilyenekre 

rendszeresen van is példa. 

Az államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatók száma 20 körül mozog, és évente 5-7 

új hallgatót vesz fel iskolánk. Nappalis hallgatóink döntő többsége a DE-n szerzett mester 

diplomát. Mellettük 2-3 határon túli jelentkezőnk is szokott lenni. Más hazai felsőoktatási 

intézményben végzett jelentkezőnk alig van. A mesterszakok iránt folyamatosan alacsony és 

csökkenő tendenciát mutató érdeklődés negatívan hat a doktori képzésre is. 2015-ben 
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összesen 2 hallgató jelentkezett nappali tagozatos PhD hallgatónak. Az elmúlt években 

folyamatosan nőtt az angol képzésben részt vevők száma, jelentős részük Iránból és a Közel-

Keleti országokból érkezett. Ha ezzel a tendenciák folytatódnak, akkor néhány éven belül 

nem lesz nappali tagozatos, magyar PhD hallgatónk. 

A doktorandusz hallgatóink számának alakulását az alábbi grafikon mutatja be azzal a 

kiegészítéssel, hogy a 2008 előtti számok a DE Matematika és Számítástudományok  Doktori 

Iskolája informatikai programjaira vonatkoznak. 

 

PhD hallgatók létszáma 

 

 

A következő grafikon a doktori iskola sikeres védéseinek alakulását mutatja be a 2008 őszi 

félév és a 2013 tavaszi félév között eltelt időszakban. Összesítve a doktori iskola 

működésének elmúlt öt évében 19 sikeres fokozatszerzés történt. A védések száma 

növekedésének sokféle oka van. 2008 és 2014 között sok PhD hallgatónk volt, akik közül – 

még ugyanakkora eredményességi rátát is feltételezve – többen végezhetnek. Ettől fontosabb 

ok az, hogy az elmúlt évek K+F+I projektjeiben fontos követelmény volt az eredmények 

publikálása tudományos folyóiratokban. Ezen kényszer hatására sok hallgatónk teljesítette a 

publikálási követelményt, amely általában a legnagyobb korlátot jelenti.  

Önkritikusan meg kell állapítani azt, hogy a képzési időnk hosszú, nagyon ritka az olyan PhD 

hallgató, aki a három éves képzési idő végére megfelelő számú és minőségű publikációval 

rendelkezik és elkészíti az értekezését is. A várható képzési idő 4-5 év. 
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III. A doktori iskola infrastrukturális feltételei 

 

Az ITDI – a személyi és financiális feltételeket is beleértve – szorosan együttműködik a DE 

Informatikai Karával. Használhatja annak teljes infrastruktúráját, és részt vállal annak 

fenntartásában és fejlesztésében. Ezért az alábbi összefoglaló a Kar infrastruktúrájának főbb 

elemeit mutatja be. 

 

A DE IK – így a ITDI is – 2011-ig a TTK Matematikai Intézetével egy épületben az Egyetem 

téri Campuson működött. Az informatikus hallgatók számának ugrásszerű emelkedése és az 

oktatók számának növekedése miatt a Matematikai Épület igen szűkösnek bizonyult. Azonban 

ebben az elhelyezésben komoly előnnyel bírt, hogy a legfontosabb szakmai partnereinkkel, a 

matematikusokkal, egyszerű volt a kapcsolatot tartani. Óriási és előnyös változást jelentett 

elhelyezésünkben a 2011 szeptemberében átadott új informatikai épület. A 4400 m
2
 

alapterületű modern épület a Kassai úti Campuson, az Informatikai Inkubátorház közvetlen 

szomszédságában épült. Alapterülete 25%-al nagyobb a Matematikai Épületnél, de ezt csak az 

IK használja. A jelenlegi elhelyezésünk egyedüli hátránya, hogy a matematikusokkal való 

együttműködés sokkal nehézkesebbé vált. 

 

Tantermek, előadótermek, eszközellátottság 

Az új épületünknek köszönhetően hallgatóink modern, korszerű körülmények között 

végezhetik tanulmányaikat. A tantermek, előadók, laborok és közösségi helyiségek bútorzata 
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teljesen új, s ehhez kapcsolódik a kor követelményeinek megfelelő számítógépes hálózat. 

Három nagy előadó termünk lépcsőzetes formában került kialakításra, gondolva a 

mozgásában korlátozott hallgatókra is, és a férőhelyek száma is ezt tükrözi 196 + 2, 123 + 2, 

140 + 2. A három nagy előadónkban egyidejűleg 465 hallgató fér el. Nyolc tantermünkben 

240 hallgató számára biztosított az ülőhely, míg a számítógépes laborjainkban egyidejűleg 

204 + 7 hallgató fér el. Összegezve termeikben egyidőben egyszerre 916 hallgató fér el. Az 

informatikai épületben az alábbi áll rendelkezésre: 

Tantermek: 

3 db előadó (összesen: 453 m
2
), 

8 db tanterem (összesen: 318 m
2
),  

12 db számítógépes laboratórium (összesen: 435 m
2
), 

 

Oktatóink, kutatóink, alkalmazottaink elhelyezésére szolgáló helyiségeket a következő 

táblázat mutatja be. 

45 db oktatói szoba (összesen: 682 m
2
, 12-21 m

2
közötti méretű) 

8 db Dékáni Hivatal (összesen: 161 m
2
),  

9 db Számítógépes rendszer helyiségei (összesen: 229 m
2
), 

2 db PhD szoba (összesen: 108 m
2
). 

 

 

Számítástechnikai infrastruktúra bemutatása 

Informatikai hálózat: 

A Kar épületének elérését 2 x 10 Gbps link teszi lehetővé üvegszálas gerinckapcsolaton 

keresztül.  

A gerinchálózaton a két optikai szál redundáns kapcsolatot tesz lehetővé, ami hibatűrővé teszi 

a hálózatot. A Kar épületén belül a core switch 2 x 10Gbps SM, valamint 9 x 10Gbps MM 

transceiverrel van ellátva, ami 300Gbps switching kapacitást tesz lehetővé, 240 mpps L3 

(IPv4) és 120 mpps L3 (IPv6) továbbítási kapacitással. Az access layer switchek uplinkje 

minden esetben 10 Gbps MM optikai szálon kapcsolódnak a Kar belső gerinchálózatához. 
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Az épületben az aktív eszközöktől minden egyes végpontig AMP CAT7 S/FTP kábelek 

vannak bevezetve, AMP CAT6a S/FTP végződtetésekkel, ami a kor legmodernebb 

igényeinek megfelelve biztosítja a jövőbeli fejlődés lehetőségét. 

A végpontok három Huzalozási Központba, és azon belüli rendező szekrényekbe futnak be, 

amelyekben az aktív eszközök Stack-ekben vannak összekapcsolva. 

Minden egyes rendező szekrényhez Stack-enként egy 10 Gbpsuplink MM üvegszálas kábel 

biztosítja az összeköttetést. 

Az aktív hálózat központját egy Cisco 4500 switch képezi. A hallgatók és oktatók kábeles 

kiszolgálását HP H3C switch-ek biztosítják. A hálózatba összesen 20 darab 48 portos és 1 

darab 24 portos HP H3Cswitch van bekötve, amelyek 8 különálló stackbe vannak szervezve. 

Minden Huzalozási Központban található egy POE (Power Over Ethernet) switch is, amelyek 

az IP telefonok és a vezeték nélküli kapcsolat bázisállomásainak (Access Point) kiszolgálását 

végzik el. 

A kar új épületében az oktatóinknak és hallgatóinknak a kor követelményeinek megfelelő, 

IEEE 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli hálózatelérés áll rendelkezésére, amely akár 600 Mbit/s 

(jellemzően 90 Mbit/s) átviteli sebességet biztosít. 

A kar épületének minden előadójában és számítógépes laboratóriumában mennyezetre szerelt 

(overhead) projektor áll rendelkezésre.  

A számítógépes laboratóriumokban minden hallgatónak jellemzően 19”-os, (de minimum 

17”-os) LCD monitorral felszerelt, különféle architektúrán (Oracle Sunray vékonykliens, 

hagyományos PC) biztosít számítógépeket. Ezeken a számítógépeken UNIX és MS Windows 

alapú operációs rendszerek alatt folyik a képzés. 

A három nagy férőhelyes előadóban PTZ kamera került felszerelésre, amelyek későbbi 

beruházások után alkalmas lesz az előadások interneten keresztüli online közvetítésre. 

2015-ben az Informatikai Kar a feladatainak ellátásához további tantermek használatát kapta 

meg: 

két darab 150 fős előadó, négy darab 13-14 fős szemináriumi terem, négy darab 24 fős 

számítógépes terem (ebből egy mérnök informatikus képzésre kialakítva). 
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Továbbá nyolc darab kutatói labor, szétosztva a kari kutatócsoportok részére (13-20 m2 

alapterületűek, 3-5 fő részére kialakítva) .A kutatói laboratóriumok berendezései az egyes 

szakterületek speciális igényei szerint kerülnek kialakításra 2015 folyamán. 

 

 

Könyvtár 

Az új épületbe való költözéssel a könyvtári szolgáltatás is megváltozott. Korábban a DE IK és 

a Matematikai Intézet közösen finanszírozta a Matematikai Könyvtár fenntartását és 

fejlesztését. Ez a több mint 60 éven keresztül szisztematikusan fejlesztett szakkönyvtár a 

maga 30000-nél több szakkönyvével, valamint 279 külföldi és 38 magyar folyóiratával 

hazánk egyik legjelentősebb matematikai-informatikai gyűjteménye. Költözéskor a két 

szervezeti egység vezetése úgy állapodott meg, hogy a 2003 után vásárolt informatikai 

könyvek az Informatikai Épület szomszédságában levő Társadalomtudományi Könyvtárba 

kerülnek, és ugyanez történik az újabb beszerzésekkel is. Ugyanide kerültek az informatikai 

folyóiratok is. Utóbbi esetben teljes sorozatokat mozgatták. 

 

A könyvtári szolgáltatás jellemzői: 

– Az állomány tartalmi összetételét a Karon folyó oktató és kutatómunka határozza meg. 

– Az oktatók, doktoranduszok és a többi hallgatók rugalmas módon kölcsönözhetik a 

könyveket. 

– Nyelvi megoszlásban – lévén kutatókönyvtár – az idegen nyelvű anyag túlsúlya a 

jellemző. 

– A Könyvtár beszerzési lehetőségei: 

o vásárlással főként a tanszékek oktatói/kutatói számára szerzi be a munkájukhoz 

szükséges külföldi és magyar szakirodalmat, másrészt teljességre törekvően 

gyűjti és a hallgatók részére biztosítja a tanulmányaikhoz szükséges kötelező 

és ajánlott irodalmat, lehetőség szerint több példányban is; 

o ajándékok, hagyatékok illetve cserekapcsolatok révén további értékes 

szakirodalmi anyaghoz jut a Könyvtár, mind az informatika, a matematika, a 

könyvtártudomány és a határterületek irodalmából. 
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o a nyomtatott könyvek és folyóiratok iránt lecsökkent az igény, jelenleg évente 

kb. 1mFtot fordít a Kar könyvekre, kb. 3.5mFt-ot folyóiratokra. 

– A Karon készült szakdolgozatokat elektronikusan őrizzük meg, ezek archiválásáról a 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár DEA nevű adatbázisa 

gondoskodik. 

– Az online információszerzés felgyorsult. A kurrens folyóiratokat, és az online 

forrásokhoz való hozzáférést központilag a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár koordinálja.  

– A könyvtári gyűjteményt az Informatika Doktori Iskola és a Matematika és 

Számítástudományok Doktori Iskola, valamint további pályázati forrásokból (pl. 

OTKA) is fejleszti a két oktatási egység. 

– A gyűjtemény kezelését, a dokumentumok formai (katalogizálás) és tartalmi 

(szakozás, tárgyszavazás) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező 

könyvtárosok végzik. A munkafolyamatok többnyire mind elektronikusan, a 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Corvina integrált könyvtári 

rendszerében történnek. 

– A régebbi beszerzésű könyvek és számos folyóirat-sorozat a Matematikai Intézet 

könyvtárában maradt, de azokhoz is rugalmasan hozzáférhetünk. 

– Nem utolsó sorban a Könyvtár bekapcsolódik a Karon folyó oktatómunkába is, 

rendszeresen fogad informatikus könyvtáros szakos hallgatókat kötelező szakmai 

gyakorlat céljából. 

 

A doktori iskolában folyó képzés további könyvtári háttérbázisának tekinthető a teljes 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, amely kötelespéldány-gyűjtő könyvtár, 

így megtalálható és a Ph.D. hallgatók számára is elérhető módon rendelkezik a 

Magyarországon megjelenő magyar nyelvű szakirodalommal. A könyvár különösen hasznos 

szolgáltatásai közé sorolható az elektronikus, internetről is elérhető katalógus, valamint az on-

line elérhető tudományos adatbázisok. Bővebb információ erről a következő címen olvasható: 

http://www.lib.unideb.hu/.  

 

 

http://www.lib.unideb.hu/
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IV. CSWOT analízis: Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek 

 

Erősségek 

 

- Igényes vezetés; 

- Elkötelezett oktatói gárda; 

- Szilárd elméleti alapok az informatikán 

kívül matematikából és fizikából is; 

- Inspiráló egyetemi környezet; 

- Modern infrastruktúra; 

- Alapkutatásokhoz gazdag könyvtár 

 

Gyengeségek 

 

- Van ugyan kapcsolat az informatikai 

iparral, de kevés a tudományos igényű 

együttműködés; 

- Gyakorlatorientált területeken kevés 

vezető oktató; 

- Számos publikáció születik, de közöttük 

kevés a vezető folyóiratban vagy 

konferencia kiadványban megjelenő; 

- Nem elég intenzív a részvétel a 

nemzetközi informatikai közéletben; 

Lehetőségek 

 

- Részvétel hazai és európai pályázatokon; 

- Jövő Internet Kutatáskoordinációs 

Központ; 

- Kapcsolatok bővítése az informatikai 

iparral, a Szilíciummező Klaszter jobb 

kihasználása; 

- Kutatócsoportok támogatása, kutatói 

laboratóriumok kialakítása; 

- Tehetséggondozás minél korábbi 

indítása; 

- Külföldi tapasztalatszerzés támogatása; 

- Szakmailag erős középgeneráció; 

- Publikálási stratégiák ajánlása. 

Veszélyek 

 

- Kicsi az érdeklődés a mesterszakok és a 

PhD képzés iránt; 

- Az utánpótlás rendkívül nehéz: hatalmas 

az informatikai ipar elszívó ereje, de 

visszaáramlás gyakorlatilag nincs; 

- Alacsony a PhD ösztöndíj; 

- Informatikai konferenciák magas 

költsége; 

- A DI forrásainak esetleges 

átcsoportosítása más célokra; 

- Szétaprózott kutatási spektrum; 
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V. Az ITDI vezetőjének rövid bemutatása 

 

Az ITDI vezetője az alapítástól kezdődően Dr. Pethő Attila, egyetemi tanár. 1974-ben szerzett 

diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematikusként, majd 1976-ban szerezte 

meg az egyetemi doktori címét Dr. Győry Kálmán témavezetésével. 1984-ben a matematikai 

tudományok kandidátusa, 1992-ben pedig doktora lett. 1994-ben habilitált a KLTE-n. 2010-

ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának.  

 

Egyetemi tanulmányai befejezése után a KLTE Algebra és Számelmélet Tanszékére került, 

ahol végigjárva az egyetemi ranglétrát 1987-ban egyetemi docensnek nevezték ki, majd 1994-

ben egyetemi tanárrá. Közben 1984/85-ben Alexander von Humboldt ösztöndíjjal másfél évet 

töltött a Kölni és a Düsseldorfi Egyetemen. A tanulmányút meghatározó volt későbbi 

tudományos munkájában és nemzetközi szakmai kapcsolatai kiépítésében. Elmélyítette 

tudását az algoritmikus számelméletben és megtanulta az éppen akkor kibontakozó 

kriptográfia alapjait. 1997-ben 7 hónapig, 2012-ben pedig 3 hónapig ismét Alexander von 

Humboldt ösztöndíjas volt, a Saarvidéki Egyetemen, illetve a Darmstadti Műegyetemen. 

2012-ben 6 hónapot töltött JSPS kutatói ösztöndíjjal Japánban, a Niigata Egyetemen. 

. 

Pályája során számos vezetői posztot töltött be. 1988 és 1992 között a KLTE 

Számítástudományi Tanszék vezetője volt, majd 1992 és 1997 között a DOTE Informatikai 

Laboratóriumának vezetőjeként dolgozott. 1997-ben visszatért a KLTE Matematikai és 

Informatikai Intézetébe, ahol 2000 és 2003 között a Számítógéptudományi Tanszék vezetője 

volt. A 2003-ban az önállóvá vált Informatika Intézet igazgatója lett, e beosztásban végzett 

tevékenysége eredményeként 2004-ben megalakult az Informatikai Kar, amelynek alapító 

dékánja volt. A hároméves dékáni ciklus lejárta után 2007-ben az Informatikai Kar Tanácsa 

újabb három évre dékánná választotta. 2008-tól ismét elvállalta a Számítógéptudományi 

Tanszék vezetését. 1974 óta folyamatosan oktat elsősorban Debrecenben, de 1990/91-ben egy 

évig vendégprofesszor volt a Saarvidéki Egyetemen, 1995/96-ban pedig a Grazi 

Műegyetemen.  

 

Pályafutása kezdetén elsősorban algebrai tárgyakat és számelméletet, 1988-óta pedig elméleti 

számítástudományi tárgyakat és kriptográfiát oktat. 1989-ben megszervezte a KLTE-n a 

programtervező matematikus szak indítását. Aktív szerepet vállalt a bologna rendszerű képzés 

implementálásában az informatika szakterületen és a Debreceni Egyetemen. A DE 
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Informatikai Intézete elsők között akkreditáltatta 2003-ban a programtervező informatikus 

alapszakot és 2004-ben el is indította azt. A programtervező informatikus mesterszak 

szakfelelőse. 

 

A Matematika és Számítástudományok Doktori Iskolában 1992-es alapítása óta oktatóként és 

témavezetőként is részt vett. 2008-ban megszervezte az Informatikai Tudományok Doktori 

Iskolát, amelyet a mai napig is vezet. Eddig 9 tanítványa szerzett PhD tudományos fokozatot. 

Jelenleg is több PhD hallgatónak a témavezetője. Felkérték J. Gebel és E. Herrmann (Saar-

vidéki Egyetem), S. Neis és L.C. Coronado (TU Darmstadt), P. Surer (Leoben) doktori 

értekezésének, valamint Cl. Heuberger (TU Graz), Siguna Müller (U. Klagenfurt), K. 

Scheichert és I. Kartashova (Linz) habilitációs értekezésének bírálatára. Bírálója volt sok 

hazai és külföldi tudományos pályázatnak is. 

 

Tudományos eredményeit egy könyvben és 152 tudományos dolgozatban publikálta, öt 

proceedings társszerkesztője volt. Munkáinak igen jelentős a nemzetközi visszhangja, sokan 

csatlakoztak kutatásaihoz. Publikációira több mint 1600 hivatkozás történt. Nemzetközi 

konferenciákon és külföldi egyetemeken rendszeresen népszerűsíti a saját és a magyar 

tudomány eredményeit. Sok sikeres hazai és bilaterális kutatási-fejlesztési pályázat – OTKA, 

TéT, KMR, TÁMOP, stb. – kezdeményezője, vezetője illetve résztvevője. 

 

Jelentős és igen sokrétű tudományszervezői tevékenységet folytat. 2010-től az MTA III. 

osztály osztályelnök helyettese. Tagja volt az OTKA Matematika Zsűrinek, az OTKA 

Élettelen Természettudományi Szakkollégiumnak, az MTA Matematikai Doktori 

Bizottságának és az OAB majd a MAB Villamosmérnöki és Műszaki Informatikai 

Szakbizottságának. Tagja volt, 2004-től 2010-ig pedig elnöke, a Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíj kuratórium matematikai bizottságának; társelnöke majd elnöke volt a DAB 

Matematikai és Fizikai Bizottságának. 1993-ban, 1996-ban 2005-ben és 2008-ban elnöke volt 

az Informatika a Felsőoktatásban országos konferenciák programbizottságának, 2009-ben 

pedig az OTDK informatikai szekciójának. Számos nemzetközi konferenciát szervezett, 

illetve tagja volt ilyen rendezvények szervező/program bizottságának. A következő 

folyóiratok szerkesztő bizottságának tagja: Publicationes Mathematicae Debrecen, Periodica 

Mathematica Hungarica, (2000-2007 főszerkesztő), Acta Mathematica Hungarica, Uniform 

Distribution Theory, Journal of Universal Computer Science, Acta Universitatis Sapientiae, 

Informatica. 
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Pethő Attila 

akadémikus 

az ITDI vezetője 


