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Köszöntı 
 

 

A 130 éves f ıiskolánk jubileumi évében szeretettel és tisztelett el 

köszöntöm a Budapesti M őszaki F ıiskola hallgatóit és oktatóit, 

valamint a határon túlról érkezett el ıadókat és a középiskolák 

kiemelked ı tehetség ő diákjait a Magyar Tudo mány Ünnepe 

rendezvénysorozat részeként szervezett X X XI V. Tudo m ányos 

Diákköri Konferencián. 

Minden alkalom mal büszkék vagyunk, hogy f ıiskolánk hallgatói 

ered ményes T D K dolgozataikkal már rendszeresen és s ikeresen 

szerepelnek tudo mányos fórumokon, hazai és nemzetkö zi 

tudo mányos konferenciákon is. 

Tisztelet és köszönet és illeti a konzulenseket is,  akik vezetik és 

irányítják a hallgatói kutatásokat. Segítségük nélk ül ne m jönnének 

létre ilyen színvonalas tudo mányos diákköri munkák.  Köszönet a 

Bíráló Bizottság tagjainak is, a lelkes és odaadó s egítségükért. 

Re mélem, hogy a tudományos kutatás els ı sikerei, ered ményei 

után folytatják kutató m unkájukat és életük során k a matoztatni 

fogják kutatásaikat, gyarapítják F ıiskolánk jó hírnevét. 

A résztvev ıknek eredményes és sikeres el ıadást kívánok a 

Budapesti M őszaki F ıiskola X X XI V. Tudo mányos Diákköri 

Konferenciáján. 

Budapest, 2009. nove mber 12. 

 

 

 

Borbély Endre 

B M F T D T elnöke 
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Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai 

Mérnöki Kar
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KORSZERŐ PVD BEVONATRENDSZEREK 
FORGÁCSOLÓKÉPESSÉGI VIZSGÁLATA 

 
Ri móczi Balázs  

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, V. évf. 

K onzulensek: Dr. Sipos Sándor f ıiskolai docens 

   Bíró Szabolcs intézeti m érnök 

   Csuka Sándor intézeti mérnök 

K ulcsszavak: PV D  bevonat, nanoko m pozit bevonat, 

forgácsolóképesség 

A dolgozat összefoglalja a fizikai rétegfelvitelkor  (PV D) 

alkalmazott hagyo mányos bevonatokat, azok alkalmazá si 

körülményeit és ismerteti a rétegek forgácsolóképes ségre gyakorolt 

el ınyös hatását. Be mutatja a nanoko mpozit (nAlTiN+aSi3 N4) alapú 

bevonatokat, és tárgyalja a legkorszer őbb, 2009 közepén kifejlesztett 

bevonatrendszereket is. 

A forgácsolóképességi vizsgálatokat több neves gyár tó cég 

ke ményfém lapkáira felvitt, különféle bevonatrendsz erek 

összehasonlításával végzi. A forgácsolóer ı, a forgácsképz ıdés és a 

felületi érdesség el ıállító-képesség értékelése után az egyes 

bevonatok tartós vizsgálatának ered ményeib ıl következtetéseket von 

le az alapanyag-változatok és a bevonatrendszerek a lkalmazásának 

hatékonyságáról. 

A vizsgálatok az egységnyi hosszra vonatkoztatott k öltségek 

összehasonlításával zárulnak, megadva a legkedvez ıbb bevonati 

változatok rangsorát is. 
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MIKROKEMÉNYSÉG ÉS A FELKEMÉNYEDÉS 
VÁLTOZÁSA A FORGÁCSOLT FELÜLETEN 

 
Szabó Ta más 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, V. évf. 

K onzulensek: Dr. Palásti Kovács Béla f ıiskolai tanár 

         Bíró Szabolcs intézeti mérnök 

          Borossay Béla intézeti mérnök 

 
K ulcsszavak: forgácsolt felület, felkeményedés, mik roke ménység-

mérés 

 

A dolgozat f ı témája a forgácsolt felület min ıségét 

befolyásoló tényez ık vizsgálata, ezen belül összpontosítva azon 

tényez ık megfigyelésére, amelyek nagyban hozzájárulnak a 

forgácsolt felület felkeményedésének megváltozásáho z, illetve 

befolyásolásához. 

A dolgozat f ıbb részében be mutatásra kerül egy olyan 

vizsgálati módszer, melynek segítségével bem utathat óvá válik a 

felkeményedés, mint jelenség. A mikroke ménység-méré ssel kapott 

ered ményekb ıl szemléltetni lehet majd a forgácsolt felületek eg yes 

rétegeinek mélységében kialakult keménység-változás okat. 

A dolgozat befejezésében a kapott mérési adatokból 

következtetve megállapíthatók a forgácsolt felület felkeményedését 

befolyásoló tényez ık és a meg munkált anyag szerkezetében létrejött 

változások. Ismertetésre kerül a felkeményedett fel ületi réteg 

hatásának egyes el ınyös (pl.: a felületi keménység növekedése, mely 

az alkatrész élettartamának meghosszabbodásához vez ethet), és 

hátrányos (pl.: a felület keménységének növekedéséb ıl adódó, 

további forgácsolás során fellép ı nagyobb szerszám szélkopás) 

szempontjai, illetve a gyakorlatban használt gyártá si módszerekre 

való hatása. 
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KÜLÖNBÖZİ KEMÉNYFÉM LAPKÁRA FELVITT 
BEVONAT-KOMBINÁCIÓK KOPÁSVIZSGÁLATA 

 
Tállai Péter, Halász Gábor  
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, III. évf. 

K onzulensek: dr. Sipos Sándor f ıiskolai docens  

   Nikitscher Ta más intézeti mérnök 

   Csuka Sándor intézeti mérnök 

 

K ulcsszavak: keményfém lapka, PV D-bevonat, kopási 

mechanizmus 

 

A  dolgozat a korszer ő konstrukciójú, szerelt kivitel ő 

ho mlok maró újonnan fejlesztett és hagyo mányos PV D-b evonattal 

ellátott keményfém lapkáinak kopásmechanizmusával f oglalkozik. 

A  tanulmány röviden összefoglalja az alap keményfé m ekre 

felvitt különböz ı struktúrájú bevonatokat és azoknak a lapkák 

kopására kiható tulajdonságait. A rendelkezésre áll ó hét különböz ı 

alap ke ményfémre felvitt bevonat-ko mbinációt azonos  körülmények 

között vizsgálja. A dolgozat f ıként a kopási mechanizmusok 

megfigyelésére, valamint a lapkákon kialakuló hátko pások 

sztereomikroszkópos mérésére terjed ki. 

Az összeállítás az egyes bevonati rétegek és alap 

ke ményfémek ko mbinációkra alkalmassági sorrendet ál lapít meg a 

gyakorlati alkalmazások számára. Vizsgálja azt is, miként 

befolyásolják a különböz ı összetétel ő és tulajdonságú ke ményfémek 

a bevonatok tapadási hajlamát. 
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KÉPLÉKENYALAKÍTÓ TECHNOLÓGIÁK 
TERVEZÉSE SAJÁT FEJLESZTÉSŐ SZOFTVERREL 

 

M ucsi András 

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulens: Dr. Horváth László f ıiskolai docens 

 

K ulcsszavak: folyásgörbe, súrlódás, lágyítás 

 
Napjainkban a fémes anyagokból készített alkatrészek egyik legfontosabb 

gyártástechnológiája a képlékeny hidegalakítás. Az eljárással nagy 
méretpontosságú, tervezhetı szilárdságú tárgyak állíthatók elı. 

Az alkatrészgyártás elsı lépése a gyártási technológia megtervezése, 
ellenırzése, illetve esetleges konstrukció változtatási javaslat a könnyebb 
gyárthatóság érdekében. Alapvetı gyártási technológiák közé sorolhatjuk a 
zömítést, redukálást, a folyató eljárásokat, falvékonyítás nélküli és falredukciós 
mélyhúzást. A gyártáshoz az alakító szerszám méretezésére is szükség van, amit a 
technológiákból adódó nyomásokból, terhelésekbıl határozhatunk meg. A súrlódás 
igen nagy hatással van a technológiák erıszükségleteire, ezért annak pontos 
ismerete feltétlenül szükséges a technológia tervezéséhez. Az alakítás során fellépı 
erıket szintén nagymértékben befolyásolja az alakítandó darab anyagminısége, 
ami a folyásgörbe paramétereiben jelenik meg. Tehát a folyásgörbe pontos 
ismerete is szükséges a technológia megbízható tervezéséhez. A hidegalakítás 
hatására az anyag szilárdsága nı, a fémek keményednek. Bizonyos mértékő 
alakváltozást túllépve azonban törés következik be. Ha a végsı geometria elérése 
érdekében nagyobb helyi alakítást szeretnénk alkalmazni, mint amit az anyag 
hajlandó elviselni, az egyes alakító mőveletek közé olyan eljárást kell beiktatni, 
mely során a fém visszanyeri alakváltozó képességét, vagyis lágyítatni kell. A 
lágyítás valójában azt jelenti, hogy az alakított szerkezet még szilárd állapotban – 
tehát a gyártmány makroszkópos alakját megırizve – megváltozik, a torzult, 
keményedett krisztallitok helyett új, az egyensúlyihoz közelebbi állapotú, kevesebb 
rácshibát tartalmazó kristályok alakulnak ki, vagyis a fém újrakristályosodik.  

A dolgozat célja egy olyan szoftver kifejlesztése, melynek egyszerően, 
gyorsan és megbízhatóan tervezhetünk alapvetı gyártási technológiákat, súrlódási 
tényezıt és folyásgörbe paramétereket generálhatunk mérési eredmények 
felhasználásával, illetve az alakított alkatrész lágyítási technológiáját is 
megtervezhetjük. 
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MARÓSZERSZÁM VÉGESELEMES MÓDSZERREL 
SEGÍTETT TEVEZÉSE 

 

M ihályi Gerg ı, Halász G ábor  
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulensek: Horváth Richárd intézeti mérnök  

    Ländler József mérnöktanár 

    dr. Sipos Sándor f ıiskolai docens 

 
K ulcsszavak: szárasmaró tervezése, maródeformáció, optimalizálás 

 

A  dolgozat megfogalmazza azokat az okokat, a melyek a 

végeselem- módszer alkalmazását teszik szükségessé e gy szárasmaró 

tervezése kapcsán. Röviden összefoglalja a legfonto sabb 

konstrukciós törekvéseket, amelyeket egy szerelt ki vitel ő, nagy 

el ıtolással m őköd ı (high feed milling, HF M) maróval szemben 

támaszt a forgácsolási folya mat. 

A  dolgozat f ı témája a maródeformáció optimalizálása, 

amelyet végeselem-m ódszerrel vizsgál. A maró gyártá si 

körülményeinek (m őveletek, szerszámgépek, felmerül ı nehézségek) 

rövid összefoglalása után ismerteti a tervezett mar ó alkalmazása 

során szerzett tapasztalatokat, a kísérlettervezésk or (DoE) 

megvalósított beállításokat, illetve a maráskor kel etkez ı er ık on-line 

mérési eredményeit.  

A  dolgozat végül a tervezett prototípus és egy, a k ereskedelmi 

forgalomból származó, hasonló céllal alkalmazott ma ró kísérleti 

eredményeinek összehasonlításával és értékelésével zárul. 
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A CLOOS ROMAT SOROZAT AZ ÍVHEGESZTÉS 
ROBOTIZÁLÁSÁBAN 

 
Pintér Kristóf  

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, II. évf. 

K onzulens: Dr. Bagyinszki Gyula f ıiskolai tanár 

 
K ulcsszavak: gépesítés, ívhegesztés, robotjellemz ık 

 

„A hegesztés gépesítése a minıség létrehozásának hatékony eszköze, 
és mint ilyen alkalmas a gyártási költségek jelentıs radikális 
csökkentésére.” 
 

A dolgozat témája - a B M F Bánki Donát Gépész és 

Biztonságtechnikai Mérnöki Karán beüze melésre kerül ı ívhegeszt ı 

robot kapcsán - a hegesztés gépesítése. A dolgozat az ívhegeszt ı 

robotok sajátosságaira koncentrál, így kitér az ívh egeszt ı robotok 

történetére - mind nemzetközi, mind hazai viszonyla tban - a 

kezdetekt ıl napjainkig. Elemzi a fejlesztések f ıbb okait és 

irányvonalait, az els ı célgépekt ıl a ma használt berendezésekig. 

Külön fejezet tárgyalja a ma használt ívhegeszt ı robotok 

programozását és vezérlését, geo metriai felépítésük et, érzékel ı 

berendezéseiket és mozgás-koordinációjukat. A ma Ma gyarországon 

üze mel ı berendezések gyakorlati tapasztalatain keresztül m utatja be 

az ívhegeszt ı robotok felmerül ı hátrányait, valamint a még bennük 

rejl ı lehet ıségeket is, amelyek a jöv ıben meghatározzák a 

fejlesztésüket.  

A F ıiskolán üzemel ı ívhegeszt ı robottal foglalkozva, a 

dolgozat áttekinti a berendezés m őködését, programozását, a 

mőködtetéséhez fontos alapismereteket valamint a bizt onság-

technikáját. A hegesztés robotosításának sajátosság aira és 

jellegzetességeire koncentrálva hasonlítja össze a berendezés 

technológiai paramétereit egyéb berendezésekkel, va lamint a 

hagyo mányos kézi hegesztéssel. 
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MINİSÉGI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A 
HAZAI NYERSTEJ-TERMELÉSBEN 

 

Steierlein Her man  
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, 

Min ıségügyi Szak mérnök/szake mberképzés, II. évf. 

K onzulens: Dr. Galla Jánosné f ıiskolai docens 

 

K ulcsszavak: versenyképesség, min ıség meghatározás, min ıség 

fejlesztés 

 

A  dolgozat témája annak hangsúlyozása, hogy nehéz 

versenyhelyzetben is milyen fontos a min ıségre koncentrálni, 

ugyanis a versenyképességet meghatározza a min ıségi szempontokra 

való odafigyelés. 

A  nyerstej min ısége hatással van a feldolgozhatóságra és 

élelmiszerbiztonságra. A  dolgozat részletesen ismer teti min ıség 

meghatározásának mérési módszereit. 

A  dolgozat harmadik része ajánlatot tesz min ıségi szemlélet 

meghonosítására, min ıségi technikákat ajánl a min ıség fejlesztésére, 

a veszteségek feltárására és elhárítására. 
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J-17-ES IGBT-S ERİSÍTİ TERVEZÉSE 
BIZTONSÁGTECHNIKAI FELHASZNÁLÁSRA 

 
Ifj. Répás József  

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai  

M érnöki Kar, MSc. I. évf. 

K onzulens: Hell Péter biztonságtechnikai mérnök 

 

K ulcsszavak: IGBT tranzisztor, er ısít ı, hangágyú 

 

A dolgozatban be mutatott tudo mányos munka arra irán yult, 

hogy a térvezérlés ő tranzisztorok ( M O SFET) továbbfejlesztése során 

létrejött szigetelt kapujú bipoláris tranzisztor (I nsulated-Gate Bipolar 

Transistor, IGBT) felhasználásával olyan er ısít ıt tervezzünk, amely 

alkalmas biztonságtechnikai felhasználásra. 

A dolgozat f ı témája a szigetelt kapujú bipoláris 

tranzisztorral felépített er ısít ı tervezése, amely felhasználható 

ultrahangos riasztásra és hangágyúként való felhasz nálásra. Az IG B T 

tranzisztorok a feszültséger ısítés és áramer ısítés területén egyaránt 

jeleskednek. A tervez ım unka során nagy teljesítmény ő hangágyú 

teljesítmény fokozatának létrehozása volt a cél. 

M egállapítást nyert, hogy az IGBT tranzisztorok nég yzetes 

karakterisztikája, bipoláris kimenete, magas áramte rhelhet ısége, 

csakne m veszteség nélküli er ısítése, magas hatásfoka, gyors 

kapcsolási jellemz ıi miatt alkalmas nagyteljesítmény ő 

teljesítményer ısít ıben való alkalmazásra. Ez alapján felhasználható 

ultrahangos riasztó és hangágyú tervezésénél. A dol gozatban 

ismertetésre kerül a félvezet ı elemek fejl ıdése és m őködése, a 

tervezés lépései, majd a kész kapcsolás áramköri te rvei. Távlati cél 

az er ısít ı megbízhatóságának vizsgálata. 
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MECHANIKUS TITKOSÍTÁS 
 

D udok Roland 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, III. évf. 

K onzulens: Barányi István f ıiskolai tanársegéd 

 

K ulcsszavak: II. világháború, Enigma, Magyar Dió 

 

A dolgozat ismerteti a II. világháborúban alkalmazo tt 

elektromechanikus és mechanikus eszközök közül az E nigmát, 

valamint a Magyar Diót. 

Betekintést ad az ezekhez technikai háttérrel szolg áló 

találmányokba - Hágelin gépbe, valamint a Vigenére kódolásba - 

ezek technikai fejl ıdésén keresztül nyo mon követhet ı az Enig ma, 

valamint a Magyar Dió kialakulása. Ismerteti ezen e szközök el ınyeit 

és hátrányait, illetve azt, hogy ezek milyen hatáss al voltak a kezel ı 

személyzetre harcászati körülmények között. 

Összefoglalásul levonja a személyes konzekvenciát, 

kiértékelve a fent említett két készüléket. 
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BIOMETRIKUS SZEMÉLYAZONOSÍTÁS 
ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN 

 

Szabó Dávid  
Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai  

M érnöki Kar, MSc. I. évf. 

K onzulens: Papp József f ıiskolai tanársegéd 

 

K ulcsszavak: alkalmazhatóság, jogi háttér, adatvéde lem 

 

Részletesen be mutatásra kerülnek a magyarországi 

alkalmazási helyek, továbbá az egyéb alkalmazhatósá gi lehet ıségek 

is. 

Ismertetésre kerülnek, hogy milyen biometrikus azon osítási 

lehet ıségek vannak és hogy ezen azonosítási m ódoknak mily en a 

jogi háttere. A dolgozat a személyes adatvédelem mel  kapcsolatos 

kérdéseket is számba veszi. 

A telepítés, felhasználás során felmerül ı el ınyökre és hátrányokra is 

kitér. 
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VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS VAGYONVÉDELEMMEL 
KOMBINÁLVA 

 

Szıke Milán Gábor  
Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai  

M érnöki Kar, MSc. I. évf. 

K onzulens: Papp József f ıiskolai tanársegéd 

 

K ulcsszavak: védelmi rendszer, illeszt ı modul, programozás 

 
Egy illesztı modult kell kifejleszteni, amelynek az állapota 

vagyonvédelmi központ egyes zóna-bemenetein kijelezhetı, a központ 
programozható kimenetein keresztül vezérelhetı, továbbá fali villanykapcsolókról 
is mőködtethetı és már meglévı épület infrastruktúrájába minimális átalakítással 
beilleszthetı legyen. Egy olyan eszköz létrehozása a cél, amelyet vagyonvédelmi 
központhoz lehet illeszteni és nem a védelmi rendszer elemeinek a része. 

Az eszköz egy illesztı modul, aminek az egyik funkciója az, hogy a 
hálózati 230V-ról mőködı bistabil, egy áramkörös villanykapcsolókat kiváltva 
monostabil kapcsolókra, a jelüket feldolgozza. A másik funkciója pedig nem más, 
minthogy szintillesztést hajt végre a vagyonvédelmi központ és a kapcsoló között 
azért, hogy visszajelzést kaphassunk a kimenet állapotáról, és a központ 
vezérelhetı kimeneteire (PGM) is rá lehessen kötni. Ezeken a kimeneteken 
keresztül szintén lehetséges a kapcsolás. 

Szó esik részletesen a felmerülı esetleges alternatív megoldásokról, és 
azok megvalósítási lehetıségeirıl is. A megfelelı szempontokat figyelembe véve 
kidolgozásra kerülnek a rendszer egyes részegységei. Ezek az egységek egyenként 
megvizsgálásra kerülnek, majd a kész áramkör összeállítása is megtörténik. 
Elıször próbapanelon valósul meg a tesztelés, majd ha minden funkció 
megfelelıen mőködik, akkor elkészül az egység nyomtatott huzalozású áramköri 
(NYÁK) rajza is. A gyártástechnológia kiválasztását követıen legyártásra kerül a 
készülék, és széleskörő tesztelésnek lesz kitéve. Ezek után a vagyonvédelmi 
központhoz történı illesztés megfelelı programozása kerül kidolgozásra, ami nem 
áll másból, mint a kezelı egységen történı visszajelzésbıl és a PGM kimenetek 
beállításából. A dolgozat ajánlásokat nyújt a továbbfejlesztési irányzatokra, és arra 
is, hogy ne csak egy eszközt lehessen integrálni a vagyonvédelmi központokkal, 
hanem modulok egész sorát lehessen rákapcsolni a rendszerre. 
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A MOHI ATOMERİMŐ BIZTONSÁGTECHNIKAI 
FELÜLVIZSGÁLATA 

 

İszi Arnold 

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai  

M érnöki Kar, MSc. I. évf. 

K onzulens: Dr. habil. Kovács Tibor BSc MSc szakirán y felel ıs 

 

K ulcsszavak: er ımő, reaktor, blokk 

 

A dolgozat célja, hogy feltárja a Szlovák Köztársas ág 

területén elhelyezked ı m ohi V V E R 440/213 típusú reaktorokkal 

felszerelt atomer ımő felmerül ı biztonságtechnikai hiányosságait és 

megoldást mutasson ezekre a feltárt kritikus pontok ra. Dolgozat 

részletesen ismerteti az objektum földrajzi elhelye zkedését, a terület 

szeizmológiai állapotát, a vízellátás jelenleg kiép ített rendszerét, 

ezután bemutatja az er ımő mőködési elvét. 

A dolgozat f ı része kitér a már m őköd ı blokkokra, be mutatva 

azok építését valamint üze mszer ő mőködését, majd az építés alatt 

álló blokkok történetét, a munkálatok jelenlegi áll apotát, majd végül 

az er ımő befejezésének további fázisait doku m entálja. A dol gozat 

vizsgálja a kontén ment integritásának határait. 

A dolgozat befejez ı része elemzi az atomenergia 

fenntarthatóságát, majd kitér más atomer ımővek m őködésére. Végül 

számításokat tartalmaz a mohi atomer ımő gazdasági helytállásának 

megítélésére. 



 17  

SZÁMÍTÓGÉPEK STABILITÁSÁNAK ÉS 
TELJESÍTMÉNYÉNEK NÖVELÉSE ALTERNATÍV 

HŐTÉSI ELJÁRÁSOK HASZNÁLATÁVAL 
 

Berek Csaba Attila  
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai  

M érnöki Kar, MSc. I. évf. 

K onzulens: Dr. Sz őcs Endre f ıiskolai adjunktus 

 
K ulcsszavak: h ımérséklet, teljesítmény, élettartam 

 
Napjainkban a személyi számítógépek egyre fontosabb szerepet 

töltenek be, ezért azok stabil mőködése a mindennapi élethez 
elengedhetetlenné vált. Itt nem csak a különbözı szolgáltatók 
számítógépeirıl van szó, hanem az otthonokban fellelhetı számítógépekrıl 
is. 

Számítógépek mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy az 
alkatrészeinek hımérséklete egy bizonyos szintet ne haladjon meg, mert 
akkor visszafordíthatatlan folyamatok indulnak meg bennük, és 
funkcióiknak egy részét elveszíthetik. Ennek az elkerülésére általában 
elegendı a gyári hőtırendszer. Azonban, ha a mikroprocesszorok 
huzamosan a maximálisan megengedett hımérséklet közelében mőködnek, 
lecsökken az élettartamuk, és a legkülönfélébb hibák lépnek fel 
számítógépek mőködésében. Ilyen hiba a lassulás, a fagyás, ami egy fontos 
folyamat közben (pl.: interneten keresztüli pénzátutalás közben) rendkívül 
komoly problémát okozhat a felhasználónak. 

Alternatív hőtési eljárások alkalmazása esetén a számítógép 
alkatrészeinek maximális hımérsékletét az optimális hımérséklet 
környezetében tarják, ami növeli az élettartamot és lehetıvé teszi azt, hogy 
a gyári beállításoktól eltérıen megnövelt teljesítménnyel üzemeljen, akár 
hosszútávon is. Ez lehetıvé teszi azt, hogy több éves készülékek még ma is 
használható sebességőek legyenek, ezen felül ezzel a beavatkozással az 
alacsonyabb teljesítményő (és értékő) számítógépek használhatók 
komolyabb feladatokra is. 
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LEVEGİT A VÍZNEK II. 
 

Laguel Endre  
Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulensek: Szakács Ta más f ıiskolai adjunktus 

  Dr. Kutasi Istvánné f ıiskolai docens 

 

K ulcsszavak: leveg ıztetés, áramlástechnika, félem pirikus modell 

 

Az el ızı évi azonos cím ő T D K dolgozat folytatásaként, a 

leveg ıztetés áramlástechnikai alapjaira támaszkodva megal kotásra 

került egy félempirikus modell. Ez az összefüggésre ndszer 

megbízható ered ményekkel szolgál a leveg ıztetés fontosabb 

problémáihoz. 

A jelenség vizsgálata elvezetett egy új gépcsalád t ervezési 

alapjaihoz, egy m őköd ıképes prototípus is napvilágot látott, ami 

2009. szeptember 29-én sikeres próbaüze met produkál t. 

Ennek alapján a dolgozat a vegyes közeggel üze mel ı 

áramlástechnikai berendezések tervezéséhez, méretez éséhez, 

valamint más áramlástani jelenségek vizsgálatához n yújthat 

segítséget. 
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GONIOFOTOMÉTER KIFEJLESZTÉSE LED-EK 
VIZSGÁLATÁHOZ 

 

M olnár János, Parócai M árk 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulens: Molnár Károly Zsolt f ıiskolai tanársegéd 

 

K ulcsszavak: fénytechnika, fotometria, fényer ısség-eloszlás 

 

A dolgozatban egy fényeloszlás mérésére alkalmas 

mérımőszer tervezésének folyamata, a konstrukció felépíté se, 

mőködése kerül ismertetésre. 

A dolgozat bemutatja, hogy egy világító test m őködése során 

milyen fotometriai paramétereket, milyen módon kell  mérni, továbbá 

a mérési pontosság növelésének metodikáját, annak t esztelését és 

értékelését. 

A dolgozat tartalmazza a szerkezet gépészeti, elekt ronikai és 

számítástechnikai (mechatronikai) leírását, valamin t bemutatja a 

szerkezet m őködését, az adatok rögzítésének m ódját, illetve azo k 

hasznosságát. 
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OKTATÓI MODELL BOSCH PLC SZÁMÁRA, AHOL 
EGY PLC-VEL VEZÉRELT VASÚTI 

ÚTKERESZTEZİDÉS MŐKÖDİ MODELLJE 
VALÓSUL MEG 

 

Gé mesi András, Mayer Ta más  
Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulens: Nagy István f ıiskolai adjunktus 

 
K ulcsszavak: PLC, modell, programozás 

 

A  dolgozat témája egy B OS C H C L150 típusú PL C-vel 

vezérelt vasúti útkeresztez ıdés modellezése. A LE D-es szemléltet ı 

m odellen jól látható a vonatok mozgása, a jelz ılámpák m őködése, 

így bemutatható a PLC programozása. 

A  vonatok mozgása kezd ı és végpontok definiálásával 

valósul meg, melyek megadására nyo mógo mbok szolgáln ak. 

Egyszerre maximu m két szerelvény mozgása biztosítot t, melyek 

indításához egy el ıre kinevezett ST A R T  go mb szükséges. 

Prioritásuk id ıhöz kötött, így a melyik el ıbb érkezik, az halad át 

el ıbb, közben a másik várakozik a bejárati jelz ınél vagy a kitér ıben. 

A  program az útvonalakat úgy állítja be, hogy a két  vonat ne 

ütközhessen össze. Ennek megfelel ıen beállítja a váltókat, m őködteti 

a jelz ılámpákat. A vezérlés felfogható vasúti 

biztosítóberendezésként is. 
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HIBRID VILLAMOS JÁRMŐVEK KÖRNYEZETI 
TERHELÉSÉNEK RÖVID GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE 

 

H ugyecz Ta más  
Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulens: Kerekes Sándor mestertanár 

 
Kulcsszavak: károsanyag-kibocsátás, hibridizálás, hatótávolság 

 

A  dolgozat részletesen ismerteti a hibrid villamos járm ővek 

fogalmát, felépítését, illetve csoportosításukat, v alamint a 

hibridizálás mértékét. Kitér az egyes hibrid járm ővek 

hatótávolságára, valamint példákon keresztül ismert eti a károsanyag-

kibocsátásukat. 

A  dolgozat kitér a hibrid gépjárm ővek akkum ulátorainak 

feltöltéséhez szükséges villamos energia el ıállításának környezeti 

hatásaira, az er ımővek károsanyag-kibocsátásaira, illetve 

csoportosításukra. 

Végül a dolgozat összegzi, hogy vajon e me új techno lógiával 

valóban spórolhatunk-e a károsanyag-kibocsátással, vagy közvetett 

m ódon nem ártunk-e ezzel még többet környezetünknek . 
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SZEMÉLYGÉPJÁRMŐVEK BIOETANOLLAL VALÓ 
ÜZEMELTETÉSE 

 
K asza Gábor, Tölgyesi Attila 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulens: Szakács Tam ás f ıiskolai adjunktus 

 
K ulcsszavak: megújuló energiaforrás, károsanyag-kib ocsátás, autó-

átalakítás 

 

A  dolgozat kitér a bioetanol, mint megújuló energia forrás 

fontosságára, bemutatja a gyártását, tulajdonságait  és környezeti 

hatásait. 

Fı témája az etanol gyakorlati alkalmazása. Egy Opel Vectra 

2000-16v és egy B M W  E36 328i átalakításán mutatja b e, hogy 

milyen változtatásokat kellett elvégezni az etanolo s üzemeltetéshez. 

Részletesen ismerteti az átalakítás során az autók teljesítményén, 

nyo matékán, fogyasztásán és károsanyag-kibocsátásán  történt 

változásokat. 

A  dolgozat az etanollal való üzemeltetés és az ehhe z 

szükséges feltételek megteremtésének a költségeit i s ismerteti. 
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JÁRÓKEREKEK EVOLÚCIÓJA 
 

Laguel Endre  
Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka r, IV. évf. 

K onzulensek: Szakács Ta más f ıiskolai adjunktus 

  Dr. Ruszinkó Endre f ıiskolai docens 

 

K ulcsszavak: örvénygépek, járókerekek, geo metriai j ellemz ık 

 

A dolgozat ismerteti az örvénygépek két legf ıbb fajtáját, és 

ezeken belül végigköveti az egyes keréktípusok kons trukcióit, 

id ırendben tekintve át. A járókerekek fejl ıdése számos sze mpont 

szerint ment végbe, melyet felsorolni sem könny ő, így a dolgozat a 

geo metriai jellemz ıkre fókuszál, amelyek különböz ı közegek 

szivattyúzására lettek kifejlesztve. 

Kevés irodalmi háttér miatt e dolgozat óvatos próbá lkozás 

arra, hogy rendszerezze, összegezze az elmúlt több mint egy 

évszázad fejlesztéseit. Ezekkel szeretne túlmutatni  a néhány képlettel 

ellátott, vázlatrajzokkal megvalósított tankönyvi f ormulán, mivel 

ne m csupán a hagyo mányos radiális átömlés ő kereket ismerteti. 

A dolgozatban tizenegy, említésképpen pedig még egy  

járókerék található meg, melyek mind örvénygépek, s  ahol 

rendelkezésre állt évszám, ott az is meg van adva. 
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Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kar 
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AUTOMATIZÁLT HANGVEZÉRLÉS 
 

Börcsök Ádá m 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki F ıiskolai Kar, I. évf. 

K onzulens: La már Krisztián f ıiskolai adjunktus 

 

Ez a dolgozat részletesen be mutat egy egyszer ő hétköznapi 

szobát, amiben a szokásos elektronikus használati t árgyak (lámpák, 

T V, hifi-torony, számítógép, ablaksötétít ı) automatizáltan 

mőködnek, és kapcsolók, vagy go mbok helyett a hangunk kal tudjuk 

bármikor, bármelyik eszközt ki-, vagy bekapcsolni. 

A T D K dolgozat f ı témája a módszer részletes ismertetése, 

ahogyan létre lehet hozni azt a rendszert, amivel e redményesen, a 

gyakorlatban használhatjuk a hangunkat, mint távirá nyítót a szoba 

valamennyi eszközéhez. 

A befejez ı rész be mutatja az elképzelésekkel kapcsolatos 

elvi, és kivitelezési hibákat, és a hibák lehetsége s megoldásait, 

javításait. 
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HÁLÓZATI ÉBRESZTİÓRA ÁTALAKÍTÁSA 
JÁRMŐVEKHEZ 

 
De me Sá muel 

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki F ıiskolai Kar,  

Auto matika Intézet, I. évf.  
K onzulens: La már Krisztián f ıiskolai adjunktus 

 
A készülék célja egy kék LE D-es hétszeg menses kijel zıs óra 

átalakítása gépjárm ővekben történ ı használatra.  

A régebbi járm ővekben nincs id ımérı eszköz így igény 

esetén ezt utólag kell beépíteni. A beszerezhet ı autós órák közt 

szinte csak LC D kijelz ıs órák vannak. A készülék egy régebbi 

Ya maha Mint robogóhoz készült ahol id ımérı egység ne m található. 

Mindenki számára fontos a pontos id ı tudása így a motoron vagy 

autóban utazóknak is. Az autós órákat tesztelve a s ötétben 

közlekedés közben alig látni mennyi az id ı, karórát nézegetni ne m 

mindig kényelmes, f ıleg ha többréteg ő motoros ruha van az e mberen 

és többek közt balesetveszélyes. 

Az órás LE D kijelz ık nagyon er ıs zavaró fénnyel világítanak 

este így ezen csökkenteni kellett, manuális beállít ással, illetve 

automata fényer ı szabályozással, mivel a napközbeni er ıs napsütés 

esetén is látható kell, hogy legyen. 

A készüléket akku mulátoros üzemre át kell alakítani . 

Speciális igény, hogy a készülék tudjon „halott” mó dba kerülni, 

vagyis látszólag ne m m őködni egy küls ı be menetr ıl vezérelve. A 

m otor leállítása után is készenlétben kell, hogy m a radjon az óra, csak 

gyújtás vagy kézi bekapcsolás esetén legyen a kijel zınek fénye. Az 

óra a lehet ı legköltséghatékonyabban legyen el ıállítható, 

üze meltethet ı és után gyártható.  

Az egyéb igények az építés és a tesztüze m folytán 

derülhetnek majd ki, ezek megoldása és a leginkább felhasználó 

barát kialakítás a célom. 
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HASZNOSÍTATLAN ÉS HASZNOSÍTHATÓ 
ENERGIÁK KINYERÉSE  

 
De me Sá muel 

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki F ıiskolai Kar,  

Auto matika Intézet, I. évf.  
K onzulens: La már Krisztián f ıiskolai adjunktus 

 
Dolgozatom célja a kinyerhet ı és a fölöslegesen elpazarolt 

energiák begy őjtésének és hasznosításának a felkutatása. 

Az Föld tele van kiaknázatlan energiaforrásokkal, m elyek 

arra várnak, hogy kinyerjük ıket. Sok közülük az emberi butaság és a 

megegyezni nem tudás és a jogok miatt körülményes, egyesek a nagy 

beruházás és hosszú id ı utáni megtérülés miatt.  

Az egyik ötletet a f ıiskola Neu man épületében lev ı 

forgóajtók és a bevásárlóközpontok motoros ajtói ad ták, a mi lenne, 

ha ne m mi fizetnénk a forgatásukért, hane m az áthal adó azzal, hogy 

megforgatja. (Valamit valamiért elv) Egy másik ötle t ennek az 

egyszer őbb változata a nem forgóajtós változat. 

Természetesen ezen megoldások ne m állandó energiát 

szolgáltatnak, hane m csak szakaszosat. A reggeli ér kezések és az esti 

távozásokkor fél óra alatt viszonylag folytonos fes zültséget 

nyerhetünk nagyobb igénybevétel esetén 

E mberi- állati fel nem használt mozgási energia has znosítása 

is egy jó ötlet, mely a dina mós nyo mkodós-lámpából indult ki. Ha e 

lámpát a nyo mható részével lefelé a talpunkra er ısítjük megfelel ı 

m ódon, akkor minden lépésünkkor mikor nyo mjuk a Föl det a 

lépésünkkel feszültséget fejlesztünk, ami viszonyla g folytonos. A 

fejlesztett energiát eltárolva kés ıbb is hasznosíthatjuk. 

Ezen és ehhez hasonló ötleteket célom megvalósítani  egy 

takarékosabb jöv ıt. 
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SZEKUNDER NAVIGÁTOR 
 

Hegyaljai László, Virág Ta más  
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulensek: Dr. Morva György tanár 

       Szén István intézeti m érnök 

 

K ulcsszavak: alállomás, szekunder, O megaC A D, navigá lás 

 
A dolgozat ismerteti a Szekunder Navigátor programo t, 

alkalmazhatóságát, fejlesztési lépéseit, és bemutat ja a rendszer által 

használt tervrajzokat, így felvázolva egy 120/20 kV -os 

transzformátorállomás szekunder rendszerének m őködését. 

A Szekunder Navigátor f ı feladata, hogy könnyebb 

eligazodást biztosítson a ko mplex alállomási szekun der technikában. 

A megjelenít ı program és a mögötte lév ı terjedelm es adatbázis ne m 

csak tervrajzok gy őjteménye, hane m egy olyan összetett tudásbázis is 

(doku mentumtár, képtár, szekunder összefüggési ábrá k, készülék 

beállítási lehet ıségek), amely segítségével egyszer ően 

eligazodhatunk, a bonyolult alállomási rendszerekbe n. Az 

értelmezést segítve az egyes elemek szöveges magyar ázattal vannak 

kiegészítve, valamint az eddig több száz oldalt elf oglaló 

készülékkapcsok egy oldalon való ábrázolása megkönn yíti az 

értelmezést.  

A „navigáláshoz” számtalan kiindulási lehet ıségünk van. A 

primer készülékekt ıl, blokkvázlatokból, egyvonalas ábrákból 

kiindulva, a védelmek, IT rendszerek kapcsáig is el juthatunk, közben 

megannyi hivatkozást találva a terveken. A program igen nagy 

el ınye az O megaC A D  program mal való integrálása, melyne k 

köszönhet ıen a Szekunder Navigátorban ábrázolt készülékek, 

különböz ı alkatrészek tényleges bekötését is megtekinthetjük  a 

tervrajzokban. A dolgozathoz mellékelt C D tartalmaz za a programot, 

egy Minta alállomás tervrajzait, és annak adatbázis át. 
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VILÁGÍTÁSTECHNIKA,  
ÉPÜLET AUTOMATIZÁLÁS TERVEZÉS, 
KIVITELEZÉS ZIGBEE RENDSZERREL 

 
Nagy Balázs 

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki F ıiskolai Kar,  

Energetika intézet, III. évf. 

 K onzulens: Dr. Morva G yörgy f ıiskolai tanár 

  

A dolgozat ismerteti a Zigbee adatátviteli, automat izálási, 

felügyeleti rendszer bem utatását, alkalmazását és a  napjainkban 

használatos ne m viv ı frekvenciával vezérelt (hagyo mányos 

metódusokkal tervezett, „huzalozott”) világítás stb . való 

összehasonlítását. 

  A T D K dolgozat gerince egy épület hagyo mányos ter vezési 

metódusának összehasonlítása a Zigbee-re alapuló in telligens 

vezeték nélküli rendszerrel. A célom ne m, teljesen intelligens épület 

létrehozása Zigbee adatátviteli hálózattal, mivel e nnek bekerülési 

költségei a megtérülési id ıhöz képest a mai polgár számára magasak. 

Dolgozatom mal szeretnék rávilágítani eddig ne m  isme rt új tervezési 

szisztémák, új alkatrészek és a globális gondolkodá s fontosságára. A 

dolgozat külön foglalkozik a rendszer és elemeinek esetleges 

kipróbálásával és tesztelésével, valamint lehetsége s integrálásával a 

mai tervezési metódusokba. 

 A dolgozat struktúrája, az említett hagyo mányos 

tervezés és a Zigbee-vel való kiegészített tervezés  doku mentációinak 

összehasonlítása (3D-ben). Magában foglalja a fajla gos id ı, 

költségek összehasonlítását, a kivitelezés menetét és annak a Zigbee-

vel történt tervezéssel járó munka megtakarításokat , pl.: 

végszerelések stb. Valamint az így esetlegesen megv áltozott 

tervezési szisztéma el ınyeit, hátrányait. 
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VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSAI 

 

Lıkös Gergely 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, II. évf. 

K onzulens: La már Krisztián f ıiskolai adjunktus 

 

K ulcsszavak: Vezeték nélküli hálózatok, típusok be m utatása, 

szórakoztató ipar 

 
Az el ıadás témája a vezeték nélküli hálózatok részletes 

be mutatása (Infra, Bluetooth, W L A N) és azok alkalma zási területei 

(néhány szemléltet ı példával). Mivel egyre nagyobb körben kezd 

elterjedni a WIFI kapcsolat, mind az iskolákban, mi nd 

m unkahelyeken, nem beszélve a közterületekr ıl, így el ıadáso m a 

W ireless még részletesebb be mutatására és gyakorlat i alkalmazására 

fog fókuszálni és ennek elhelyezkedésére a szórakoz tató iparban. Itt 

szórakoztató ipar alatt a fény és hangtechnikai ága t értem, ahol 

jómaga m is tevékenykedem. 

Hálózatban használt eszközök és azok részletes isme rtetése, 

képekkel való illusztrálása. 
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AKADÉMIAI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT 
-FOLDER- 

 
K ovács Kornél, Frank Ervin, Zubán Ernesztina 

Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola 

Informatika tanszék, II. évf. 

K onzulensek: Čovi ć Zlatko f ıiskolai el ıadó 

    Borbély Endre f ıiskolai docens 

 
Az el ıadásban ismertetésre kerül az iskola néhány hallgat ója 

által megvalósított akadé miai információs hálózat é s annak 

alkalmazási területei. 

Az oldal létrejöttének célja az egyetemi hallgatók megfelel ı 

szint ő informálása volt az intézményben zajló eseményekr ıl. Ennek 

érdekében összegy őjtöttük a diákok számára legfontosabb 

közleményeket és feladatlapokat. Kialakítottunk a h allgatók szá mára 

különböz ı témakörökkel foglalkozó fórumokat, ahol megoszthat ják 

egy mással tapasztalataikat. Céljaink közé tartozik,  hogy a hallgatók 

könnyen és bármikor értesülhessenek a tanulmányi os ztály friss 

döntéseir ıl, akár mobilkészülékeik segítségével is, mint péld ául: 

zárthelyik és vizsgák ered ményeir ıl, ösztöndíj lehet ıségekr ıl, 

választott és választható tantárgyakról az adott és  a következ ı évben. 

Rövid és hosszútávú céljainkat is bemutatjuk a vizs gabejelentéssel és 

távoktatással kapcsolatban. Ezen felül még a középi skolás diákok 

megfelel ı szint ő informálása az intézményr ıl is szerepel a célok 

között.  

Az oldal jelenlegi formájában már 8 hónapja üze mel a 

http://folder.vts.su.ac.rs címen. 
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ADVENURES OF THE YELLOW SUBMARINE 
 

Herbut Csaba, Herbut István 

Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola, III. évf. 

K onzulensek: Szakáll Tibor szak munkatárs 

  Borbély Endre f ıiskolai docens 

 
A Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola két hallgatója az ún. 

alkalmi („casual”) játékstílus bemutatására vállalk ozott egy 

szórakoztató tengeralattjárós játékprogram elkészít ésén keresztül. A 

projekt magába foglalja a játék fejlesztését, a stí lusnak megfelel ı 

játékmenettel és grafikával. 

A dolgozat részletesen ismerteti magát a játékot, b e mutatja a 

játék készítésének fázisait, az ötlett ıl a programozáson és a grafika 

valamint a hangeffektusok elkészítésén át, egészen a 

finomhangolásig, bemutatja a felhasznált fejleszt ıprogramokat, 

fejleszt ıkörnyezetet, és „játékmotort”, amelyek a játékstílu snak 

megfelel ıen lettek megválasztva. A dolgozat témája célközöns ég 

megválasztásával kezd ıdik, ami egy fontos mo mentuma az ötlet 

születésének mivel meghatározza az egész játékot, í gy magát a 

játékfejlesztés fázisait is. A dolgozat továbbá rés zletesen leírja a 

játék programozási részét, fontosabb programsorokat  kiemelve és 

elmagyarázva, a grafika elkészítésének folyamatát, a felhasznált 

technikákat, és követend ı szabályokat, valamint az adott játékstílus 

felé támasztott követelményeket a játék tervez ıinek szempontjából. 

Végül az „Adventures of the Yellow Sub marine” fejle sztése 

során nyert tapasztalatok ismertetésével zárul a do lgozat. 
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EGY ÖSZETETT SZERSZÁM MULTIMÉDIÁS 
BEMUTATÁSA 

 

Liszák Zita, Pintér Ervin 

Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola, III. évf. 

K onzulensek: Fürsztner Igor f ıiskolai el ıadó 

         Borbély Endre f ıiskolai docens 

 
A Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola két hallgatója el ıadásával 

be mutat egy kivágó, mélyhúzó és lyukasztó szerszámo t, valamint 

virtuális m őködésüket is szemléltetik. 

A feladat a lefolyó sz őr ıjének lemez alkatrészére megtervezni 

a szükséges szerszámokat. Figyelembe vették, hogy k is sorozat 

gyártásáról lenne szó. Ezért ezeknek a szerszámokna k a kivitele 

minél egyszer őbb eljárással történik. Az adott alkatrészek könnye n és 

egyszer ően meg munkálhatóak. 

A felhasználásra került képleteket formálisan ismer tetik, ami 

a kidolgozásban jelent ıs szerepet töltött ki. E mellett ismertetik 

m unkájukban a technológiai sorrend felállítását, a szerszám 

elkészítési munka menetét és tervét. Alap dolgok be mutatása 

szerszámkészítéshez és a tényez ık, amelyeket figyelembe vettek. 

E mlítést tesznek a lemez képlékeny alakításának ala p 

ismeretér ıl kivágás és lyukasztás esetén. Szerszám onként isme rtetik 

a m őködési és funkcionális folyamatokat valamint multim édiás 

közvetítéssel közelítik meg az adott szerszám techn ológiáját. A 

m unkafolyamat végén elemzésre kerül, miért is el ınyös ez a 

tervezési folyamat ma a szerszám gyártásában. 



 34  

RÁDIÓS VASÚTMODELL VEZÉRLİ (RVV) 
 

Biró Péter 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Molnár Zsolt f ıiskolai tanársegéd 
 
K ulcsszavak: rádiós vezérlés, irányítás, vezeték né lküli kézi egység, 

kis méret, valóság közelítése 

 
A mostanában elterjedni látszó digitális vasútmodel l vezérl ık 

egy megvalósításának lehet ıségét mutatja be. Az analóg illetve a 

vezetéken ko m munikáló vezérl ıkkel szembeni el ınyeit, hátrányait.  

A mozdonyban egy kis méretben elkészített vev ıegység 

található, ami rádión vett információk alapján vezé rli a mozdony 

m otorját, vagyis sebességét, a lámpákat, a digitáli s leakasztókat (a 

m ozdony és a szerelvény közötti szétválasztást való sítja meg) és 

minden egyéb kiegészít ı berendezést.  

A kézi egység egy LC D  kijelz ıvel ellátott adóegység, amin 

minden fontos paraméter beállítható a menürendszer segítségével. A 

két egység közötti kom m unikáció 433 M Hz-es rádióhul lámokon 

történik. Egyedi kialakítású protokoll, amiben az a dó- és 

vev ıegységeket címkóddal különbözteti meg. A ko m munikác ió 

védelem mel is el van látva. A felhasználóbarát kial akítás és a könny ő 

kezelhet ıség fontos volt a megvalósítás szempontjából. 

A vezérl ıt nem lehet számítógépre kötni, mert itt az egyéni 

m odellezés a fontos, a valóség minél jobb modellezé se (1 mozdony – 

1 mozdonyvezet ı). Vagyis 3 mozdony futása esetén szükség van 3 

kézi egységre. 
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OKTATÁSI CÉLRA FEJLESZTETT CIM RENDSZER  
ALAKFELISMERİ-KÉFELDOLGOZÓ EGYSÉGGEL 

 

Varjú Zoltán István, Ványi Gábor 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, IV évf. 

K onzulens: Dr. Kucsera Péter adjunktus 

 

K ulcsszavak: képfeldolgozás, CI M, oktatási eszköz, PLC 

 

A dolgozat egy régi, a DE G E M Ltd. cég által gyártot t, 

oktatási célra fejlesztett CI M alapú rendszert isme rteti, majd a már 

meg lev ı hardver egységek funkcióit ismertetve újabb egység gel, 

funkcióval b ıvítésér ıl ismertet.  

A rendszer képfeldolgozó egységgel is b ıvítésre került, 

amellyel a gyártási rendszereknél alkalmazott néhán y 

képfeldolgozási módszert is ismertet a dolgozat. A képfeldolgozó 

rendszer és a már meglev ı rendszer ko m munikációjának 

integrálásának ismertetésére is kitér. 

A fejlesztés során úgy tapasztalták a szerz ık, hogy ezen a 

rendszeren csak féléves méréseket végeznek, minden csapat (2f ı) a 

nulláról kezdi, és úgy kell üzembe helyezniük az ad dig rendelkezésre 

álló különböz ı doku mentációk alapján.  

Ez a dolgozat segítséget igyekszik nyújtani egy mér ési 

útmutató kidolgozásával. A mérés kidolgozásával az a cél, hogy ne 

csak mindig a projektet végz ı csapat tanulhassa meg a CI M rendszer 

programozását, hanem a m odulra jelentkez ı minél több hallgató. 
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VIRTUÁLIS MAGÁNHÁLÓZATOK (VPN) 
LÉTREHOZÁSA CISCO HÁLÓZATI ESZKÖZÖKKEL 

 
Virág István  

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Dr. Wührl Tibor docens 

 

K ulcsszavak: VP N, Cisco, router, kliens, biztonság 

 
A dolgozatban egy Cisco 2600-as sorozatú útválasztó  (router) 

eszközzel kialakított virtuális magánhálózat kivite lezése kerül 

be mutatásra.  

 Tartalmazza az Ethernet alapú, LA N technológiára 

épül ı virtuális magánhálózatok (Virtual Private Network)  típusait és 

napjainkban használt megvalósítási módjait.  

A dolgozat f ı célja a fent említett router beállítása 

biztonságos VP N kapcsolat eléréséhez, a konfiguráci ós script 

elemeinek részletezése és futtatásának doku mentálás a. 

 A kapcsolat m őködése egy tesztkörnyezeten lesz 

de monstrálva, amelyhez hozzá tartozik egy választot t operációs 

rendszer, valamint a VP N kapcsolat eléréséhez szüks éges kliens 

konfigurálása.  

Továbbá be mutatásra kerül a VP N kapcsolatok biztons ága és 

feltörés elleni védelem lehet ıségei. 
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SAXO-LEARN 
 

D udás Róbert, Ronjec Viktor 

Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola, III. évf. 

K onzulens: Simon János szak munkatárs 

  Borbély Endre f ıiskolai docens 

 
A munka be mutat egy esetleges hangszertanulási m óds zert és 

ennek a szoftveres megvalósítását. A megvalósított szoftver 

midiforrásból megjeleníti és transzponálja az adott  hangjegyeket, ami 

jelent ısen megkönnyíti a kezd ı hangszertanulók m unkáját. Különös 

hangsúly lett fektetve a hangjegyek vizualizálására . Mind a kéttípusú 

(Es és B) szaxofon transzponálási táblázata is impl ementálásra 

került. 

A hangjegyek kottaszer ő megjelenítése helyett a szoftver a 

hangszeren lenyo mandó go mbokat jeleníti meg, ezzel könnyebbé 

téve a tanulás menetét. 

Az alkalmazás midi porton várja a beérkez ı jeleket, amely 

forrásaként akár egy egyszer ő lejátszó alkalmazás is szolgálhat, majd 

a transzponálást követ ıen képies módon jelenít meg azt a felhasználó 

számára. Kottaszerkeszt ı használata is könnyedén megvalósítható, 

az imént említett programszerkezetnek köszönhet ıen. 

A hangszerválasztás során döntésünk azért esett a s zaxofonra, 

mert ezen hangszerhez történ ı oktatóanyag elkészítése több 

szempontból is kihívást jelent, lévén, hogy a hangs zer transzponált. 

Alkalmazásunkkal bem utatjuk a zenei világ új éráját , a 

kottamentes hangszertanulási módszerek következ ı mérföldkövét, 

amely használatával az elkövetkez ı századok gyermekeinek már 

kottatartó sem kell. 
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AKVÁRIUM ON-LINE 
 

Tóth Tiha mér 

Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola, II. évf. 

K onzulens: Simon János szak munkatár 

   Borbély Endre f ıiskolai docens 

 
Ezen munkán belül ismertetünk egy teljesen auto mati kus 

akváriumrendszert. A m unka célja az volt, hogy lehe t ıvé tegyük, 

hogy ezt az akváriumrendszert teljes egészében az i nterneten 

keresztül kezeljük és felügyeljük.  

A rendszer magába foglalja az akváriu mrendszerek 

leggyakoribb elemeinek vezérlését és követését. Az akvárium saját 

honlappal rendelkezik, ahol távfelügyeletként él ı videó jelet kapunk 

a rendszerbe iktatott IP-kameráról. Lehet ıség van a h ımérséklet, 

vízszint, fényviszonyok vezérlésére, valamint az et etés 

automatizálására. Minden mérési paraméter feldolgoz ásra kerül és 

tárolódik a web szerveren. A web szerver egy m ikro vezérl ı alapú 

fejleszt ıi környezet és a honlap ezen a hardveren tárolódik.   

Ezen rendszer segítségével lehet ıvé válik egy akvárium 

fenntartása úgy is, hogy ne m vagyunk a helyszínen a kár néhány 

napig vagy egy hétvégéig anélkül, hogy az állatok k árát látnák. Ez az 

automatikus akváriumrendszer jelenleg aktív használ atban van a 

Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola egyik irodájában. 
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LAKÓHÁZAK H İSZIGETELÉSE 
 

Vida Szabolcs 

Szabadkai M őszaki Szakf ıiskola, 

Gépészmérnöki kar III. évf. 

K onzulens: Fürstner Igor f ıiskolai el ıadó 
 

A munka be mutatja a lakóházak h ıveszteség-

meghatározásával kapcsolatos szükséges számításokat , illetve a 

megfelel ı h ıszigetelés meghatározását. 

A feladat megoldásánál három módszer van alkalmazva : 

klasszikus módszer részletes számítással, egyszer ősített módszer, 

mely figyelembe veszi a szükséges adatok többségét,  valamint 

teljesen leegyszer ősített m ódszer, mely csak néhány, alapvet ı adatot 

vesz figyelembe. A három módszer alkalmazását a fel használó 

hıszigeteléssel kapcsolatos tudása, az ered mények kív ánt 

pontossága, valamint a rendelkezésre álló id ı teszi szükségessé. 

A háro m módszert alkalmazva, különböz ı lakóházaknál az 

ered mények módszert ıl függ ıen kisebb vagy nagyobb mértékben 

eltérnek. Az eltérések statisztikai módszerekkel va ló kivizsgálása 

ered ményeként arra lehet következtetni, hogy a háro m be mutatott 

m ódszer elfogadható ered ményt ad, a szak ma által en gedélyezett 

eltérések, illetve az eredmények alkalmazása függvé nyében. 
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F. K. K. FORGÓ KÉP KIVETÍTİ 
 

K oppán Károly 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, III. évf. 

K onzulens: Schuster György tanár 

 

K ulcsszavak: 30X100 „pixel” kivetítési felület, 110 0 fordulat/perc, 

álló és mozgókép kivetítés, PC-szoftveres képkezelé s 

 

A dolgozatban az F.K.K. Forgó kép kivetít ı mőködése, 

kezelése, felépítése kerül bemutatásra. 

Az általam tervezett és elkészített F.K.K. mechanik ai és 

elektronikai felépítésével, majd gyakorlati m őködésének 

be mutatásával foglalkozik a dolgozat. Továbbá ismer tetésre kerül 

egy saját PC-s szoftver kezelése, ami a kép létreho zására, 

konvertálására íródott. Részletes leírásra kerül to vábbá a dolgozatban 

az F.K.K. fizikai felépítése és a vezérl ıelektronika m őködése is, 

valamint a mikrokontrolleren futó szoftver algoritm usa. Az 

A T mega32 vezérl ın lév ı program f ı része a PC-s szoftver által 

generálódik, a többi pedig a port beállítása és id ızít ık kezelése. A 

PC-s program nagy el ınye, hogy futás közben útm utatást ad, hogyan 

kell létrehoz6ni8 a kivetítend ı képet. El ıször le kell rajzolni a képet, 

majd a megadott helyre menteni. Program automatikus an lebontja 

pixelekké, majd létrehoz egy .txt formátumú filet, amibe a kép C 

nyelv ő programkódját írja bele (egy ko mpett küls ıfüggvényt generál, 

ami majd a mikrokontrolleren fog futni). 

A dolgozat sorban be m utatja a m őködési elvet, a hardver 

részegységeit és azok feladatát, a PC-s szoftvert é s a 

mikrokontrolleres C program m őködését. 
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FOGSZABÁLYOZÁSI DIAGNOSZTIKÁT TÁMOGATÓ 
KÉPFELDOLGOZÓ SZOFTVER 

 
Sza mosi Árpád 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Markella Zsolt tanársegéd 

 

K ulcsszavak: orvostechnika, képfeldolgozás, fogásza t, 

szoftver 

 
Az el ıadásban egy saját fejlesztés ő orvosi képfeldolgozó 

alkalmazás kerül bemutatásra. 

 A be mutatandó szofver képes tomográf készülék álta l 

készített, DIC O M  állományú szeletsorozatok alapján 

háromdimenziós rekonstrukció elvégzésére, valamint lehet ıvé teszi a 

deformációk méréséhez szükséges anatómiai pontok ki jelölését, 

regisztrálását, továbbá olyan funkciókkal rendelkez ik melyek 

lehet ıvé teszik a gyors és hatékony használatot. 

A dolgozat el ıször be mutatja a fogászatban használt 

kefalometriai módszereket. A további részekben maga  a 

kefalometriát támogató szoftver kerül ismertetésre,  bemutatva a 

fejlesztés eszközeit, néhány lényegesebb eljárás le írását, valamint a 

szoftver használatát.   
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DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZİGÉP ALKAMAZÁSA 
KÖZVILÁGÍTÁSI MÉRÉSEKHEZ 

 
Do monkos Margit, Kardos Krisztián, Vörös Gábor 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, III. évf. 

K onzulens: Molnár Károly Zsolt adjunktus 

 

K ulcsszavak: Fénys őrőség, mérés, közvilágítás, digitális 

fényképez ıgép 

 
A dolgozat témájának az alapját egy végzett hallgat ó el ızetes 

m unkája adta, mely a digitális fényképez ıgép fénys őr őség mérésre 

való alkalmasságát vizsgálta. Ez alapján a DSL R ka m erák megfelel ı 

software használatával fénys őr őség mérésre használhatók. 

Az el ıadás azt fogja be mutatni, hogy az eddig elért 

ered mények szerint ez a mérési eljárás mennyire alk almas a jelenleg 

hatályban lév ı közvilágítási szabványok szerinti –egyébként 

rendkívül nehézkes- mérés elvégzésére. Azért fontos  ez, mert 

pillanatnyilag a gyakorlatban ezeket a méréseket sz abványosan szinte 

lehetetlen elvégezni vagy nagyon pontatlan közelíté ssel, illetve ha 

pontos és megvalósítható vizsgálatra van szükség, a kkor nagyon 

drága a kivitelezése. A be mutatásra kerül ı eljárás sokkal gyorsabb, 

ezáltal költséghatékony. 
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GONIOFOTOMÉTER KIFEJLESZTÉSE LED-EK 
VIZSGÁLATÁHOZ 

 
M olnár János, Parócai M árk 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Bánki Donát Gépészmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Molnár Károly Zsolt adjunktus 

 
K ulcsszavak: Fénytechnika, LE D, kisméret ő izzók, goniofotométer, 

fényáram, fényer ısség-eloszlás 

 

Az el ıadásban egy fényeloszlás mérésére alkalmas 

mérımőszer tervezésének folyamata, a gépezet felépítése, mőködése 

kerül bemutatásra.  

A prezentáció be mutatja, hogy egy világító test m őködése 

során, milyen fotometriai paramétereket, és milyen módon kell 

mérni. A be mutató tartalmazza a mérési pontosság nö velésének 

metodikáját, annak tesztelését és értékelését. A do lgozat tartalmazza 

a szerkezet gépészeti, elektronikai és számítástech nikai 

(mechatronikai) leírását, valamint bemutatja a szer kezet m őködését, 

az adatok rögzítésének módját, illetve azok hasznos ságát. 
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KIVÁLÓ TEHETSÉGEK ADATBÁZISA 
 

Csadó György 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 12. osztály 

K onzulens: Dr. Po mozi A ndrás 

 

K ulcsszavak: tehetséggondozás, adatbányászat, önsze rvez ıdés 

 

A Budapesti M őszaki Egyetem dékán helyettese Neu wirth 

Gábor docens úr 1970 óra foglalkozik tehetséggondoz ással, és 1986 

óta készít és publikál felvételi statisztikákat. Ez ekben megjelennek az 

országos versenyered mények is. A gy őjtés teljessége 95 % feletti. Az 

id ık folyamán 50 000 diák 140 féle versenyen elért ere dményeib ıl 

egyértelm ően kimagaslik annak a 4-5 ezer középiskolásnak a ne ve, 

akik legalább két O K T V gy ızelem mel egyenérték ő ered ményt ért el. 

M unká m célja, hogy ezen rendezetlen, kutathatatlan adathalmazból 

relációs adatbázist készítsek. Az adatbázis létreho zása nélkül a 

pótolhatatlan adatok valószín ő megsem misülnének, úgy ahogy már 

annyiszor napjaink történetébe. 

A következ ı lépés az lehetne, hogy az adatvédelmi, és 

adatbiztonsági szempontok figyelembevételével inter netes 

hozzáférést biztosítsunk az adatbázishoz. Ezzel a m ódszerrel a hibák 

kigyo mlálhatóvá, a hiányok pótolhatóvá válnának. 

Ha az így hiteles adatbázis elkészült, akkor ennek 

felhasználásával megkezd ıdhet a kiváló tehetségek (elektronikus) 

megkeresése életútjuk feldolgozása. Kell ıen nagy szám esetén ezen 

diákok önszervez ıdésére látszik lehet ıség.  

Jöv ıbeli célkit őzés lehet a rendszer folya matos 

karbantartásával újabb és újabb diákne mzedékek és m entoraik 

adatainak rögzítése, az ezután is rendelkezésre áll ó fels ıoktatási 

felvételi adatok alapján. Ez utóbbi nagy el ınye a rendszernek, hiszen 

meglév ı adathalmazt dolgoz fel, nincs szükség új informáci ók 

begy őjtésére. 
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A MOHÁCSI CSATÁRÓL MÁSKÉPPEN 
 

Cseri Sándor Ádá m 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m 11. osztály 

K onzulens: Sós Ferenc 

 
K ulcsszavak: Hadügyi reform, l ıporbirodalo m, fegyverne mi 

különbségek, hadjáratok logisztikája 

 

A magyarságot évszázadok óta foglalkoztatják a szá m os 

szempontból sorsdönt ınek számító mohácsi ütközetben elszenvedett 

vereség okai. Ezúttal az eddigiekt ıl eltér ı szempontok alapján 

szeretnék választ találni arra a kérdésre, hogy mié rt válhatott Mohács 

„ne mzeti nagylétünk nagy temet ıjévé”.  

El ıadáso mban els ısorban arra keresem a feleletet, hogy a 

már ismerteken kívül milyen okok vezethettek a szin te 

megse m misít ınek számító vereséghez. A csata el ızményeit és 

következményeit elemezve megfogalmazódtak benne m ol yan 

kérdések, amelyek alapján sikerülhet fényt deríteni  az ütközet 

végkimenetelét meghatározó tényez ıkre. Vajon Mohácsnál egy 

középkori hadsereg, egy a „hadügyi forradalomhoz” n e m csatlakozó 

ország hadereje vesztett csatát egy koraújkori, a „ l ıporbirodalmak” 

közé sorolt állam haderejével szemben? Megállapítha tjuk-e, hogy a 

két hadsereg közti min ıségbeli különbség vezetett a vereséghez? 

Lehetséges-e, hogy az ország hadereje a Dózsa Györg y-féle 

parasztfelkelést követ ı országgy őlési határozatok miatt nem volt 

eléggé üt ıképes? Van-e valóságalapja annak, hogy a Jagelló 

uralkodók ne m törekedtek az ország meger ısítésére? Az európai 

hadseregek létszámainak, élelmezési körülményeinek,  a magyar 

végvárrendszer állapotának, a Török Birodalo m és a Magyar 

Királyság er ıviszonyainak vizsgálatával többek között ezekre a 

kérdésekre is megpróbálok választ találni el ıadáso mban. 
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CSILLAGFÉNY MODULÁCIÓT SZEMLÉLTETİ 
ESZKÖZ 

 
Eördögh Balázs, Pozsonyi Miklós 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 11. osztály  

K onzulens: Alapiné Ecseri Éva 

 

K ulcsszavak: csillagászat, modell, mikrovezérl ı 

 

Egy ismeretlen bolygó vagy csillag feltérképezésére  a fényt 

használják, mégpedig úgy, hogy a távcs ı végébe egy fény 

érzékelésére alkalmas szenzort helyeznek el. A fény változást az idézi 

el ı, hogy a csillaggal együtt mozog a csillagfolt, vag y a csillag el ıtt 

egy bolygó avagy csillag vonul át, vagy e két dolog  együttesen fordul 

el ı. Ezekb ıl a fényértékekb ıl számításokon keresztül megkaphatjuk 

például, hogy az égitest mennyi id ı alatt tesz meg egy fordulatot, hol 

helyezkedik el rajta a folt és mekkora. 

Hogyan lehetne ezeket a jelenségeket az oktatásban 

szemléltetni, vagy a csillagfény modulációkat szeml életessé tenni? 

Ezen gondolkodva építettük meg eszközünket.  

Az eszközt úgy alakítottuk ki, hogy könnyen hordozh ató 

legyen, és minél kevesebb küls ı eszközt igényeljen, egyszer ő legyen 

a használata. A kis gö m böket léptet ımotorokkal m ozgatjuk, a doboz 

végében pedig egy fotoellenállással mérjük a fény v áltozását. A 

fény mér ı egy általunk készített elektronikához kapcsolódik,  aminek 

a „lelke” egy mikrovezérl ı. Ez a vezérl ı több feladatot is ellát: 

vezérli a motorokat, méri a fényt, és az adatokat a  számítógép által 

értelmezhet ı formátumúra alakítja. 

 A kés ıbbiekben szeretnénk továbbfejleszteni az 

eszközt, majd függetleníteni a számítógépt ıl, és kiegészíteni egy 

O L E D kijelz ıvel. 
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HYDROCAR 
 

G azsó Bence, Dezse Tibor 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 11. osztály 

K onzulens: Alapiné Ecseri Éva 

 
K ulcsszavak: környezetvédelem, villamos energia, au tomobil, 

üze manyagcella 

 

Napjainkban egyre több figyelmet kell fordítanunk 

környezetünk védelmére, mivel az egyre csak pusztul , és ezt a 

folyamatot csak az emberiség tudja megállítani.  

M ostanra az autóipar feladata már ne m  a nagyobb 

teljesítmény elérése, hane m az, hogy korszer ő eljárásokkal 

minimalizálja a szén-dioxid kibocsátást.  

Ezeknek a tényeknek a tudatában választottuk pályáz atunk 

témájának a hidrogén meghajtású autót. El ıadásunk f ı témája az 

üze manyagcella m őködésének ismertetése, felhasználása, 

hatékonyságának mérése és ennek összehasonlítása má s 

hajtóanyagokkal. 

M odellünket úgy képzeljük el, hogy egy hagyo mányos,  

viszonylag nagy méret ő R C autó lesz, amin az akku mulátorokat egy 

30 W-os PE M cella és egy hidrogéntartály váltja ki, a folya matos 

áramellátást szuper kapacitásokkal szeretnénk bizto sítani. A cellán 

nagy a h ıveszteség. A cella üzemi h ımérséklete 40-50°C, ezt a nagy 

hıenergiát kár lenne nem felhasználni.  
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BIBLIOTHECA CORVINA 
 

Gerencsér Dorina 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 12. osztály  

K onzulens: Sós Ferenc 

 
K ulcsszavak: Beatrix, hu manista szemlélet, kódexjeg yek, 

könyvtárosok 

 

A Corvina könyvtár bem utatása tavaly, azaz 2008-ban , a 

reneszánsz év kapcsán m erült fel benne m. El ıadásom témájául, azért 

a könyvtárat választottam, mert a budai könyvtár a legnagyobb, 

magyar, reneszánsz uralkodónk, azaz Mátyás király i dejében a világ 

egyik leghíresebb, leggazdagabb könyvtára volt. Az el ıadás során 

be mutatnám a könyvtár létrehozásának körülményeit, annak 

fejl ıdését, bels ı felépítését. A Corvina könyvtár igazi fénykorát 

1485-b ıl, és a corvinákat, azok jellemz ıit és megjelenését, kötéseit, 

és a corvinák különféle emblémáit is. M ege mlítenék olyan 

embereket, évszámokat is az el ıadás folyamán, melyek fontos 

szerepet kapnak a könyvtár létrehozásában, és annak  történetében, 

mint például Taddeo Ugoleto, Galeotto Marzió, Vitéz  János és Janus 

Pannonius. 

Továbbá ismertetném a könyvtár helyzetét Bécs elfog lalása, 

és Szulejmán szultán M agyarországra való bevonulása  után. Majd 

beszélnék ezen események következményeir ıl, könyvtár 

hanyatlásának okairól, és a corvinák fellelhet ıségér ıl ma, a világban, 

és Magyarországon egyaránt. 
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A A6M1 JAPÁN VADÁSZREPÜLİGÉP 
JELENTİSÉGE A CSENDES-ÓCEÁNI 

HADSZÍNTÉREN 
 

Kıry András 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 11. osztály 

K onzulens: Sós Ferenc 

 
K ulcsszavak: II. világháború, légiharc, vadászrepül ıgép 

 

A Második Világháború Csendes-óceáni hadszínterének  

vitathatatlan királya a japán Mitsubishi gyár vadás zgépe, a Zero volt. 

Ennek ellenére japán pilóták a ka mikaze néven ismer tté vált 

öngyilkos akcióikról híresedtek el. A Mitsubishi Ze ro a 1943-ig 

biztosított fölényt a japán légier ı számára. 

A leghíresebb pilóta, aki ezzel a típussal repült H iroyoshi 

Nishizawa volt. Mivel a japán légier ı ne m tartotta számon a pilótáik 

személyes ered ményeit, így az ász körülbelül 94, de  egyesek szerint 

száznál is több gépet l ıtt le.  

Az A6 M5 típus 1943 végén került ki csapatszolgálatr a, de a 

háború kimenetelét már ne m tudták megváltoztatni. A z A merikai 

Légier ı lecserélte az el ızı generációs F4 Wildcat és Brewster 

Buffalo típusokat az újabb Gru m man F6F Hellcat vagy  F4U Corsair 

típusokra. A japánok a kamikaze-akciók beindításáva l válaszoltak és 

több ezer gépet építettek át. 

A Zero változataiból összesen 10500 példány készült , így ez 

volt a legnagyobb szám ban gyártott japán repül ıgép a Második 

Világháború során. Néhány példány még ma is fellelh et ı katonai 

be mutatókon vagy gy őjteményekben, múzeu mokban. 
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A PASSZÍVHÁZ 
 

Lengyel Máté, Szegedi G ábor 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 11. osztály  

K onzulens: Alapiné Ecseri Éva 

 
K ulcsszavak: Energiatakarékosság, környezetvédelem 

 

El ıadásunk témájául a passzívház bemutatását és techni kai 

megvalósítását választottuk. Azért kezdtünk el fogl alkozni a témával, 

mert érdekelt bennünket, mit is takar ez a fogalom.   

El ıadásunkban szeretnénk a fogalmat mélyebben kifejten i, a 

hozzá tartozó kifejezéseket ismertetni, mint példáu l: fosszilis energia, 

megújuló energia, üvegházhatású gázok. Szeretnénk m egvilágítani 

azokat az okokat, melyek egyre sürget ıbbé teszik a globális 

energiafelhasználás csökkentését. Ismertetjük, hogy  az üvegházhatás 

hogyan hat a környezetünkre. Ennek tudatában ismert ék fel a 

klímakutatók, hogy csökkenteni kell környezetünk te rhelését, és 

alkották meg az irányelveket. Szeretnénk bem utatni az ennek 

érdekében tett EU-s és magyar jelent ısebb jogi lépéseket.  

M ár az építés el ıtt a tervezési stádiumban el kell dönteni, 

hogy milyen energetikai besorolású házat célzunk me g. Az építend ı 

ház formája és tájolása és esetleges energia-gy őjt ı csapdák 

betervezése szinte plusz költség nélkül nagyban hoz zájárul az 

energiatakarékossághoz. Mindezek után ki szeretnénk  fejteni a 

passzívházak szerkezeti felépítését. A küls ı környezettel érintkez ı 

felületek szigetelésének megválasztását, annak font osságát. Egy 

passzívház szerves részét képezi a gépészeti rendsz er. Ezen 

rendszerek megoldásai nélkül nem érhet ıek el a passzívházak 

kritériumai  

El ıadásunkkal szeretnénk elérni, hogy egyre több e mber  

kötelezze el magát az energiatakarékosság mellett, és így egyre több 

passzívház épülhessen föl hazánkban is. 
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AZ ARADI SZABADSÁGSZOBOR TÖRTÉNETE 
 

M ajor Milán 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 12. osztály 

K onzulens: Sós Ferenc 

 
K ulcsszavak: Magyar golgota, nemzeti közadakozás, T rianon-

szindróma, „az aradi vár poklában”, újra állítás 

 

Az aradi szabadságszobor története rendkívül bonyol ult. Ne m 

sok id ı kellett a szabadságharc leverése után, hogy a magy arok 

konkrét emléket kívánjanak állítani az aradi vértan úknak. Már a 

dualizmus kialakulása el ıtt megszületett az elképzelés a forradalom 

vértanúinak állítandó e m lékr ıl. A gy őjtés rendkívül lassan haladt, és 

a szabadságszobrot el ıbb több kisebb emlék el ızte meg. Erre egy 

bizottság alakult, majd pályázat született. A pályá zat nyertese, 

Huszár Adolf dolgozta ki a szoborcsoportra a tervet , de halála miatt 

Zala György valósította meg. 

A szoborcsoport a felállításától számítva az els ı világháború 

vége, vagyis Arad Magyarországtól való elcsatolása után még hét 

évig volt a helyén. A román kormány eltávolítatta a  magyar 

történelmi jelképeket, és a szoborcsoport is erre a  sorsra jutott: 1925-

ben szétszerelték, majd elraktározták az aradi várb an. Több kísérlet is 

volt a második világháború után a visszaállítására.  Ered ményes 

kísérlet a visszaállításra csakis a rendszerváltás után, az R M D Sz 

megerısödésével válhatott valóra. Egy évtizedig tartó tár gyalás, 

költségvetési adatok szám olása, egyeztetés, és huza vona után végül 

2004.-ben sikerült újraállítani a szoborcsoportot, az eredeti helyén, az 

aradi T őzoltó téren, és a visszaállítás után a teret is tel jes egészében 

felújították, hogy teljes po mpával fogadhassa az ar adi vértanúk 

emlékét. 
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LOVAGVÁRAKTÓL AZ ERİDÖKIG 
A KOMÁROMI ERİDRENDSZER BEMUTATÁSA 

 
M e nich Tibor 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 9. osztály  

K onzulens: Sós Ferenc 

 
K ulcsszavak: Végvár, er ıd, olaszbástya, fülesbástya, ellenlejt ı, 

kazamata. 

 

Mi a különbség egy középkori vár és egy er ıd között? Ezt a 

kérdést legjobban a ko m áromi er ıdrendszer kiépülésén lehet nyo mon 

követni. Ugyanis a ko máro mi er ıdrendszernek van középkori 

el ızménye. El ıadáso m ban be kíváno m mutatni, hogy milyen 

er ıdítési technikákkal, m őszaki megoldásokkal tették védhet ıvé a 

Duna és a Vág vonalát. Az el ıadás kitér a bástyarendszerek 

(rondella, olaszbástya, fülesbástya) fejl ıdésére: kizárólag egyenes 

falszakaszok alkalmazása, holtterek megsz őnése, új, kiugró, ötszög ő 

oldalazó véd m ő, a bástya megalkotása, a falak magasságának 

csökkentése, földsáncok mege melése; a kazamatarends zerek sajátos 

építési technológiájára: falai, boltozatai oltatlan  mészbe rakott 

téglából épültek, külsejét mészk ı cyklop-burkolattal borították, az 

er ıdök speciális véd m ővére az ellenlejt ıre. 

Az er ıdrendszer elemeinek, az Öregvár, az Újvár, a 

Csillager ıd, a Monostori er ıd, a Vág vonal, az Ig mándi er ıd 

építésének történetén keresztül szeretném bem utatni  az er ıdök 

építésfejl ıdésének változásait. 
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LEGENDÁK ÉS A VALÓSÁG  
(TÖRTÉNETEK PUSKÁS TIVADARRÓL, ÉS AZ İ 
NEVÉT VISELİ GYÁLI ÚTI ALMA MÁTERR İL) 

 
Sik Dávid 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 12. osztály  

K onzulens: Dr. Horváth László 

 
K ulcsszavak: Puskás, „helo” Tesla 

 

Sok legenda kering iskolánk névadójáról, Puskás Tiv adarról. 

Ebben a dolgozatban az igazakat szeretném meger ısíteni, a 

ha misakat pedig cáfolni. 

Az els ı problémakör a telefonközpont feltalálása, 

szabadalmaztatása és megépítése köré csoportosul. I de tartozik a 

„Halló” szócska legendája is. Érdekes történet az e ls ı magyarországi 

telefonközpont megalkotásának valóban mesébe ill ı históriája.  

M anapság már bátran mondhatjuk, hogy a telefonhírmo ndó a 

mősorszórás vezetékes ıse még 1893-ból, tehát Puskás valóban a 

m odernkori média megalkotója. 

Kevéssé közismert, hogy a Puskás fivérek munkatársa  volt, a 

manapság a 150. év kapcsán reneszánszát él ı Nikola Tesla. Azt meg 

már szinte senki nem tudja, hogy Tesla Puskás ajánl ásával jutott be 

T. A. Edisonhoz. Itt az id ı, hogy err ıl is lerántjuk a leplet a negyedik 

fejezetben. 

Érdekes volt elmerülni, iskolám, a Puskás Tivadar T ávközlési 

Techniku m jogi és fizikai el ıdjének, vagyis a Gyáli úti Magyar 

Királyi Posta M őszerész Tanonciskola múltjába. Különösen az 

átalakulások körüli id ıszak volt általában izgalmas. De a 

legregényesebb története az 1953-as névfelvétele vo lt. 



 54  

KÉTSZER A VILÁGŐRBEN, 
MÁSODSZOR A GYÁLI ÚTON 

 

Szedelényi János, Sik Dávid 

Puskás Tivadar Távközlési Techniku m, 12. osztály 

K onzulens: Dr. Horváth László 

 
K ulcsszavak: Charles Sim onyi, ISS, Rádióösszeköttet és 

 

Ifj. dr. Simonyi Károly a 2007. áprilisi Ne mzetközi  

Őrállomáson (ISS) tett látogatása alkalmával összekö ttetést létesített 

többek között iskolánk, a Puskás Tivadar Távközlési  Techniku m 

rádióklubjával, majd meglátogatott bennünket, beszá molt 

élményeir ıl és terveir ıl. Ne m hittük volna, hogy a sors olyan kegyes 

lesz hozzánk, hogy 2009 tavaszán ismét minket válas zt partneréül 

hazánk második őrhajósa.  

El ıadásunk részletesen taglalja a három összeköttetést  az 

őrhajósokkal, valamint az áprilisi „majálist”, melyb en részesítettük 

Charlest és norvég feleségét, Lisát. 

Az els ı nap klubokkal, az ott ül ı amat ırökkel és az ıket 

szájtátva bá muló kisiskolásokkal létesített Charles  Simonyi néhány 

m ondatos összeköttetés-füzért tízpercnyi id ıtartam ban. 

A következ ı nap a mobil járm őveké volt. Kísérletet tettünk 

repül ır ıl, motoros sárkányról, léghajóról, ko mpról, vitorlá s hajóról 

és biciklir ıl csevegni az őrállomással. 

A harmadik nap a diákságé volt. Én, Szedelényi Jáno s hogy 

személyesen tehettem fel kérdésemet. Azt kérdeztem:  „Szokott-e Ön 

a világ őrben olvasni?” Sik Dávid szerz ıtársam pedig a személyes 

találkozásnál tehette fel kérdését: „ Milyen id ızónát használnak az 

őrállomáson?” 

Az el ıadás azon túl, hogy mindkét kérdésre megadja a 

választ, sok színes fényképpel, s néhány videó-snit tel a neves 

esemény hangulatát próbálja átadni. 
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Keleti Károly  
Gazdaság Kar 
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MEZİGAZDASÁGI VADKÁR 
 

Barta Andrea 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági Kar, BSc, III. évf. 

K onzulens: Tóth Gábor f ıiskolai docens  
 

A dolgozat ismerteti a vadkár típusait: az erdei va dkár, és a 

különleges vadkár mellett a mez ıgazdasági vadkár kerül részletes 

be mutatásra (károsításnak kitett növények, kárt oko zó vadfajok, 

kárforma, kárkép). 

A „vadászati kár” fogalmának kialakulása – középkor tól 

napjainkig. 

A vad által okozott károk megel ızésér ıl és elhárításáról szól 

a befejez ı rész: jogszabályi el ıírások, alkalmazott és ajánlott 

m ódszerek bemutatása. 



 58  

JÖVİBENI ÓBUDAI EGYETEM KÖZÖSSÉGI 
OLDALÁNAK KIALAKULÁSA (ÓFACE) 

 
Er ıs Adrienn, Gaál Pál, Vés ı Ta más 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium 

Keleti Károly Gazdasági F ıiskolai Kar, Bsc, III. évf. 

K onzulens: Szabó Richárd f ıiskolai adjunktus 

Tiszteletbeli konzulens: Prof. Dr. Rudas Imre egyet e mi tanár 

 

K ulcsszavak: integráció, közösségi tér, internet 

 
A dolgozat projekt koncepciója a következ ı: A B M F 

jogutódja a megalakulandó Óbudai Egyetem. A jöv ıbeni Óbudai 

Egyetem sokszín ő és több tudo mányágat átível ı hallgatóinak 

összevont közösségi igényeit kielégít ı internetes ön megvalósítását 

prognosztizálja az ÓF A C E. A térbeli elkülönülést ol dja az internet 

közösségformáló szerepe, ennek segítségével kívánju k összehozni az 

új egyetem polgárait. A gyakorlatban már üzemel ı közösségi oldalak 

alapfunkcióin túl az Óbudai Egyetemi létb ıl fakadó specialitások 

megfogalmazása lenne a f ı prioritás. A már meglév ı oldalak 

széttagoltságát és funkcióinak egyesítése lenne a m ásik pillér. Az 

elektronikus oktatási support kialakítása alkotná a  harmadik pillért. 
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VÁLLALKOZÓI ATTIT ŐD ÉS ÜZLETI ETIKA 
MAGYARORSZÁGON ÉS NEPÁLBAN 

 
Fürd ıs Lívia 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági F ıiskolai Kar, Bsc, IV. évf. 

K onzulens: Borbás László f ıiskolai adjunktus 

 
M agyarország és Nepál üzleti életének összehasonlít ása. A 

két ország be mutatása mind gazdasági, mind kulturál is szempontból. 

Fontosabb fogalmak kifejtése, mint például vállalko zás, attit őd, etika, 

erkölcs, korrupció, együttm őködés. 

M unkajog. Milyen jellemz ı vállalkozások m őködnek a két 

be mutatott országban? 

Egy-egy konkrét vállalkozás be mutatása etikus és ne m etikus 

oldalról.  
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FINANCIAL LOCALITY IN POLAND  
 

Aldona Grabo wska  

Budapesti M őszaki F ıiskola (Budapest Tech) 

Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium 

Keleti Károly Gazdasági Kar, ER AS M U S Program 

Tutor: Szabó Richárd f ıiskolai adjunktus 

 
Key words: financial system, Local financing, Polish  financial 

system 

 

After the crisis the global financial system turned  to 

vulnerable. Oposite the glogal theory came the loca l theory. 

The goal of this study, to describe the Polish fina ncial system, 

and develop the local financing and the local activ ity. As the local 

financial indicator, I try to use of the Polish fin ancial system the 

(„financial localisation ratio” [FLR]. For this ana lisys  I make a 

research of the credit union (C U), and the saving a nd loan 

association (S & L A) financial co mpany form in Polan d: the 

Cooperated banks and the Credit Union. 
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A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE MŐKÖDÉSE ÉS 
ELEMZÉSE 

 
Jankovics László 

Budapest M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági F ıiskolai Kar, Bsc, IV. évf. 

K onzulens: Dr. Bencsik Mária, f ıiskolai docens 

 
A dolgozat ismerteti a Budapesti Értékt ızsde rövid történetét, 

jelent ıségét. 

M ajd ismerteti, miért érdemes a t ızsdén kereskedni. 

Kitér a kereskedés menetére a részvénypiacon. 

Be mutatja a funda mentális és a technikai iskola jel lemz ıit. 

A továbbiakban összehasonlítja az ügyletek különböz ı fajtáit. 

M ajd a BÉT indexével a B U X -al foglalkozik. 

Végül a gazdasági válságról és annak a t ızsdére gyakorolt hatásáról 

ejt szót.  

 



 62  

CCN MAGYARORSZÁG 
 

K anyó Anikó 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium 

Keleti Károly Gazdasági F ıiskolai Kar, Msc, II. évf. 

K onzulens: Szabó Richárd f ıiskolai adjunktus 
 
K ulcsszavak: fogyasztóvédelem, környezettudatosság,  fenntartható 

fejl ıdés 

 

Globális környezetünk akut kihívása a fenntartható fejl ıdés. 

A tudatos fogyasztói attit őddel rendelkez ı fejlett civil társadalmak 

korán felismerték ennek szükségességét és kialakíto tták a megfelel ı 

szervez ıdést. A Consu mer Citizenship Network (Fogyasztói 

„Társadalom” Hálózata) az Európai Közösség méltán e lismert 

szervezete. Magába foglalja a Fogyasztói Társadalom  kialakítását, 

nevelését, a fenntartható fejl ıdés érdekében alkalmazandó 

hozzáállást és cselekvéssorokat, a környezettudatos  magatartást, és 

az elérhet ı ered ményeket. Módszertanában alkalmazza az interne tet 

(w w w.ccn.hu), annak gyakorlati kialakítását. Szakte rületében a 

hagyo mányos funkciókon túl kiemelt szerep jut a pén zügyi 

szférának. 

Mindezeknek Magyarországra, és a hazai fels ıoktatásba 

történ ı adaptálását tekinti át a dolgozat. 
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BMF – AVAGY A BIOTEKTÚRÁLIS  
MŐSZAKI FİISKOLA 

 
M árton Balázs 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági Kar, Bsc, III. évf. 

K onzulens: Dr. Kadocsa György f ıiskolai tanár 

 
Az el ıadásban egy m egvalósíthatósági tanulmány kerül 

be mutatásra, mely a B M F környezettudatos m őködésére tesz 

javaslatot egy új diákszervezet operatív, illetve s tratégiai távú 

tervezete segítségével.  

A környezetbarát diákszervezet létrejöttének körülm ényeit, 

jöv ıbeni m őködtetését, szervezeti felépítését, akció és projek tterveit 

m utatom be, szervez ı és vezet ıi megközelítésben. Más részr ıl a 

csoport legf ıbb célja kerül prezentálásra, mely szerint a B M F 

létesítményei 2030-ra hatvan százalék fölötti arány ban hasznosítsák a 

megújuló er ıforrásokat. A cél elérése érdekében tett javaslatok at és 

kutatási eredményeket ismertetem, egyebek mellett a  Copernicus 

hálózathoz való csatlakozás lehet ıségét taglalom. Mindezen 

túlmutatva partneri szándéknyilatkozatokkal, elvi 

megállapodásokkal, és széles támogatói körrel kötöt t egyezséggel 

igazolom a törekvés létjogosultságát.  

A bizonyítás érdekében megidézem a közgazdaságtan, a 

döntés- és vezetéselmélet, a modernkori marketing i lletve a 

menedzsment tudo mány szellemi nagyjait. Analitikus és/vagy kreatív 

m ódszereiket felhasználva támasztom alá az általam 

megfogalmazottakat és saját, egyéni technikákkal is mertetem meg a 

hallgatóságot. 
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ÁRFOLYAMOK ALAKULÁSÁNAK EL İREJELZÉSE 
TECHNIKAI ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL 

 
M olnár Dániel 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági Kar, Bsc, III. évf. 

K onzulens: Dr. Bencsik Mária f ıiskolai docens  
 

 Dolgozatom célja, hogy be mutassam, hogyan lehet 

alkalmazni a t ızsdei árfolyamok el ırejelzésénél a technikai elemzés 

nyújtotta lehet ıségeket. 

Ismertetni szeretném a t ızsde alapfogalmait, a t ızsdén 

elterjedt és bevált kereskedelmi id ıtávokat, a két elemzési módszer- 

a funda mentális elemzés, és a technikai elemzés- kö zti 

különbségeket, a technikai elemzés alapfeltevéseit,  mely feltevések a 

m ódszer lényegét képzik. Dolgozatomban bem utatásra kerül a 

technikai elemzés eszköztárának három f ı csoportja, a diagramok, az 

indikátorok és a statisztikai módszerek. 

Részletesebben a japán gyertyákat szeretném ismerte tni, hogy 

milyen információkat hordoz egy japán gyertya teste , színe és 

kanóca, milyen jellegzetes alakzatokat vesznek fel,  és ezekb ıl 

hogyan tudunk következtetni egy trend alakulására é s a trendek 

megfordulására. Továbbá egy pár példán keresztül is mertetni 

szeretném azt is, hogyan lehet a japán gyertyákat a  többi eszközzel 

együttesen használni, mivel a technikai elemzés sor án mindig több 

eszköz együttes jelzését kell figyelembe venni, hog y ered ményesen 

tudjuk megállapítani, mikor kell az értékpapírokat venni, tartani, és 

mikor kell eladni azokat. 

Dolgozatomban be mutatásra kerül továbbá, egy minden ki 

számára az internetr ıl ingyenesen is letölthet ı t ızsdei szoftver, mely 

további lehet ıséget nyújt az árfolyamok elemzésében. Ismertetésre  

kerül a program használatának alapjai, az árfolyama datok 

beszerzését ıl és a programba való feltöltését ıl a technikai elemzés 

gyakorlati alkalmazásáig. 
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A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA IPAR 
HELYZETE A VÁLSÁG KÖZEPÉN 

 
Rónyai Balázs 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági F ıiskolai Kar, Bsc, IV. évf. 

K onzulens: Szabó Richárd f ıiskolai adjunktus 

 
K ulcsszavak: villamos energia, energia árak alakulá sa, KÁT 

 

Az el ıadásban a magyar villamos energia ipar sajátosságai  

kerül bemutatásra.  

 Szó lesz többek között a liberalizált villamos ene rgia 

piac paradox tulajdonságairól, az energia árak alak ulásának 

m ódjáról, és a piaci szerkezet mikroökonó miai elemz ésér ıl. Továbbá 

keresem arra a kérdésre a választ, hogy miért növek edhetnek az 

energiaárak a lakossági és vállalati fogyasztói kör ben a válság 

közepén. 

Végezetül kitérek a kötelez ıen átvett villamos energia 

elemzésére is. Ezen belül kitérek a különböz ı problematikákra és 

környezetvédelmi kérdéskörökre is. 
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A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK 
FEJLİDÉSE 

 
Bíró Alíz Mária  

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági Kar, Msc, I. évf. 

K onzulens: Dr. Bujdosó László f ıiskolai docens 

 
K ulcsszavak: vízvonali, iszapvonali szennyvíztisztí tási 

technológiák, biogáz 

 

A T D K dolgozat részletesen ismerteti a szennyvíztis ztítás 

technológiájának fejl ıdését, valamint azon korszer ő technológiákat, 

amelyek forradalmasíthatják a szennyvízkezelést. 

A T D K dolgozatban felépítése a következ ı: 

Ismertetésre kerül a szennyvíztisztítás kialakulása  és 

fejl ıdése. 

Részletesen kifejtésre kerülnek a jelenleg használa tos 

tisztítási technológiák, különös tekintettel az ele veniszapos 

technológiára. Ismertetésre kerülnek a vízvonali, i szapvonali 

technológiák, biogáz felhasználása, valamint a roth asztott iszap 

elhelyezése. 

A befejezésben ismertetésre kerülnek azok a kísérle ti 

technológiák, melyek m egoldást jelenthetnek hulladé k elhelyezésre, 

energiatermelésre. 
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HIGIÉNIÁS TERMÉK KÉRDİÍVES VIZSGÁLATA 
 

Cseh Gabriella  

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium 

Keleti Károly Gazdasági Kar, Bsc, III. évf. 

K onzulens: Szabó Richard f ıiskolai adjunktus 

 
K ulcsszavak: márkah őség, kérd ıíves vizsgálat, speciális higiéniás 

termék 

 

A dolgozat célja egy kisebb létszámú, nagyrészt f ıiskolai 

hallgatókon végzett kérd ıíves kutatás lebonyolításának és 

feldolgozásának be mutatása. A kutatás célja: higién iás termékkel 

(óvszer) kapcsolatos marketingjellemz ık áttekintése. Rá lett 

kérdezve a márkák ismertségére, a márkah őségre, a termékkel 

kapcsolatos jellemz ıkre, fogyasztói attit ődre, a termék használata 

során mérhet ı körülményekre, jellemz ıkre és a fogyasztói 

elégedettségre. A módszertani egyszer őség miatt nagyrészt zárt 

kérdések kerülnek alkalmazásra, 7 fokozatú Likert s kálán. 

Ez a fajta körforgás maga is egy ösztönz ı er ı, késztet arra, 

hogy jobb és több legyen az egyén. 
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A KIÁLLÍTÁSOK JELENE ÉS JÖVİJE,  
A 7. GYÖNGY EXPON KERESZTÜL 

 
Darázsi Andrea, Farkas Bernadett  

Budapesti M őszaki F ıiskola  

Keleti Károly Gazdasági Kar, Msc, I. évf. 

K onzulens: Dr. Bujdosó László, f ıiskolai docens  

 
A dolgozatban a kiállítások jelene és jöv ıje kerül 

be mutatásra. Ehhez a 7. Gyöngy Expo nyújt segítsége t. 

Ismertetésre kerül a (vásár) városok születése, 

kialakulásuknak okai. A vásárok, jellemz ıi, alakulásuk a XIX. 

századtól napjainkig. M eghatározásra kerül a kiállí tások és vásárok 

fogalma, jellemz ıi, csoportosításának lehet ıségei, céljai. 

M K V S Z ( Magyarországi Kiállítás – és Vásárszervez ık 

Szövetsége) be mutatása, alaptevékenységei. A 7. Gyö ngy Expo 

szervezésének f ı munkafolyamatainak be mutatása. Kiállítói kérd ıív 

elemzése. Kiállítások és vásárok jöv ıje. 
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PRÉMIUM FUNKCIÓVÁLTÁSOS TERMÉK PIACI ÁR 
ELEMZÉSE 

 

Farkas Katalin, Boros M ihály 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Szervezeti Egység: Galam b József Integrált Projekt Szakkollégium 

Keleti Károly Gazdasági Kar, Bsc, III. évf. 

K onzulens: Szabó Richárd f ıiskolai adjunktus 

 

K ulcsszavak: termék pozicionálás, árképzés, prémiu m  funkció 

 
Manapság – amikor mindenkit érint a gazdasági válság – koránt sem 

mindegy, hogy egy termékért hol mennyit fizetünk. Figyelembe vesszük a piaci ár 
ingadozását, a kereslet – kínálat nagyságának változását, próbálunk a saját 
preferencia rendszerünknek megfelelıen kiválasztani azt a terméket, aminek adott 
ár mellett legnagyobb a hasznossága számunkra. Sajnos ez nem mindig sikerül.  

 
A kutatómunkánk eredményeként azt szeretnénk megmutatni, hogy 

bizonyos termékek – melyeknek többféle felhasználási módja lehetséges – árának 
változása jelentıs lehet a kiskereskedelmi egység profilja miatt. (Ez csak egy 
termék a sok közül, vagy egy napi fogyasztási cikk esetleg luxuscikk, vagy 
szakcikk) Vannak olyan adott terméknek prémium funkciót nyújtó speciális boltok, 
ahol a termékhosszúság és termékszélesség sokkal nagyobb kínálatot enged, 
viszont kifejezetten csak azokból a jószágokból és ennek a fogyasztó számára 
nyújtott kényelemnek busásan megkérik az árát.  

 
A nagy kérdés csak az, hogy ha az ember a termék alapfunkcióján túl a prémium 
funkciót is szeretné használni, kell-e, és ha igen mennyi felárat szükséges fizetnie? 
Valós hozzáadott értéket tartalmaz-e az a másik termék? Miben több? A fogyasztó 
vajon márkahőségbıl fizet érte többet? Vagy pusztán pillanatnyi 
preferenciaszükséglete szerint cselekszik? Elıre megfontolt döntést hoz-e azzal, ha 
ugyanazt e terméket inkább drágább formában veszi meg egy speciálisan erre a 
területre létrejött kiskereskedelmi egységben? 

 
Kutatásaink során át szeretnénk tekinteni, hogy ezekre a termékekre milyen a 
kereslet illetve a kínálat; fellelhetı-e szezonalitás; milyen a piac struktúrája; 
számít-e a márka; mekkora a marketing jelentısége. 

 
Módszertanilag személyesen ellátogattunk kisebb-nagyobb kereskedelmi 
egységekbe, ahol alaposan vizsgáltuk az elıbb feltett kérdéseket.  
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AZ AUTÓGYÁRTÁS JÖVİJE 
 

Hıcher Mónika, Rózsa Regina 

Budapesti M őszaki F ıiskola  

Keleti Károly Gazdasági Kar, Msc, I. évf. 

K onzulens: Dr. Gyöngyössy Zoltán f ıiskolai tanár  
 

A dolgozat az autógyártás rövid történeti áttekinté se után 

be mutatja a különböz ı gépjárm ő kategóriákat, a fogyasztási 

sajátosságokat, illetve a felhasználási célok válto zását. Kitér a 

vásárlói igények alakulására, illetve a technikai v áltozások miatt 

bekövetkez ı törvényi szabályozásokra. 

Külön fejezetet szentel az egyes országok autóipari  

sajátosságainak be mutatására, beleértve azok jellem zı és 

vezet ı márkáit. 

A dolgozat ismerteti gazdasági válság autóiparra gy akorolt 

hatását, illetve azt, hogy ezután milyen változások  váltak 

szükségszer ővé, technológiai, és gazdaságossági szempontból. 

A dolgozat jelent ısebb része pedig azon legfrissebb 

újításokról szól, amelyek a személyautókban biztons ág, 

környezetvédelem, technikai fejlesztések és kényelm i megoldások 

területén történtek az elmúlt években. 

A záró rész a várható újításokról, jöv ıbeli elképzelésekr ıl 

szól melyben kiemelt szerepet kap az autóipar az át alakulása, illetve 

olyan technikai vívmányok, melynek kifejlesztésér ıl még nincs 

információ, de igényként megjelenhet. 
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POKOLI PARADICSOM!  
(ADÓOPTIMALIZÁLÁS VAGY ADÓCSALÁS?) 

 
Jakubek E mese, Csorba Tibor 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági F ıiskolai Kar, Bsc, III-IV. évf. 

K onzulens: Nagy Viktor f ıiskolai adjunktus 

 
K ulcsszavak: Offshore. Magyarországi botrányok. Gaz dasági 

hatások. Legális … de etikus? 

 

A dolgozat els ı részében az Offshore cégek kialakulását és 

történetét mutatjuk be, majd kitérünk Offshore hely színekre, 

adóparadicsomokra. 

A téma második részében egy kis id ıre elhagyjuk a 

„ne mzetközi vizeket” és a magyarországi vonatkozáso kat tárjuk fel 

(érintve pár offshore-botrányt).  

A harmadik részben foglalkozunk konkrétan egy offsh ore cég 

alapításának feltételeivel, szabályozásával (speciá lis adózások, 

adóbevallás és számvitel) és az ezekhez kapcsolódó költségeivel 

valamint a megszüntetésével. 

A negyedik fejezetben tárgyaljuk többek között a me gítélést 

az offshore-nak (legalitás, etikusság). Adóoptimali zálás vagy 

adócsalás? 

Az utolsó fejezetben összegezzük az offshore-ral ka pcsolatos 

tudnivalókat, valamint egy esettanulmányt is bem uta tunk. Kitérünk a 

gazdasági hatásokra, statisztikailag összegzünk. 
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A NÉPI HAGYOMÁNYOK MEGJELENÉSE  
A HARTAI BÚTORFESTÉSZETBEN 

 
M o nda Eszter 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági Kar, Msc, 1. évf. 

K onzulens: Dr. Gyöngyösy Zoltán f ıiskolai tanár 

 
A dolgozat f ı témája a hartai bútorfestészet eredetének, 

változásainak és a mai m odernebb változatának be mut atása. Célja a 

kéz mővesség életképességének vizsgálata egy konkrét váll alkozás 

példájával szemléltetve. Megvizsgálja, hogy milyen egy ilyen 

vállalkozás piacon belüli elhelyezkedése, szerepe, lehet ıségei, 

marketingko m munikációja. 

A dolgozat célja továbbá a lehetséges vállalkozásfe jlesztési 

stratégiák felvázolása. 
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ENERGIATUDATOS ÉPÜLETEK  
FEJLİDÉSE, JÖVİJE 

 
Szőcs Attila, Sz őts András 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Keleti Károly Gazdasági Kar, Msc, I. évf. 

K onzulensek: Nagy Viktor f ıiskolai adjunktus 

                              Dr. Bujdosó László f ıiskolai docens 

 
A dolgozat részletesen ismerteti az alacsony energi a-igény ő 

házak felépítését, fejl ıdését és elterjedését. 

A bevezetés ismerteti az épületek általános 

fenntarthatóságának alapelveit, a szükséges energiá k keletkezésének 

m ódját és korlátait, valamint az alacsony energia-i gény ő házak 

használhatóságát. 

A fenntartható fejl ıdés épít ıipari vonatkozásban, az energia 

házak kialakulása, a különböz ı energiafelhasználású épületek 

mőszaki paraméterei, passzív házak m őszaki követelményei és 

min ısítési rendszerének be mutatása. 

Az energiatudatos épületek szerkezeteinek költségei , az 

alacsony energia-igény ő épületek fajlagos építési költségei az 

energiaárak változásának tükrében, hosszútávú megté rülésük, és 

elterjedésük az elmúlt években. 

Energiatudatos építkezés valamint az alacsony energ ia-igény ő 

házak jöv ıje, várható elterjedése. 
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Neumann János 
Informatikai Kar 
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JAVASCRIPT DESKTOP ENVIRONMENT 

Guttmann Krisztián 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  
Konzulens: Dr. Schubert Tamás docens 

A T D K dolgozat bemutat egy böngész ı kliensben kialakított 

„távoli” asztalt, amely magas absztrakciós szinten teszi lehet ıvé 

távoli alkalmazások futtatását jelenleg elterjedt b öngész ıkben. Az 

asztalon megvalósított alkalmazások teljes mértékbe n követik az 

objektum orientált szemléletet, és képesek állandó,  kétirányú 

ko m munikáció kiépítésére http protokollal, utat nyi tva elosztott, 

eseményvezérelt, gyors válaszidej ő információfeldolgozásra. A 

megvalósított technológia teret nyerhet a Távoli As ztal Kapcsolat 

(Re mote Desktop Connection), a Flash, illetve a Jav a Web Start 

technológiák kompakt módon megvalósított alternatív ájaként.   
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TRAFMON – TRAFFIC MONITORING 
FORGALOMFIGYELİ RENDSZER 

Dankovics József István 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  
Konzulens: Vámossy Zoltán fıiskolai docens 

A dolgozat f ı témája egy közúti forgalomfigyel ı rendszer 

be mutatása, mely különböz ı videó forrásokból a megfelel ı 

beállításokat követ ıen képes az elhaladó forgalom megszámlálására, 

a járm ővek osztályozására és átlagsebességének becslésére.  

A rendszer web ka mera által adott él ı képeket, tárolt videó 

állományokat illetve internetes flash videókat játs zik és dolgoz fel. 

A feldolgozás során a bejöv ı videóból egy speciális 

algoritmus segítségével legenerálódik a jelenet sta tikus háttere, 

amelyet az aktuális képkockával egy abszolút értéke s 

különbségképzés ered m ényeként a mozgó objektumok le sznek 

láthatók. A további feldolgozást megel ızıen, ha szükséges, a 

rendszer különböz ı mőveleteket végez az aktuális képen (medián-

szőr ı, Opening, Gauss sz őr ı) a pontosabb ered mény elérése céljából. 

Az így elkészült képeken összefügg ı kom ponens analízis 

algoritmusával a külön elhelyezked ı objektum okat detektálja a 

rendszer, és a további feldolgozáshoz készíti el ı. Az objektumok 

követésével a számlálás, osztályozás, sebesség m érés  az el ızetesen 

beállított paraméterek mellett már automatikusan m őködik. A háttér 

dinamikus generálása lehet ıvé teszi azt, hogy a videón el ıforduló 

egyes mozgó dolgok ne okozzanak fals pozitív ered mé nyt (pl.: hó, 

falevelek). 

A dolgozat részletesen bemutatja és elemzi a fenti eljárásokat, 

a megvalósított rendszert. 



 77  

GPU-VAL TÁMOGATOTT  
TÉRKÉPEZİ MOBIL ROBOT 

 
Marton Attila, Urbán András, Tandari János 

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  

Konzulens: Vámossy Zoltán fıiskolai docens 

A T D K dolgozat ismerteti egy olyan mobil robot elké szítését, 

amely a közvetlen környezetér ıl területleírást, majd abból térképet 

készít. Ezen térkép felhasználásával a robot képes lesz a területet 

akadálymentesen bejárni és területi változásokat de tektálva a térképet 

karbantartani. 

Az akadályok felismerését lézerpalást minta kivetít ésével és 

egy körbelátó kamera képének kiértékelésével valósí tjuk meg. A 

kapott képi információkat GP U segítségével dolgozzu k fel a jobb 

teljesítmény érdekében. Ismeretlen terepen történ ı navigálás során a 

robot a lézerek segítségével felismerni az akadályo kat, majd azokat 

térképen jelölve a navigálás során felhasználja az akadály mentes 

pályatervezéshez. 
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HANDSUP! – GITÁR EMULÁCIÓS RENDSZER 

Szabó Attila, Gyöngyi Lajos, Bónis Balázs 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  
Konzulens: Vámossy Zoltán fıiskolai docens 

A projekt célja olyan rendszer létrehozása, mely eg y hangszer 

megszólaltatásának folyamatát szimulálja mindössze egy webka mera 

képéb ıl kiindulva. A hangszer egy tiszta csatornán megszó laltatott 

elektromos gitár hangján szólal meg, a webka mera el ıtt léggitározó 

ember mozgásának hatására. A gitározás emulálásához  a két kéz 

pozíciójának meghatározása van használva, illetve e zek mozgásának 

követése. Ezen probléma megvalósítására különböz ı algoritmusok, 

metodikák közül sorozatos tesztelésekkel került kiv álasztásra az 

optimális megoldás. Vizsgálat tárgyát képezte a Haa r-féle detektáló 

algoritmus, valamint a gradiens hisztogramok haszná lata is. A 

projekt jelen állása szerint a HS V színtérben való bırszíndetektálás 

bizonyul a legbiztosabbnak, de ezen kívül felhaszná lásra kerül a 

Lucas-Kanade optical flow algoritmus is. Az ered mén y a gitár 

virtuális nyakán lefogott érint ı száma, mely alapján a program képes 

kiszámolni a megfelel ı hangot, melyet egy zenei skála határoz meg. 

A tisztán felvett gitárhang és az alkalmazott Direc tSound lejátszás 

el ınye, hogy az adott szólamot különböz ı effektekkel lehet 

m odulálni, mint például túlvezérlés, visszhang, kés leltetés, 

amplitúdó- és fázis-moduláció. Miután a hang a megf elel ı 

el ıfeldolgozáson megy keresztül, lejátszásra kerül. Ma guk a hangok 

külön hangfájlokban tárolódnak, melyeket felvétel u tán különböz ı 

szőrésekkel vannak finomítva és a megfelel ı formátu mba tömörítve. 

Az alkalmazás a használat során fellép ı hibák naplózásával is el van 

látva. 
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AAL KLIENS ALKALMAZÁS KIALAKÍTÁSA 
IPHONE ALAPÚ MOBIL ESZKÖZÖKHÖZ 

Lazányi Katalin 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, MS C II. évf.  
Konzulens: Kozlovszky Miklós ügyvivı szakértı 

M anapság egyre terjed ıben vannak az olyan Ho me 

M onitoring rendszerek, ahol a páciens a saját ottho nában végezheti el 

azokat a vizsgálatokat, amelyeket eddig csak a szak orvosi rendel ıben 

lehetett. Az általam elkészítet alkalmazás f ı el ınye abban rejlik, 

hogy Wi-Fi kapcsolaton keresztül ko m munikál, ezért a páciens nincs 

helyhez kötve. A megvalósított rendszer egy PC-n fu tó alkalmazás és 

egy iPhone-on futó alkalmazás együttese, melyben si került 

megismerkedne m az xCode valamint iPhone programozás sal, illetve 

a két rendszer összekapcsolásának lehet ıségeivel.  

A megvalósított rendszer 2 f ı részb ıl áll, a számítógépen futó 

alkalmazás moduláris felépítés ő, feladata az E K G diagram m 

információinak és adatainak továbbítása a telefon f elé. A 

megvalósítás során ezeket az adatokat a M editech Kf t. által 

fejlesztett CardioBlue szenzor lementett adatai biz tosítják.  

Az adatok beolvasása és vezeték nélküli átvitel utá n 

szükséges az adatok sz őrése, tárolása, feldolgozása és kiértékelése, 

mely feladat megoldása során megismerkedtem az iPho ne fejlesztési 

környezetével. Mivel a program egy mobil eszközön f ut, szükséges 

lehet a helytakarékos adattárolás érdekében az adat ok tömörítése, 

azaz csak a fontos információk megtartására. Az ada tok ábrázolása 

során szükségessé vált az OpenGL ES program megisme rése, 

melynek segítségével egy hagyo mányos E K G berendezés  görbéinek 

megfelel ı grafikonokat jelenítek meg.  
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MULTIÁGENS RENDSZEREK SZIMULÁCIÓJA ÉS 
VISELKEDÉSÜK GRAFIKUS MEGJELENÍTÉSE 

Varga Zoltán 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, III. évf.  
Konzulens: Dr. Kutor László fıiskolai tanár 

A korábbi egy számítógéppel és egy program mal 

megvalósított rendszerek helyét újabban az elosztot t párhuza mos 

probléma megoldás veszi át. Erre az új paradigmára é pül ı 

úgynevezett multiágens rendszerek az informatikában  és más 

tudo mányágakban egyaránt, egyre növekv ı szerephez jutnak. 

Különösen amiatt, hogy a több szerepl ıs modellek szimulálása 

egyszer ően megoldható és vizualizálható. Segítségükkel a 

valóságban kivitelezhetetlen vagy roppant sok id ıt igényl ı feladatok 

gyorsítva vizsgálhatók. 

A dolgozat ezen szimulációs eljárások lehet ıségeit elemzi. 

Be mutatja a különböz ı típusú modellek felhasználhatóságának 

széleskör őségét az informatika világában és egyéb kutatási 

területeken. Vizsgálja az ágensek egyenkénti illetv e kollektíven 

gazdag paraméterezhet ıségét. Vizuális felületen szemlélteti az 

ered mények értelmezésének könnyed formáját. Számba veszi a 

mőködést befolyásoló valós és elméleti problémákat. 

A feldolgozott elvek felhasználásával készült multi ágens 

rendszer, Visual C# nyelven készült, minta alkalmaz ásként a 

hangyák táplálék szerzésének folyamatát mutatja be.  A hangyák 

mőködését leíró szabályok egy erre készült szerkeszt ıprogram mal 

m ódosíthatók, viselkedésük grafikus felületen ellen ırizhet ı. 
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EGYENSÚLYOZÓ ROBOT 

Regıs László 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  
Konzulens: Dr. Molnár András oktatási dékán-helyettes 

A dolgozat részletesen ismerteti az általam fejlesz tett, 

egyensúlyozásra képes robotjárm ővet, amely egy tengelyén lév ı, két, 

m otor által hajtott kerekén állva folyamatosan szab ályozza a 

pozícióját, így ellensúlyozva a szerkezet d ılését. Ezt a szabályozást 

egy mikrokontroller végzi, amely egy szögelfordulás -mér ı szenzor 

jeléb ıl állapítja meg, hogy a robot éppen melyik irányba dıl. 

Kifejtésre kerül a szerkezet megtervezésének folya m ata, a 

hardver és szoftver részeinek részletes ismertetése , a rendszer 

fejlesztésének folyamata és azok megalkotása során jelentkez ı 

nehézségek, valamint azok megoldásának lehet ıségei. 

Végül a szerkezet hatékonyságának javítására irányu ló 

elképzelések kerülnek ismertetése mind hardver és a lgoritmus 

szempontjából. 
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VIMOS – ÉBERSÉG FIGYELİ RENDSZER 

Serrano Viktor 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  
Konzulens: Vámossy Zoltán fıiskolai docens 

A projekt célja egy olyan ne m invazív rendszer kial akítása, 

mely képes az emberi arcon felismerni a fáradtság j eleit melyekb ıl 

meghatározza az alany éberségét. 

A rendszer egy ka merából és egy szoftverb ıl áll, melyet 

kés ıbb esetleg infravörös fényforrás egészítene ki, hog y bármilyen 

környezetben képes legyen az emberi arc vizsgálatár a. 

A szoftver valós id ıben, képkockáról képkockára elemzi az 

arcon megfigyelhet ı jellemz ıket, és ezek alapján igyekszik 

meghatározni, a kimerültség fokát. A fáradtság jele inek 

felismeréséhez szükséges az emberi szem követése, i lletve a 

szemhéjak mozgásának érzékelése. Ezekb ıl lehetséges olyan 

jellemz ı adatok kinyerése, amelyek alapján létrehozható egy  mutató, 

ami meghatározza az alany éberségét. 

A dolgozat ismerteti a szoftverben megvalósuló, a c él 

eléréséhez szükséges algoritmusokat, eljárásokat. 

A szoftver fejlesztése Microsoft Visual Studio 2008  alatt 

történik Visual C# nyelven, nyílt, gépi látást támo gató könyvtár 

(OpenC V) felhasználásával. 
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VIRTUALIZÁLT OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA 
TERVEZÉSE, LÉTREHOZÁSA, TESZTELÉSE ÉS 

ÜZEMELTETÉSE 

Ács Sándor, Kozlovszky Viktor, Leszák András 
Budapesti M őszaki F ıiskola 

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf. 

Konzulens: Kozlovszky Miklós 

A virtualizált infrastruktúrának számos el ınye van egy 

hagyo mányos infrastruktúrához képest. Ilyen például  a gépek gyors 

üze mbe helyezése, operációs rendszerek függetleníté se a hardvert ıl, 

egyszer ő és könny ő üzemeltetés és karbantartás. A dolgozat egy 

virtualizált oktatási infrastruktúra megtervezését,  megvalósítását, 

kivitelezését mutatja be. 

Általánosságban leírja egy oktatási célra alkalmas rendszerrel 

szemben támasztott követelményeket, ezek megoldásár a milyen terv 

készült és annak megvalósítását is ismerteti. A dol gozat meg mutatja, 

hogy az elkészített rendszer miként tesz eleget az oktatás által 

támasztott elvárásoknak, miben könnyíti meg az üzem eltetést, 

karbantartást. 

Az oktatási környezetben nagy hangsúlyt érde mel a 

biztonság. A dolgozat bem utatja, hogy milyen m ódon növelhet ı egy 

ilyen ko mplex, virtualizált infrastruktúra biztonsá ga, hogyan 

menedzselhet ı biztonsági szempontból és hogyan ellen ırizhet ı, 

hogy a rendszer valóban az elvárt szinten biztonság os. 

Az oktatási célra így kialakított rendszer összehas onlításra 

került több el ıre definiált szempont alapján (rendszer 

karbantarthatóság, rugalmasság, stb.) más típusú el terjedten használt 

oktatási infrastruktúrákkal. 
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MOBILTELEFONON ALKALMAZOTT GYÓGYSZER-
AZONOSÍTÁS ÉS BETEGTÁMOGATÁS 

Szemes Péter, Szentjóbi Zsolt 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, III. évf.  
Konzulens: Dr. Kutor László fıiskolai tanár 

A dolgozat célja adatmátrix alapú adatbevitel megva lósítása 

m obiltelefon platformon. A megvalósítás a korszer ő mobil telefonok 

két alapvet ı szolgáltatására támaszkodik: a beépített fényképez ı 

használatára és a JA V A támogatás lehet ıségére.  

A be meneti információként használt szabványos adatm átrix 

egy kétdimenziós vonalkódként értelmezhet ı, ami akár 2 K B adat 

rögzítésére is alkalmas és támogatott a hibajavító kódolás, amivel 

megvalósítható a hibat őrı adattárolás. 

A rendszer alkalmas lehet mind a látók mind pedig a  

látásában korlátozott felhasználók igényeinek kiszo lgálására. 

Széleskör ő felhasználásából az els ı célalkalmazás a gyógyszerek és 

élelmiszerek azonosítását és azokról fontos informá ciók beszerzését 

és err ıl a felhasználót való tájékoztatását valósítja meg.  Ehhez a 

termék cso magolására nyo mtatott adatmátrixban kódol t információt 

felhasználva egy központi adatbázisból letöltött in formációkkal látja 

el a felhasználót. 

A rendszer kétféle használati módot támogat. Csak a  címkén 

tárolt adatok megjelenítése, ill. a címkén tárolt i nformációk kulcsként 

használva egy távoli szerveren lév ı információk elérését 

biztosíthatja, amely így garantálja a naprakész inf ormációkat. Az 

alkalmazás JA V A nyelven készül, mivel célként szere pel, hogy a 

forgalomban lév ı lehet ı legtöbb mobilkészüléken használható 

legyen. 
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VASTAGBÉL DAGANATOK DIAGNOSZTIKÁJÁNAK 
AUTOMATIZÁLÁSA 

Bándi István, Reményi Attila 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  
Konzulensek: Kozlovszky Miklós ügyvivı szakértı 

 Vámossy Zoltán fıiskolai docens 
 

A dolgozat témája a vastagbél daganatok diagnosztik áját 

segít ı szoftver elkészítése, mely képes a 3D Histech Kft. által több év 

óta fejlesztett MIR A X  szoftver termékcsaláddal együ ttm őködve, 

hatékony módon elemezni a digitális szöveti képeket . Az vizsgálat 

során a szoftver azonosítja a szöveti struktúrákat – sejtmagokat, 

mirigyeket, hámréteget – majd az el ıre definiált paraméterek 

méréséb ıl következtet a szövet állapotára. Az els ıdleges cél az 

orvosok számára hatékony döntéstámogatás nyújtása a  diagnózis 

felállításához. 

A fejlesztés C# nyelven, a Microsoft Visual Studio 2008 

fejleszt ıkörnyezetet használva történik az OpenC V és az IPP 

képfeldolgozó keretrendszerek felhasználásával. Miv el a digitális 

metszetekb ıl kinyert képek jelent ıs méret őek lehetnek, a gyorsabb 

futás érdekében az egyes képfeldolgozó m őveleteket GP GP U 

segítségével gyorsítjuk. A GP U-ra történ ı fejlesztéshez, az nVidia 

által készített CU D A keretrendszert használjuk. 

További lehetséges célok közé tartozik a diagnózis teljesen 

automatikus felállítása, ill. a szoftver felkészíté se más típusú 

szövetek kezelésére. 
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BESZÉDDEL VEZÉRELT LAKÓTÉR 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA 

Incze Gáspár, Bíró Dávid, Bíró Tamás 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, III. évf.  
Konzulens: Dr. Kutor László fıiskolai tanár 

A dolgozat témája a mozgáskorlátozott emberek 

életmin ıségének javítása beszédvezérelt rendszerek segítség ével, 

ami sok embertársunk számára megteremti az önállóbb  életvitel 

lehet ıségét.  

A fejlett világban az elektronikával támogatott tev ékenységek 

már mindennaposnak számítanak a 21. században. A sz á mítógépek 

teljesítményének az utóbbi években tapasztalható ro ha mos fejl ıdése 

ma már lehet ıvé teszi a különböz ı, hagyo mányos beviteli eszközök 

(billenty őzet, egér, távirányító) kiváltását hang- és beszéda lapú 

vezérlésre, ami fontos lépés az A mbient Assisted Li ving 

(Infoko m munikációs eszközökkel segített életvitel) megvalósítása 

felé.  

A projekthez a konkrét ötletet egy S M (sclerosis mu ltiplex) 

betegségben szenved ı em ber élethelyzete adta, akinek a betegsége 

folytán szüksége lenne egy olyan eszközre vagy eszk özökre, amelyek 

a mindennapi teend ık elvégzését teszik lehet ıvé (például ajtó- és 

ablaknyitás, televízió, rádió, telefon, számítógép és egyéb gépek, 

egyedi hardverek vezérlése) megbízható módon beszéd vezérléssel 

(integrált visszajelz ı rendszer támogatásával). A nagyfokú pontosság 

elérése érdekében a beszédvezérlés kötött szókincs ő, beszél ıfügg ı 

m ódon kerül megvalósításra. A beszédfelismer ı alrendszer 

kalibrálása a készülék üzembe helyezésekor történik  meg. 



 87  

DOMINÓ PROJEKT: 
A DOMINÓZÓ ROBOTKAR 

Marczin Tamás, Tóth Tamás 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, IV. évf.  
Konzulens: Vámossy Zoltán fıiskolai docens 

A T D K dolgozat témája egy olyan hardver-szoftver re ndzser, 

ami képes egy teljes dominó játszma lejátszására mi nimális emberi 

beavatkozással, egy játékos ellen. 

A dolgozat témáját képez ı feladat két részb ıl áll, egy egyedi 

hardverelemb ıl, mely öt szabadságfokú robotkar, illetve az azt 

mőködtet ı és képfeldolgozó szoftver. Külön ismertetésre kerü l a 

rendszer felépítése, a hardver és a szoftver jelleg zetességei. 

Részletesen be mutatásra kerül az a folyamat, amely során az 

elképzelésekb ıl tervek készülnek, majd ahogy a tervek a 

megvalósítás felé haladnak. Szó lesz a robotkar fej l ıdési fázisairól és 

az elkészítés módjáról, a megvalósítás során el ıforduló lehetséges 

alternatívákról és a felmerül ı problémákról. Továbbá leírásra 

kerülnek az alkalmazott képfeldolgozási algoritmuso k, és ahogy 

lépésr ıl lépésre vizsgálódva kibontakozott a képfeldolgozá si eljárás. 

Zárásként rövid összefoglalóval szolgál a tervek je lenlegi 

állapotáról illetve arról, hogy ezek alapján a megv alósítás hol tart. 
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Rejtı Sándor 
Könnyőipari és  

Környezetmérnöki Kar 
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ORGANIKUS BERENDEZÉSI TÁRGYAK 
 

K ardos Bálint 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, II. évf.  

K onzulens: Sz őcs Ágnes f ıiskolai docens 

 
Régóta foglalkoztat a városi kultúra és azon belül is a lakásban 

megtalálható élettér természet közelibbé tétele. A városi ember nagyon eltávolodott 
a természetes közegétıl, többnyire, egy beton rengetegbe van bezárva, sok-sok 
egészséget károsító tényezıvel körülvéve. Ezért is tartom lényegesnek, hogy a 
szorosan vett lakókörnyezetünkben, így a lakásban is, több élı növénnyel tudjunk 
együtt élni.  

A növény a lakás és a bútorzat szerves részét képezi- funkcionális és 
esztétikai szempontból egyaránt. A növények több nagyon hasznos tulajdonsággal 
rendelkeznek. Ilyenek: az oxigén termelése, egyes növények étkezésre 
alkalmassága, fogyaszthatósága és pozitív pszichológiai hatása a környezetében élı 
emberekre. Rohanó és zaklatott világunkban e nyugalmat sugárzó közeg, a növényi 
kultúra, egyre nagyobb hangsúlyt kap. A környezettudatosságot is elısegíti, ha 
növényeket ültetünk, gondozunk és kihasználjuk adott jó tulajdonságaikat.  

Tanulmányaim kiterjedtek a bútor élı növénybıl való elkészítésére, 
valamint kísérletet teszek a bútor fuzionálását , élı növényekkel. Külön témánkét 
szerepelnek a lakás különbözı életterei, más-más adottságokkal és az általuk 
felmerült problémák.  

Az élı bútor elképzelése már ismert a kerti alkalmazásban, de újdonságot 
jelent a lakásbelsı terében. Fontos lehetıségként merült fel az úgy nevezett 
„bútorültetés” . Ez a megoldás a leginkább környezet tudatos. Lehetıséget biztosít 
a felhasználónak, saját bútorának „kinevelésére” ami egyúttal biztosítja a 
minimális anyagfelhasználást, a szinte teljes mértékben újrahasznosítható terméket. 
Így egy olyan organikus bútort kapunk, ami megújuló és megújító is egyben, az 
üvegházhatás elleni programba is jól beleilleszthetı. Az élettartalma gyakorlatilag 
meghosszabbítható, akár végtelen is, és amennyiben a lakásba már nem tölt be 
szerepet a természetbe kitelepítve egy új, de alapvetıen saját alapfunkcióját töltheti 
be. Így nem termel káros anyagot, hulladékot, sıt a zöld természetet gazdagítja. 

A bútor és élı növény együttes használata egy új dimenzióját mutatja meg 
az élı növények, továbbra is élı módon való használatának, mesterséges 
környezetben. Lehetıséget nyújt a természet becsempészésének a városi lakás 
miliıjébe. A növények összhangban vannak a bútorokkal és az emberi lakó térrel 
egyaránt. Nem képeznek különálló részt a polcokon, cserepekben, hanem 
beépülnek a lakásba és tulajdonságaikkal hozzájárulnak az adott laktér 
funkciójához. 
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MINTAKOLLEKCIÓ KÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS 
TEXTILNYOMTATÁSSAL  

 
K atona Zita 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Sz őcs Ágnes docens 

 
A dolgozat bemutatja a Glasgow School of Art digitá lis 

textilnyo mtatással foglalkozó központjának, a Centr e for Advanced 

Textiles m őködését, és a digitális textilnyo mtatás általános 

jellemz ıit.  

A dolgozat részletezi a digitális nyo mtatás divatba n elfoglalt 

helyét, gazdasági jelent ıségét, részletesen ismerteti a technológiai 

folyamatait, alkalmazási területeit és jöv ıben lehetséges 

felhasználási és fejlesztési területeit. 

A dolgozat részletesen foglalkozik a nyo mottanyag t ervezés 

általános szempontjaival, és be mutat egy egyéni, m ővészeti 

inspiráció alapján készült tíz mintából álló mintak ollekciót, amely a 

dolgozatban ismertetett technológiákkal készült el.  

A dolgozat érinti az egyéni textilek további felhas ználását is, 

öltözékeken való felhasználásukra tesz javaslatot e gy konkrét 

célcsoport számára. A dolgozat tehát az egyéni text ileken kívánja 

végs ı soron bemutatni a digitális textilnyo mtatást.  
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NANO-TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A 
NYOMDAIPARBAN 

 
Kecske méti Attila 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, V. évf. 

K onzulens: Szentgyörgyvölgyi Rózsa f ıiskolai adjunktus 

 
A nano-technológia az alkalmazott tudo mány és techn ika 

széles területét fedi le, olyan tudo mányágakkal egy üttm őködve, mint 

a kolloid-kémia, a félvezet ı-fizika, vagy a szupram olekuláris-ké mia. 

A nano-technológia terjed ıben van a papír és cso magolóanyag-

gyártás területén is. Alkalmazásukra példával szolg álnak a 

különböz ı speciális felületi rétegek kialakítása, a nano-mér et ő 

festékrészecskék felhasználása a festéksugaras nyo m tatók 

festékeiben, elektronikus tulajdonságokkal rendelke zı nyo matok 

létrehozására kidolgozott speciális nyo mdafestékek kialakítása, vagy 

a papír szilárdságának növelése a rostok közötti kö tések 

szabályozásával. 

A T D K dolgozat f ı témája a nano-technológia nyo mdaipari 

alkalmazása.  

A dolgozat irodalmi része átfogó képet ad a nano-te chnológia 

fejl ıdésér ıl és f ıbb jellemz ıir ıl. Be mutatásra kerül a nano-

technológia nyo mdaiparban betöltött szerepe, valami nt nano-

technológiával el ıállított nyo mdaipari termékek be mutatása, 

ismertetése.  

A vizsgálatok nano-technológiával el ıállított papír 

nyo mathordozó és digitális nyo mtatásra szánt toner gyakorlatban 

történ ı alkalmazására terjed ki.   
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FM RÁCSTECHNIKÁVAL KÉSZÍTETT DIGITÁLIS 
NYOMÓFORMÁK ÁRNYALATVISSZAADÁSA 

 
Klein Judit 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Szentgyörgyvölgyi Rózsa f ıiskolai adjunktus 
 

A nyo mdaipar az utóbbi évtizedek során nagy változá sokon 

ment keresztül, a növekv ı vev ıi igények és az új technológiák 

megjelenésének köszönhet ıen. Tíz évvel ezel ıtt a digitális 

nyo mtatást csak sz ők körben alkalmazták, mára azonban 

továbbfejl ıdött és teljes kör ően elismert technológiaként állja meg a 

helyét a nyo mdaiparban. A nyo mdaipar folyamatosan h alad a teljes 

kör ő automatizálás felé, amelynek részeként a gyártók a rra 

törekednek, hogy egyre korszer őbb berendezéseket hozzanak 

forgalomba. A Co mputer to Plate (CtPlate) technológ ia átalakította a 

nyo mdai el ıkészítés folyamatát. Az eljárás lényege, hogy a 

hagyo mányos nyo móforma-készítéssel szemben a filmer edeti 

kiiktatásával, közvetlenül a számítógépr ıl érkez ı adatok 

levilágításával történik a nyo móformák el ıállítása.  

A T D K dolgozat f ı témája a Kodak cég által kifejlesztett 

Spotless technológia, amely SQ U E R Espot-technológia és a Staccato 

F M rács alkalmazásával érhet ı el.  

A dolgozat irodalmi része átfogó képet ad a CtPlate  

technológia fejl ıdésér ıl, jellemz ıir ıl és az A M- és F M 

rácstechnológiák jellemz ıir ıl. 

A vizsgálati rész ismerteti a CtPlate technológiáva l készült 

vizsgálatot, mely során A M- és Staccato F M  rácstech nológiával 

készített ofszet nyo móformák min ıségének összehasonlítására kerül 

sor. 
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NYOMDAIPARI DIREKT SZÍNRECEPTEK 
KONCENTRÁCIÓÉRZÉKENYSÉGE 

 
K ovács Judit 

M édiatechnológiai Intézet 

Rejt ı Sándor Könny őipari mérnöki F ıiskolai Kar, IV. évf. 

K onzulens: dr. Csányi Sándor f ıiskolai docens 

 
A színes nyomdatermékek minıségével szemben támasztott egyre 

növekvı követelmények teljesítése mind gyakrabban teszi szükségessé a 
hagyományosnak tekinthetı négyszín nyomtatás helyett a direkt nyomtatás 
alkalmazását. Ennek során a színek reprodukálása a szabványos négy 
nyomdai alapszín helyett közvetlenül a megfelelıen kiválasztott 
nyomdafestékek keverésével történik.  

A nyomtatáshoz szükséges recepteket számítógépes színrecept 
számítással határozzák meg. A direkt nyomtatáshoz felhasznált 
nyomdafestékek tehát a recept szerinti minıségő (színő), és mennyiségő 
komponensek bemérésével, és keverésével készülnek el. Ez esetben tehát 
az egyes komponensek pontos koncentrációjának a színreprodukálás 
minıségében meghatározó fontossága van. 

A TDK dolgozat célja számítógépes szimulációs módszer 
alkalmazásával annak vizsgálata, hogy a különbözı összetételő receptek 
esetén az esetleges koncentráció eltérés milyen mértékben befolyásolja a 
színreprodukálás pontosságát. 

A dolgozat irodalmi része áttekintést ad a számítógépes színrecept-
számításról, valamint az ehhez kapcsolódó színtani és színmérési 
alapfogalmakról. Ismerteti továbbá a vizsgálatokhoz alkalmazott faktoriális 
kísérlettervezés alapjait is. 

A vizsgálati részben részletesen ismerteti egy tesztábra kiválasztott 
színreceptjeinek egységnyi koncentráció változtatás hatására bekövetkezı 
szín-változásait. Bemutatja a színinger-koordináták és a színinger 
különbség változását leíró matematikai összefüggéseket. Végül arra ad 
választ, hogy az egyes színek jellemezhetık-e a koncentráció-változással 
szembeni érzékenység szempontjából. 
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ÖNÉRTÉKELÉSEN ALALPULÓ 
MINİSÉGFEJLESZTÉS A KÖRÖS VOLÁN ZRT-NÉL  

 
Lestyán Anita  

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Né methné Dr. Erd ıdi Katalin f ıiskolai docens 

 
A Körös Volán Zrt. alaptevékenysége a helyi és hely közi 

forgalmú utazási igények mennyiségi és min ıségi kielégítése. F ı 

m ozgatórugójuk, az utasforgalom megtartása évr ıl- évre nehezebb 

feladattá válik az egyre motorizáltabb világban. A folya mat 

fenntartása csak állandóan javuló min ıség mellett valósítható meg, 

ezt az utasok fokozódó elvárásai is kifejezésre jut tatják. A vállalat 

csak akkor kaphat reális képet m őködésér ıl, ha azt az utasok sze mein 

keresztül vizsgálja. A Körös Volán Zrt. önértékelés i módszerének is 

ez a szemlélet adja az alapját. A vállalat céljaina k és fejlesztend ı 

területeinek kijelölésé az utasok elégedettségmérés ének eredményei, 

a beérkez ı panaszok és kérelmek szerint történik.  

A gyenge pontok felderítésének egyik módszere a vev ıi 

elégedetlenségre legnagyobb számban okot adó terüle tek több 

irányból végzett vizsgálata. A vizsgálatok a Körös Volán Zrt. 

profiljához hasonló társaságok szolgáltatásával val ó 

összehasonlításban lettek elkészítve, amely az önér tékelés egyik 

alapvet ı feltétele.  

A vev ıi elégedettség és társadalmi hatás kritériumaival 

kapcsolatos fejlesztend ı területekhez tartozó vállalati adottságok 

feltérképezése, és az ott tapasztalt hiányosságokra  vonatkozó 

javaslattételek elkészítése a dolgozat f ı célja. 
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A MENTÉSI ELJÁRÁS FEJLESZTÉSI LEHETİSÉGEI 
A MENTİSZOLGÁLATNÁL  

 
Liebhaber Mercedesz 

Budapesti M őszaki F ıiskola  
Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, III. évf. 

K onzulens: Né methné Dr. Erd ıdi Katalin f ıiskolai docens 

 
A mentés min ıségét legjobban jellemz ı mutatószá mok, 

melyek egyben a rendszer saját magával szemben táma sztott 

elvárásai is:   

- gyors kiérkezés 

- gyors kórházba szállítás 

- megfelel ı kórházba való szállítás  

- kórházak közötti szállítás minimalizálása 

- betegátvételi veszteség csökkentése 

Ezeken a pontokon keresztül vázolható fel a mai haz ai 

támogató és ellátási folyamatok problémarendszere i s. A dolgozatban 

az Országos Ment ıszolgálat min ıségének javítása érdekében a 

felsorolt pontok közül kett ıt ragadok ki, melyek látszólag különálló 

problémák, de ha közelebbr ıl megvizsgáljuk egy másra hatással 

vannak, egy más hatékonyságát befolyásolják. 

A dolgozat els ı felében a Ment ıszolgálat tevékenységének 

színvonalát jellemz ı, adatgy őjtésen alapuló mutatószámokat mutatok 

be.  

A jelenlegi helyzet elemzése és a külföldi jó gyako rlatok 

áttekintése alapján, konkrét fejlesztési javaslatok at teszek a mentési  

ellátás fejlesztésére. 

 
 

 



 96  

„ROBOX” HPL CD és DVD tartó állvány  
 

Lukácsi Attila 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, V. évf. 

K onzulens: Varga József mestertanár 

 
A dolgozatban egy hullám papírlemez C D/D V D állvány k erül 

be mutatásra. 

Átlagos méret ő mőanyag D V D-film vagy C D-tokok 

tárolására alkalmas belmérettel rendelkezik és egye di módon egy 

"klasszikus/retró" hu manoid robot formáját idézi. 

A törzs, a lábak, és a kezek egyetlen hullám papírle mez 

szabatból hajtogatással állíthatók össze, a fejrész  pedig egy 

különleges füllel csatlakozik a testrészhez. 
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SIKERES MARKETING MÓDSZEREK  
A HEAT-SET TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT 

NYOMDATERMÉKEK PIACÁN 
 

M áté Júlia 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Dr. Horváth Csaba f ıiskolai docens 

 
A dolgozatomban egy felépített logikai lánc mentén haladva 

m utatom be a heat-set technológiával készült nyo mda termékek 

piacán alkalmazható sikeres marketing módszereket. Feltárva a 

marketing módszerek alkalmazásának szükségességét f eltérképeztem 

a magyar heat-set ofszet nyo mdák termelési, technol ógiai és piaci 

jellemz ıit. Ennek keretében az e területen meghatározó nyo m dáknál 

kérd ıíves felmérést végeztem. A kérdésekre adott válaszo k 

feldolgozása és értékelése alapján állítottam össze  javaslatokat és 

m ódszereket a még sikeresebb marketing politika kia lakítására.   
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NORMÁL – ÉS ENERGIATAKARÉSKOS IZZÓK 
HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 

MUNKATELJESÍTMÉNYRE VALÓ KIHATÁS 
SZEMPONTJÁBÓL 

 
Nagy Miklós 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar 

K onzulensek: Dr. Koczor Zoltán f ıiskolai tanár 

          Göndör Vera tanársegéd 

 
Amikor az Európai Unió bizottsága 2008. december 8-án elfogadta a 

hagyományos izzók fokozatos betiltására vonatkozó határozatot, 2009. október 1-
étıl pedig megkezdte ezek fokozatos kivonását számos szakmai fórum véleménye 
szerint vitatható döntést hozott. Tény, hogy az energiatakarékosabb megoldást 
választva nagyságrendekkel csökkenthetjük energia-felhasználásunkat, ezzel 
csökkentve környezetünk terhelését, ugyanakkor, a jelenleg rendelkezésünkre álló 
technológia korlátai miatt, mindezt csupán a hagyományos égıkhöz viszonyítva 
leszőkített fénytartományban, melynek egészségügyi hatásairól már többen 
értekeztek (számos internetes cikk mellett, nyomtatott formában írt a témáról az 
IPM magazin és a HVG is). Azonban a különféle izzófajták esetleges 
munkateljesítményre gyakorolt hatásának elemzésére irányuló kutatásokat, 
tudomásom szerint még nem végeztek. 

A dolgozat célja egy olyan, a fıiskolán rendelkezésre álló erıforrásokkal 
végrehajtható kísérlet megtervezése, lefolytatása, és validálása amely alkalmas 
annak megállapítására, hogy a különbözı izzók használata a munkahelyen 
befolyásolja-e az alkalmazottak teljesítményét. Célunk továbbá annak 
meghatározása, hogy a befolyás hozzávetılegesen milyen mértékő. 

Ennek elsı lépése egy olyan kísérleti modell megalkotása, mely alkalmas 
a pártatlan összehasonlításra, a munkateljesítményre való hatás kimutatására, és az 
adtok kiértékelésére, és a munkahelyi környezet fejlesztésére. Második lépésként 
tervezzük a kísérlet lefolytatását, majd harmadik lépésként a kapott eredmények 
kiértékelése következik. Magát a kialakított modell validálását szintén a vizsgálat 
adataival kívánjuk elvégezni. 

Magának a kísérletnek nem célja az energiatakarékos izzók hosszú távú 
élettani hatásait elemzése, vagy egyéb rövidtávú befolyás értékelése. A 
munkateljesítmény elemzéséhez önálló módszert kívánunk kifejleszteni, mely 
különbözı munkanemek végzése során fellépı fáradékonyság jellemzésének 
számszerősítésére alkalmas. 
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MODELLVARIÁCIÓK KÉKFESTİ ANYAG 
FELHASZNÁLÁSÁVAL 

 
Novák Nikolett 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Hottó Éva f ıiskolai adjunktus 

 
A dolgozat témája a textilmintázás évezredes hagyo m ányait 

követ ı kékfest ı mesterség be mutatása és az ezzel a technikával 

készült alapanyag újszer ő alkalmazása. A napjainkban feledésbe 

merült kékfest ı anyagot többnyire már csak lakástextilként ismerhe ti 

a fiatal korosztály. A dolgozat célja e tradicionál is alapanyag 

felhasználásának népszer ősítése, új, divatba ill ı megoldásokkal.  

Az újító ötletet a fiatalok körében elterjedt, mélt án közkedvelt 

farmeranyag adta. A farmer és a kékfest ı alapanyag tulajdonságai, 

festési eljárása hasonló, ezért jól kombinálhatók e gy mással.  

A dolgozat ismerteti a pápai Kluge család munkásság át és a 

kékfest ı – mintázás rövid történetét. A kékfest ı hagyo mányos és 

jelenlegi felhasználási területeit. Be mutatásra ker ül a farmeranyag 

gyártása, valamint a két anyag tulajdonságainak öss zehasonlító 

elemzése.  

A dolgozat bemutatja az általam tervezett modellvar iációkat, 

amelyek a kékfest ı és a farmeranyag ko mbinációs lehet ıségeire 

m utat példát a mai divatirányzatnak megfelel ıen. 
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A HAZAI IPARBAN ELİFORDULÓ CIPİFELSİRÉSZ 
ÉS BÉLÉSANYAGOK HORDÁSHIGIÉNIAI 

TULAJDONSÁGAI 
 

Szabó Attila 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, III. évf.  

K onzulensek: Orcsik Gézáné m őszaki tanár 

       Borka Zsolt m őszaki tanár 

 
Az el ıadásban, a hazai iparban el ıforduló cip ıfels ırész és 

bélésanyagok, valamint ezek ko mbinációinak hordáshi giéniai 

tulajdonságai és vizsgálati módszerei kerülnek bem u tatásra. 

Az e mberi láb fiziológiai m őködésének be mutatása, jellemz ı 

adatai. 

A lábbelik egészségügyi és hordáshigiéniai tulajdon ságai és a 

velük szemben támasztott követelményeknek az ismert etése. 

Néhány gondolat a cip ı és a lábápolásról, valamint a lábbelik 

által okozott b ırbetegségekr ıl. 

Hordáshigiéniai vizsgálatok részletes ismertetése é s azok 

mérési módszerei. A vizsgálati eredm ények értékelés e, 

összefoglalása. Néhány szó az újdonságokról és a jö vır ıl 
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RECYCLING DESIGN 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS A RUHAIPARBAN 

 
Zsohovszky Melinda 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sánsor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, III. évf. 

K onzulens: Sz őcs Ágnes f ıiskolai docens 

 
Bár az elmúlt években egyre divatosabb téma az 

újrahasznosítás, mégsincs átüt ıen sikeres globális megoldás 

környezetünk védelmére, ami a fenntartható fejl ıdés záloga lehetne. 

A dolgozat célja, hogy rámutasson mennyire elhanyag olt 

terület a ruhaipar egyre növekv ı hulladéktermelése. Kutatások 

alapján be mutatja a növekv ı hulladéktermelés okait, valamint azt, 

hogy melyek azok a törekvések, amik ennek a problém ának a 

megoldásával foglalkoznak. 

A megvalósult törekvések hiányosságaiból kiindulva felépít 

egy egyéni  elképzelést a ruhaipari hulladékhasznos ítás megoldására, 

melyeket saját tervek segítségével kíván szemléltet ni. 
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NATURA 2000 TERÜLETKÉNT KIJELÖLT ÉLİHELY 
ÁLLAPOTFELMÉRÉSE AZ AGGTELEKI KARDOS 

VÖLGYBEN 
  

Berregi Anna  

Budapesti M őszaki F ıiskola  

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Né methné Dr. Katona Judit f ıiskolai docens 
 

A T D K dolgozat els ıdleges célja az Európai K özösségek 

Natura2000 hálózatába tartozó aggteleki Kardos-völg y területén 

található csarabos-állomány felmérésének, kiértékel ésének, más 

fafajokkal való elegyedés mértékének, azaz biodiver zitásának 

vizsgálata. A kutatási munka f ı témája a társulásszerkezet változása. 

A dolgozat els ı részében be mutatásra kerülnek az érintett 

terület tájföldrajzi, vízrajzi, geológiai, éghajlat i, ökológiai 

sajátosságainak, a növénytársulások felmérési szem p ontjai, illetve az 

alkalmazott mérési módszer ismertetése. 

A kutatási munka gerincét képzi a fenti módszerrel történ ı 

területi felmérés, az ez alapján kapott adatok feld olgozása, az 

ered mények vizuális prezentálása, végül ezek kiérté kelése. 

A befejez ı részben történik a kapott ered mények 

összefoglalása, az ezekb ıl levonható konzekvenciák ismertetése, 

valamint a javaslattétel. 
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FABRIKETT ELİÁLLÍTÁSA  
CSALÁDI HÁZAK SZÁMÁRA  

(FOSSZILIS TÜZELİANYAGOK KIVÁLTÁSA) 
 

Bukri Gergely 

Budapesti M őszaki F ıiskola  

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, III. évf.  

K onzulens: Prof. Dr. Patkó István dékán 

 
Az el ıadásban be mutatásra kerülnek a brikettálás f ıbb 

ismérvei, alkalmazásának el ınyei és kivitelezésének lehet ıségei.  

Kie melésre kerülnek a fabrikett el ıállításának alapfeltételei és 

el ınyei más energiahordozókkal szemben. Az alkalmazott  

tüzel ıberendezések és a fabrikett égetési technológiái is  szerepet 

kapnak. 

Az el ıadás további részében kerül sor a fabrikett 

felhasználásához kapcsolódó gazdaságossági elemzése k 

ismertetésére. Ezt követi a présgépek részletes öss zehasonlítása, és a 

mechanikus brikettálók méretezésének lehet ıségei. 

A kutatás középpontjában álló saját, kis költségvet éső háztáji 

igényeket kielégít ı konstrukció be mutatására helyez ıdik a hangsúly. 

Kiértékelésre kerül a szerkezet kapacitása, gazdasá gossága és maga a 

végtermék. 

A befejez ı rész tartalmazza a tapasztalatokból levonható 

következtetéseket, a hatékony fejlesztési lehet ıségeket, valamint egy 

helyzetelemzést és jöv ıképet arra vonatkozóan, milyen el ınyökkel 

járna f ıként környezetvédelmi szempontból az ilyen berendez ések 

alkalmazása a mindennapokban. 
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VÍZBEN OLDÓDÓ SZINTETIKUS ANYAGOK 
ALKALMAZHATÓSÁGA A 

KÖRNYEZETVÉDELEMBEN 
 

Léránt Katinka, Gál Xénia Barbara 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, IV. évf. 

K onzulens: Estu Klára f ıiskolai docens 

 
A dolgozat els ısorban a PV A (polivinil-alkohol) részletes 

jellemzésével, felhasználási területeinek bem utatás ával, újabb 

területek kutatásával és el ıterjesztésével foglalkozik.  

Be mutatja a természetes és mesterséges anyagok közt i 

különbséget, részletesen kitér a mesterséges anyago kra, ezen belül is 

a PV A jellemzésére, használatának el ınyeire. 

A dolgozat fontos része a PV A anyaggal végzett kísé rletek 

ismertetése, melyek közül az egyik egy szakirodalom ból származó 

kísérlet reprodukálása, a többi pedig új kísérlet. Részletesen tárgyalja 

az új kísérleteket, melyek a korábbi kísérleti tapa sztatokra építve, 

el ıre megtervezett és kiválasztott tényez ık változtatásával készültek.  

A dolgozat javaslatokat tartalmaz újabb, saját ötle tekre, 

feltételezésekre épül ı, a kés ıbbiekben elvégzend ı kísérletekre, 

valamint új felhasználási területek keresésére és a lkalmazhatóságára. 

Be mutatja a javaslatok környezetvédelem mel kapcsola tos pozitív 

hatásait.  
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ZAJTÉRKÉPEZİ SZOFTVEREK A 
KÖRNYEZETMÉRNÖKI OKTATÁSBAN 

 
Salga István, Salánki Lajos 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

 Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, III-II. évf. 

K onzulensek: Korondi Endre docens 

       Horváth Kornél intézeti mérnök 

 
Környezetünkben számos zajforrás m őködik, ami zavarja 

mindennapi tevékenységünket, nyugodt pihenésünket. Útjaink, 

vasútjaink, repül ıtereink zajcsökkentése azonban ne m könny ő 

feladat, mivel bonyolult forgalmi rendszer és kiala kult 

településstruktúra mellett kell megoldásokat keresn i. Országos 

program szükséges a nagy forgalmú közlekedési létes ítmények 

zajának csökkentése érdekében is. Megalapozott inté zkedési tervek 

csak a zajterhelés és a zajterheléssel érintett  la kosság mértékének 

ismeretében készíthet ık. Ehhez nyújtanak segítséget a stratégiai 

zajtérképek.  

Dolgozatunk els ı felében be mutatásra kerülnek a zajtérkép 

készít ı szoftverek tekintettel a hazai alkalmazásukra, maj d a 

továbbiakban kitérünk a SoundPL A N szoftver környeze tmérnöki 

szakoktatásban betöltött szerepére, és annak a tanm enetbe való 

beillesztésére.  



 106  

A GYAKORLATI OKTATÁS JELENTİSÉGE A BSC 
KÉPZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

TEREPGYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 
/KÖRNYEZETI KÉPZÉS ÉS NEVELÉS 

MÓDSZERTANI PROGRAMJÁNAK ISMERTETÉSE A 
FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS A 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN AZ 
AGGTELEKI NEMZETI PARK PÉLDÁJÁN/ 

  
Takács Brigitta 

Budapesti M őszaki F ıiskola  

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar  

K onzulens: Bodáné Kendrovics Rita f ıiskolai tanársegéd 

 
A dolgozat a gyakorlati oktatás jelent ıségére hívja fel a 

figyelmet a szak mai és a fenntarthatóságra nevelés kapcsán a 

Környezetmérnök BSc képzésben. F ı célkit őzése a terepgyakorlat, 

mint gyakorlati oktatási módszer a környezeti képzé s és nevelés 

m ódszertani programjának bemutatása. 

Fıiskolánk Környezetmérnök szakos hallgatóinak a 

2008/2009-es tanévben az Aggtelei Ne mzeti Parkban s zervezett 5 

napos szak mai gyakorlatának a be mutatásával, az ott  végzett 

vízvizsgálatok ered ményeinek feldolgozásával, érték elésével adja a 

f ı irányvonalat a fenntartható fejl ıdés, és a környezettudatosság 

tükrében a terepgyakorlat módszereinek elemzéséhez és egyben 

mintát szolgáltat a jöv ıben megvalósítandó gyakorlatokhoz.  

A dolgozat befejez ı része egy új módszer alkalmazására tesz 

javaslatot, mely ko mplex feladatkör végrehajtásán k eresztül a 

rendszerszemlélet kialakítását segíti, valamint egy  kérd ıíves 

felmérés eredményeinek kiértékelését ismerteti. 
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AZ OKTATÁS SZEREPE A KÖRNYEZETI 
KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉBEN  

 
Véger Judit Anett 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Rejt ı Sándor Könny őipari és Környezetmérnöki Kar, III. évf.  

K onzulens: Bodáné Kendrovics Rita tanársegéd 

 
Jelen dolgozat f ı témája a környezettudatosság vizsgálata a 

14-24 éves fiatalok körében, akik különböz ı környezeti 

beállítottságú oktatási intézmények diákjai, hallga tói. 

A bevezet ı részben a dolgozat ismerteti az oktatás szerepét a  

környezettudatosság fejlesztésében, bemutatja a haz ai helyzetképet 

és a környezeti kompetencia fejlesztését célzó prog ramokat. 

A dolgozat bemutat egy kérd ıíves felmérést és annak 

kiértékelését, mely alapján következtetéseket vonha tunk le a jelen, és 

a jöv ı generációk környezettudatosságáról. 

A felmérés részletesen foglalkozik a különböz ı típusú 

oktatási intézmények diákjainak, hallgatóinak körny ezetükhöz 

f őzıdı kapcsolatával. Összehasonlítja a középfokú gimnázi u m és az 

„ökogimnázium” tanulói körében kapott eredményeket,  illetve a  

f ıiskolánkon tanuló  mérnökképzésben résztvev ı hallgatók 

környezeti szemléletét viszonyítja a környezetmérnö k BSc 

képzésben résztvev ı hallgatókéhoz.  

A befejez ı rész összegzi a kapott eredményeket, és 

konzekvenciát von le bel ılük. 
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Regionális Oktatási és  
Innovációs Központ 
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KORSZERŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
MÓDSZEREK A SZÉKESFEHÉRVÁRI 

REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
ALAPÍTVÁNY GYAKORLATÁBAN 

 
Takács Máté, Szalók Gábor, Listár Zoltán 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Regionális Oktatási és Innovációs Központ 

Keleti Károly Gazdasági Kar, II. évf. 

K onzulens: Handa Lászlóné docens 
 

Az el ıadásban a mikrofinanszírozások általános jellemzése  és 

a mikrohiteligénylés kerül bemutatásra. 

Az R V A létrejötte és f ı tevékenysége. A vállalkozásfejlesztés 

lehet ısége kis- és mikro vállalkozások számára. A mikro 

finanszírozás definíciója, kialakulása és az Európa i Unió 

szerepvállalása. Az mikrohitel sikere. Az R V A széle s körben ismert 

tevékenysége és nemzetközi elismertsége. 

Az R V A-n keresztül igénybe vehet ı szolgáltatások 

be mutatása. Egy ko mplett online rendszeren keresztü li hiteligénylés 

be mutatása. 

Interjú egy mikrohitelt felvett vállalkozóval és vé leménye a 

mikrohitelezésr ıl és annak szerepér ıl a mikro vállalatok életében. 

Az oktatásba bevezetésre kerül ı els ıként alkalmazott, 

gyakorlatot szimuláló mikrofinanszírozási rendszer ismertetése. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA 
 

K olozsvári Krisztián, Füzi Péter 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, I. évf. 

K onzulens: Handa Lászlóné f ıiskolai docens 

 

A dolgozat ismerteti az Európai Unió regionális pol itikáját és 

a pályázati lehet ıségeket. Miközben szót ejt az Európai Unió 

kialakulásáról és Magyarország csatlakozásáról. Ért elmezi a 

regionális politikát és ismerteti kialakulását.  

M egvitatja a regionális politika kapcsolatát a költ ségvetési 

tervekkel. Értelmezi a kohéziós és szociális alapot . Be mutatja a 

M agyarországon kialakított régiókat és a Nemzeti Fe jlesztési 

Ügynökséget. 

 Feltárja a támogatási rendszer felépítését és m őködését, de 

leginkább a Közép dunántúli regionális fejlesztési ügynökség 

(K D RF U) munkájára és a Közép dunántúli régió be muta tására 

összpontosít. Melynek keretében be mutat egy kiemelt  

székesfehérvári projektet, a Hiemer-ház felújításán ak megvalósulását 

E U-s segítséggel.  
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INFORMATIKAI TÉMÁJÚ NYÍLT 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA 

 
Cservencsik Sándor 

Budapesti M őszaki F ıiskola  

Regionális Oktatási és Innovációs Központ 

Keleti Károly Gazdasági Kar, V. évf. 

K onzulens: Dr. Varga Valéria f ıiskolai docens 

 
K ulcsszavak: Közbeszerzési törvény, nyílt eljárás, informatikai 

beszerzés 

 
A dolgozatban ismertetésre kerül a 2009. április 1. –t ıl 

hatályos Közbeszerzési törvény. A közbeszerzési tör vény általános 

be mutatása. 

A nyílt eljárás részletes be mutatása. A nyílt eljár ás el ınyei és 

hátrányai. 

Az el ıadásban be mutatásra kerülnek az ajánlatkér ı feladatai 

és kötelezettségei. 

Az el ıadásban be mutatásra kerülnek az ajánlattev ı feladatai 

és kötelezettségei. 

A nyílt eljárás folyamatának be mutatása, mindkét ré sztvev ı 

szemszögéb ıl. 
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VÁLSÁG HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA 
 

 Kovács Ádá m 

Budapesti M őszaki F ıiskola  

Regionális Oktatási és Innovációs Központ 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, I. évf. 

K onzulens: Handa Lászlóné docens 

 

Dolgozatomban megpróbálom leírni és alátámasztani az Amerikából 
elindult nagy gazdasági világválság fogalmát és, hogy ez hogyan hat egy ország 
gazdaságára és milyen hatással van a mai magyar vállalatokra és a magyar 
költségvetésre.  

Különbözı statisztikákkal és gazdasági intézkedéssekkel mutatom be, 
melyeket a magyar kormány próbált meg intézkedni annak érdekében, hogy 
Magyarország kimeneküljön a válságból. 

Leírásomban rátérek, hogy a különbözı statisztikák mit bizonyítanak és a 
mai munkaerıpiacra milyen hatást gyakorol a válság. 

Megpróbálom azt is bebizonyítani, hogy hogyan alakult ez idıben a 
forintnak a helyzete. 

A dolgozatomban ki fogok térni arra, hogy valójában mi is az a válság és, 
hogy hogyan alakulnak a gazdaságra nézve a különbözı valutaárfolyamok és a 
deviza hitelek.  
 
A fı témák, mellyel általánosságban foglalkozni fogok: 

• az a bankok hiteleinek átalakulása, 
• egy adott ország valuta helyzetének a romlásai, 
• a költségvetés romlása 
• az eladósodás egy válság hatása miatt 
• a megtakarítás kezelése egy válságban  
• az adók alakulása 
• a különbözı juttatások és segélyek alakulásai 
• a kormány intézkedései 
• a munkaerıpiac, a tıke, és a GDP alakulása  
• export és import áruk termelése, behozatala és kivitele 

 
Alá fogom ezeken kívül támasztani, hogy egy válságból egy ország mily 

módon és hogyan tud kimenekülni. 
Mindezeket különbözı közgazdaságtani fogalmakkal és érvekkel fogom 

leírni és használni fogok makro ökonómiában használt képleteket is, hogy 
érthetıbb legyen az elıadásom. 
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ALFA-HULLÁM DETEKTOROS 
BIZTONSÁGTECHNIKAI SZENZOR 

 
Si mon Gergely Ta más 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Regionális Oktatási és Innovációs Központ 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, III. évf. 

K onzulens: Dr. Györök György f ıiskolai docens 
 

Napjainkban az informatika és elektronika már szám o s helyen 

sikeresen vizsgázott. Egyre s őr őbben alkalmazzák az emberi élet, 

testi épség megóvására. Egy ilyen biztonsági eszköz  megépítését 

m utatom be a dolgozaton keresztül. 

Az e mberi agy frekvenciáját figyelve meg lehet álla pítani az 

emberi szervezet „állapotát”, éberségi szintjét. 

Az elektroenkefalográfia olyan orvosi m őszer, amely az agyi 

intenzitás vizsgálatára, grafikus megjelenítésre sz olgál. A kirajzolt 

„görbe” az átlagember számára értelmezhetetlen, ezé rt ezen 

eszköznél nem is kerül megjelenítésre. Ezt egy mikr okontroller 

processzora feldolgozza és megfelel ı perifériákon az egyén vagy 

társaság áltál is értelmezhet ı – természetesen egyszer ősített – 

kiértékelést készít, tárol, megjelenít. 

Az eszköz használata akár egy közlekedési eszközön lév ı 

vezet ıt, pilótát figyel (ébren tart) és/vagy szükség eset én beavatkozik 

a vezérlésbe. 
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KOMPLEX MÉRİRENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA A 
HUNVEYOR-4 RENDSZERBEN 

 
Benkı Zoltán 

Regionális Oktatási és Innovációs Központ 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, BSc, IV. évf. 

K onzulens: Dr. Hudoba György f ıiskolai docens 

 
Dolgozatom témája a Hunveyor-4 gyakorló szonda kib ıvítése 

egy olyan általános mér ırendszerrel mely a leggyakoribb környezeti 

paraméterek mérésére alkalmas. Az egyszer ő h ımérsékletmérést ıl 

kezdve a légkör számos paraméterének, illetve a fén yer ısség, 

zajszint, és rezgés mérésére is alkalmas. Rendelkez ik radioaktív 

sugárzásmér ıvel és villám számlálóval is. A rendszer alapja a 

m oduláris felépítés, az egyes modulok egységes keze lése, ezáltal a 

bıvíthet ıség. A mér ırendszer jól illeszkedik a Hunveyor projektbe, 

de önállóan is használható egy egyszer ő PC és a hozzá fejlesztett 

mérıprogram felhasználásával. 
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RENDSZERSZERVEZÉS A HUNVEYOR-4 
PROJECTBEN 

Adorján Attila, Salamon Gábor 
Budapesti M őszaki F ıiskola  

Neu mann János Informatikai Kar, III. évf.  
Konzulens: Dr. Hudoba György fıiskolai docens 

      Tóth Gergely fıiskolai tanár 
 

Dolgozatunk a Hunveyor-4 szoftveres a vezérlésnek 

rendszerterve. A rendszer két ko mponensb ıl áll, a szonda és a földi 

irányítás vezérléséb ıl. A kett ı közti ko m munikációs zavarok miatt a 

szonda rendelkezni fog né mi autonó miával, ütemezéss el, ezáltal a 

kapcsolat megszakadása esetén és képes lesz az adat okat gy őjteni a 

ezeket eltárolni. Ez új kom m unikációs hiearchiát kö vetel, mindkét fél 

rendelkezni fog szerver és kliens funkciókkal.  
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INTELLIGENS MOSÓGÉP 
 

G otthard Zoltán, Hoffm ann Zsolt,  

M ikó Ta más, Csapó Miklós 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Regionális Oktatási és Innovációs Központ 

M érnök informatikus, IV. évf. 

K onzulens: Dr. Seebauer Márta f ıiskolai tanár 
 

Az a mbiens rendszerek fejlesztésének egyik f ı célja az 

intelligens emberi környezet kialakítása, a hatékon y mindennapi 

életvitel támogatása. Ennek egyik alkalmazási terül ete az intelligens 

otthon fejlesztése. A dolgozat célja, egy olyan ko m plex intelligens 

rendszer - hardver, illetve szoftverkörnyezet - kia lakítása, amely a 

jöv ı intelligens otthonának szerves része lehet. A rend szer 

alapgondolata, a gyakorlatban már elterjedt RFID te chnológia 

felhasználása, az intelligens otthonban el ıforduló ruhadarabok 

azonosítására. A rendszer központja egy adatbázis, amelyben a ruhák 

jellemz ı adatai tárolódnak. Az elkészített alkalmazás szerv ezi a 

m osási folyamatokat, a beolvasott adatokból fuzzy l ogika 

segítségével optimális mosóprogramot ajánl fel. A m osási 

folyamatok ered ményei naplófájlban tárolódnak, amel yek alapján a 

rendszer tökéletesítheti a mosási paramétereket. GS M modul 

segítségével a mosógép távoli vezérlésére is lehet ıség nyílik. 

 

Té materület: informatika 
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ESZKÖZEKEZÉS A HUNVEYOR-4 RENDSZERBEN 
PÁRHUZAMOS PORT MULTIPLIKÁTORRAL 

Sala mon Gábor 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Neu mann János Informatikai Kar, III. évf. 

Si mon Gergely Ta más 

Budapesti M őszaki F ıiskola 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, III. évf. 

K onzulens: Dr. Hudoba György f ıiskolai docens 

 

Dolgozatunk a Hunveyor-4 gyakorló szonda párhuza mos  

portját hivatott megsokszorozni. Az alaplap egyetle n párhuza mos 

interfésze kevésnek bizonyult, ezért egy multiplexe l ı hardver és a 

hardvert vezérl ı szoftver készítésére merült fel igény. Az adatküld és 

el ıtt kiválasztandó, hogy a hardver melyik eszköznek k üldje ki az 

adatot. Ezáltal id ıben multiplexelve négy eszközt vezérelhetünk. 
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