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Elõszó a Mûszaki Tudományi Szekció programfüzetébõl

Elõszó

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a XXV. jubileumi Országos Tudományos
Diákköri Konferencia Mûszaki Tudományi Szekcióban elõadást tartó hallgató-
kat, a tudományos munkában õket segítõ tanár társaimat és minden kedves meg-
hívottat, érdeklõdõt.

Érdemes odafigyelni a szárnyaikat bontogató tudós-palántákra, mert bizo-
nyára közülük fognak kikerülni a jövõ mûszaki értelmiségének vezetõi. Külön
érdemes kiemelni a konzulens tanárok munkaköri kötelességükön túlmutató lel-
kiismeretes, áldozatos segítõ munkáját.

A magyarországi felsõoktatásban a közelmúltban lezajlott integráció ered-
ményeként az egyes egyetemek és fõiskolák még szélesebb spektrumú szakmai
képzést biztosítanak a jövõ értelmiségének. A Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen nyolc karon több, mint 15 ezer hallgató folytat tanulmá-
nyokat. Az oktatás több száz tanteremben, intézeti és tanszéki laboratóriumban
folyik. Az egyes tanszékeken élénk az oktatásfejlesztési munka, melynek ered-
ményeként a jelentõs nemzetközi elismertséget szerzett klasszikus mérnök sza-
kok mellett új interdiszciplináris szakok is indultak, mint például a környezet-
mérnök, mûszaki menedzser, ipari termék- és formatervezõ mérnök, energetikai
mérnök, orvosbiológus mérnök stb. szak.

E rövid tájékoztatás után az évezred elsõ Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Mûszaki Tudományi Szekciójának eredményes munkát, az elõadá-
sok meghallgatóinak sok hasznos új gondolat megismerését kívánom.

Budapest, 2001. április 2.

Dr. Detrekõi Ákos
a BME rektora
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Köszöntõ a Mûszaki Tudományi Szekció összefoglaló kötetébõl

Köszöntõ

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem nevében a XXV. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Mûszaki Tudományi Szekcióban elõadást tartó hallgatókat, a tudo-
mányos munkában õket segítõ tanár társaimat és minden kedves meghívottat,
érdeklõdõt.

Az évszázad elsõ OTDK Mûszaki Tudományi Szekciójában mintegy 220
elõadással szerepel csaknem 300 egyetemi és fõiskolai hallgató. Õket segítette a
kutatásban és az eredmények megfelelõ szintû tálalásában csaknem 200 tanár-
nõ, tanár.

Ennek a tartalmi kivonatokat ismertetõ kiadványnak az az elsõdleges célja,
hogy a dolgozatok címén túl információt nyújtson a vizsgált témáról és bemu-
tassa az elért eredményeket, segítse elõ a hazai szakemberek tájékozódását a jö-
võ szakembereit foglalkoztató legfontosabb kutatási területekrõl, tegye lehetõvé
mások számára is a felvetett problémák továbbgondolását, -fejlesztését. A kiad-
vány, eljutva a felsõoktatási intézményekbe, várhatóan segíti az egyes témák
iránt érdeklõdõ hallgatók és kollégák további munkáját.

A Konferencián résztvevõknek szép elõadásokat, eredményes munkát és to-
vábbi sok sikert kívánok pályájuk során!

Budapest, 2001. április 6.
Dr. Stépán Gábor

egyetemi tanár
Mûszaki Tudományi Szekció

ügyvezetõ elnök
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A XXV. OTDK Mûszaki Tudományi Szekció megrendezésének támogatói:

Budapesti Közlekedési Rt. (Budapest)
Paksi Atomerõmû Rt. (Paks)

WOCO Gumitech Kft. (Budapest)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest)

Pannon GSM Távközlési Rt. (Budaörs)
SIEMENS Nemzeti Vállalatcsoport (Budapest)
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Budapest)

Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés (Budapest)
Mûszaki Könyvkiadó Kft. (Budapest)

Elsõ Hazai Borkereskedelmi Kft.
Iparterv Épülettervezõ Rt. (Budapest)

Egyetemi Hallgatói Képviselet (BMGE)
Oktatási Minisztérium

Országos Tudományos Diákköri Tanács
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért
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A XXV. OTDK Mûszaki Tudományi Szekció beszámolója:

Az OTDT Mûszaki Szakmai Bizottság 1999. április 5-i ülésén döntött arról, hogy a XXV.
OTDK Mûszaki Tudományi Szekcióját a BMGE rendezze meg, és ügyvezetõ elnöknek meg-
választotta dr. Stépán Gábor egyetemi tanárt, hallgatói képviselõnek pedig Csépányi Bárdos
Róbertet. A Mûszaki Szakmai Bizottság 2000. évi újjáalakulása után felkérte az ügyvezetõ
elnököt, hogy készítsen elõzetes tervet a Mûszaki Tudományi Szekció lebonyolítására. A
Szakmai Bizottság az ügyvezetõ elnök javaslata alapján elfogadta a Szekció lebonyolítására
vonatkozó tervezetet, a felhívási dokumentumokat, s egyetértett azok közzétételével. A felhí-
vás szövege megjelent a Diáktudós 2000. XIV. évfolyam 1. számában, s közvetlenül eljutott
a felsõoktatási intézmények vezetõihez, a Tudományos Diákköri Tanácsok vezetõihez. Az
ekkor létrehozott honlapon (http://www.mm.bme.hu/otdk) is megjelent a felhívás, majd ké-
sõbb minden lényeges új információ olvasható volt ezen a címen. Az ügyvezetõ elnök javas-
latára a Szakmai Bizottság elfogadta, hogy az ügyvezetõ titkári feladatot dr. Debreczeni Gá-
bor egyetemi adjunktus lássa el.

A felhívás elõzetesen 18 tagozatba sorolta a mûszaki tudomány-területet, s ennek megfe-
lelõen várta intézményenként a megadott forma szerint a pályázó hallgatók jelentkezését. A
felhívásra 14 felsõoktatási intézmény és 4 középiskola hallgatói, diákjai jelentkeztek 253 tu-
dományos munkával. A dolgozatok témaköreit áttekintve a Szervezõ Bizottság a mérnöki
pedagógia tagozatot megszüntette megfelelõ témájú és számú dolgozat hiányában.  Két tago-
zatot összevonva megalakította a gépészet tagozatot. Továbbá két tagozatot a nagy létszámú
dolgozatra tekintettel szükséges volt két csoportba sorolni. A tényleges lebonyolítás során
ennek megfelelõen 18 tagozatban folyt a konferencia. A felhívásban szereplõ április 5–7. kö-
zötti idõszakban ezen 18 tagozatban ténylegesen 201 dolgozat került elõadásra.

A Mûszaki Tudományi Szekció tagozati üléseire az elõzetesen kialakított forgatókönyv
szerint került sor. A megnyitó ünnepség elõtt a Szakmai Bizottság elnöke a Szervezõ Bizott-
ság elnökével és titkárával tájékoztatót tartott a tagozati elnökök és titkárok részére. Ekkor
került egyeztetésre a két napos további program lebonyolítási menetrendje, s véglegesítésre
a bírálat egységes szempontrendszere, a bírálati módszerek alkalmazása, valamint a másnap,
április 6-án este a tagozati üléseket követõ fõzsûri lebonyolításának menete. A megnyitó
2001. április 5-én 18 órakor kezdõdött a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem központi épületének dísztermében. Az ünnepséget elõzetes egyeztetés alapján megtisz-
telte Dr. Pálinkás József úr, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára, aki egyben az
ünnepi beszédet tartotta. A tagozati ülésekre április 6-án 9 órától délután 4 óráig került sor a
tagozati beosztás szerint az Egyetem K és E épületében.

Az 1999-ben lebonyolított XXIV. OTDK Mûszaki Szekciójához viszonyítva az itt tényle-
gesen elõadott 201 dolgozat közel 1/3-os csökkenést jelent, hiszen 1999-ben összesen 298
dolgozatot mutattak be a jelentkezõk. Az elõadások látogatottsága az Országos Tudományos
Diákköri Konferenciák általános szintjének felelt meg, néhány tagozati ülésen nagyobb ér-
deklõdést lehetett tapasztalni, s több intézménybõl az onnan kikerülõ elõadásokat figyelem-
mel kísérték a konzulens tanárok, illetve más érdeklõdõk is. Az üléseket követõen a tagozati
zsûrik 16 és 17 óra között értékelték a tagozatok munkáját, s tettek javaslatot a helyezésekre
vonatkozóan. 18 órától került sor a fõzsûri ülésére, mely hivatott volt arra, hogy a díjakat
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odaítélje. Az elõzetes szponzorgyûjtések eredményeképpen, továbbá az OTDT javaslatait fi-
gyelembe véve 52 dolgozat szerzõinek lehetett I., II. és III. helyezést odaítélni, valamint 22-
en kaphattak különdíjat. Továbbá tagozatonként egy dolgozat arra érdemes szerzõit dicséret-
ben részesítette a fõzsûri. Az ülést követõen került sor az éjszaka folyamán az oklevelek el-
készítésére, a dokumentumok összeállítására, a másnapi záróünnepség elõkészítésére. Erre
2001. április 7-én 9 órai kezdettel a BME Dísztermében került sor, amelyet nagy számú ér-
deklõdõ tisztelt meg. A számos díj közül mindössze kettõt nem lehetett átadni az ünnepsé-
gen. A záróünnepségen a Szekció legjelentõsebb szponzora, a BKV Rt. vezérigazgatója, Aba
Botond is üdvözölte a Konferencia résztvevõit.

A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mûszaki Tudományi Szekciójá-
nak rendezõ intézménye a Debreceni Egyetem Mûszaki Fõiskolai Kara, ügyvezetõ elnöke dr.
Tiba Zsolt fõiskolai tanár, fõigazgató helyettes. A rendezés plüssborítású fém staféta-henge-
rét a záró rendezvényen adta át dr. Kulcsár Béla egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
dr. Horváth Róbert úrnak, a Debreceni Egyetem Mûszaki Fõiskolai Kar fõigazgatójának ün-
nepélyes keretek között. 

A felhívás alapján a pályázó hallgatók eljuttatták a szervezõ intézménybe a különbözõ
dokumentumokat, a nevezési lapokat és többségében a szállást és ellátást igénylõ lapokat is.
Ebben a fázisban nagyon nagy gondot jelentett az, hogy gyakran ezen jelentkezési lapok nem
voltak teljesek, illetve egyik vagy másik információ hiányzott róluk, így azokat telefon, fax
vagy e-mail útján pótolni kellett. Megérkeztek az intézményekbõl az összesített nyilatkoza-
tok és az ajánlások a legkedvezõbb tagozati beosztásra, melynek alapján az ügyvezetõ tiktár
kézbe véve a dolgozatokat, elkészítette az elõzetes tagozati besorolást. Sajnos számos dolgo-
zat nevezési lapján nem szerepelt ez az információ, illetve nem tervezett megnevezésûek is
voltak. A besorolás véglegesítése csupán az Országos Tudományos Diákköri Tanács által jó-
váhagyott végleges nevezési lista alapján történhetett. Ez sajnos a vitás esetek rendezésének
nagy idõigénye miatt a tervezethez viszonyítva késõn érkezett meg a szervezõ intézményhez.
15 dolgozat nem teljesítette az OTDT kiírási feltételeit. A végleges létszám és a program ki-
alakítása kapcsán gondot okozott ilyen módon a határidõk csúszása, illetve az, hogy a határ-
idõk lejártát követõen is néhány esetben tagozat módosításokra érkezett javaslat.

A 2001. március 7-i Mûszaki Szakmai Bizottsági ülés áttekintette az elõkészítés helyze-
tét. Az ügyvezetõ elnök és az ügyvezetõ titkár beszámolója alapján elfogadta az eddig vég-
zett munkát. Jóváhagyta a szervezõk által javasolt tagozati zsûrik összetételét, illetve az
egyes intézmények érintett TDK képviselõi vállalták javaslatuk elküldését néhány napon be-
lül egyes, még hiányzó pozíció betöltésére. Végeredményben a Szekció zsûrijébe a szakterü-
let elismert vezetõ oktatói, tudományos szakemberei kerültek, a titkári feladatokat pedig a
szervezõ intézménybõl a tagozati szakterülethez kötõdõ kollégák látták el. A Mûszaki Szak-
mai Bizottság állásfoglalásának megfelelõen a dolgozatok bírálatát ugyancsak a tagozati
zsûri tagjai látták el. A Szervezõ Bizottság felkérte a bírálókat arra, hogy a szervezõ intéz-
mény székhelyén a tagozati titkárok koordinációja alapján végezzék el bíráló tevékenységü-
ket. Ezzel szerette volna a Szervezõ Bizottság elkerülni a dolgozatok utaztatását, esetlegesen
azoknak elvesztését, illetve biztosítani, hogy határidõre készüljenek el a bírálatok.

A benyújtott valamennyi dolgozat a Bíráló Bizottságok értékelése alapján a tagozatokban
bemutatásra kerülhetett. Az elõzetesen megküldött anyagok között olyan nem szerepelt,
amelynél a dolgozat témaválasztása, terjedelmi vagy egyéb tartalmi okok miatt nem kerülhe-
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tett bemutatásra a konferencián. A dolgozatok és a tagozati üléseken történt elõadások érté-
kelésére elõzetes szempontrendszert állított össze a Szervezõ Bizottság, amelynek figyelem-
bevételével lehetett a végsõ értékelést elvégezni.

A fõzsûri a tagozatok külön-külön értékelése alapján ítélte oda a helyezéseket. Mivel a ta-
gozatok létszáma – egy kivétellel – 10 és 14 között volt, ezért tagozatonként egy-egy I., II. és
III. díj került odaítélésre. Különdíjak tekintetében a szponzorok meghatározták azt, hogy mi-
lyen témakörben javasolják a különdíjak odaítélését, melyek figyelembe vételével döntött a
fõzsûri. 

A Szervezõ Bizottság a konferencia elõkészítése, lebonyolítása és a tagozati üléseket kö-
vetõen is arra törekedett, hogy mindvégig az érintettek megfelelõ információval, tájékozta-
tással rendelkezzenek. Ennek megfelelõen a felhívás nyomdai megjelentetésével párhuza-
mosan a BME honlapján megjelenítésre került a felhívás szövege, letölthetõ módon a szük-
séges mellékletek. A Szakmai Bizottság állásfoglalását követõen ugyancsak ezen a honlapon
vált ellenõrizhetõvé a módosított tagozati beosztás és az elõzetes konferencia-program.

A konferencia megrendezését megelõzõen valamennyi résztvevõ a konferencia program-
ját, a tagozati beosztásokat, a konkrét helyszínt, a szállás, étkezés helyét olvashatta a honla-
pon. A szervezõk mellékelték a konferencia helyszínérõl készült digitális térképvázlatot. A
résztvevõk tájékozódását segítették a regisztráció helyszínén elhelyezett hirdetõtáblák, az in-
formáció szolgálatban résztvevõ hoszteszek. Valamennyi résztvevõ a regisztráció során kap-
hatta kézhez a programfüzetet, a programfüzet mellé a tartalmi kivonatot tartalmazó kötetet. 

Az elõadások megtartásához szükséges technikai feltételeket valamennyi tagozat biztosí-
totta. A tagozatok igyekeztek tartalmas szakmai vitát kialakítani egyes dolgozatokhoz kap-
csolódóan. Az elõadók felkészültsége általában magas színvonalú volt. A tagozatokban be-
mutatott elõadások több mint negyedét díjazta a tagozat segítségével a fõzsûri.

A konferencia kulturális programjából ki kell emelni a tagozati ülés estéjén, április 6-án
megrendezett baráti találkozót, mely a Goldmann György téri étteremben volt. Erre hivatalos
volt minden résztvevõ, melyen emlékül mindenki kapott egy, a Konferenciára utaló felirattal
ellátott poharat. A résztvevõk szabadidejükben bekapcsolódhattak a Budapest nyújtotta kul-
turális programokba.

A szekció gazdálkodása tekintetében gondot jelentett a nevezések kései befutása, végle-
gesítése és menetközben történõ többszöri módosítása, mely hátráltatta a szállásigénylést,
valamint az étkezési igények rögzítését és megrendelését. A szervezést folytató intézmény-
nek részben meg kellett hiteleznie az elõkészítés során felmerülõ költségeket (pl. sokszorosí-
tás, telefon, fax, levelezési költségek stb.), mivel a nevezési díjak egy része nem érkezett be
idõben. 

A XXV. OTDK Mûszaki Tudományi Szekciójának lebonyolítása során a Szervezõ Bi-
zottság arra törekedett, hogy minél nagyobb számú szponzort nyerjen meg a hallgatók pálya-
munkájának díjazásai érdekében. A Szervezõ Bizottság már 2000-ben több mint 100 poten-
ciális támogatót keresett meg, s a számukra eljuttatott felhívásban kérte a támogatást. 
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Ennek megfelelõen az alábbi szponzorok támogatták a konferencia díjazását:

a) Megkötés nélkül pénzjutalmat felajánlók:
Budapesti Közlekedési Rt. (Budapest)
Paksi Atomerõmû Rt. (Paks)
WOCO Gumitech Kft. (Budapest)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest)
Pannon GSM Távközlési Rt. (Budaörs)
SIEMENS Nemzeti Vállalatcsoport (Budapest)
Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés (Budapest)
Iparterv Épülettervezõ Rt. (Budapest)
Egyetemi Hallgatói Képviselet (BMGE)

b) Különdíjat ajánlott fel:
Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért
Környezetvédelmi Minisztérium

c) Tárgyjutalmat felajánló cégek: 
Mûszaki Könyvkiadó Kft. (Budapest)
Mol Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Budapest)
Elsõ Hazai Borkereskedelmi Kft.

A szponzori támogatás eredményeképpen a konferencia jelentõségéhez méltó pénz- és
tárgyjutalomban részesülhettek a sikeresen szereplõ kollégák.

A konferenciát követõen elhangzott néhány vélemény:
– néhány zsûritag úgy vélekedett, hogy nem vált be a Konferencia zsûrijének és a bírálás-

nak az összevonása, tehát az, hogy a felkért zsûritagok végezték el az írásbeli dolgoza-
tok intézményi bírálataira támaszkodva azok egységes pontozását;

– helyes volt, hogy a dolgozatokat nem postázták bírálóknak;
– a nevezési határidõ kitûzése nem vette figyelembe az év végi ünnepeket, a téli vizsga-

idõszakot, ennek következménye a csúszás a határidõkben;
– néhány esetben nem volt szerencsés a dolgozatok tagozatba való besorolása;
– néhány intézmény nem tett eleget a Mûszaki Szakmai Bizottság ama kérésének, hogy a

házi konferencia írásos bírálatát tájékoztató jelleggel küldjék meg;
– a dolgozatok és elõadások értékelésének szempontrendszere megfelelõ volt;
– a titkárok közül néhányan a propaganda hiányosságaira hívták fel a figyelmet, nagyobb

tájékoztató munkát kellett volna folytatni az elõkészületek során;
– a zsûritagok feladatra való hajlandóságával nem, feladat-végrehajtási készségével ese-

tenként problémák voltak, így pl. a zsûritagok némelyike elfoglaltságra hivatkozva nem
tudta vállalni a tagozatban lévõ valamennyi dolgozat elõzetes elbírálását;

– a színvonal a korábbi éveknek megfelelõ, esetenként azt meghaladó volt. A tagoza-
tok döntõ többségében szükség volt projektorra, mely az elõadók technikai felké-
szültségének látványos javulását jelzi. Ennek biztosítása komoly feladatot jelentett a
tagozatok titkárainak;

– a szervezés emberi és anyagi kondíciói megfelelõek, sõt egészen jók voltak;
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– megfontolandó a nyitó és záró ünnepség protokolláris részein kívül egyéb neves, jó elõ-
adói kvalitásokkal rendelkezõ, mûszaki tudományok területén kiemelkedõ tudós gon-
dolatainak közvetítése;

– egyes tagozatokban a témakörnek megfelelõen nagy számú érdeklõdõ jelent meg, azon-
ban gyakran hiányoztak a hallgatók konzulens tanárai

– összességében jól szervezett rendezvény volt, színvonalas lebonyolítás jellemzi a tago-
zatok munkáját;

– helyeselhetõ, hogy a zsûri tagjai bírálják el a dolgozatokat, mert így teljesebb képet
kapnak egy témáról, viszont javasolja a tagozat titkára, hogy a bírálatra hosszabb idõ
álljon rendelkezésre;

– javasoljuk, hogy a kiemelkedõ teljesítményt elért dolgozatokat küldõ intézmények a sa-
ját honlapjukon adjanak teret ezen dolgozatok bemutatásának;

– a szállás és étkezés kiválóan volt megszervezve;
– kedvezõen értékelhetõ a hallgatók díjazásának módja, az a technika, amelyet a szerve-

zõk kidolgoztak annak érdekében, hogy alapítványon keresztül kerüljenek kifizetésre,
így a pénzjutalom megõrizte reálértékét;

– jó lenne tovább csökkenteni az adminisztrációt, a párhuzamos nyilvántartásokat;
– a kért adatok mennyisége szerintünk sok, nagy részük nem megadható (pl. tagozaton-

kénti résztvevõk száma, megoszlása).

Budapest, 2001. június 28.

Dr. Stépán Gábor Dr. Debreczeni Gábor
a Mûszaki Tudományi Szekció a Mûszaki Tudományi Szekció

ügyvezetõ elnöke ügyvezetõ titkára

Csépányi Bárdos Róbert
a Mûszaki Tudományi Szekció

hallgatói képviselõje
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A XXV. OTDK Mûszaki Tudományi Szekció programja:

Budapest, 2001. április 5-7.

2001. április 5. 

1600 – 1800 Érkezés, regisztrálás BMGE Központi épület Aula

1700 – 1730 Tájékoztató a zsûrielnökök és titkárok részére 
K. I. 1. Rektori tanácsterem

1800 – 1830 Megnyitó BMGE Központi épület Díszterem 

1830 – 2000 Fogadás BMGE Központi épület Aula kerengõ  

2001. április 6. 

830 – 1100 Regisztráció BMGE Központi épület Aula  

900 – 1200 Tagozati elõadások BMGE K és E épület  

1200 – 1330 Ebéd Goldmann étterem  

1700 –  1800 A tagozati zsûrik értékelése   

1800 – 2000 A fõzsûri ülése BMGE Központi épület I. 65.  

1900 – 2000 Baráti találkozó Goldmann étterem  

2001. április 7. 

900 – 1000 Eredményhirdetés BMGE Központi épület Díszterem  
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A XXV. OTDK Mûszaki Tudományi Szekciójának tagozatai és zsûrije:

1. ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI, ROBOTTECHNIKA, 
TERMELÉSI RENDSZER, LOGISZTIKA TAGOZAT

Elnök: Dr. Kulcsár Béla egyetemi tanár (Budapest)
Tagok: Dr. Loványi István egyetemi docens (Budapest)

Dr. Kutor László fõiskolai docens (Budapest)

2. ANYAGTUDOMÁNY, ANYAGVIZSGÁLAT I. TAGOZAT

Elnök: Dr. Roósz András egyetemi tanár (Miskolc)  
Tagok: Dr. Barta Jolán fõiskolai tanár (Dunaújváros)

Dr. Szabó István egyetemi magántanár (Veszprém)  

3. ANYAGTUDOMÁNY, ANYAGVIZSGÁLAT II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Varga Ferenc fõiskolai docens (Debrecen)  
Tagok: Dr. Dévényi László egyetemi docens (Budapest)   

Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens (Miskolc)  

4. ELEKTRONIKA TAGOZAT

Elnök: Dr. Tick József tanár (Budapest)  
Tagok: Dr. Zoltai József egyetemi docens (Budapest)

Dr. Farkas György fõiskolai tanár (Gyõr)

5. ELEKTRONIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TAGOZAT

Elnök: Dr. Székely Vladimir egyetemi tanár (Budapest)  
Tagok: Dr. Zolomy Imre egyetemi docens (Budapest)   

Dr. Szíjártó Miklós fõiskolai tanár (Gyõr)   
Dr. Broczkó Péter fõiskolai docens (Budapest)  

6. ENERGETIKA, HÕTANI ÉS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATOK, 
GÉPEK TAGOZAT

Elnök: Dr. Fülöp László fõiskolai tanár (Pécs)  
Tagok: Dr. Mikó József egyetemi docens (Miskolc)   

Szabó László egyetemi adjunktus (Budapest)  

7. ÉPÍTÉS ÉS ÉPÜLETSZERKEZET TAGOZAT

Elnök: Dr. Kakasy László egyetemi adjunktus (Budapest)  
Tagok: Perényi László egyetemi adjunktus (Pécs)

Diószegi György 
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8. ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET TAGOZAT

Elnök: Dr. Winkler Gábor egyetemi tanár (Sopron)  
Tagok: Cserny Ivett fõiskolai tanár (Pécs)   

Halmos Balázs egyetemi tanársegéd (Budapest)  

9. GEOTECHNOLÓGIA, GEODÉZIA, MÛSZAKI FÖLDTUDOMÁNY TAGOZAT

Elnök: Dr. Graczka Gyula egyetemi docens (Budapest)  
Tag: Dr. Molnár József egyetemi docens (Miskolc)  

10. GÉPÉSZET TAGOZAT

Elnök: Dr. Pomázi Lajos tanár (Budapest)  
Tagok: Dr Bányainé dr. Tóth Ágnes egyetemi adjunktus (Miskolc)   

Kádár Lehel tudományos fõmunkatárs (Budapest)  

11. GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ÉS ESZKÖZEI, GÉPTERVEZÉS TAGOZAT

Elnök: Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár (Miskolc)
Tagok: Dr. Nagy P. Sándor docens (Budapest)

Dr. Somló János egyetemi tanár (Budapest)  

12. KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ÉS KOHÁSZATI TECHNOLÓGIÁK TAGOZAT

Elnök: Dr. Tóth Levente egyetemi docens (Miskolc)
Tagok: Dr. Kardos Károly fõiskolai tanár (Gyõr)

Dr. Sárvári József fõiskolai docens (Miskolc)  

13. KÖNNYÛ-, ÉLELMISZER- ÉS MÛANYAGIPARI TECHNOLÓGIÁK TAGOZAT

Elnök: Dr. Beke János fõigazgató (Budapest)
Tagok: Dr. Halász Marianna egyetemi adjunktus (Budapest)

Orosz Ildikó tanársegéd (Nyíregyháza)

14. KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS, KÖZLEKEDÉSÜZEM TAGOZAT

Elnök: Kövesné dr. Gilicze Éva egyetemi tanár (Budapest)
Tagok: Benák Ferenc fõiskolai adjunktus (Gyõr)

Dr. Orosz Csaba egyetemi docens (Budapest)  

15. MINÕSÉGTERVEZÉS, MINÕSÉG-ELLENÕRZÉS,
MÉRÉSTECHNIKA TAGOZAT

Elnök: Dr. Jobbágyi Ákos egyetemi docens (Budapest)
Tagok: Dr. Pintér István PhD fõiskolai docens (Kecskemét)

Dr. Kohut József docens (Budapest) 
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16. MÛSZAKI MECHANIKA, MATEMATIKA, 
FIZIKA, MÉRNÖKI SZERKEZETEK TAGOZAT

Elnök: Dr. Tarnai Tibor egyetemi tanár (Budapest)
Tagok: Dr. Szabados Tamás egyetemi docens (Budapest)

Dr. Kovács Ádám egyetemi docens (Budapest)  

17. VÍZÉPÍTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. TAGOZAT

Elnök: Dr. Juhász József professor emeritus (Miskolc)
Tagok: Dr. Juhász Endre fõiskolai tanár (Budapest)

Lenti József fõiskolai docens (Pécs)  

18. VÍZÉPÍTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM II. TAGOZAT

Elnök: Dr. Simon Miklós docens (Baja)
Tagok: Szenes Ildikó docens (Budapest)

Dr. Darabos Péter egyetemi adjunktus (Budapest)
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ynémzétnI soráV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81
kosádaõlE
nesezssö

.III-I
sézeyleh

1 KÖÉEGMB tsepaduB 6 1 1 4 7 2 2 32 8

2 KZSÉEGMB tsepaduB 4 1 5 2

3 KÉGEGMB tsepaduB 2 2 1 1 1 4 1 1 31 4

4 KSKEGMB tsepaduB 2 3 1 4 1 7 1 1 02 5

5 KTTEGMB tsepaduB 1 1 1 3 2

6 KIVEGMB tsepaduB 2 1 4 8 2 1 4 3 52 9

7 KGBFMB tsepaduB 1 2 2 1 2 8 1

8 KVKFMB tsepaduB 5 1 6 1

9 KINFMB tsepaduB 2 2 4 1

01 KKRFMB tsepaduB 8 8 2

11 KFMED necerbeD 1 1 2 0

21 FD sorávjúanuD 2 1 3 0

31 FJE ajaB 1 1 2 0

41 KFMFK témeksceK 1 1 1 3 0

51 KKAEM cloksiM 6 5 2 8 1 22 7

61 KÉGEM cloksiM 1 3 4 3 2 31 2

71 KFMEM cloksiM 2 1 3 6 2

81 KFTTFYN azáhygeríyN 2 2 0

91 KFFFEMYN rávréhefsekézS 2 2 1

02 KFMMPETP scéP 1 4 2 1 2 3 2 51 1

12 KFMMYEIZS tsepaduB 1 1 2 0

22 FIZS rõyG 1 2 2 1 1 2 1 01 3

32 KMEV mérpzseV 2 2 1

42 ZSODK tsepaduB 1 1 2 0

:nesezssÖ 01 21 11 31 41 01 21 8 5 21 11 31 11 41 11 41 01 01 102 25
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mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

.I
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.II
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III-I
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

,ttozajíD
mened
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

ótturbkajíD
egezssö

1
isélemret,akinhcettobor,iepégsésátagzomgaynA

akitzsigol,rezsdner
01 1 1 1 3 1

2 .Italágszivgayna,ynámodutgaynA 21 1 1 1 3 1

3 .IItalágszivgayna,ynámodutgaynA 11 1 1 1 3 1

4 akinortkelE 31 1 1 1 3 1

5 közökzseiakinhcetsátímázsséiakinortkelE 41 1 1 1 3 2

6 kepég,kotamaylofinatsálmaráséinatõh,akitegrenE 01 1 1 1 3 1

7 tezekrezstelüpésésétípÉ 21 1 1 1 3 1

8 tenétröttezsétípésétezsétípÉ 8 1 1 1 3 1

9 ynámodutdlöfikazsûm,aizédoeg,aigólonhcetoeG 5 1 0 0 1 2

01 tezsépéG 21 1 1 1 3 1

11 sézevretpég,iezökzseséaigólonhcetsátráygpéG 11 1 1 1 3 1

21 káigólonhcetitazsáhoksésátíkalaynekélpéK 31 1 1 1 3 1

31 káigólonhcetirapigaynaûmsé-rezsimlelé,-ûynnöK 11 1 1 1 3 1

41 mezüsédekelzök,sétípésédekelzöK 41 1 1 1 3 2

51 akinhcetsérém,sézrõnelle-gésõnim,sézevretgésõniM 11 1 1 1 3 1

61
,akitametam,akinahcemikazsûM

ketezekrezsikönrém,akizif
41 1 1 1 3 2

71 .ImeledévtezeynröksésétípézíV 01 1 1 1 3 1

81 .IImeledévtezeynröksésétípézíV 01 1 1 1 3 1

:nesezssÖ 102 81 71 71 25 22 tadascnin
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,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
.I

sárdnAóssaL
sámaTkescnabrU KIVEGMB .V

asázamlaklasóicárepoeletkorotálupinamorkiM
nabkosátatukiaigólonhcetoib

ólzsáLatjaV.rD
sutknujdaimeteyge

,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
.II

robiTnáibáF
trebóRagisZ KINFMB .VI

úsátjahgemsukitamuenpúbáltaha,rohtseF
toborõtegepél

ólzsáLrotuK.rD
snecodialoksiõf

,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
.III sólkiMsokaB KSKEGMB .III
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ránatimeteyge
robáGscáhoB

dégesránatimeteyge
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akitzsigol,rezsdner
jídnölüK
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,siláutrivygeóicálupinameleT

nabynámotratseretémonan

retéPidnoroK.rD
snecodimeteyge

retéPsemezS
ótagllah-DhP

,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
terésciD

rotkiVscirascnaL
sámaTgeleM KINFMB .VI rotálumizstoborsilázrevinU

nátloZyssomáV
sutknujdaialoksiõf

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

.I ólzsáLalleszuK KKAEM .V
isézektnirézaséasátahgnitterfataloscpaK

néteseketelülefznorbttözökasálmorelsállánelle
ránatimeteyge.vzstláPyzcráB.rD

ótagllah-DhPlennaHeihpoS

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

.II atinAkinamezS KKAEM .0002 atalágszivséasátílláõlekobahméF
trebroNnáscbaB
dégesránatimeteyge

tazogaT sézeyleH
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,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

.III atiRiygomoS KSKEGMB .II
tlusonzsahnárossétzsegehsotarravylémserezéL

asázorátahgemkenégésiynnemaigrene
robáGazuB.rD
snecodimeteyge

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

jídnölüK tebészrEygaN KKAEM .0002 nablécaóllávasatalágszivarútxetisátíkalA

airélaVregnitreM.rD
sutknujdaimeteyge

srátaknumsoynámodutõneJmoylóS
snecodimeteygecnereFatnarT.rD

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

terésciD sámaTumaS KKAEM .0002
atamotuAalleCajóicálumizssáláviktirreF

lerrezsdóm
sárdnAzsóoR.rD

ránatimeteyge

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

.I aklanjaHiabrosC KTTEGMB .0002
asátílláõlegetértnáméygõdévóizórroK

sázamlaklaólavnokoroznezsõrémsámoyn
lóbájléc

snecodimeteygeygröyGsráH.rD
ránatimeteygeakirEnámláK.rD

ránatimeteygeretéPkáeD.rD

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

.II ólzsáLókzcaL KMEV .V
kóickaeródózstájelarásátahsétívehsroyG

nabkoroponantlabokdibrakmarflow
énétneveLsistoK.rD

snecodimeteyge

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

.III aylobIialazS KKAEM .0002
kogaynattetezssöûsétísõrelázsnobraK

esétzseljef
snecodimeteygenátloZiscáG.rD

zsudnarotkodatinAraygaM

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

jídnölüK iygnöyGsorísZ KMEV .V asálukalatáiaimékonahcemtimolodA
avÉókaM.rdénfótsirK

sutknujdaimeteyge

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

terésciD szálaBsizcraM KÉGEGMB .V
õlesivrehetasálázilamitpokeretémarapisétzsegeH

zehésétzsegehketezekrezspégremilop
robiTynágizC.rD
snecodimeteyge

akinortkelE .I retéPhtávroH KIVEGMB .V nabóidárrevtfozsasázamlaklaõrevekelsilátigiD
dégesránatimeteygeretéPikkaB

sutknujdaimeteygenalatreBdegE.rD

akinortkelE .II návtsIõtüS FIZS .III )3PMS(ózstájel3PMserevdraH ránatialoksiõfrobáGylébroB.rD

tazogaT
sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS

õdlüK
ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT

306
D

IÁ
K

T
U

D
Ó

S
 X

V
/1-2. S

Z
Á

M



akinortkelE .III
szálaBscéM
robáGianloT KVKFMB leppégorkim15C08sélrézevtfiL

snecodialoksiõftnáróLagraV.rD
snecodialoksiõfretéPyatolaZ

akinortkelE jídnölüK retéPsátjuB KFMFK .III
sóiznemidmoráhpégótímázsorkimótahzodroH

laváiréfirepgásjúynéf
õtezevkézsnat.bmólzsáLzsáradaM.rD

õtezevkézsnatnávtsIrétniP.rD

akinortkelE terésciD
retéPtlesiE

rodnáSykzsneW ZSODK kerezsdnerõtítevserezéL
ránatermIirávszoloK
ránatnátloZókrasZ

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
.I

õnrErálloK
ólzsáLlhoP
szálaBiziV

KIVEGMB .0002 rökmarátzsetsukimretsóicknufbböT
könrémikézsnattlosZkedeneB
snecodimeteygeatráMzcneR.rD

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
.II

õgreGrázcóM
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KISALFÖLD, 2001. április 24. (6. oldal)

Hildes tanuló sikere az egyetemisták versenyén 

Huszonötödik alkalommal rendezték meg a közelmúltban az Országos Tu-
dományos Diákköri Konferencia Mûszaki Tudományi Szekcióját, ezúttal a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A rendezvény különleges-
sége volt, hogy idén elõször középiskolások is indulhattak a fõiskolások és
egyetemisták meg-mérettetésén. A bõvítés meghozta a várt sikert, a fiatalabb
korosztály képviselõi közül a gyõri Sirhán Tamás egyedüliként különdíjat érde-
melt ki pályamunkájával. A Hild József Építõipari Középiskola ötödéves tanu-
lója az intézmény népi építészeti diákkörének tagjaként nyaranta építészeti fel-
méréseket végzett Józsa Tamás tanár vezetésével. A tanulók így jutottak el
Mórichidára, ahol az ottani szõlõhegy felmérésébe kezdtek. A munka során szá-
mos érdekességre bukkantak, melyek közül kiemelkedett a makkos fazár. Errõl
a szerkezetrõl készített tanulmányt a fiatalember, mellyel elsõként tavaly no-
vemberben ért el kiemelt helyezést a monori középiskolai diákköri konferenci-
án. Ennek alapján jutott tovább a fõvárosi megmérettetésre, ahol felsõbb éves
fõiskolásokkal, egyetemistákkal versenyzett együtt. A sikerre iskolája és felké-
szítõ tanára is nagyon büszke. Sirhán Tamás természetesen építésznek készül, s
az eredményen felbuzdulva tovább szeretné folytatni a présházak kutatását.
Józsa Tamás bízik benne, hogy tanítványai közül hamarosan mások is öregbítik
majd az intézmény hírnevét. A tanulókkal nyáron Fertõszéplakon táboroznak,
ahol reményeik szerint újabb figyelemfelkeltõ kutatási eredményeket dolgoz-
nak fel. V M.
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