
 
Ismert független idézettségek 
Known Independent Citations 

 
Pokorádi László, Rendszerek és folyamatok modellezése, Campus Kiadó Debrecen, 
2008. 242 p. (ISBN: 978-963-9822-06-1). 

 /1 Szilvássy László A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs 
lehetőségei a Magyar Honvédségben, Doktori (PhD) értekezés ZMNE, 2008. 
129 p. 

 Az φ0max (későbbiekben φ1max, φ2max, φ3max) értékkel való osztást azért vezettem be, mert így a 
számítások eredményeit minden esetben 0 és 1 között kapom, valamint a Φ0 (későbbiekben Φ1 Φ2 Φ3) 
értéke dimenzió nélküli lesz és ennek köszönhetően az eredmények összevethetővé válnak. [35] 

 /2 Dr. habil. Szabolcsi Róbert, Handling Time Delay in  Control of Unmaned 
Robots, Bolyai Szemle, 2008. XVII. évf. 4. szám p. 47—60. 
http://portal.zmne.hu/download/bjkmk/bsz/bszemle2008/4/03_Szabolcsi_Robert.pdf 

 Pokorádi, L. in his book gives definition of the technical system working with human operator. He 
defines that technical system is for the man and talking about importance of the man-machine 
interaction [9]. 

 /3 Dr. habil. Szabolcsi Róbert, Mészáros György, Pilóta nélküli repülőgép 
repülésszabályozó rendszereinek minőségi követelményei, 
REPÜLÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA 2009 50 év hangsebesség felett a 
magyar légtérben című konferencia kiadványa (HU ISSN 1789-770X), Szolnok 
2009. április 24. 
http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2009_cikkek/Szabolcsi_R-
Meszaros_Gy.pdf 

 POKORÁDI [10] részletesen foglalkozik a sztochasztikus jelek statisztikai leírásával. A repülőgépek 
földi kiszolgálásának matematikai modellezésé-re a Markovi-, és a fél-Markovi sztochasztikus 
folyamatok leírását alkalmazta, míg a légijárművek fedélzeti műszaki rendszerei diagnosztikai 
problémáinak leírására, és megoldására szintén a statisztikus módszert alkalmazta.  

 /4 Szabolcsi Róbert, Automatikus repülésszabályozó rendszerek 
érzékenységvizsgálata, Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 2009, 
(ISBN 978-963-7064-22-7) p. 69-76. 

POKORÁDI könyvében komplex módszertant ad meg, hogyan lehet az érzékenységvizsgálat segítségével 
egy repülőfedélzeti műszaki rendszer részegységének, vagy alkatrészének a meghibásodását, 
elhasználódását, valamint a környezeti hatások rendszerre gyakorolt hatását vizsgálni [8]. 

 /5 Kerekes Attila, Összetett épületgépészeti rendszer gráfelméleti vizsgálata, 
Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 2009, (ISBN 978-963-7064-22-
7) p. 173-178 

A gráfelmélettel és a rendszerek, valamint folyamatok gráfelméleti modellezésével részletesen 
foglalkoznak az [1], [2] és [3] irodalmak. Ezek közül Pokorádi [3] könyve egy jól algoritmizálható, az 
összetett rendszerek elemei közti kölcsönhatásokat feltáró mátrixalgebrai megoldást ismertet. 
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 /6 Molnár Boglárka, Gépjármű fogyasztás meghatározásának bizonytalansága A 

futott kilométerek kérdése, Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 
2009, (ISBN 978-963-7064-22-7) p. 179-184. 

Mint ahogy már a bevezetésben olvasható volt, a matematikai modellezés fő feladata a valós technikai, 
fizikai rendszerben lejátszódó folyamatok, jelenségek a lehető legpontosabb modelljeinek felállítása. 
Pokorádi [3] könyvében foglalkozik ezzel, megállapítja, hogy a mérnöki gyakorlatban gyakran nem 
kellően megbízható, vagy megfelelően pontos a rendelkezésre álló információ, mivel leginkább 
töredékes, félreérthető, pontatlan adatokkal kell dolgoznunk, amiket tapasztalatok, tervek, mérések, 
megfigyelések, vagy szakértői ismeretek alapján kaphatunk meg. 

A [2], [3] irodalmak és a tanulmány alapján az a fontos konklúzió vonható le, hogy a technikai 
rendszerek modellvizsgálatával együtt jár annak valamilyen mértékű és formájú bizonytalansága. 
Ezért a rendszert, mint modellt elemezni kell hatékonyságának és alkalmazhatóságának érdekében. 

 /7 Róbert, Szabolcsi, Stochastic Noise Affecting Dynamic Performance of the 
Automatic Flight Control Systems, AFASES 2009 – Scientific Research and 
Education in the Air Force, (ISBN 978-973-8415-67-6) 20-22 May 2009., 
Brasov p. 1182–1192. 

POKORÁDI in [7] summarizes main characteristics of the stochastic signals, and applied Markov-
chains for modeling aircraft ground maintenance and repair. He also used Stochastic theory for 
solution of diagnostics problem in aircraft technical systems. 

 /8 Molnár Boglárka, A gépjárműfogyasztás parametrikus bizonytalansága, 
Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. 2009. (ISSN 2060-3002), p. 6., 
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2009/cikkek/Molnar_Boglarka.
pdf. 

Több irodalomban foglalkoznak a modellek értelmezésével, például Pokorádi [3] könyvében úgy 
definiálja a modellt, hogy az egy valóságos rendszer egyszerűsített, lényegi tulajdonságokat kiemelő 
kicsinyített vagy nagyított mása, amely azon másodlagos jellemzőket figyelmen kívül hagyja, amik nem 
meghatározóak a vizsgálat szempontjából. Modellezésen pedig a vizsgált valóságos rendszer lényegi 
tulajdonságainak valamilyen formájú leképezését értjük. 

 /9 Molnár Boglárka, A parametrikus modellbizonytalanságok leírási módszerei, 
Műszaki Tudományos Füzetek, XV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, 
(ISSN 2067–6808) Kolozsvár, 2010. március 25–26., pp. 217–220. 

A tudományos kutatásban az általános rendszerelmélet fontos szerepet játszik, amely minden 
tudományt segítségül hív egy rendszer vizsgálatához. Azonban egy technikai rendszer, vagy műszaki 
folyamat vizsgálatának első fontos lépése az elemek, és az állapotuk közötti kapcsolatok feltárása, 
illetve annak elemzése, melynek korszerű, tudományos igényű vizsgálatának feltétele a rendszermodell 
megalkotása, annak elemzése [4]. 

 /10 Varga Tamás, A fuzzy logika alkalmazási lehetőségei a minőségtervezésben, 
Debreceni Műszaki Közlemények, 2010/1 pp. 43–51. 
http://www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20101/10_1_05.pdf 

Pokorádi [6] könyvében a rendszerek matematikai modellezésének lehetőségeit vizsgálja, és az egyik 
lehetőségnek a fuzzy modellezést említi. Az ezzel foglalkozó fejezetben kitér arra, hogyan 
használhatjuk FMEA hibaok és hatás elemzés során. Ez nekünk nagyon fontos, ugyanis majd látni 
fogjuk az APQP folyamat vizsgálata során, hogy nagyon nagy szerepe van a különböző, ciklikusan 
újra és újra kivitelezett és folyamatosan fejlesztett FMEA-knak. Ezért a fuzzy módszer felépítésének 
megismerése során Pokorádi [5] és [6] munkáit vesszük alapul. 
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 /11 Portik Tamás, Matematikai modellezési lehetőségek az üzemeltetés-
menedzsmentben irodalom áttekintő tanulmány, Debreceni Műszaki 
Közlemények, 2010/1 pp. 63–68. 
http://www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20101/10_1_07.pdf 

A matematikai iskola az, mely kvantitatív leírásokkal segíti a döntés-előkészítést. Ezen iskola 
legjelentősebb külföldi képviselőjének tekinthetjük Jaradine-t [7] művével, valamint jelentősebb hazai 
kutatók közül Pokorádi [9, 10] ezen irányú kutatásai, eredményei sorolhatók ide. Természetesen sok 
kutató érdeklődésére számot tart ez a tudomány terület. 

A fuzzy modellezésről — valamint alkalmazására a fuzzy FMEA-ban — található példa Pokorádi [10] 
könyvében. A példa igen szemléletes és se nem egyszerű se nem túl bonyolult, ezért alkalmas a fuzzy 
modellezés végigkövetésére, valamint ezután akár a saját modellezések is viszonylag könnyen 
elkészíthetők. 

 /12 Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, Dinamikus rendszerek érzékenységvizsgálata, 
Villamos gépek, hajtások, villamosenergia-szolgáltatás, villamosipari és 
épületvillamossági berendezések 2010, (ISSN: 1587-6853). p. 5–10. 

POKORÁDI könyvében komplex módszertant ad meg, hogyan lehet az érzékenységvizsgálat segítségével 
egy repülőfedélzeti műszaki rendszer részegységének, vagy alkatrészének a meghibásodását, 
elhasználódását, valamint a környezeti hatások rendszerre gyakorolt hatását vizsgálni [4].  

 /13 Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, Mechanikai lengő rendszerek rendszerdinamikai 
identifikációja, Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010 
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2010/cikkek/Szabolcsi_Robert.pdf 

A modell-identifikáció során felhasználható lineáris, és nemlineáris rendszerdinamikai modelleket 
Pokorádi mutatta be, és vizsgálta azok pontosságát, illetve azok modell-, és parametrikus 
bizonytalanságait [3]. 
Az identifikált modell validálása. 
a. Ha nem sikerül megfelelő, kielégítő pontossággal bíró matematikai modellt identifikálni, akkor meg 
kell változtatni az identifikáció során alkalmazott matematikai modell struktúrát, vagy az identifikáció 
algoritmusát [3]. 

 /14 Varga Tamás–Portik Tamás Klasszikus beszállítói étékelés problémái, 
fejlesztési lehetőségei, 
http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2011_cikkek/Varga_Tamas_Portik_Tama
s.pdf 

Pokorádi könyvében a rendszerek matematikai modellezésének lehetőségeit vizsgálja, az egyik 
lehetőség a fuzzy modellezés [4]. Az ezzel foglalkozó fejezetben kitér arra, hogyan használhatjuk 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) hibamód- és hatás elemzés során. 

 /15 Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, Katonai robotok számítógéppel támogatott tervezése 
– Quadro Lab szakmai műhely létesítése az új, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen, Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi régióban 2011 
konferencia előadási, (ISBN 978-963-7064-25-8), p. 11-27. 

Pokorádi művében részletesen mutatja be a matematikai-, és a fizikai modellalkotás folyamatát, és a 
matematikai modellek bizonytalanságait [3]. 
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 /16 Varga Tamás, Vizsgálatra váró alapanyag rangsorolási problémák a beszállítói 

minőségbiztosításban, Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi 
régióban 2011 konferencia előadási, (ISBN 978-963-7064-25-8), p. 141-147. 

A nem megfelelő beszállító minőség után a másik legfontosabb problémaforrás, amikor is a beszállító 
a specifikációknak megfelelőn készíti el az alkatrészt, de az összeállított termék nem teljesíti a tervezett 
minőségi, illetve műszaki követelményeket. Ezért az is létfontosságú kérdés, hogy beszállított 
alkatrészek minőségi követelményei, technikai tűrései összhangban legyenek. Ezzel a kérdéskörrel 
Pokorádi foglalkozott a [4] könyvében. 

 /17 Portik Tamás, Intervallum logikák, Műszaki Tudomány az Észak-kelet 
Magyarországi régióban 2011 konferencia előadási, (ISBN 978-963-7064-25-
8), p. 167-174. 

A mérnöki gyakorlatban használt Zadeh-féle fuzzy halmazelméletre és logikára találhatunk példát 
Pokorádi [15] művében. Vojtas [17]-ben pedig összehasonlítást végez többek között gödeli 
intuicionista-, a szorzat- és a Łukasiewicz típusú logikák között. 

 /18 Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota, Klímaváltozási jelenségek modellezése egy 
elméleti vízi ökoszisztémában, Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus 
Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, 104 p. 2011. 

Az elméleti ökoszisztéma modell egyensúlyra való beállását három vizsgálójel alkalmazásával 
vizsgáltam meg. Az egyik az ún. impulzus vizsgálójel vagy Dirac delta függvény, a másik vizsgálójel az 
egységugrás függvény, amely segítségével a vizsgálójelek reprezentálják a hőmérséklet hirtelen, 
impulzus-szerű megváltozását, valamint a hőmérséklet ugrásszerű megváltozását. A harmadik 
vizsgálójel a hőmérséklet folyamatos, lineáris növekedését hivatott vizsgálni. (SZABÓ (1988), 
POKORÁDI (2008)) 

 /19 Bob STRUIJK, Changes in human society lead by robotics, Debreceni Műszaki 
Közlemények 211/1 p. 25–33. (HU ISSN 2060-6869) 
http://www.eng.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20111/11_1_05.pdf 

Pokorádi gives complex description of methods applied for modeling dynamical systems [20]. 

 /20 Miskolczi Ildikó, Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és 
a katonai távoktatásban, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE 2011., p. 157, 100. 
oldal 

A modell egy valóságos rendszer egyszerűsített, a vizsgálat szempontjából lényegi tulajdonságait 
kiemelő mása. A modell mindazon másodlagos jellemzőket elhanyagolja, amelyeket a kitűzött vizsgálat 
szempontjából nem tekintünk meghatározónak. Ezért elég, ha a modell a valódi rendszert csak a 
meghatározott szempontból vagy szempontokból helyettesíti. Sőt, a vizsgálat szempontjából 
lényegtelen szempontok figyelembevétele kifejezetten káros. Bonyolítja magát a modellt és így a 
vizsgálatot, de lényegi információhoz nem jutunk vele. [86]. 

 /21 Varga Tamás, Alapanyag-rangsorolás problémák a beszállítói 
minőségbiztosításban, Miskolci Egyetem Közleményei, Interdiszciplináris 
tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 135–142. 

Pokorádi szerint az is létfontosságú kérdés, hogy beszállított alkatrészek minőségi követelményei, 
technikai tűrései összhangban legyenek egymással [3]. 
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 /22 Szilvássy László, A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs 

lehetőségei a Magyar Honvédségben, elektronikus Műszaki Füzetek X. (ISBN 
978-963-7064-26-5) 

Az φ0 max (későbbiekben φ1 max, φ2 max, φ3 max) értékkel való osztást azért vezettem be, mert így a 
számítások eredményeit minden esetben 0 és 1 között kapom, valamint a Φ0 (későbbiekben Φ1 Φ2 Φ3) 
értéke dimenzió nélküli lesz és ennek köszönhetően az eredmények összevethetővé válnak [21].  

 /23 Juan Blanco, Houshang Kheradmand, Climate Change - Geophysical 
Foundations and Ecological Effects, (ISBN 978-953-307-419-1)  InTech 2011, 
pp. 520. 

The reaching of the equilibrium state of the theoretical ecosystem model was examined by three 
special functions. One of them is the Dirac delta function, which can be modelled as a large change in 
temperature lasted small time. The other is the step function which modelling the remaining significant 
change in temperature.  The third one represents the slowly increasing temperature day by day. 
(Pokorádi, 2008) 

 /24 STRUIJK, Bob, Robotics in the New Era – Challenges on Robot Design, 
Debreceni Műszaki Közlemények 2011/3 (HU ISSN 2060-6869) p.15-25.  

In [23] Pokorádi summarizes mathematical theoretical backgrounds for analysis of dynamical systems

 /25 Prof. Dr. SZABOLCSI, Róbert, The Developing Military Robotics, 
INTERNATIONAL CONFERENCE  of  SCIENTIFIC PAPER AFASES 2011 
Brasov, 26-28 May 2011, pp. 1190 – 1198. 

Pokorádi in [11] deals with deterministic signals applied in control system analysis. 

 /26 Prof. Dr. SZABOLCSI, Róbert, UAV Controller Synthesis Using LQ-based 
Design Methods, INTERNATIONAL CONFERENCE  of  SCIENTIFIC 
PAPER AFASES 2011 Brasov, 26-28 May 2011, pp. 1252- 1256. 

Pokorádi in [12] gave full-scale description of derivation of dynamic systems’ mathematical models, 
and signals applied for system analysis purposes. 

 /27 Bob STRUIJK, Robot Production Volume Data Trends and Analysis, 
Debreceni Műszaki Közlemények 2012/1 (HU ISSN 2060-6869) p.1-10. 

The mathematical theoretical backgrounds are summarized in [26] by Pokorádi for analysis of 
dynamical systems. 

 /28 Bera József, Kockázatkezelés a környezetvédelmi tervezés folyamatában, XVII. 
Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, (ISSN 2067–6808) Kolozsvár, 2012. 
március 22–23., pp. 35–38. 

Elsődlegesen iránymutatásnak tekintjük, hogy a rendszergerjesztések bizonytalansága következtében 
fellépő lehetséges rendszerválaszokat milyen intervallum értékkel kell majd elfogadni. Rendszerhatár 
meghatározása és adatainak további figyelembevétele nélkül ugyanakkor nem lehetséges a rendszer és 
a környezet viszonyának modellezése sem, így a rendszer kiválasztása minden tervezési fázisban 
szerepet kap [3]. 

 /29 Tamás Portik, Tamás Varga, Development of fuzzy supplier-rating by trapeze 
fuzzy membership functions with trigonometrical legs, Theory and Applications 
of Mathematics & Computer Science, Vol 1, No 2 (2011), p. 56-70 

Pokorádi gives complex description of methods applied for fuzzy logic based decision making 
(Pokorádi, 2008). 
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 /30 SZABOLCSI, Robert, LQ-BASED PRELIMINARY DESIGN OF THE 
MULTIROTOR UAV AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEM, The 
17th International Conference The Knowledge-Based Organization, 24-26 
NOVEMBER 2011, APPLIED TECHNICAL SCIENCES AND ADVANCED 
MILITARY TECHNOLOGIES CONFERENCE PROCEEDINGS 3 (ISSN 
1843 – 6722) “Nicolae Blcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, p. 
187–197 

In [3] Pokoradi derived complex set of methods applied in modeling of dynamical systems. 
 /31 Szabolcsi Róbert, Automatikus terepkövető rendszerek számítógépes tervezése, 

Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2012 konferencia 
előadásai (ISBN 978-963-7064-28-9) p. 51-60. 

Pokorádi összefoglaló művében a dinamikus rendszerek, jelek, és modellek elméletével foglalkozik 
[10]. 
 /32 Fenyvesi Csaba, Dízelgenerátor üzemellenőrzés minőségének javítási 

lehetőségei, Debreceni Műszaki Közlemények, 2013/1., pp. 47-55. 
http://www.eng.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20131/13_1_05.pdf 

Hogy milyen módon lehet az emberi megbízhatóságot, kockázatokat megközelíteni, arra a 
szakirodalom többféle módszert is ad. Többek közt Pokorádi [4] könyvében különböző úgynevezett 
lágy elemzési módszereket mutat be, melyek felhasználhatóak az emberi kockázatok elemzésére. 
 /33 Bera József, Környezeti bizonytalanság és környezetbiztonság összefüggései, 

Műszaki Tudomány az Észak-kelet magyarországi régióban 2013. 
Debrecen, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, 2013. 648 p. (elektronikus 
Műszaki Füzetek; XIII.) ISBN:978-963-7064-30-2, pp. 114-121, 
http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2013.pdf  

Természetesen a környezetvédelmi rendszerek leírása során a kapcsolódó szakirodalomban [2] 
fellelhető megállapításokat és igazolt összefüggéseket célszerű követni. A továbblépést az jelenti a 
korábbiakhoz képest, hogy a környezeti hatások összefüggéseit is rendszerelméleti alapokra helyezzük. 
Ezzel megfordítjuk a környezetvédelemben szokásosan alkalmazott és elterjedt vizsgálati és értékelési 
folyamatokat, melyek sok esetben az utólagos beavatkozás módszerét érvényesítik. 
 /34 Csiszér Tamás, A hálózatkutatás alkalmazása a folyamatalapú 

minőségfejlesztésben, Minőség és megbízhatóság, 2011/5, pp. 274-282 

A műszaki tudományokban a hálózatokat elsősorban bonyolult rendszerek modellezésére használják, 
amelyekben a rendszerelemek közötti kapcsolatok feltárása, az állapotok és állapotváltozások 
vizsgálata a cél [3]. 
 /35 Szabó L., Potential Role of Regional Railways in Regional Transportation, 

ACTA TECH JAURIN 4: (2) 199-208 (2011) 

By modelling, a simplified copy of a partial network system is made, including the determining 
features necessary for analysis [8]. 

 /36 A. Shahmansoorian, A. H. Zandieh, Padé Approximation Study and Validity 
Check for Time-Delay MIMO Robots Control, Journal of mathematics and 
computer science 9 (2014), 331-340. 

Pokorádi, L. in his paper gives definition of the technical system working with human operator. He 
defines that technical system is for the man and talking about importance of the man-machine 
interaction [9]. 

 /37 Fenyvesi Csaba, Erőművi üzemviteli folyamat modellezésének kezdő lépései, 
Hadmérnök, 2013/4. p. 5-15. 
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Az optimalizálás elvégezhetőségéhez rendelkezni kell valamilyen modellel, például matematikai 
modellel. A matematikai modell a valóságos rendszernek vagy folyamatnak azokat a tulajdonságait 
teszi matematikai segítséggel láthatóvá és kezelhetővé, amelyek segítségével a kívánt optimalizálás 
elvégezhetővé válik. A modellezés egy olyan folyamat, amely segítségével a valóság (rendszernek vagy 
folyamatnak) lényegi tulajdonságainak felismerése, kiemelése és valamilyen kezelhető és analizálható 
formájú leképzése válik lehetségessé. Technikai rendszernek vagy műszaki folyamatnak az elemzése 
egy rendszermodell megalkotását igényli. [2]  
 
Gépész rendszerek és folyamatok átfogó modellezését ismerteti POKORÁDI [2] könyvében.  
 
POKORÁDI szerint többféle modellezési mód lehetséges [2]. A szerző megkülönböztet anyagi és 
gondolati modelleket. A gondolati modellek fogalmi és jelképes, az anyagi modellek geometriai, fizikai 
és matematikai csoportokra oszthatók. A matematikai modellek a mérnöki gyakorlatban való 
elterjedésük miatt tovább vannak részletezve és csoportosítva, úgymint statikus és dinamikus modellek, 
lineáris vagy nem lineáris modellek, determinisztikus vagy sztochasztikus modellek, folytonos vagy 
diszkrét idejű modellek, folytonos vagy diszkrét paraméterű modellek. 
 
Pokorádi László, Szabolcsi Róbert , Mathematical Models Applied to Investigate 
Aircraft Systems, nomográfia, Monographical Booklets in Applied and Computer 
Mathematics, MB-12, PAMM, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999., 146 p.,  
ISSN 1417-278-X 

 /38 Menyhárt József, On Board Diagnostic (OBD) Systems, Szolnoki Tudományos 
Közlemények XVII.  pp. 114-124. 
http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2013/2013-17-10-Menyhart_Jozsef.pdf 

In [25] Pokorádi and Szabolcsi dealt with diagnostics of the technical state of the aircraft on-board 
systems. 
 
 
Pokorádi L.: Mátrixalgebrai hibafa-érzékenységelemzés, Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris 
tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 103-110. 

 /39 Fenyvesi Csaba, Erőművi üzemviteli folyamat modellezésének kezdő lépései, 
Hadmérnök, 2013/4. p. 5-15. 

POKORÁDI [11] tanulmányában mutatja be egy technikai rendszer megbízhatósági elemzését egy 
mintapéldán keresztül a hibafa (FTA-Fault Tree Analysis) módszer segítségével. 
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Pokorádi László, Karbantartás elmélet, Debrecen, 2002., 
http://www.eng.unideb.hu/userdir/pokoradi/karb_elm.pdf. pp. 101. 

 /40 Dr. Horváth Csaba, Gondolatok a karbantartás-szervezés tudományos 
vetületeiről, A karbantartás fókuszában: érték – költség – versenyképesség, 
Nemzetközi konferencia kiadványa, Veszprém, 2008. június 16–18., p. 51–58. 

 A matematikai iskola kvantitatív megoldásainak homlokterében a karbantartás erőfeszítéseinek 
bizonyos szintű gazdasági optimalizálása áll. Erre az iskolára jó példa Jardine [28] munkája, mely 
modellezi a berendezések cseréjét és a felülvizsgálatból eredő döntéshozatalt, továbbá a szervezeti 
struktúrák optimalizálását, valamint a megbízhatósági, ütemezési és sorba rendezési döntéseket. 
Hasonló szemléletű Pokorádi [44] „elektronikus tankönyve” és legutóbbi publikációi [45, 46]. 

 /41 Lénárt Sándor József, Haditechnikai eszközök életciklusának környezetvédelmi 
vonatkozásai, Doktori (PhD.) értekezés, ZMNE, 2003.37. oldal. 

Tágabb értelemben az üzembentartás, tárolás, üzemfenntartás összetett folyamatait jelenti, amelyek 
során az üzemeltetők tárolják, az üzembentartás során alkalmazzák (használják), az üzemfenntartás 
keretében kiszolgálják (karbantartják, javítják) a technikai eszközt. A technikai kiszolgálás és a javítás 
– az elvégzendő munkálatoktól függően – történhet alkalmazói szinten az üzembentartás, valamint 
javító szakállomány közreműködésével az üzemfenntartás keretében [68].  

 /42 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 20. 
oldal. 

Bemutatom, a vadászrepülőgépekkel szemben támasztott különböző követelményeket és azok 
gazdaságossági összefüggéseit. A fejezet témájával a [4. 6, 19, 26, 29, 33. 38,39, 51, 52. 54. 55. 73. 
74. 75, 86. 92, 93, 96, 105, 106, 110, 111, 112, 121, 126, 131, 132. 136. S.ll, S.13, S.14, S.17, S.20] 
szakirodalmak részletesebben foglalkoznak.  

 /43 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 21. 
oldal. 

Az üzemeltetés célja a technikai eszköz műszaki állapotának és a működés biztonságának fenntartása, 
valamint az üzemeltetés tárgyának rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása [4, 6, 105, 111,112, 
121, 126, 136].  

 /44 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 23. 
oldal. 

Az üzemeltetett repülőeszközt, annak alkatrészeit, berendezéseit és szerkezeti elemeit körültekintő 
vizsgálatok után, különböző üzemeltetési módszerek szerint sorolják be és a szükséges 
karbantartásokat, berendezéscseréket ennek alapján végzik. Az alkalmazott stratégiák a következők 
lehetnek [13. 39. 51,92,93, 105, 111, 121. 126. S.14, S.17, S.20]:  

—  üzembentartás a meghibásodás bekövetkeztéig; 

—  kötött üzemidő (hard time) szerinti üzembentartás; 

—  megbízhatósági szint (reliability) szerinti üzembentartás; 

—  folyamatosan ellenőrzött műszaki állapot szerinti (on condition) üzembentartás; 

—  szakaszosan, időszakonként ellenőrzött (diagnosztizált) műszaki jellemzők szerinti 
üzembentartás.  
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 /45 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 24. 
oldal. 

Az üzemeltethetőségi alkalmasság legfőbb jellemzői a javíthatóság, a technologizáltság és a 
diagnosztizálhatóság, amelyek a 2.1 ábra szerinti tulajdonságokat foglalják magukba [92, 96, 110, 
111, S.14]. Látható, hogy ezek főképpen szerkezeti, technológiai tulajdonságok, amelyeket a technikai 
eszköznek a tervezéskor és a gyártáskor kell kialakítani. A megfelelően kidolgozott és alkalmazott 
üzemeltetési rendszer és stratégia szintén befolyásolják ezeket a tulajdonságokat.  

 /46 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 30. 
oldal. 

A meghibásodások I-IX. osztályozási kritériumának ismerete18 adott esetben segíthet a hiba okának 
télderítésében, illetve olyan intézkedések meghozatalában, amelyekkel megakadályozhatjuk a további 
meghibásodást, lassíthatjuk az elhasználódási folyamatot.  

 
18Részletesebben foglalkozik Dr. Pokorádi. L. Karbantartás elmélet. Elektronikus tansegédlet, p. 9-11. 

 /47 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 67. 
oldal. 

Ez a rendszer elemezhető az MSG-3-hoz tartozó Megbízhatóság Központú üzembentartás módszerével, 
ami nemzetközi szabvány a kereskedelmi repülőgépipar területén [5, 14, 15, 16, 92, 93, 103, 111].  

 /48 Czövek László, Repülési adatok alkalmazása valós repülési szituációk 
elemzésében, Doktori (PhD) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2005. 1. 
oldal 

Az üzemeltetési állapotok sorozatát úgynevezett üzemeltetési lánccal tudjuk szemléltetni, mely 
matematikai szempontból Markov-láncnak tekinthető [141]  

 /49 Czövek László, Repülési adatok alkalmazása valós repülési szituációk 
elemzésében, Doktori (PhD) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2005. 
26. oldal 

A korszerű üzemeltetés objektív minősítésére, összehasonlítására műszaki és megbízhatósági jellemzők 
szolgálnak. A polgári és katonai légi járművek nemzetközi üzembentartási gyakorlatában egyaránt 
használatos legfontosabb jellemzőket (fajlagos állásidő és munkaigényesség, hozzáférhetőségi-, 
ellenőrizhetőségi-, karbantartási eszközök alkalmazhatósági tényezői) a [141] részletesen elemzi. 

 /50 Horváth Csaba, Integrált karbantartás-szervezési modell a nyomdaiparban, 
Doktori (PhD) értekezés, VE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori 
Iskola, 2005, 12. oldal: 

A disszertációm szakirodalmi előkészítése és megalapozása során végig a bőség zavarával küzdöttem. 
A karbantartás „világirodalma” szinte áttekinthetetlen gazdagságú. Büszkén állítom, hogy a hazai 
szakirodalom is komoly tárház. Számos olyan összefoglaló mű jelent meg itthon is, amely alapot és 
nagy segítséget nyújtott a felkészülésben és akár sorvezetőként is támogathatott volna e fejezet 
összeállításában. [54, 76, 77, 162, 215]  

 /51 Horváth Csaba, Integrált karbantartás-szervezési modell a nyomdaiparban, 
Doktori (PhD) értekezés, VE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori 
Iskola, 2005, 17. oldal: 
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A matematikai iskola kvantitatív megoldásainak homlokterében a karbantartás erőfeszítéseinek 
bizonyos szintű gazdasági optimalizálása áll. Erre az iskolára jó példa Jardine [134] munkája, mely 
modellezi a berendezések cseréjét és a felülvizsgálatból eredő döntéshozatalt, továbbá a szervezeti 
struktúrák optimalizálását, valamint a megbízhatósági, ütemezési és sorba rendezési döntéseket. 
Hasonló szemléletű Pokorádi [215] „elektronikus tankönyve” is. 

 /52 Gaál Zoltán, Balogh Ágnes, Bognár Ferenc, Karbantartásmenedzsment a 
tudásgazdaságban, „Vezetési ismeretek III.” Tanulmányok a társtanszékek 
munkatársaitól, ME Vezetéstudományi Intézet, Miskolc-Lillafüred 2009., 
(ISBN 978-963-661-886-5)  p.62–77.: 

A matematikai iskola kvantitatív megoldásainak homlokterében a karbantartás erőfeszítéseinek 
bizonyos szintű gazdasági optimalizálása áll. Erre az iskolára jó példa Jardine (1973) munkája, mely 
modellezi a berendezések cseréjét és a felülvizsgálatból eredő döntéshozatalt, továbbá a szervezeti 
struktúrák optimalizálását, valamint a megbízhatósági, üzemezési és sorba rendezési döntéseket. 
Hasonló szemléletű Pokorádi „elektronikus tankönyve” (2002) és legutóbbi publikációi (2000, 2006). 

 /53 Fenyvesi Csaba, Dízelgenerátor üzemellenőrzés minőségének javítási 
lehetőségei, Debreceni Műszaki Közlemények, 2013/1., pp. 47-55. 
http://www.eng.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20131/13_1_05.pdf 

Pokorádi szerint az üzemeltetés „..  a technikai eszközök használatának, különböző szintű 
kiszolgálásának és javításának összetett folyamata.…egy technikai eszköz üzemeltetése az eszközzel, 
vagy annak valamely rendszerével, berendezésével a gyártás és a kiselejtezés között történtek 
összessége … ahol az üzemeltetés célja a technikai eszköz műszaki állapotának és a működés 
biztonságának fenntartása, valamint az üzemeltetés tárgyának rendeltetésszerű felhasználásának 
biztosítása.” [3]. 

 /54 Fenyvesi Csaba, GÉPÉSZTECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 
ÜZEMELLENŐRZÉSI FOLYAMATAINAK OPTIMALIZÁLÁSA,  
In: Pokorádi László (szerk.) Műszaki Tudomány az Észak Alföldi Régióban 
2013, Debrecen, 2013.06.04,  pp. 150-158. (ISBN:978-963-7064-30-2) 

Pokorádi szerint „ … egy technikai eszköz üzemeltetése az eszközzel, vagy annak valamely 
rendszerével, berendezésével annak gyártása és a kiselejtezése között történtek összessége.” [3] 
Pokorádi megfogalmazásában „… a karbantartás és a javítás közötti különbség az elvégzendő munkák 
mennyiségében, minőségében és mélységében van. A karbantartás célja a megbízhatóság szinten 
tartása, míg a javítás célja a megbízhatósági szint helyreállítása.(Megbízhatósági szintnek azt a 
jellemző üzemi megbízhatósági mutatót kell tekinteni, amely a technikai eszköz tervezési és gyártási 
sajátosságainak figyelembevételével a kialakított üzemeltetési rendszerben elérhető).” [3] 
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Pokorádi László, Műveleti kockázatkezelés, témaismertető tanulmány, ZMNE, 
Budapest, 1997., pp. 16. 

 /55 Mikula László, Kockázatkezelés irányítása a MH hadfelszerelési eszközeinek és 
anyagainak beszerzésében. II. rész., Katonai Logisztika Anyagi-Technikai 
Biztosítás 10. évfolyam 2002.4. p. 125–164. 

… A 10. ábra egy feladatrendszer általánosított 5M modelljét mutatja be. Jelentős átfedés található az 
Ember, a Gép és a Környezet között. Ezért ezek az elemek közvetlen és kölcsönös összefüggésben 
vannak egymással. A kritikus elem viszont a Menedzsment, mert ez határozza meg. Hogy a többi elem 
hogyan hat egymásra. Amikor a Feladat sikertelen. Azaz Kudarc következik be, a rendszert elemezni 
kell. A bemeneteket és az 5M közli egymásra hatást alaposan újra kell értékelni. A Menedzsment 
gyakran az irányító tényező a Feladat sikerében vagy kudarcában. A jelentett és kivizsgált kudarcok 
80%-ban a Menedzsmentet jelölték meg felelősnek [12], ezért a legnagyobb kockázathordozó elem is  

Az összefüggéseket, a kritikus utakat, illetve döntési pontokat Gant-diagrammal. Hálótervvel 
számítási-, vagy pontozási stb. módszerekkel esetleg kockázati listák szerint elemezhetjük ki [12]. … 

 /56 Vasvári Ferenc, A haditechnikai menedzsment reálfolyamatainak 
kockázatértékelési és kockázatkezelési módszerei, Doktori (PhD.) értekezés, 
ZMNE, 2002., 38. oldal. 

… A 20. ábra egy feladatrendszer általánosított 5M modelljét mutatja be. Jelentős átfedés található az 
Ember, a Gép és a Környezet között. Ezért ezek az elemek közvetlen és kölcsönös összefüggésben 
vannak egymással. A kritikus elem viszont a Menedzsment, mert ez határozza meg. Hogy a többi elem 
hogyan hat egymásra. Amikor a Feladat sikertelen. Azaz Kudarc következik be, a rendszert elemezni 
kell. A bemeneteket és az 5M közli egymásra hatást alaposan újra kell értékelni. A Menedzsment 
gyakran az irányító tényező a Feladat sikerében vagy kudarcában. A jelentett és kivizsgált kudarcok 
80%-ban a Menedzsmentet jelölték meg felelősnek [12], ezért ennek tevékenysége kockázatos lehet … 

 /57 Vasvári Ferenc, A haditechnikai menedzsment reálfolyamatainak 
kockázatértékelési és kockázatkezelési módszerei, Doktori (PhD.) értekezés, 
ZMNE, 2002., 39. oldal. 

… Az összefüggéseket, a kritikus utakat, illetve döntési pontokat Gant-diagrammal. Hálótervvel 
számítási-, vagy pontozási stb. módszerekkel esetleg kockázati listák szerint elemezhetjük ki [23]. … 

 /58 Mikula László,  A minőségbiztosítási kockázatok menedzselése a Magyar 
Honvédség katonai konfigurációinak beszerzési életciklusában, Doktori (Ph.D.) 
értekezés, ZMNE, 2004., Budapest 32. oldal. 

A fenti feladat érdekében kutattam a kockázatok számításaival kapcsolatos szakirodalmakat … [58] 
…, amelyek támpontot adtak a minőségbiztosítási kockázatok objektív méréséhez. 

 /59 Mikula László,  A minőségbiztosítási kockázatok menedzselése a Magyar 
Honvédség katonai konfigurációinak beszerzési életciklusában, Doktori (Ph.D.) 
értekezés, ZMNE, 2004., Budapest 40. oldal. 

Az összefüggéseket, kritikus utakat, illetve döntési pontokat Guntt-diagrammal, hálóterv számítási, 
pontozási, vagy kockázati listák stb. módszerekkel elemezhetem [58, 11.p]. 
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 /60 Vasvári Ferenc, Biztonságtudományi ismeretek, egyetemi jegyzet, ZMNE, 

Budapest, 2004. 68-69. oldal 

A 26. ábra egy feladatrendszer általánosított 5M modelljét mutatja be. Jelentős átfedés található az 
Ember, a Gép és a Környezet között. Ezért ezek az elemek közvetlen és kölcsönös összefüggésben 
vannak egymással. A kritikus elem viszont a Menedzsment, mert ez határozza meg. Hogy a többi elem 
hogyan hat egymásra. Amikor a Feladat sikertelen. Azaz Kudarc következik be, a rendszert elemezni 
kell. A bemeneteket és az 5M közti egymásra hatást alaposan újra kell értékelni. A Menedzsment 
gyakran az irányító tényező a Feladat sikerében vagy kudarcában. A jelentett és kivizsgált kudarcok 
80%-ban a Menedzsmentet jelölték meg felelősnek, ezért ennek tevékenysége kockázatos lehet 

26. ábra: Az 5 M modell (20.) 

 /61 Vasvári Ferenc, Biztonságtudományi ismeretek, egyetemi jegyzet, ZMNE, 
Budapest, 2004. 87. oldal 

28. ábra: A kockázatkezelés céljai (20) 

A kockázatkezelés alapvető célja a hatékonyság fenntartása minden szinten, megőrizve az erőket és 
eszközöket, megóvva a személyek egészségét. A veszteség csökkentésén túl, a kockázatkezelés egy 
logikai folyamat, amelynek célja a befektetett idő, pénz és személyek legnagyobb visszatérülését 
biztosító lehetőségeket azonosítani és kihasználni. A célok ezen hierarchiáját. A kockázatkezelés 
kritikai keretét szemlélteti a 28. ábra.  

 
Pokorádi László, Fuzzy Logic-Based Risk Assessment, AARMS, Academic and Applied 
Research in Military Science, Volume 1, Issue 1 (2002) p. 63–73. 
http://www.zmne.hu/aarms/index.htm 

 /62 Fekete-Szűcs Dániel, A műveleti sorrend-terv meghatározása STEP adatátviteli 
technikák segítségével, felhasználásával, Repüléstudományi Közlemények, 
Különszám, 2007. április 20., pp 15. , CD változat 

… A fuzzy logika előretörése nem kizárólag az irányítástechnika területén érzékelhető, hanem ahogy 
azt Pokorádi [1]-ben bemutatja, a kockázatelemzésben, valamint egyéb alkalmazásokban is 
érvényesül. … 

 /63 Jun Liu, Luis Martinez, Hui Wang, Rosa M. Rodriguez, Vasily Novozhilov, 
Computing with words in risk assessment, International Journal of 
Computational Intelligence Systems Volume 3, Issue 4, October 2010, Pages 
396-419 (doi:10.2991/ijcis.2010.3.4.2) 

… Pokorádi43 provided a short overview of risk management and assessment and illustrated the 
possibility of using the fuzzy set theory to assess the risk. … 

 /64 Sangeet Kumar, Nitin Bhatia, Namarta Kapoor, Fuzzy logic based decision 
support system for loan risk assessment, Proceeding ACAI '11 Proceedings of 
the International Conference on Advances in Computing and Artificial 
Intelligence, New York, NY, USA 2011 (ISBN: 978-1-4503-0635-5) p. 179 -
182. (doi: 10.1145/2007052.2007089) 

… The advantage of fuzzy approach is that it enables processing of vaguely defined variables and 
variables whose relationship cannot be defined mathematical relationship .fuzzy logic can incorporate 
expert human judgments those variable and their relationships [11].  …  
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 /65 Tamás Portik, Tamás Varga, Development of fuzzy supplier-rating by trapeze 

fuzzy membership functions with trigonometrical legs, Theory and Applications 
of Mathematics & Computer Science, Vol 1, No 2 (2011), p. 56-70 

Even in military science it can be used fuzzy logic for risk assessment according to (Pokorádi, 2002). 

 /66 A. Piros, G. Veres, Fuzzy based method for project planning of the 
infrastructure design for the diagnostic in ITER, Fusion Eng. Des. (2013), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2013.01.009 

The risk assessment uses two factors to estimate the possible harm. In the conventional way of the risk 
calculation the level of risk can be calculated as the product of the probability that harm occurs 
multiplied by the severity of that harm. Using the fuzzy logic the harm is calculated by using the fuzzy 
membership functions of the probability and the severity [4]. 

 /67 Liu, Jun and Chen, Shuwei and Martinez, Luis and Wang, Hui, A Belief Rule-
Based Generic Risk Assessment Framework, in Decision Aid Models for 
Disaster Management and Emergencies, Atlantis Press, 2013, pp. 145-169 
http://dx.doi.org/10.2991/978-94-91216-74-9_7 

The detailed review of fuzzy logic based risk assessment methodology could be found in Refs [32–34] 
and mostly recently in Refs. [23] and [35–38], this showed the successful application of fuzzy logic 
into risk assessment. 

 /68 Anushree Pandey; Vandana; Saurabh Mishra; Shashikant Rai,  
RELATIONSHIP BETWEEN E-COMMERCE & KNOWLEDGE ECONOMY 
AND THEIR ROLE IN RISK ASSESSMENT PROCESS, Journal of Global 
Research in Computer Science, Volume 4, No. 4, April 2013. pp. 50-57. 

… For displaying the total risk assessment for an organization for e-commerce and knowledge, 
equation 5 and equation 10 will be merged and the result can be written as:[27] Result, O*= {very 
high, high, medium, low, very low}  …  

 
Pokorádi László Haditechnikai eszközök üzemeltetési megbízhatósága, Új Honvédségi 
Szemle, 2002/5. p. 146–153. 

 /69 Békési Bertold, Az üzembentartó szervezet megalapozásának elvi kérdései, Új 
évszázad, új technológia Gripenek a magyar Légierőben, Szolnok, 2006. április 
21., CD változat, pp. 15. 
(http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2006_cikkek/bekesi_bertold_uz_szerv.pdf) 

Az üzembentartást végző szervezet mind felépítésében, mind tevékenységében alapvetően kihat a 
repülőtechnika működési költségeire [3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16]. 

 /70 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 20. 
oldal. 

Bemutatom, a vadászrepülőgépekkel szemben támasztott különböző követelményeket és azok 
gazdaságossági összefüggéseit. A fejezet témájával a [4. 6, 19, 26, 29, 33. 38,39, 51, 52. 54. 55. 73. 
74. 75, 86. 92, 93, 96, 105, 106, 110, 111, 112, 121, 126, 131, 132. 136. S.ll, S.13, S.14, S.17, S.20] 
szakirodalmak részletesebben foglalkoznak.  
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 /71 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  

korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 24. 
oldal. 

Az üzemeltethetőségi alkalmasság legfőbb jellemzői a javíthatóság, a technologizáltság és a 
diagnosztizálhatóság, amelyek a 2.1 ábra szerinti tulajdonságokat foglalják magukba [92, 96, 110, 
111, S.14].  

 /72 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 32. 
oldal. 

A megbízhatóság-elmélet alapfogalmainak rendszerét valamint a lényegesebb mennyiségi mutatókat a 
2.7. ábra szemlélteti. 

 2.7. ábra. Megbízhatósági alapfogalmak és mutatók [26, 110] 

 /73 Lendvay Marianna, Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése, 
doktori (PhD) értekezés. ZMNE KMDI, Budapest, 2006., pp.120., 4. oldal 

A haditechnikai eszközök minőségbiztosítása tárgyában eddig végzett hazai kutatások már 
foglalkoztak a magyar katonai minőségbiztosítás és –irányítás feladataival és követelményeivel [3 - 7], 
a haditechnikai eszközök megbízhatóság-központú karbantartásával és üzemeltetési 
megbízhatóságával [8 - 10], valamint az üzemben-tartás minőségének javítására alkalmazható 
statisztikai módszerekkel [11]. 

 /74 Széll László, AZ ÜZEMBENTARTÁS ALAPKÉRDÉSEI A POLGÁRI ÉS A 
KATONAI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN, Katonai Logisztikai Folyóirat 
2012/1 p. 43-68. 

A javíthatóság mellett értelmezni kell az úgynevezett üzemi technologizáltság fogalmát is. Ez azoknak 
a tulajdonságainak az összessége, amelyek megmutatják, hogy mennyire alkalmas az eszköz arra, hogy 
a javítási vagy karbantartási munkák valamennyi fajtája a legoptimálisabb technológiai eljárások 
alkalmazásával elvégezhető legyen. Az üzemeltethetőségi alkalmasság harmadik jellemzője a 
diagnosztizálhatóság napjainkban a korszerű üzemeltetési stratégiák térhódításával egyre inkább 
meghatározó tényezővé válik. Lényegében ez a tulajdonság azt jelenti, hogy egy eszköz esetében 
létezik-e olyan megfelelő pontossággal mérhető műszaki jellemzők összessége, amelyek ismeretében az 
aktuális üzemállapot kétséget kizáróan meghatározható. Az üzemeltethetőségi alkalmasság 
előbbiekben ismertetett három fő jellemzője olyan főképpen szerkezeti, technológiai tulajdonságokat 
takar, amelyeket elsősorban a haditechnikai eszköz tervezésekor és gyártás során kell kialakítani16. 
16 Pokorádi László Haditechnikai eszközök üzemeltetési megbízhatósága, Új Honvédségi Szemle, LVI. 
évfolyam 5. szám 2002. május   
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Vahid Farrokhi, László Pokorádi, The necessities for building a model to evaluate 
Business Intelligence projects – Literature Review, International Journal of Computer 
Science & Engineering Survey (IJCSES) (ISSN : 0976-2760 – online; 0976-3252 –print) 
Vol.3, No.2, April 2012. p. 1-10. 
http://airccse.org/journal/ijcses/papers/3212ijcses01.pdf 

 /75 Twan Peters, Mobile business intelligence success (An empirical evaluation of 
the role of mobile BI capabilities), Tilburg University, July, 2013, Tilburg, pp. 
113., 1. oldal. 

Organisations need to know as soon as possible what has  happened, and what is currently happening, 
in order to determine and influence what needs to happen in the future (Farrokhi & Pokorádi, 2012). 

 /76 Twan Peters, Mobile business intelligence success (An empirical evaluation of 
the role of mobile BI capabilities), Tilburg University, July, 2013, Tilburg, pp. 
113., 2. oldal. 

Despite interest and investments, not all BI initiatives are successful. BI success can be measured by 
an increase in organisations’ profits, or enhancement to competitive advantage (Farrokhi & 
Pokorádi, 2012).  

Subjective measurement enables researchers and organisations to understand the perceptions and the 
extent to which the user’s realised their expected benefits with BI, and to investigate which BI 
capabilities are important to increase the perceived benefits. This enables organisations to take BI 
adoption decisions whilst having a clear understanding of the BI capabilities that define the success of 
BI systems from the user’s perspective. It also increases the readiness of organisations to adopt BI 
which is a crucial element for a successful BI implementation (Farrokhi & Pokorádi, 2012). 

 /77 Shatat, A.S.A., Mohd Yusof, Z., Abd Aziz, J., The impact of information 
system success on business intelligence system effectiveness, Journal of 
Theoretical and Applied Information Technology, Volume 50, Issue 3, 2013, 
Pages 512-522. (ISSN 1992-8645) 

Several studies [21-24] suggest that the information quality is an important aspect in BIS system 
success as implication business decisions are based on information drawn from data BI. It seems that 
BI is expected to enable production of information of higher quality as well as new information that 
may be put to innovative use. 

 /78 Sundjaja, A.M., Analysis of customer segmentation in Bank XYZ using data 
mining technique, Asian Journal of Information Technology, Volume 12, Issue 
1, 2013, Pages 39-44. (ISSN 1682-3915) 

Business intelligence introduced by Howard Drensen (Gartner Group) in the 1989 to describe a set of 
concepts and methods to improve business decision-making by using fact-based and computerized 
support system (Farrokhi and Pokoradi, 2012). 

 /79 Sunet Eybers, Jan H. Kroeze, Ian Strydom, Towards a Classification 
Framework of Business Intelligence Value Research, X Conference of the 
Italian Chapter of AIS, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan 
(Italy), December 14th, 2013,  (ISBN: 978-88-6685-007-6) 
http://www.cersi.it/itais2013/pdf/076.pdf 

The interest in Business Intelligence and BI related projects seemed to have increased substantially, 
both under practitioners and academic scholars. Despite challenging financial times, BI 
implementations remain one of the highest priorities for organisations [14]. 
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Pokorádi László, Fuzzy logika alkalmazása a repülőgépek üzemeltetésében 
Repüléstudományi Közlemények, XII. 29. (2000.) p. 349-356. 

 /80 Dr. Horváth Csaba, Gondolatok a karbantartás-szervezés tudományos 
vetületeiről, A karbantartás fókuszában: érték – költség – versenyképesség, 
Nemzetközi konferencia kiadványa, Veszprém, 2008. június 16–18., p. 51–58. 

 A matematikai iskola kvantitatív megoldásainak homlokterében a karbantartás erőfeszítéseinek 
bizonyos szintű gazdasági optimalizálása áll. Erre az iskolára jó példa Jardine [28] munkája, mely 
modellezi a berendezések cseréjét és a felülvizsgálatból eredő döntéshozatalt, továbbá a szervezeti 
struktúrák optimalizálását, valamint a megbízhatósági, ütemezési és sorba rendezési döntéseket. 
Hasonló szemléletű Pokorádi [44] „elektronikus tankönyve” és legutóbbi publikációi [45, 46]. 

 /81 Gaál Zoltán, Balogh Ágnes, Bognár Ferenc, Karbantartásmenedzsment a 
tudásgazdaságban, „Vezetési ismeretek III.” Tanulmányok a társtanszékek 
munkatársaitól, ME Vezetéstudományi Intézet, Miskolc-Lillafüred 2009., 
(ISBN 978-963-661-886-5)  p.62–77.: 

A matematikai iskola kvantitatív megoldásainak homlokterében a karbantartás erőfeszítéseinek 
bizonyos szintű gazdasági optimalizálása áll. Erre az iskolára jó példa Jardine (1973) munkája, mely 
modellezi a berendezések cseréjét és a felülvizsgálatból eredő döntéshozatalt, továbbá a szervezeti 
struktúrák optimalizálását, valamint a megbízhatósági, üzemezési és sorba rendezési döntéseket. 
Hasonló szemléletű Pokorádi „elektronikus tankönyve” (2002) és legutóbbi publikációi (2000, 2006). 

 /82 Varga Tamás, A fuzzy logika alkalmazási lehetőségei a minőségtervezésben, 
Debreceni Műszaki Közlemények, 2010/1 pp. 43–51. 
http://www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20101/10_1_05.pdf 

Szintén Pokorádi ismerteti a fuzzy halmazelmélet alkalmazási lehetőségeit a repülőgépek üzemeltetési 
menedzsmentjében [5] tanulmányában. A való világ és azt vizsgáló agyunk rendkívül pontatlan, 
határozatlan és ebből adódóan nagyon bonyolult. Ennek kezelésére két „koncepció” alakult ki. 

 /83 Varga Tamás–Portik Tamás Klasszikus beszállítói étékelés problémái, 
fejlesztési lehetőségei, 
http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2011_cikkek/Varga_Tamas_Portik_Tama
s.pdf 

Pokorádi ismerteti a fuzzy halmazelmélet alkalmazási lehetőségeit a repülőgépek üzemeltetési 
menedzsmentjében, a [3] tanulmányában. 
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Portik Tamás, Pokorádi László: Possibility of use of Fuzzy logic in Management,” 16th 
Building Services, Mechanical and Building Industry days" International Conference, 
14-15 October 2010, Debrecen, Hungary, pp. 353-360. 

 /84 Zsolt Csaba Johanyák: Performance Improvement of the Fuzzy Rule 
Interpolation Method LESFRI, in Proceeding of the 12th IEEE International 
Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Budapest, 
Hungary, November 21-22, 2011, pp. 271-276. 

Fuzzy logic became very popular in the last decades finding applications in a wide range of fields, e.g. 
fuzzy control [16][17], road transport optimization [2], management decision support [15], quality 
assurance [13] [14], cognitive maps [19], parameter prediction [6], student evaluation [5], machine 
learning [20], etc. 

 /85 Z.C. Johanyák and O. Papp: Benchmark Based Comparison of Two Fuzzy Rule 
Base Optimization Methods, Applied Computational Intelligence in 
Engineering and Information Technology Topics in Intelligent Engineering and 
Informatics, Eds: R.E. Precup, S. Kovács, S. Preitl and E.M. Petriu2012, 
Volume 1, pp. 83-94, DOI: 10.1007/978-3-642-28305-5_7. 

Fuzzy inference based systems have been used successfully for several different purposes like fuzzy 
controllers (e.g. [33,34,35]), fuzzy expert systems (e.g. [30,18]), fuzzy modeling (e.g. [22]), 
management decision support (e.g. [32]) etc. 

 /86 Z.C. Johanyák, Clonal Selection Based Parameter Optimization for Sparse 
Fuzzy Systems, INES 2012 • IEEE 16th International Conference on Intelligent 
Engineering Systems • June 13–15, 2012, Lisbon, Portugal, p. 369 – 373. 

Further research will concentrate on the enhancement of the presented method and on creating a 
benchmark framework aiming the evaluation of different fuzzy model identification methods (e.g. 
[2][21][22][23]) considering real-world problems (e.g. [11][12][14][20]). 

 /87 Z.C. Johanyák, O. Papp: A Hybrid Algorithm for Parameter Tuning in Fuzzy 
Model Identification, Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, Vol. 9, 
No. 6, 2012, pp. 153-165. 

Fuzzy systems have been successfully applied in a wide range of areas in this century and the 
previous. Typical fields are controllers (e.g. [32] [33] [35]), expert systems (e.g. [11] [24]), clustering 
(e.g. [9] [28] [40]), fuzzy modeling (e.g. [18]), management decision support (e.g. [31] [42]), time 
series estimation (e.g. [14]), etc. 

 /88 Zsolt Csaba Johanyák, Szilveszter Kovács, Prediction of the Network 
Administration Course Results Based on Fuzzy Inference, Applied Information 
Science, Engineering and Technology Topics in Intelligent Engineering and 
Informatics Volume 7, 2014, pp 19-28 

Computational intelligence comprises a wide range of methods (like fuzzy reasoning [2] [8] [18] [19] 
[20], neural networks [22], evolutionary techniques [13], etc.) that can be easily used for numerical 
data based prediction tasks. 
 



 18

 

Pokorádi László, Repülőgépek üzemeltetési folyamatainak markovi modellje, 
Kandidátusi értekezés, MTA DT., Budapest, 1996. 

 /89 Ribárszki István, A harcászati döntések pontosságát befolyásoló pszichológiai 
háttérfolyamatok elemzése, Doktori (Ph.D.) értekezés, ZMNE, Budapest, 1998., 
6. – 8. oldal. 

…Pokorádi egy haditechnikai eszközre kidolgozta a harci körülmények közötti üzemeltetési folyamat 
markovi modelljét (Pokorádi, 1996) … 

…Hillier, Liebermann, Csujov, Mihajlov, a magyarok közül elsősorban Munk, Pokorádi, Váncsa 
modellkutatásaiból kiindulva kialakítom az elsőrendű döntési változók a harc kimenetelére gyakorolt 
hatásának vizsgálatára alkalmas matematikai modellt. … 

 /90 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 20. 
oldal. 

Bemutatom, a vadászrepülőgépekkel szemben támasztott különböző követelményeket és azok 
gazdaságossági összefüggéseit. A fejezet témájával a [4. 6, 19, 26, 29, 33. 38,39, 51, 52. 54. 55. 73. 
74. 75, 86. 92, 93, 96, 105, 106, 110, 111, 112, 121, 126, 131, 132. 136. S.ll, S.13, S.14, S.17, S.20] 
szakirodalmak részletesebben foglalkoznak.  

 /91 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 21. 
oldal. 

Az üzemeltetés célja a technikai eszköz műszaki állapotának és a működés biztonságának fenntartása, 
valamint az üzemeltetés tárgyának rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása [4, 6, 105, 111, 112, 
121, 126, 136].  

 /92 Békési Bertold,  A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás  
korszerűsítésének kérdései, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, 2006. pp.126., 61. 
oldal. 

A munka végrehajtásának színvonala nagymértékben függ az üzembentartó szervezet létszámától, 
melyet alapvetően meghatároz a szakképzettség megoszlása és annak szintje. Ez a fajta felosztás azért 
szükséges, mert egyrészt a különböző üzembentartási munkák más és más szakképzettséget igényelnek 
(pl. gépész, elektromos, rádiótechnikai, fegyverzettechnikai stb.), másrészt a munka bonyolultsága 
meghatározza, hogy milyen képzettséggel rendelkező szakember képes annak elvégzésére [105, 112, S. 
12.  

 



 19

 

Pokorádi László, A kockázat kategóriái, Új Honvédségi Szemle, Budapest, 1999/6, p. 28–
35. 

 /93 Dudás Zoltán, Basics of the flight safety risks, 
http://www.zmne.hu/hadmernok/2007_1_dudas.pdf, pp. 7., on-line változat 

… There are five possiblities for crisis reduction. 3 

- to accept the risk 

- to avoid the risk 

- to spread the risk 

- to shift the risk 

- to diminish the risk 

… 
3 Dr. Pokorádi László: A kockázat kategóriái, Új Honvédségi Szemle, Zrínyi 1999/6 szám p.28-35. 

 /94 Dudás Zoltán, A repülési biztonságkultúra fejlesztésének lehetőségei a Magyar 
Honvédség Légierejében különös tekintettel az emberi tényező formálására, 
doktori (Ph.D.) értekezés, ZMNE, Budapest, 2007., pp. 125, 35. oldal 

Amint azt már láttuk, a repülésbiztonsági kockázat mindig jelen lévő, kikerülhetetlen dolog. Kezelése 
elsőrendű repülőparancsnoki feladat, melyre széles eszközrendszer áll rendelkezésre. A kockázat 
enyhítésére elviekben öt lehetőség kínálkozik. 31 

− Elfogadni a kockázatot. 

− Kikerülni a kockázatot. 

− Kiterjeszteni a kockázatot. 

− Áthárítani a kockázatot. 

− Csökkenteni a kockázatot. 

Természetesen a felsorolt lehetőségek nem egyenrangúak. Azt, hogy a felelős vezetők mikor melyik 
lehetőséggel élnek, a feladat végrehajtás körülményei, a végrehajtás fontossága és sürgőssége 
határozza meg. 

… 
31 Dr. Pokorádi László: A kockázat kategóriái, Új Honvédségi Szemle, Zrínyi 1999/6 szám p.28-35. 

 /95 Kocsis Imre, Forgórendszerek megbízhatósági elemzése, Repüléstudományi 
Közlemények, 2002/2, p. 149–154 oldal. 

A megbízhatóság szubjektív fogalma mindig is jelen volt a mérnöki gondolkodásban, a mérnöki munka 
eredményességének belső és külső értékmérőjeként [2,4].  
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Pokorádi László, A madárral való ütközés elkerülésének lehetősége, Haditechnika, 
Budapest, 1997/1, p. 7–8. 

 /96 Szabó László, Kavas László, Szilágyi Mihály, Az FSM-29 szimulátor 
gyakorlati alkalmazásának lehetősége a MIG-29-es pilóták kiképzésében a MH-
nél, Repüléstudományi Közlemények, 1999/1, p. 79-94 oldal 

A döntési idő változik a tapasztalattal, a koncentráció szintjével és a helyzet tudatossága is jelentős 
minden esetben. Ha a döntés megszületett 0,4 s szükséges a manőver (pl. botkormány húzására) 
végrehajtására [3,4].  

 /97 Szabó László, A virtuális valóság alkalmazási lehetőségei a katonai 
kiképzésben, különös tekintettel a repülőtiszti képzésre, Doktori (Ph.D.) 
értekezés, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2000. 84. oldal. 

A döntési idő változik a tapasztalattal, a koncentráció szintjével és a helyzet tudatossága is jelentős 
minden esetben. Ha a döntés megszületett 0,4 s szükséges a manőver (pl. botkormány húzására) 
végrehajtására [72,73].  

 /98 Szabó Zsolt, A madárütközés elleni védelem biztonságtechnikai megoldásai a 
repülőtereken, Repüléstudományi Közlemények, 2010/1 (HU ISSN 1789-770X) 
http://www.szrfk.hu/rtk/folyoirat/2010_1/2010_1_Szabo_Zsolt.html 

A madárütközés elkerülésének egyik fő eleme a pilóta helyes reakciója. Magyarországon tudományos 
vizsgálatokat még nem folytattak, de a Flight Medicine USAF Hospital szakemberei pilótákon végeztek 
vizsgálatokat. Mérték a pilóta érzékelési összpontosítási és felismerési idejét. Ehhez hozzáadódott a 
döntési idő, valamint a kormányszerv működtetési ideje. 
Ezeket az időket nagyban befolyásolt az észlelt objektum paraméterei, valamint a repülőgép 
kormányszerv reagálási ideje. 
A vizsgált paraméterek alapján egy sebesség/megtett út grafikont alkottak. Amikor a madár a reakció 
időn belül jelenik meg, a szakemberek azt tanácsolják, hogy a pilóta húzza be a nyakát és élje túl 
valahogy az ütközést (nincs esély az ütközés elkerülésére), egyéb esetekben gyors manőver 
végrehajtásával elkerülhető a baleset. 
Vizsgálták a madarak viselkedését az ütközés elkerülése érdekében. Legtöbbször szárnyaikat behúzzák, 
és zuhanásba kezdenek. 
Az ütközés elkerülésére legjobb manővernek a repülőgép „felhúzását” javasolják az előbb említett 
madárreflex, a gép helyzetéből adódóan a kabintető védelme, valamint az esetleges földhöz csapódás 
megakadályozása okán. [3] 

 

Pokorádi László, A műveleti kockázatkezelés folyamata, Új Honvédségi Szemle, 
Budapest, 1999/11, p. 33–42. 

 /99 Vasvári Ferenc, A haditechnikai menedzsment reálfolyamatainak 
kockázatértékelési és kockázatkezelési módszerei, Doktori (PhD.) értekezés, 
ZMNE, 2002., 47. oldal. 

A terjedelmes metodika bemutatása helyett csak arra utalok, hogy annak tanulmányozása, adaptálása 
a haditechnikai menedzsment számára már hazánkban is megkezdődött a szakirodalmi publikációk 
(31.) tanulsága szerint. 

 /100 Vasvári Ferenc, A haditechnikai menedzsment reálfolyamatainak 
kockázatértékelési és kockázatkezelési módszerei, Doktori (PhD.) értekezés, 
ZMNE, 2002., 90. oldal. 

Az amerikai légierőben használatos kockázatkezelés valószínűségi kategóriáit a 2.sz táblázat mutatja a 
veszélyeztetés tárgyának súlyossága szerint (31.). 
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 /101 Vasvári Ferenc, Biztonságtudományi ismeretek, egyetemi jegyzet, ZMNE, 
Budapest, 2004. 77. oldal 

A Szárazföldi Csapatok Biztonsági Központjában (U.S. Army Safety Center) egy úgynevezett ötlépéses 
kockázatkezelési folyamat terjedt el. Ez utóbbi esetben a 3. (Csökkentési intézkedések elemzése) és a 4. 
(Csökkentési döntés hozatal) fázisokat összevonják és gyakorlatilag ugyanazon lépéseket végzik el 
mint a hat fázisúnál (27).  

… 

Ezen mátrix elrendezési és kezelési metódus az EU- ban és a NATO-ban egyaránt elterjedt elemzési 
forma, tudományos módszer, amely nem egy különálló folyamat, hanem a menedzsment része, a 
döntéshozatal támogató tevékenysége (27.).  

 
 

Pokorádi László, Javítási munkaigény kétdimenziós valószínűségi becslése, Debreceni 
Műszaki Közlemények, 5. évf. 4. szám (2006), p. 119-129. 

 /102 Dr. Horváth Csaba, Gondolatok a karbantartás-szervezés tudományos 
vetületeiről, A karbantartás fókuszában: érték – költség – versenyképesség, 
Nemzetközi konferencia kiadványa, Veszprém, 2008. június 16–18., p. 51–58. 

 A matematikai iskola kvantitatív megoldásainak homlokterében a karbantartás erőfeszítéseinek 
bizonyos szintű gazdasági optimalizálása áll. Erre az iskolára jó példa Jardine [28] munkája, mely 
modellezi a berendezések cseréjét és a felülvizsgálatból eredő döntéshozatalt, továbbá a szervezeti 
struktúrák optimalizálását, valamint a megbízhatósági, ütemezési és sorba rendezési döntéseket. 
Hasonló szemléletű Pokorádi [44] „elektronikus tankönyve” és legutóbbi publikációi [45, 46]. 

 /103 Gaál Zoltán, Balogh Ágnes, Bognár Ferenc, Karbantartásmenedzsment a 
tudásgazdaságban, „Vezetési ismeretek III.” Tanulmányok a társtanszékek 
munkatársaitól, ME Vezetéstudományi Intézet, Miskolc-Lillafüred 2009., 
(ISBN 978-963-661-886-5)  p.62–77.: 

A matematikai iskola kvantitatív megoldásainak homlokterében a karbantartás erőfeszítéseinek 
bizonyos szintű gazdasági optimalizálása áll. Erre az iskolára jó példa Jardine (1973) munkája, mely 
modellezi a berendezések cseréjét és a felülvizsgálatból eredő döntéshozatalt, továbbá a szervezeti 
struktúrák optimalizálását, valamint a megbízhatósági, üzemezési és sorba rendezési döntéseket. 
Hasonló szemléletű Pokorádi „elektronikus tankönyve” (2002) és legutóbbi publikációi (2000, 2006). 

 /104 Portik Tamás, Matematikai modellezési lehetőségek az üzemeltetés-
menedzsmentben irodalom áttekintő tanulmány, Debreceni Műszaki 
Közlemények, 2010/1 pp. 63–68. 
http://www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20101/10_1_07.pdf: 

A matematikai iskola az, mely kvantitatív leírásokkal segíti a döntés-előkészítést. Ezen iskola 
legjelentősebb külföldi képviselőjének tekinthetjük Jaradine-t [7] művével, valamint jelentősebb hazai 
kutatók közül Pokorádi [9, 10] ezen irányú kutatásai, eredményei sorolhatók ide. Természetesen sok 
kutató érdeklődésére számot tart ez a tudomány terület. 

A kétdimenziós normális eloszlás (független egydimenziós normális eloszlásokból származtatva) 
alkalmazására egy példa Pokorádi esettanulmánya, melyben a javítási munkaigény becslésének egy 
elméleti kidolgozása illetve egy esettanulmány kerül bemutatásra [9]. Vajon, ha az egydimenziós 
normális eloszlások nem függetlenek, akkor hogyan fog módosulni az elmélet és az eredmény? 
Továbbá nem normális eloszlást — általában a karbantartás elméletben több dimenziós Weibull 
eloszlást szokás alkalmazni — feltételezve, akkor hogyan fog változni az elméleti és a gyakorlati 
eredmény? Pokorádi [9] publikációjával kapcsolatban még megemlítendő, hogy ezzel egy 
kutatássorozat elindítását tűzte ki célul. 
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Pokorádi László, Risk Assessment Based upon Fuzzy Set Theory,  15th Building 
Services,Mechanical and Building Industry Days. Debrecen, Debreceni 
Egyetem, 2009. pp. 311-318. (ISBN 978-963-473-315-7) 

 /105 Plamena Zlateva, Lyubka Pashova, Krasimir Stoyanov and Dimiter Velev, 
Fuzzy Logic Model for Natural Risk Assessment in SW Bulgaria, 2nd 
International Conference on Education and Management Technology IPCSIT 
vol.13 (2011) IACSIT Press, Singapore, p. 109-113. 

There are many qualitative and quantitative methods for the complex risk assessment. However, it is 
necessary to point out, that the natural risk assessment is done under the subjective and uncertain 
conditions. The intelligent methods are an appropriate tool for natural risk assessment. These methods 
using the fuzzy logic theory provide adequate processing of the expert knowledge and uncertain 
quantitative data [8, 9]. 

 /106 Plamena Zlateva, Lyubka Pashova, Krasimir Stoyanov and Dimiter Velev, 
Social Risk Assessment from Natural Hazards Using Fuzzy Logic, International 
Journal of Social Science and Humanity, Vol. 1, No. 3, September 2011. p. 193-
198. 

There are many qualitative and quantitative methods for the risk assessment. However, it is necessary 
to point out, that the social risk assessment from the natural hazards is done under the subjective and 
uncertain conditions. The fuzzy logic approach is an appropriate tool for risk assessment. This method 
provides adequate processing the expert knowledge and uncertain quantitative data [14]-[17]. 

 /107 Tamás Portik, Tamás Varga, Development of fuzzy supplier-rating by trapeze 
fuzzy membership functions with trigonometrical legs, Theory and Applications 
of Mathematics & Computer Science, Vol 1, No 2 (2011), p. 56-70 

Another Pokorádi’s paper used fuzzy logic to model inaccuracy and uncertainty of human thinking 
and proposed fuzzy logic application for risk assessment of hazards connected with hydraulic system 
(Pokorádi, 2009). 

 
 
 
Pokorádi László, A repülőgépek repülésdinamikai identifikációja, Tudományos 
Kiképzési Közlemények, MH. SzRTF, Szolnok 1992/2-3, p. 31–50 

 /108 Czövek László, A repülőgépek repülési paramétereit rögzítő rendszerek 
integrációjának alkalmazása a légi vizsgálatok során, egyetemi doktori 
értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, Budapest, 1993., 3. oldal. 

Az identifikációs eljárások elvégzéséhez az [56, …] munkák nyújtanak segítséget. 

 /109 Czövek László, Repülési adatok alkalmazása valós repülési szituációk 
elemzésében, Doktori (PhD) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2005. 
XIV. oldal. 

Az automatikus vezérlő rendszerek működésének megértéséhez elengedhetetlen ismerni a repülőgép 
repülési dinamikáját, ennek részletes bemutatása a [… 58, …] művekben találhatjuk. 
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Pokorádi László, Application of Fuzzy Set Theory for Risk Assessment, Journal of 
KONBiN (ISSN 1895-8281), No 2,3 (14,15) 2010, Warsaw, p. 195-204. (DOI: 
10.2478/v10040-008-0177-5) 

 /110 Markowski, A.S., Kotynia, A., “Bow-tie” Model in Layer of Protection 
Analysis. Process Safety and Environmental Protection 89 (2011) p. 205–213, 
doi:10.1016/j.psep.2011.04.005 

The direct application of fuzzy logic into LOPA, called fLOPA, was provided by Markowski (2006) 
whereas other information on the fuzzy logic application to different safety issues are given by: Bowles 
and Pelaez (1995), Markowski and Mannan (2009), Markowski et al. (2010), Pokorádi (2010) and 
Singer (1990). 

 /111 Markowski, A.S., Mannan, S., Kotynia, A., Pawlak, H. Application Of Fuzzy 
Logic To Explosion Risk Assessment, Journal of Loss Prevention in the Process 
Industries (2011), doi: 10.1016/j.jlp.2011.06.002 

Pokorádi (2010) proposes fuzzy logic application for risk assessment of hazards connected with 
hydraulic system. Author uses fuzzy logic to model inaccuracy and uncertainty of human thinking. 
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Pokorádi László: A matematikai modell, Szolnoki Tudományos Közlemények XI., Szolnok 
2007. november 8. CD változat, pp. 14. 

 /112 Miskolczi Ildikó, Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és 
a katonai távoktatásban, Doktori (PhD) értekezés, ZMNE 2011., p. 157, 100. 
oldal 

„Az a jó modell, amely a lehető legegyszerűbb, de a célnak megfelelő pontossággal közelíti a 
valóságot” – írja Pokorádi László [82]. 

 /113 Szigeti Judit, Jóléti hatások vizsgálata a magyar élelmiszerfogyasztók körében, 
Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és 
Tájökológiai Doktori Iskola, Budapest, 2012., pp. 128. 36. oldal 

A matematikai modellezés során megkülönböztethetőek folytonos és diszkrét paraméterű modellek. 
Folytonos paraméter esetén a változók egy adott értékhatáron belül bármilyen értéket felvehetnek, míg 
diszkrét modelleknél a változók csak meghatározott diszkrét értékeket vehetnek fel, így a modellek 
inputjai és outputjai egyaránt diszkrét paraméterű jelek lesznek (Pokorádi, 2007). 

 /114 Bedéné Szőke Éva, VÁLLALATI SZINTŰ BIOMASSZA TERMELÉS 
OPTIMALIZÁLÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS, SZENT ISTVÁN 
EGYETEM, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöllő, 
2011., pp.143 

10. oldal: A matematikai modell a matematika szimbólumrendszerén keresztül teremt kapcsolatot a 
vizsgált rendszer be- és kimenő jellemzői között (Pokorádi, 2007). 
 
11. oldal: „Az és csakis az a modell tekinthető jónak, amely a vizsgálat szempontjából fontos 
paramétereket, összefüggéseket és a peremfeltételeket megfelelő pontossággal figyelembe veszi, de 
mindazon másodlagos jellemzőket elhanyagolja, amelyeket a kitűzött vizsgálat szempontjából nem 
tekintünk meghatározónak” (Pokorádi, 2007). A 2. ábra a modellképzés általános logikáját mutatja.  
 
2. ábra: A modellképzés általános logikája Forrás: Pokorádi (2007)  . 

 

Pokorádi László Repülőgépek háborús üzemeltetésének markovi és félmarkovi 
modellezése. MHTT. Repüléstudományi szekció „Légijárművek üzembentartásának 
aktuális kérdései” c. konferencia, Szolnok 1992, p. 90–106. 

 /115 Kiss Lajos, Perspektivikus katonai repülőgép-típusok manőver-repülőtérről 
történő üzemeltetésének néhány mérnök-műszaki kérdése, Egyetemi doktori 
értekezés, HM. ZMKA., Budapest, 1994. 100. oldal. 

A3.1. mellékletben egy hagyományos eszközökkel vívott háború esetén, a harctevékenység első 3 napja 
során várható veszteségi- és javítási feladatokat határoztam meg, felhasználva Dr. POKORÁDI [56] 
publikációjában ismertetett Markovi és félmarkovi modell eredményeit. 

     Az alkalmazott módszer, - melyet használtam – véleményem szerint, megfelelő veszteségi és 
időtényezők ismeretében alkalmas a tábori körülmények közötti üzemeltetés „Mérnök-Műszaki 
Szolgálat” munkája hatékonyságának elemzésére, szervezeti kialakításának optimalizálására. A 
modell alkalmazható törzsvezetési gyakorlatok alkalmával. 

 /116 Kiss Lajos, Perspektivikus katonai repülőgép-típusok manőver-repülőtérről 
történő üzemeltetésének néhány mérnök-műszaki kérdése, Egyetemi doktori 
értekezés, HM. ZMKA., Budapest, 1994. 132. oldal. 
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Tehát a javító kapacitás szakágankénti eloszlása közel azonos a várható meghibásodások százalékos 
megoszlásával4. 

… 
4Az [56]-os irodalomban Dr. POKORÁDI ennek számításaival részletesen foglalkozik. 

 
Pokorádi László, A matematikai modell, Tudományos Kiképzési Közlemények, MH. 
SzRTF, Szolnok 1993/1, p. 30–40. 

 /117 Czövek László, A repülőgépek repülési paramétereit rögzítő rendszerek 
integrációjának alkalmazása a légi vizsgálatok során, Egyetemi doktori 
értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, Budapest, 1993., 3. oldal. 

Különféle rendszerek, berendezések matematikai modelljeinek felállítási módszereit írja le a [… 54] 
irodalom 

 /118 Czövek László, Repülési adatok alkalmazása valós repülési szituációk 
elemzésében, Doktori (PhD) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2005. 
XIV. oldal. 

Különféle rendszerek, berendezések matematikai modelljeinek felállítási módszereit írja le a [… 59, 
…] irodalom 

 

Pokorádi László, Mi a matematikai modell?, Haditechnika, Budapest, 1993/4, p. 2–5. 

 /119 Ribárszki István, Harcászati döntések és matematikai modellek, Nemzetvédelmi 
Egyetemi Közlemények 1998. 2-3., p. 59–68. 

…A matematikai modelleket más szempontok szerint is vizsgálhatjuk, osztályozhatjuk, amelyről 
Pokorádi ad jól értelmezhető áttekintést (Pokorádi 1993). … 

 /120 Kocsis Imre, Forgórendszerek megbízhatósági elemzése, Repüléstudományi 
Közlemények, 2002/2, 149–154. oldal. 

Konkrét technikai rendszer vizsgálata — mérnökök és statisztikusok együttműködésének 
eredményeként előálló — adekvát modell és elemzési mechanizmus megalkotását igényli, ami rendszer 
struktúrájának és működésének alapos ismeretét feltételezi [5]. 

 
Pokorádi László, A matematikai-diagnosztika és alkalmazása a repülőgépek 
üzemeltetésének irányítására, Járművek, Építőipari és Mezőgazdasági Gépek, Budapest, 
1997., Január, p. 6–11. 

 /121 Czövek László, Repülési adatok alkalmazása valós repülési szituációk 
elemzésében, Doktori (PhD) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2005. 
XIII. oldal. 

Az [57;61] szerzője megállapítja, hogy a bonyolult műszaki diagnosztikai problémák megoldását segíti 
a modellalkotási módszerek alkalmazása. 

 

Az […, 60, 61, 63, …] irodalmak bemutatják a matematikai modellek alkalmazását valós rendszerek 
számítógépes szimulációjára. 

 /122 Czövek László, Repülési adatok alkalmazása valós repülési szituációk 
elemzésében, Doktori (PhD) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2005. 7. 
oldal. 
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A repülőgép üzemeltetőinek feladata [61, 57] az üzemi jellemzők meghatározott szinten tartása, azaz a 
megfelelő műszaki állapot biztosítása. 

 
Pokorádi László, Madárveszély a katonai repülésben, Új Honvédelmi Szemle, Budapest, 
1997/6, p. 66–70. 

 /123 Szabó László, Kavas László, Szilágyi Mihály, Az FSM-29 szimulátor 
gyakorlati alkalmazásának lehetősége a MIG-29-es pilóták kiképzésében a MH-
nél, Repüléstudományi Közlemények, 1999/1, p. 79-94 oldal 

A szimulátor beszerzése esetéi a speciális esetek tárházát javasoljuk kiegészíteni egy olyan 
lehetőséggel, ami NATO –ban használatos modem szimulátoroknál már „beépített”; a madárral való 
ütközés elkerülésének lehetősége.  

    Ennek magyarázataként ide kívánkozik Dr. Pokorádi megjegyzése: „A katonai repülésben a 
madárral történő ütközés komoly problémát jelent. Csupán az Egyesült Államokban évente több mint 
3000 madárütközést jelentenek be. Általában 50 millió dollárnál nagyobb anyagi kárral. Az Amerikai 
Légierő 1987 és 1994 között 14 repülőgépet veszített, 11 hajózó halt meg, számosan maradandó 
sérülést szenvedtek madárral történő ütközés miatt [4].” 

 

A döntési idő változik a tapasztalattal, a koncentráció szintjével és a helyzet tudatossága is jelentős 
minden esetben. Ha a döntés megszületett 0,4 s szükséges a manőver (pl. botkormány húzására) 
végrehajtására [3,4]. 

 /124 Szabó László, A virtuális valóság alkalmazási lehetőségei a katonai 
kiképzésben, különös tekintettel a repülőtiszti képzésre, Doktori (Ph.D.) 
értekezés, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2000. 84. oldal. 

Bármely típusú korszerű szimulátor beszerzése esetéi a speciális esetek tárházát javasoljuk 
kiegészíteni egy olyan lehetőséggel, ami NATO –ban használatos modem szimulátoroknál már 
„beépített”; a madárral való ütközés elkerülésének gyakorlása.  

    Ennek magyarázataként ide kívánkozik Dr. Pokorádi megjegyzése: „A katonai repülésben a 
madárral történő ütközés komoly problémát jelent. Csupán az Egyesült Államokban évente több mint 
3000 madárütközést jelentenek be. Általában 50 millió dollárnál nagyobb anyagi kárral. Az Amerikai 
Légierő 1987 és 1994 között 14 repülőgépet veszített, 11 hajózó halt meg, számosan maradandó 
sérülést szenvedtek madárral történő ütközés miatt [73].” 

 

A döntési idő változik a tapasztalattal, a koncentráció szintjével és a helyzet tudatossága is jelentős 
minden esetben. Ha a döntés megszületett 0,4 s szükséges a manőver (pl. botkormány húzására) 
végrehajtására [72,73].  
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Pokorádi László, Determinisztikus matematikai modell parametrikus 
bizonytalanságának elemzése, 14th „Building Services, Mechanical and Building 
Industry days” International Conference, 30-31 October 2008. (ISBN 978-963.473-124-5) 
p. 399-404. 

 /125 Molnár Boglárka, Gépjármű fogyasztás meghatározásának bizonytalansága A 
futott kilométerek kérdése, Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 
2009, (ISBN 978-963-7064-22-7) p. 179-184. 

A [2], [3] irodalmak és a tanulmány alapján az a fontos konklúzió vonható le, hogy a technikai 
rendszerek modellvizsgálatával együtt jár annak valamilyen mértékű és formájú bizonytalansága. 
Ezért a rendszert, mint modellt elemezni kell hatékonyságának és alkalmazhatóságának érdekében. 

Pokorádi [4] szerint a mérnöki gyakorlatban gyakran nem kellően megbízható, vagy megfelelően 
pontos a rendelkezésre álló információ. Ez azon okokkal magyarázható, hogy leggyakrabban 
pontatlan és félreérthető adatokkal kell dolgoznunk, amik megfigyelések, tervek, mérések alapján 
kapunk meg. Ezekhez csatlakozhatnak még olyan befolyásoló tényezők, amik még jobban ronthatják a 
rendelkezésre álló adatok pontatlanságát, megbízhatóságát. Ilyen tényező például a környezet 
paramétereinek sztochasztikus változása is. Bizonytalanságnak ezen jelenségek összegzését értjük, 
osztályozása parametrikus („aleatory uncertainty”, illetve „parameter uncertainty”) és ismereti 
(„epistemic”) bizonytalanságot különböztet meg, annak forrása alapján. Ez a csoportosítás 
szétválasztja a redukálható-, és a nem redukálható bizonytalanságot, mivel az első a 
paraméteringadozáshoz, utóbbi pedig az ismereti bizonytalansághoz köthető. 

 /126 Molnár Boglárka, A gépjárműfogyasztás parametrikus bizonytalansága Szolnoki 
Tudományos Közlemények XIII: 1-6 (2009) 

Szövegkörnyezet: Pokorádi [4] szerint a mérnöki gyakorlatban gyakran nem kellően megbízható, vagy 
megfelelően pontos a rendelkezésre álló információ. Ez azon okokkal magyarázható, hogy 
leggyakrabban pontatlan és félreérthető adatokkal kell dolgoznunk, amik megfigyelések, tervek, 
mérések alapján kapunk meg. Ezekhez csatlakozhatnak még olyan befolyásoló tényezők, amik még 
jobban ronthatják a rendelkezésre álló adatok pontatlanságát, megbízhatóságát. Ilyen tényező például 
a környezet paramétereinek sztochasztikus változása is. Bizonytalanságnak ezen jelenségek 
összegzését értjük, osztályozása parametrikus („aleatory uncertainty”, illetve „parameter 
uncertainty”) és ismereti („epistemic”) bizonytalanságot különböztet meg, annak forrása alapján. Ez 
a csoportosítás szétválasztja a redukálható-, és a nem redukálható bizonytalanságot, mivel az első a 
paraméteringadozáshoz, utóbbi pedig az ismereti bizonytalansághoz köthető. 
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Pokorádi László, Molnár Boglárka, Monte-Carlo szimulációs valószínűségi 
bizonytalanságelemzés szemléltetése, Repüléstudományi Közlemények 2010. április 16. 
(HU ISSN 1789-770X) pp.12, 
http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2010_cikkek/Pokoradi_L-Molnar_B.pdf 

 /127 Gál Tímea, Tejelő szarvasmarha-telepek hatékonyságának elemzése és 
anyagáramlási folyamatainak modellezése, Doktori (Ph.D.) értekezés,  
Debreceni Egyetem, Debrecen, 2012., pp. 146., 46. oldal. 

Monte-Carlo módszereknek nevezzük azokat a numerikus módszereket, amelyek a matematikai 
modellek megoldásához véletlen mennyiségeket használ fel és azok jellemzőit statikusan értékeli. A 
módszer lényege, hogy az egyes bizonytalan gerjesztésekhez rendelt valószínűség-eloszlás alapján 
véletlenszerűen választjuk ki a valószínűségi változók értékeit, amelyeket a szimulációs vizsgálat egy 
egy kísérletében használunk fel (RUSSELL és TAYLOR, 1998; POKORÁDI és MOLNÁR, 2010). 

 /128 Zoltán Németh, Ádám Veres, Dr. Balázs Vince Nagy, SIMULATIONS FOR 
OPTICAL DESIGN AND ANALYSIS, in Mechanismentechnik in Ilmenau, 
Budapest und Niš, Technische Universität Ilmenau 29. - 31. August 2012., 
Herausgegeben von Lena ZentnerUniversitätsverlag Ilmenau 2012 ISBN 978-3-
86360-034-1, pp. 135-144 

Using this method, deterministic problems can be solved with the sequence of random events. The 
software orders probability density functions for the unknown parameters. In contrast to the 
deterministic methods, due to the random sampling, the Monte Carlo method needs less calculation 
(computation), and less boundary condition to the geometries. Thus, simulation time is significantly 
shorter. For the evaluations, the software uses statistical estimation methods [2]. 

 
Pokorádi László, Tamás Ferenc, A szárnyvégi felületek aerodinamikai vizsgálata 
napjainkban, ZMNE. RI., Repüléstudományi Közlemények, Szolnok, 1997/1, p. 27–44. 

 /129 Varga Béla, A wingletek aerodinamikája és térhódításuk a repülés különböző 
területein, Gazdaságosság, hatékonyság és biztonság a repülésben, Szolnok, 
2004. április 23. CD változat. 

A wingleteket olyan speciális területeken is használják, mint a mezőgazdasági repülés, ahol a 
teljesítményjavítás helyett, vagy mellett például az optimális szóráskép kialakítása a fő cél [4].  

 

Pokorádi László, Szabolcsi Róbert, Aircraft Opration Management Based on State-
Estimation, Proceedings of 21st ICAS Congress, 13-18 September 1998, Melbourne, 
Victoria, Australia (CD-version). 

 /130 Abdesselam Aomar, Effects of Hydraulic Servo-Actuator Anomalies on 
Aircraft Dynamics, Doktori (Ph.D.) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 
1999., 63. oldal. 

The problem of structural and parametric identification is an estimation of model state [33],[146] or 
parameters from the measurements data. 
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Pokorádi László, Bera József, A jövő század repülésének környezeti kihívása, 
Repüléstudományi Közlemények, Szolnok ZMNE RTI, Szolnok, 1999/1, p. 121–129. 

 /131 Lénárt Sándor József, Haditechnikai eszközök életciklusának környezetvédelmi 
vonatkozásai, Doktori (PhD.) értekezés, ZMNE, 2003. 42. oldal. 

A katonai légi járművek – mint speciális rendeltetésű haditechnikai eszközök üzemeltetése szintén 
komplex módon terheli a környezetet. A hajtóművekből eredő zaj és gázkibocsátások [74, 75] mellett 
az időszakos vizsgálatok és a javítások szintén jelentős mennyiségű veszélyes anyag felhasználását és 
veszélyes hulladék keletkezését eredményezi.  

 

Pokorádi László, Madarász László, Kockázati tényezők és kockázatkezelési példák a 
katonai repülésben, Új Honvédségi Szemle, Budapest, 1999/12, p. 7–16. 

 /132 Bera József, Zajjellemzők vizsgálata, Debreceni Műszaki Közlemények, 
2007/1, p. 89–99.  

Pokorádi [3] munkájában megfogalmazza, hogy napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik 
repülőterek környezetében a várható zajterhelés előzetes becslésére, ami szintén a zajjellemzők 
további vizsgálatát igényli. Ezzel együtt rámutat, hogy a zaj elleni harc szinte minden esetben 
kétirányú: műszaki és egészségügyi. Az első esetben a vizsgált repülőgép vagy helikopter 
zajkibocsátásának csökkentésén túl, az élettartam növelése is cél, a műszaki fejlesztéseknek a két 
célkitűzést együttesen kell kezelni. 

 

Bera József, Pokorádi László, A repülési zaj mérésének aktuális kérdései, Járművek, 
2000/1-2, p. 25–30. 

 /133 Lénárt Sándor József, Haditechnikai eszközök életciklusának környezetvédelmi 
vonatkozásai, Doktori (PhD.) értekezés, ZMNE, 2003. 42. oldal. 

A katonai légi járművek – mint speciális rendeltetésű haditechnikai eszközök üzemeltetése szintén 
komplex módon terheli a környezetet. A hajtóművekből eredő zaj és gázkibocsátások [74, 75] mellett 
az időszakos vizsgálatok és a javítások szintén jelentős mennyiségű veszélyes anyag felhasználását és 
veszélyes hulladék keletkezését eredményezi.  

 

Pokorádi L, Szabolcsi R, Bera J Mathematical Model-Based Methods to Investigate 
Manufacturing Anomalies, Proceedings of 22nd International Congress of Aeronautical 
Sciences, ICAS 2000, Harrogate, 2000., p. 594.1–A594.7. (CD-version). 

/134 Peter ZENTAY, Richard HOTVÁTH, Bálint LACZIK, Application of Reserve 
Engineering in Manifacturing Desing and Technology, XXV. microCAD International 
Scientific Conference, 31 March – 1April 2011. pp 171–176. 

Aircraft design and manufacture also has some great opportunities to use these presented 
methods [2].  
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Pokorádi László, Döntés-előkészítési módszerek a repülőgépek üzemeltetésében, 
habilitációs tézisek, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2002. 

 /135 Schutzbach Mártonné, Az informatikai rendszerek biztonságának 
kockázatelemzése a védelmi szférában, Doktori (Ph.D.) értekezés,  ZMNE, 
Budapest, 2004., 56. oldal. 

…A fuzzy algebra lehetővé teszi, hogy a kockázatot alacsony, közepes vagy magas szintűnek jelöljük 
meg [14]. A fuzzy logikai módszert alkalmazó kockázatbecslési eljárások egy időben több logikai 
szabályt (szabálybázist) alkalmaznak… 

 

Pokorádi László, Introduction to Mathematichal Diagnostics I. Theoretical Background, 
Debreceni Műszaki Közlemények, 2007/1. VI. évf. 1. szám, p. 65-80. 
http:/www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20071/07_01_07.pdf 

 /136 Dr. habil. Szabolcsi Róbert, Légköri turbulencia-modellek és azok alkalmazása 
az automatikus repülésszabályozás területén, Szolnoki Tudományos 
Közlemények XI, Szolnok. 2007. november 8. pp. 17. 

Pokorádi, L. megadja a matematikai modellek osztályozását, amely jól alkalmazható a technikai 
rendszerek műszaki állapotának diagnosztikai célú vizsgálatára [11]. 

 

Pokorádi László, GEOTERMIKUS RENDSZEREK MODELLEZÉSE, kutatási jelentés 
DE AMTC MK 2008., pp. 50.  

 /137 HAGYMÁSSY Zoltán – GINDERT-KELE Ágnes, ENERGIATERMELŐ 
NAPELEMEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA, MŰSZAKI 
TUDOMÁNY AZ ÉSZAK ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 (ISBN 978-963-
7064-24-1) p.101-104. 

A geotermikus rezervoárok modellezését Pokorádi írta le [3], [4] tanulmányában.  

 

Pokorádi László, GEOTERMIKUS REZERVOÁROK MODELLEZÉSE, Műszaki 
Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 2009, (ISBN 978-963-7064-22-7) p.19-24. 

 /138 HAGYMÁSSY Zoltán – GINDERT-KELE Ágnes, ENERGIATERMELŐ 
NAPELEMEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA, MŰSZAKI 
TUDOMÁNY AZ ÉSZAK ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 (ISBN 978-963-
7064-24-1) p.101-104. 

A geotermikus rezervoárok modellezését Pokorádi írta le [3], [4] tanulmányában. 
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Prof. Dr. Makkay Imre - Prof. Dr. Pokorádi László – Dr. Ványa László: Repülőtéri 
madárütközés-veszélyt csökkentő rendszer 
http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2009_cikkek/Makkay_I-Pokoradi_L-
Vanya_L.pdf 

 /139 Szabó Zsolt, A madárütközés elleni védelem biztonságtechnikai megoldásai a 
repülőtereken, Repüléstudományi Közlemények, 2010/1 (HU ISSN 1789-770X) 
http://www.szrfk.hu/rtk/folyoirat/2010_1/2010_1_Szabo_Zsolt.html 

A természetes ellenség jelenlétén alapuló riasztás életképessége bizonyított, de a vázolt 
bizonytalansági tényezők miatt a rendszerben az élőlényt kiváltó robot alkalmazásán alapuló rendszer 
kidolgozása a cél (7. ábra)5. [4] Kutatások kezdődtek az UAV6 ezen területen történő hasznosítására. 
 
5 http://www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2009_cikkek/Makkay_I-Pokoradi_L-Vanya_L.pdf 
 
Pokorádi László: Bearing Manufacturing Process Fuzzy Failure Modes and Effects 
Analysis, Scientific Bulletin of the „Polytechnica” University of Timişoara, Romania, 
Transactions on Mechanics (ISSN 1224-6077), Vol. 55(69), Issue 2, 2010, pp. 30-35 

 /140 Zsolt Csaba Johanyák: Performance Improvement of the Fuzzy Rule 
Interpolation Method LESFRI, in Proceeding of the 12th IEEE International 
Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Budapest, 
Hungary, November 21-22, 2011, pp. 271-276. 

Fuzzy logic became very popular in the last decades finding applications in a wide range of fields, e.g. 
fuzzy control [16][17], road transport optimization [2], management decision support [15], quality 
assurance [13] [14], cognitive maps [19], parameter prediction [6], student evaluation [5], machine 
learning [20], etc. 

 
Pokorádi László, Repülő eszközök hidro-pneumatikus rendszereinek matematikai 
modellezése az üzemi paraméter eltérések hatásainak vizsgálata céljából, IX. Magyar 
Repüléstudományi Napok, Budapest, 1988, p. 119–128. 

 /141 Rohács József, Repülőgép üzemi jellemzők változásainak vizsgálata, IX. 
Magyar Repüléstudományi Napok, Budapest, 1988. november 10-12., 130–144 
oldal. 

Belátható, a céltői és a feladattól függően igen sokféle eljárás, módszer alkalmazható (11. ábra). 
Közülük többet hazai Vizsgálatokban, kutatás-fejlesztésekben is sikeresen alkalmaztak. Példaként elég 
megemlíteni a jelen kiadványban fellelhető cikkek sorát. … Repülőgép hidraulika rendszer [18], 
helikopter levegőrendszer [19] modellvizsgálata. … 
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Rohács József, Rohály Gábor, Pokorádi László, Исследования возможости 
диагностирования авиационных гидравлических и воздушных систем  по данным, 
регистрированных во время нормального функционирования, "Доклады третей 
конференции по авиации, 22-24 ноября 1988 г. Будапешт", СЭВ, Отраслевое бюро 
Но 16. IV-я секция 4.10 - 4.36. стр. 

 /142 Balogh Endre, Repülőgép hidraulika rendszeren végrehajtott kísérleti mérés, 
Tudományos Kiképzési Közlemények, MH SzRTF, Szolnok, 1992/2-3, 51–63 
oldal. 

A repülőgépek üzemeltetése során gyakran tapasztalható, hogy az üzemi jellemzők az üzemidő 
függvényében eltérnek a névleges, műszaki leírásokban, üzemeltetési dokumentációkban 
meghatározott értékektől. Ezeket az eltéréseket szerkezeti és üzemeltetési hatások váltják ki, amelyeket 
a repülőgép fedélceti rendszereinek (pl. a hidraulika rendszer) anomáliái okozzák [3]. 

 

Rohács József, Pokorádi László, Óvári Gyula, Kavas László, Anomalies in Integrated 
Aircraft Systems, Proceedings of the 20th Symposium Aircraft Integrated Systems, 
Garmisch-Partenkirchen, 2000., p. 275–287. 

 /143 Báthory Zsigmond: A repülőgép mozgásának sztochasztikus modellezési 
lehetőségei, Doktori (PhD) értekezés, BME 2005., p. 112, 14. oldal 

A korainak tekinthető vizsgálatok előtérben a légköri turbulenciának a repülőgépre kifejtett 
hatásainak a vizsgálta állt [149], majd később felismerésre került a statisztikus repülésdinamika 
megalkotásának szükségszerűsége.  

 

Pokorádi László, A matematikai modellek és alkalmazásuk a repülőműszaki 
gyakorlatban, az MHTT. Légvédelmi Repülő és űrhajózási Szakosztály pályázatán III. 
díjat nyert pályamunka, 1992., Jelige: Mérnök , pp. 29. 

 /144 Czövek László, A repülőgépek repülési paramétereit rögzítő rendszerek 
integrációjának alkalmazása a légi vizsgálatok során, egyetemi doktori 
értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, Budapest, 1993., 3. oldal. 

A [… 55, …] irodalmak bemutatják a matematikai modellek alkalmazását valós rendszerek 
számítógépes szimulációjára. 

 

Pokorádi László, Üzemi paraméter-eltérések hatásainak vizsgálata a repülőgép 
pneumatikus rendszer matematikai modelljének felhasználásával, Tudományos 
Kiképzési Közlemények MH. SzRTF, Szolnok, 1993/2-3, p. 92–101. 

 /145 Czövek László, Repülési adatok alkalmazása valós repülési szituációk 
elemzésében, Doktori (PhD) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2005. 
XIV. oldal. 

A [60, …] irodalmak bemutatják a matematikai modellek alkalmazását valós rendszerek számítógépes 
szimulációjára. 
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Pokorádi László, Application of Mathematical Diagnostics for Investigation of 
Manufacturing Anomaly Effects, Informator, 5th International Confernce Aircraft and 
Helicopters’ Diagnostics, Airdiag’ 97, Warsaw 11-12 December 1997., p. 75–83.. 

 /146 Abdesselam Aomar, Effects of Hydraulic Srevo-Actuator Anomalies on 
Aircraft Dynamics, Doktori (Ph.D.) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 
1999., 107. oldal. 

On the basis of characters of mathematical equations, which describe the behavior of the system, the 
following mathematical models can be distinguished in pairs [115],[116] But here we are nothing 
only the types of mathematical models, which I have investigated. 

Static – Dynamic models 

Linear – Non-linear models 

Continuous time – Discrete time models 

Continuous state space models 

Discrete state space models 

Deterministic – Stochastic models [120] 

 
Rohács József, Keszthelyi Gyula, Fábián Tibor, Pokorádi László, A magyar repülés 
fejlesztésének tudományos feladatai, X. Magyar Repüléstudományi Napok, Szolnok, II. 
kötet, p. 206–218. 

 /147 Kiss Lajos, Perspektivikus katonai repülőgép-típusok manőver-repülőtérről 
történő üzemeltetésének néhány mérnök-műszaki kérdése, Egyetemi doktori 
értekezés, HM. ZMKA., Budapest, 1994. 10. oldal. 

Végül szeretném még megemlíteni Dr. ROHÁCS JÓZSEF [63] publikációját, melyben a magyar 
katonai repülés átalakításáról, a katonai repülés jelenlegi fejlesztési lehetőségeiről szól. Kiemeli a 
magyar állami költségvetés szűkösségének lehetséges hatásait az esetleges fejlesztésekre s egyben 
felhívja a figyelmet a katonai repülés előtt álló fontosabb feladatokra. 

 
Pokorádi László, Aerodinamika II., A súrlódásos és az összenyomható közeg 
áramlástana, főiskolai jegyzet, MH. SzRTF, 1993., pp. 170. 

 /148 Barna Péter, Területszabály, Haditechnika 2007/2, Budapest, 2007., p. 4–6. 

Mérsékelt sebességnek tekintjük a 450-500 km/h-nál kisebb sebességeket, amelyeknél a levegő 
összenyomhatósága még nem érezteti hatását, így, jelen esetben, ez a jelenség figyelmen kívül 
hagyható. [4] … 

 

… A lökéshullámok a sebesség további növelése esetén hátrahajolnak, ferde lökéshullámokká válnak, 
intenzitásuk tehát csökken, aminek következtében az ellenállási erőtényező (cx) nagyjából M = 1-nél 
éri el maximumai, majd a továbbiakban ez csökken. [4] … 

 

… Deltaszárny esetében pedig az ellenállási erő ilyen arányú csökkentése M = 2-ig lehetséges. Az M-
szám további növekedése esetén a területszabály alkalmazása ellenállásierő-csökkenést már nem 
biztosít. [4] 

 



 34

Pokorádi László, Diagnostics of the Aircraft Pneumatic System Based on Mathematical 
Modelling, Informator 4th International Conference Aircraft and Helicopters' 
Diagnostics AIRDIAG ‘95, Warsaw, 1995, p. 59–69. 

 /149 Abdesselam Aomar, Effects of Hydraulic Srevo-Actuator Anomalies on 
Aircraft Dynamics, Doktori (Ph.D.) értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, 
1999., 107. oldal. 

On the basis of characters of mathematical equations, which describe the behavior of the system, the 
following mathematical models can be distinguished in pairs [115],[116] But here we are nothing 
only the types of mathematical models, which I have investigated. 

Static – Dynamic models 

Linear – Non-linear models 

Continuous time – Discrete time models 

Continuous state space models 

Discrete state space models 

Deterministic – Stochastic models [120] 
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1999., 107. oldal. 

On the basis of characters of mathematical equations, which describe the behavior of the system, the 
following mathematical models can be distinguished in pairs [115],[116] But here we are nothing only 
the types of mathematical models, which I have investigated. 

Static – Dynamic models 

Linear – Non-linear models 

Continuous time – Discrete time models 

Continuous state space models 

Discrete state space models 

Deterministic – Stochastic models [120] 

 

Bera József, Pokorádi László, A helikopterzaj vizsgálata, Haditechnika, Budapest, 
2001/1 p. 2–5. 

 /151 Varga Béla, Noise Reduction Methods of Modern Single Rotor Helicopters, 
Bulletins in Aeronautical Sciences, XIV. vol. 1. 2002., 107–113 oldal 

Blade vortex interaction (BVI) is what we can hear when the helicopter flies slowly or banks. It is a 
sharp slap when a rotor blade strikes or just comes too o the tip vortex left by previous blade [1].  

 



 35

 

Pokorádi László, A vadveszély aktuális kérdései a katonai repülésben, Haditechnika, 
Budapest, 2005/3, p. 6–9. 

 /152 Szabó Zsolt, A madárütközés elleni védelem biztonságtechnikai megoldásai a 
repülőtereken, Repüléstudományi Közlemények, 2010/1 (HU ISSN 1789-770X) 
http://www.szrfk.hu/rtk/folyoirat/2010_1/2010_1_Szabo_Zsolt.html 

A madárral történő ütközés mind a katonai, mind a polgári szférában komoly problémát okoz, 
veszélyezteti a repülőtér biztonságát. A repülő eszközök élőlénnyel történő találkozása károkat okozhat 
a légi járműben, úgymint a hajtóművek meghibásodása, a kabintető rongálódása, a vezérsíkok 
működésképtelenné válása. 
A repülés kezdeti időszakában a légi járművek relatív lassúak és zajosak voltak, így mindkét fél fel 
tudott készülni az ütközés elkerülésére. A bekövetkezett madárütközések száma nem volt nagy, a 
keletkezett kár hamar javítható, s kis anyagi ráfordítással kezelhető volt. [2] 

 
Pokorádi L, Fülep T. Reliability in automotive engineering by fuzzy rule-based FMEA. 
In: Proceedings of the FISITA 2012 world automotive congress, lecture notes in 
electrical engineering, vol. 197. Springer, Berlin, Heidelberg; 2013. p. 793–800. 

 /153 Wei Wu and Guangxu Cheng and Haijun Hu and Qi Zhou, Risk analysis of 
corrosion failures of equipment in refining and petrochemical plants based on 
fuzzy set theory, Engineering Failure Analysis, 32, pp. 23 – 34. 
doi: 10.1016/j.engfailanal.2013.03.003, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630713001039 

Fuzzy logic (FL) is a form of logic used to handling imprecise, vague and subjective knowledge. It has 
been successfully applied in fields such as automatic control, decision analysis, expert systems, 
reliability engineering and system safety [21], [22] and [23]. 

 /154 Z.C. Johanyák: Fuzzy Modeling of Thermoplastic Composites' Melt Volume 
Rate, Computing and Informatics, Vol. 32, 2013, No 4, ISSN 1335-9150, pp. 
845-857.  

Methods belonging to the family of computational intelligence techniques have gained a large 
application area in diverse fields. For example, successful solutions have been reported in [3] in fuzzy 
modeling based image retrieval, in [10] in misfire detection in automobile engines, in [12] in multi-
robot control systems for pursuit-evasion problem, in [21] in modeling behavior-based control 
structures, in [17] in creating models for an anaerobic tapered fluidized bed reactor, in [24] in 
supporting the reliability analysis in automotive engineering, and in [25] in fuzzy control. 

 
PortikT., Pokorádi L, Fuzzy rule based risk assessment with summarized 
defuzzyfication, Proceedings of the XIIIth Conference on Mathematics and its 
Applications, University "Politehnica" of Timisoara, November, 1-3, 2012., p. 277–282. 
(ISSN 1224–6069) 

 /155 Z.C Johanyák: New Initial Fuzzy System Generation Features in the SFMI  
Toolbox, 5th IEEE International Symposium on Logistics and Industrial  
Informatics (LINDI 2013), Wildau, Germany, September 5-7, 2013, pp. 29-34. 

The SFMI toolbox provides an easy-to-use service for the generation of sparse and covering (dense) 
rule bases. It has a wide application area: it can be used for tuning of different kinds of fuzzy 
controllers [24][22], decision making systems [27], expert systems [5][23], risk assessment systems 
[21], etc. 
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Bera József, Pokorádi László, Helikopterzaj elmélete és gyakorlata, Campus Kiadó, 
Debrecen, 2010. 192 p. ISBN 978-963-9822-10-8 

 /156 Kavas László, Óvári Gyula, A XXI. század helikopterfejlesztésének néhány 
fontosabb irányzata, Repüléstudományi Közlemények, XXV. évfolyam 2013. 1. 
szám, 210-222. 
http://www.szrfk.hu/rtk/folyoirat/2013_1/2013-1-18-Kavas_L-Ovari_Gy.pdf  

A tervezők a sebesség, a hatótávolság és a manőverező-képesség jelentős javulását várják az 
átalakításoktól melynek lényeges részeként a katonai, illetve a harci helikopterekre tudományos 
igénnyel kimunkált feltételrendszer [9], valamint az egyre szigorodó környezet-, benne zajvédelmi 
előírások, konstrukciós megfontolásai [2] kiemelt figyelmet kapnak. 
 
Pokorádi László, Haditechnikai eszközök megbízhatóság-központú karbantartása, Új 
Honvédségi Szemle, 2000. 11. sz. pp. 111-124 

 /157 Lendvay Marianna, Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése, 
doktori (PhD) értekezés. ZMNE KMDI, Budapest, 2006., pp.120., 4. oldal 

A haditechnikai eszközök minőségbiztosítása tárgyában eddig végzett hazai kutatások már 
foglalkoztak a magyar katonai minőségbiztosítás és –irányítás feladataival és követelményeivel [3 - 7], 
a haditechnikai eszközök megbízhatóság-központú karbantartásával és üzemeltetési 
megbízhatóságával [8 - 10], valamint az üzemben-tartás minőségének javítására alkalmazható 
statisztikai módszerekkel [11]. 

 /158 Széll László, AZ ÜZEMBENTARTÁS ALAPKÉRDÉSEI A POLGÁRI ÉS A 
KATONAI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN, Katonai Logisztikai Folyóirat 
2012/1 p. 43-68. 

4. ábra. Meghibásodási modellek [Pokorádi László 2000] 

A középső és az „a” jelű grafikonon a jól ismert kádgörbe látható, ahol az első szakaszon egy a 
bejáratással összefüggésbe hozható - hirtelen jelentkező - meghibásodások valószínűsége olvasható le. 
A továbbiakban a meghibásodások valószínűsége közel állandó vagy enyhén növekvő tendenciát 
mutat, majd a görbe az elhasználódási szakasszal fejeződik be. A „b” görbe esetében a 
meghibásodások az elhasználódási szakasszal záródó, állandó vagy enyhén növekvő valószínűsége 
figyelhető meg. A „c” jelű grafikon a meghibásodások enyhén növekvő tendenciáját szemlélteti, de ez 
esetben az elhasználódási vagy kopási idő nem azonosítható. A „d” jelű grafikonon egy olyan esetet 
figyelhetünk meg, amikor a technikai eszköz még új és emiatt kicsi a meghibásodás feltételes 
valószínűsége, de ez később megnő egy állandó szintre. Az „e” jelű görbe állandó értékű 
meghibásodási valószínűséget (véletlen meghibásodást) szemléltet. Az „f” grafikonon kezdetben egy 
magas bejáratási hibavalószínűség látható ami lecsökken egy állandó vagy nagyon kis mértékben 
emelkedő meghibásodási valószínűség értékre.  

Ezzel kapcsolatban egy konkrét példa %-os meghibásodási valószínűségekkel alátámasztva: polgári 
repülőgépek üzemeltetésével kapcsolatos vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy az „a” típusú 
görbével jellemezhető meghibásodási valószínűség a részegységek 4%-a, a „b” 2%-a, a „c” 5%-a, a 
„d” 7%-a, az „e” 14%-a, az „f” pedig nem kevesebb mint 68%-a esetén fordul elő. Megjegyzendő 
viszont, hogy az ilyen értelmű meghibásodási eloszlás nem feltétlenül egyezik meg az iparban 
előforduló eloszlási mintákkal. Manapság a technikai eszközök egyre nagyobb bonyolultsága miatt 
jellemzően az „e” és az „f” jellegű minták a meghatározóak15 .  
15 Pokorádi László Haditechnikai eszközök megbízhatóság központú karbantartása, Új Honvédségi 
Szemle, LIV. évfolyam 11. szám 2000. november, 119. oldal   
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anyagáramlási folyamatainak modellezése, doktori (PhD) értekezés Debreceni 
egyetem, Állattenyésztési tudományok doktori iskola,146 p. 2012 

Monte-Carlo módszereknek nevezzük azokat a numerikus módszereket, amelyek a matematikai 
modellek megoldásához véletlen mennyiségeket használ fel és azok jellemzőit statikusan értékeli. 
A módszer lényege, hogy az egyes bizonytalan gerjesztésekhez rendelt valószínűség-eloszlás 
alapján véletlenszerűen választjuk ki a valószínűségi változók értékeit, amelyeket a 
szimulációs vizsgálat egy egy kísérletében használunk fel (RUSSELL és TAYLOR, 1998; POKORÁDI 
és MOLNÁR, 2010). 
 /160 Soltész Angéla; Szőke Szilvia; Balogh Péter, A kocatartás termelési és 

gazdasági kockázatának vizsgálata, Proceedings of the  Agricultural Informatics 
2013 International Conference, (ISBN 978-615-5094-09-5), p.101-110. 
http://nodes.agr.unideb.hu/ai2013/docs/AI2013_full.pdf 

A módszer legnagyobb előnye, hogy nincs szükség a sokszor igen bonyolult analitikus  
vagy numerikus módszerekkel történő modellalkotásra, hanem „csupán” véletlen számok  
gyors és hatékony generálásával válaszolhatók meg a feltett kérdések (Pokorádi és Molnár  
2010). 
 /161 Zákányi Balázs, A DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase Liquid) típusú 

szennyeződések felszín alatti transzport-folyamatainak szimulációja, doktori 
(PhD) értekezés, Miskolci Egyetem, MIKOVINY SÁMUEL 
FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA, Miskolc, 2013. p 120. 
http://midra.uni-
miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_15833_section_8415.pdf 

85. oldal:  Az első módszert széles körben alkalmazzák különböző események lehetséges 
kimeneteleinek és azok valószínűségeinek szimulációjára, amikor a bemenő paraméterek 
bizonytalanok (Pokorádi, Molnár, 2010). 
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