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Rektori Köszöntő
Tisztelt Partnerünk!

A

XXI. század első hazai egyetemének munkatársai nevében
köszöntöm Önt, s megköszönöm érdeklődését, amelynek
jeleként kezébe vette kiadványunkat!

Az egyetemünk szellemi, tudományos megújulását segítő fejlesztési stratégia megvalósításához az Új Magyarország Fejlesztési Terv
uniós forrásai nyújtanak jelentős támogatást. Az infrastrukturális
fejlesztések mellett a szellemi és tudományos megújulás is kiemelt
szerepet kap, amelyet az újonnan alapított Tudásmenedzsment Központ és a hozzá kapcsolódó projektek is bizonyítanak. Az új szervezeti egység működésének középpontjában az egyetemi tudásvagyon
feltérképezése és hasznosítása, a sokrétű technológiai transzfer tevékenység, a vállalkozói szemléletmód képzésekkel való formálása és
a tehetséggondozás áll.
E koncepció jegyében készült el a Széchenyi István Egyetem kutatásfejlesztési tevékenységéről és annak eredményeiről szóló kiadvány.
A kiadvány első része bemutatja az egyetemet, rövid összefoglalást
ad az egyetemen folyó tudományos munkákról, kutatásokról, hazai és nemzetközi projektekről, nemzetközi kapcsolatokról, majd
a kutatás-fejlesztési forrásokról, publikációkról és az oktatók által
elnyert díjakról, kitüntetésekről. Ezt követi a Tudásmenedzsment
Központ bemutatása, valamint az Universitas-Győr Nonprofit Kft,
mint kiemelten közhasznú szervezet tevékenységének áttekintése,
amely jelentős szerepet tölt be az egyetem tudásvagyonának hasznosításában.
A kiadvány harmadik, terjedelmét tekintve a nagyobbik része bemutatja a karok, intézetek tanszékek oktatóit és munkatársait, az általuk folytatott tudományos tevékenységet, a 2009-es évhez kötődő
főbb kutatási projektjeiket, megjelentetett műveiket, publikációikat
és az év során beszerzett egy millió forintnál értékesebb műszereket,
kutatási eszközöket.
Dr. Szekeres Tamás
rektor
Széchenyi István Egyetem



I. A Széchenyi István Egyetem bemutatása
Bevezető
A kiadvány első fejezetének célja a folyamatosan fejlődő, képzési kínálatát és kutatás-fejlesztési tevékenyégét bővítő Széchenyi István
Egyetem részletes bemutatása, fókuszba állítva az intézmény kutatási és fejlesztési tevékenységét, elért eredményeit. Az elemzés az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységének általános bemutatásával kezdődik, majd ismertetésre kerül az intézmény oktatási egységeinek
felépítése és az általuk kínált szakok. Ezt követően a felsőoktatási intézmény kutatási kapacitásának, valamint a doktori képzéseknek
számbavételére kerül sor. Az egyetem kutatóműhelyeinek bemutatása után a Belső Kutatási Főirányok, valamint a legfőbb kutatási témák kerülnek ismertetésre. Bemutatjuk az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram pályázatokat, majd a felsőoktatási intézmény
nemzetközi kutatási projektjeibe és nemzetközi kapcsolataiba nyerhetünk bepillantást. Ezután szemügyre vesszük a kutatás-fejlesztési és
innovációs támogatások és bevételek részletes alakulását, majd megismerhetjük az egyetemi oktatók publikációs aktivitását és az egyetem szabadalmi bejelentéseit. Végül, de nem utolsósorban a tudományos diákköri tevékenység mellett az egyetem oktatói által elnyert
díjak is bemutatásra kerülnek.

1. Karok és szakok
A Széchenyi István Egyetem három karán (műszaki tudományi, gazdaságtudományi, állam- és jogtudományi) és két önálló intézetében (egészségügyi és szociális, zeneművészeti) a 2009/2010-es tanév őszi félévében összesen 41 féle képzés indult. A legtöbb szak
a Műszaki Tudományi Karon van, ahol 11 alapképzésre (ebből kettő e-learning formájú is), hat mesterképzésre, egy osztatlan egyetemi képzésre és három felsőfokú szakképzésre jelentkezhettek a hallgatók. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a hallgatók
négy alapképzési (ebből egy e-learning formájában is), négy mesterképzési szakon és kétféle felsőfokú szakképzésen folytathatták
tanulmányaikat. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon egy osztatlan képzésű szak mellett egy-egy alapképzés, mesterképzés és felsőfokú szakképzés indult. A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetben három alapképzési szakon és két felsőfokú
szakképzés keretében, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben pedig az alapképzésen belül 15 féle szakirányon kezdhették meg
tanulmányaikat a hallgatók.

2. Kutatási kapacitások
2.1. Az oktatók létszámának alakulása 2005-2009 között
Az adott időszakban a főállású oktatók száma 56 fővel, azaz 18,8%-kal emelkedett, így számuk 2009. év végén elérte a 353 főt. A
2009/2010-es tanév őszi félévében az oktatók a Műszaki Tudományi Karon voltak a legnagyobb létszámban (197 fő), ami a főállású
oktatók összlétszámának több mint a felét jelentette. Ezen indikátor alapján – összesen 65 főt foglalkoztatva – a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar állt a második helyen, amelyet 42 fővel a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar követett. A vizsgált félévben
a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet oktatóinak száma 26 fő, a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet oktatóinak száma pedig
23 fő volt.
1. ábra: Főállású oktatók számának alakulása, 2005-2009

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2005/2006-2009/2010 ősz) alapján saját szerkesztés

Az egyetem oktatóinak életkorát szervezeti egységenként tekintve a teljes munkaidős oktatók korfáinak egy része öregedést mutat, ami
leginkább a Műszaki Tudományi Karon jelentkezik. Az oktatói utánpótlás azonban – mindenekelőtt az egyetem doktori iskolái által
– biztosítva van.



2. ábra: A teljes munkaidős oktatók korfái szervezeti egységenként
2009/2010-es tanév, őszi félév

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztika 2009/2010 ősz alapján saját szerkesztés

2.2. Tudományosan minősített oktatók
Az elmúlt időszakban jelentős minőségi megújulás történt az egyetemen. A tudományos minősítéssel rendelkezők száma a vizsgált ötéves periódusban dinamikusan növekedett, létszámuk majdnem megkétszereződött. Az egyetemen a 2009/2010-es tanév őszi félévében
164 minősített oktató dolgozott, ami a főállású oktatóknak a 46,5%-át jelentette.
3. ábra: A főállású minősített oktatók arányának alakulása, 2005-2009

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2005/2006-2009/2010 ősz) alapján saját számítás, szerkesztés

A 2009/2010-es tanév őszi félévében foglalkoztatott tudományosan minősített oktatók több mint fele, 53%-a a Műszaki Tudományi
Karon, 23,2%-a a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon, 16,5%-a a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon, 4,3%-a a Petz Lajos
Egészségügyi- és Szociális Intézetben és 3%-a a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben oktatott.



1. táblázat: A tudományosan minősített oktatók száma karonként – 2009/2010-es tanév, őszi félév
Kar/Főállású oktatók tudományos minősítése

MTA tag

Műszaki Tudományi Kar
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Petz Lajos Egészségügyi- és Szociális Intézet
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
Összesen

1
1
2

MTA doktor
5
5
4
1
15

Kandidátus/
PhD/DLA
81
33
22
6
5
147

Összesen (fő)
87
38
27
7
5
164

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztika 2009/2010 ősz alapján saját számítás, szerkesztés

A tudományosan minősítettek aránya a főállású oktatók között 2009. év végi adatok alapján a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon volt a legmagasabb, 64,3%. Ezt követte 58,5%-kal a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és 44,2%-kal a Műszaki Tudományi Kar. A
minősítettek aránya a Petz Lajos Egészségtudományi Intézetben 30,4%, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben 19,2% volt.
2.3. A kutatók száma 2009-ben
A Széchenyi István Egyetemen 2009. év végén hét fő dolgozott kutatói státuszban. A Műszaki Tudományi Karon teljes munkaidőben öt
fő, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon részmunkaidőben egy fő, valamint a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetben egy
fő dolgozott teljes munkaidőben.

3. Doktori képzések
A Széchenyi István Egyetemen három doktori iskola működik.
• Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola (RGDI)
• Alapítás éve: 2004
• Első akkreditálás éve: 2004
• Akkreditáció érvényessége: 2014. december 31.
• Törzstagok száma: 8 fő
• A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, rechnj@sze.hu
•Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola (MMTDI)
• Alapítás éve: 2005
• Első akkreditálás éve: 2005
• Akkreditáció érvényessége: 2014. december 31.
• Törzstagok száma: 12 fő
• A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Keviczky László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, keviczky@sze.hu
• Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (ÁJDI)
• Alapítás éve: 2008
• Első akkreditálás éve: 2008
• Akkreditáció érvényessége: 2015. október 31.
• Törzstagok száma: 9 fő
• A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár, verebelyimrene01@t-online.hu
A doktori iskolák összlétszámának alakulásában a 2004/2005-ös tanévtől dinamikus fejlődés figyelhető meg. A hallgatók száma a
2007/2008-as tanévben volt a legmagasabb, ekkor 165 fő tanult az egyetem doktori iskoláiban. A 2009/2010-es tanévben 148-an voltak
PhD hallgatói státuszban.
4. ábra: A doktori iskolák létszámának alakulása, 2004-2009

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2004/2005-2009/2010 ősz) alapján saját szerkesztés
 Jogelődje a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola (MTDI) volt.



A 2009/2010-es tanév őszi félévében a PhD képzésben részt vevők több mint fele (76 fő) a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola hallgatója volt. A 10 nappali tagozatos hallgató közül heten voltak államilag finanszírozott ösztöndíjasok, így az összes költségtérítéses hallgatói létszám elérte a 69 főt. Ugyanebben a tanévben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában 43-an tanultak, közülük 10-en államilag finanszírozott, 33-an pedig költségtérítéses képzési formában vettek részt. A Doktori Iskolának levelező
tagozatos hallgatója nem volt. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2009-ben 29 hallgatója közül öten nappali tagozatos ösztöndíjasok, 24-en költségtérítéses levelező tagozatosok voltak. Összességében elmondható, hogy a 2009/2010-es tanévben a PhD képzésben
résztvevő hallgatók 15%-a (22 fő) államilag finanszírozott ösztöndíjas, 85%-a (126 fő) pedig költségtérítéses képzésben vett részt.
Az egyetem az elmúlt négy évben összesen 31 fokozatott adott ki. 2009-ben, a minősítést szerzett PhD hallgatók közül 12-en a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában végeztek. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola és az Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskola eddig két-két fokozatot adott ki, mindegyiket 2009-ben. Külföldi PhD fokozatukat hét fő honosította az
egyetemen. A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában eddig hat fő szerzett habilitált doktori címet, s két tiszteletbeli
doktori cím került odaítélésre Simai Mihály akadémikus (a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének kutató
professzora) és Csáki Csaba akadémikus (a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára) részére. Az Iskola címzetes
egyetemi tanára Schöpflin György az Európai Parlament képviselője és Richard Berry a Glasgow-i Egyetem egyetemi tanára. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola Hirota Kaoru (a Tokiói Műszaki Egyetem Multidiszciplináris Posztgraduális Kara
Számítási Intelligencia és Rendszerelméleti Intézetének professzora) számára ítélt oda tiszteletbeli doktori címet.

4. Kutatási szervezeti egységek, kutatócsoportok
4.1. Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (JRET)
Formalizált kutatóműhelyként a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (továbbiakban: JRET) működik egyetemünkön. A JRET
az NKTH által finanszírozott Pázmány Péter Program keretében jött létre 2005-ben. Tekintettel Győr ipari hagyományaira és fejlődési
perspektíváira, a partnervállalatok előtt álló üzleti kihívásokra, valamint a Széchenyi István Egyetem fő képzési irányaira, a Tudásközpont a járműiparra, ezen belül kiemelten a járműgyártási technológiákra és részegység konstrukciók kutatására fókuszál.
A projekt keretében koncentrált, vállalati igényeken alapuló eszközfejlesztés valósult meg. Az egyetemi saját források bevonásával a
laborkörnyezet megújult. Nemcsak új kutatási területek jöttek létre, hanem a meglévők is jelentősen megerősödtek. A JRET hatására
fejlődött az együttműködési készség, közös kutatási rutinok alakultak ki.
A három éves projekt lezárását követően a JRET – mint a SZE-Győr integrált járműipari kutatásokat végző, szervező egysége – megmaradt. A JRET-konzorcium kutatásai főirányát az NKTH Nemzeti Technológiai Program (NTP) forrásból viszi tovább. Az Integrált
Járműipari Termék- és Technológia Fejlesztő Rendszer fejlesztése (IJTTR) c. projekt – mely az egyetem és három, a régióban jelen levő
vállalat konzorciumában valósul meg – 2012 márciusáig összesen 1,2 milliárd forintból gazdálkodhat. A főirány kiegészül továbbá egy
„Informatika az egészséggondozásban” c. projekttel is.
A Tudásközpont Irányító Testületének elnöke: Prof. Dr. Czinege Imre CSc. egyetemi tanár, czinege@sze.hu
4.2. Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-KKK)
A JRET mellett a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-KKK) sikeres GOP pályázat eredményeként
2008. június 1-jén kezdte meg, illetve folytathatta a működését. A szervezet elődje – ugyancsak GVOP forrásból – a Széchenyi István
Egyetem keretein belül működött, jelenleg az Universitas-Győr Nonprofit Kft-n keresztül valósítja meg tevékenységét. Célja a gazdasági
versenyképesség fokozása a járműgyártás, elektronika és informatika, logisztika és csomagolás, valamint a közlekedési infrastruktúra
fejlesztés területén végzett kutatások által.
A Kooperációs Kutató Központ felelős vezetője: Tóth Eszter ügyvezető (Universitas-Győr Nonprofit Szolgáltató Kft.), tothe@sze.hu
4.3. A Műszaki Tudományi Karon működő kutatócsoportok
4.3.1. Rendszerelméleti Kutatócsoport
2010-ben a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán alakult, annak részeként (a kutatási egység újszerűsége miatt). A
rektori támogatással működő kutatócsoport célja a karon és az egyetem más oktatási egységeiben folyó rendszerelméleti kutatások és
alkalmazások támogatása, önálló elméleti kutatások végzése a (matematikai, műszaki, ökonometriai stb.) rendszerelmélet és az irányítástudomány különböző területein. Ezen belül a kutatócsoport kiemelten foglalkozik bonyolult rendszerek (sokváltozós, nemlineáris,
sztochasztikus és „posszibilisztikus”) irányítási folyamatainak elméleti és alkalmazási kérdéseivel is. A kutatócsoport aktívan vesz részt
a közlekedési és infrastrukturális kutatások területén alkalmazott intelligens mérnöki és számítási rendszerek elméleti módszereinek,
kutatásában a modern távközlési kutatások fizikai mérésekkel kapcsolatos rendszerelméleti problémáinak fejlesztésében illetve megoldásában is.
A kutatócsoport vezetője: Prof. Dr. Várlaki Péter DSc. egyetemi tanár
A kutatócsoport titkára: Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens, nagysz@sze.hu
4.3.2. Szimuláció és Optimalizáció Matematikai Kutatócsoport
Az Európai Unió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával, a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0021-es számú projekt keretében 2009ben létrejött nemzetközi kutatócsoport célja, hogy olyan alapkutatásokat végezzen a numerikus matematika innovációt célzó területein,
amelyek komplex fizikai és termelési rendszerek gyors szimulációinak létrehozására irányulnak. Ezek alkalmazása nagymértékben lerövidíti a számítási időt, és képesek a ma elérhető programokkal meg nem oldható szimulációs feladatok megoldására. Ehhez egyrészt
alkalmas matematikai eljárásokat kell kifejleszteni, másrészt meg kell teremteni a korszerű, gyors hardveren – sokprocesszoros számítógépen, grafikus kártyán, FPGA-n – való futtatás lehetőségét is.
A projekttevékenység fontos eleme a szakmai kapcsolatépítés, egy nemzetközi kutatási hálózat kialakítása, amely azon felül, hogy publikálja az elért eredményeket, bevezeti azokat az egyetemi oktatásba.
A kutatás elemei:
 A JEL-KKK részletesebb leírása az Universitas-Győr Nonprofit Kft. tevékenységeinek bemutatásánál található.



– Multi- és transzdiszciplináris kutatói team kialakítása
– Nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése
– Alapkutatások végzése, eredmények publikálása
– Fiatal kutatók, predoktorok képzése
– Innovációk megalapozása
– A kutatói team fenntartása az elért eredményekre alapozott kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) projektekkel
Eredmények:
– Nemzetközi kutatócsoport felállítása számítógépes szimulációk kutatása és ezek alapján optimalizálás témakörben
–E
 gyes áramlástani kódok sebességének jelentős növelése sokprocesszoros számítógépek, illetve GPU-k számítási kapacitásának kihasználásával, saját fejlesztésű kódok segítségével
–B
 anki kockázatkezeléshez saját kód fejlesztésével nagyméretű adathalmaz elemzése, tipikus tesztfeladatok lényegesen gyorsabb analízisével
– Ipari szerkezetanalízis feladatokra szuperszámítógépek hatékony használata
Kutatási programigazgató: Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, horvathz@sze.hu
Projekt honlap: http://tamop422.sze.hu
4.4. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon működő kutatócsoportok
4.4.1. Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Széchenyi István Egyetem (SZE) 2002-ben kötött együttműködési
megállapodása alapján kezdte el működését a győri Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport (ITOK).
Az ITOK tevékenységei elsősorban az információs és kommunikációs technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kívánnak hozzájárulni. A kutatási és oktatási feladatok
mellett projektszervezői- és tanácsadói szerepet is vállal. A csoport célja intézményi hátteret, kommunikációs közeget és megfelelő
infrastruktúrát biztosítani újfajta, kooperatív tudástermelő folyamatoknak, lehetőséget adni új ötletek megjelenítésének és érlelésének, minél nagyobb nyilvánosságot teremteni a sorsdöntőnek érzett információs társadalmi és az ezekkel összefüggő technológiai
kérdéseknek.
A kutatások egyik fő iránya a mobil, személyes használatú infokommunikációs megoldások kutatása, melyek eddigi piaci szereplése nem
váltotta be sem a piackutatók, sem a gyártók hozzá fűzött reményeit.
A másik főirány a beépített infokommunikációs megoldások (AAL) fejlesztése autóipari, méréstechnikai, egészségügyi és gyógyászati,
illetve világítástechnikai területeken. A kutatások nagyobb része a Nemzeti Technológiai Program nyertes pályázatának keretében zajlik,
a krónikus gyermekbetegek otthoni ápolásához integrált mechatronikai és informatikai környezet fejlesztése során.
Jelenleg indulnak kutatások a szuperszámítógépek újszerű alkalmazásának témájában, első körben az energiahatékonyság kérdéskörében, melyben nemzetközileg is értékelhető eredmények várhatóak.
Az ITOK kutatás-fejlesztési tevékenysége során nemcsak a nemzetközi nagyvállalatok régióbeli és más magyarországi egységeivel működik együtt, hanem számos hazai kis- és középvállalkozással épített ki ígéretes partneri és üzleti kapcsolatot.
A kutatócsoport vezetője: Dr. Élő Gábor PhD. egyetemi docens, elo@sze.hu
4.4.2. Kelet-Közép-Európa és Balkán Kutatóközpont (KEBA Központ)
A 2009-ben alakult Kelet-Közép-Európa és Balkán Kutatóközpont a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának részeként működő önálló kutatási egység. A központ részt vesz a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola tevékenységében és kapcsolódik az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet kutatásaihoz is.
Kutatási tevékenységét interdiszciplináris módon, a gazdaságtudomány, földrajztudomány, politológia, geopolitika, általában a társadalomtudományok irányából közelítve, földrajzi értelemben meghatározott területre, annak államaira, államok csoportjaira, állami szint
alatti területi egységekre terjeszti ki. Cél a definitív „Kelet-Közép-Európa” és a „Balkán” vizsgálata mellett, a térség kapcsolatrendszerének figyelembevételével az ismeretszerzés földrajzi határait kiterjeszteni Kelet-Európára is.
A kutatások irányát úgy szabja meg, hogy azok elősegítsék a karon, kiemelten a Doktori Iskolában folyó oktató-kutató munka továbbfejlesztését, annak terület-specifikus elmélyítését. Kiemelt figyelmet fordít a Doktori Iskola hallgatóira, elősegíti tudományos előrehaladásukat, bevonva őket a kutatási projektek és egyéb tevékenységek végrehajtásába. A központ szervesen kapcsolódik a mesterképzésekhez,
így a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint a regionális és környezeti gazdaságtan programokhoz.
A kutatóközpont működésének keretében mind az egyetemi oktatáshoz – Balkán- és Közép-Európa tanulmányok (BSc), Közép- és Délkelet-Európa regionális folyamatai (MSc) –mind a doktori képzéshez szükséges tananyagok kerültek kidolgozásra. Továbbá a központ
tagjai intenzíven részt vettek az Európai Unió Duna Stratégiája magyar részének előkészítésében.
A kutatóközpont vezetője: Prof. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár, dékán-helyettes
Kapcsolat: Dr. Hardi Tamás PhD. egyetemi docens, hardit@rkk.hu
4.4.3. Vízikörnyezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások Kutatóközpont
A központ a stratégiai szolgáltatások – köztük kiemelten víztechnológiák – innováció menedzsmentjének multidiszciplináris elemzését
és szervezését helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A kutatóközpont keretein belül a technológiai menedzsment (az innováció
területén), a techno-menedzsment (a stratégiában) és az innovációs menedzsment speciális területein folynak empirikus kutatások.
A 2008-ban alakult kutatóközpont sikeresen végrehajtott innovációs menedzsment feladatai közé a technológiapásztázás, az új technológiai lehetőségek keresése, azonosítása, értékelése, a K+F projektek menedzselése, technológiai network szervezése, valamint technológiai költségelemzések tartoznak. Az eredményeket a példaként felsorolt projektek és referenciacégek listája reprezentálja.
Sikeres K+F projektek:
• Zsírtartalmú hulladékok felhasználási lehetőségeinek kutatása
• Szennyvíztisztítási technológia fejlesztése bakteriológiai kutatások alapján
•A
 naerob biogáz termelő és lebontó folyamatok és hatékonyságuk növelésének vizsgálata, az anaerob rothasztó berendezések
intenzifikálása
• Nematoda fertőzés kutatása és fertőtlenítési kísérlet
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• Ammónia-elimináció intenzifikálásának kutatása
Referenciacégek közé tartozik a Pannon Víz Zrt., az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., a Vasi Víz Zrt., valamint a Bakonykarszt Zrt.
A Kutatóközpont a fentieken kívül technológia network szervezéssel is foglalkozik, ennek keretében 2009-ben és 2010-ben egységes
mikrobiológiai vizsgálati rendszer szakmai továbbképzést tartott a következő városokban: Győr, Budapest, Debrecen, Szeged, Siófok.
A kutatócsoport vezetője: Dr. Papp Ilona PhD. egyetemi docens, dékán-helyettes, pappi@sze.hu

5. Belső Kutatási Főirányok
2005-től az egyetem saját forrásaiból elkülönítve – belső pályázati formában – úgynevezett Tudományos és Innovációs Alapot működtet,
melynek egy részét a Belső (egyetemi) Kutatási Főirányok támogatása jelenti. Ezt a pályázati formát azzal a céllal hozták létre, hogy az
intézmény kutatási potenciálját erősítsék és a fő kutatási profiljait kialakítsák. A pályázaton indulhattak már működő és újonnan alakuló
kutató kollektívák, függetlenül attól, hogy egy tanszék keretében vagy tanszéki együttműködés keretében alakultak meg.
A 2006-2009 közötti időszakban a Tudományos és Innovációs Alap nagysága – az előző évi maradvány mértékétől függően – évi 30
millió forint körül mozgott. Az alap legnagyobb része, átlagosan a fele szolgált a főirányok támogatására. Az alap harmada jutott konferenciákon való részvétel és kiadványok támogatására. A Tudományos és Innovációs Alapból átlagosan 10%-os arányban részesültek a
2007 óta finanszírozott posztdoktori kutatások, legkisebb arányú (átlagosan 8%) támogatásban a tudomány disszemináció részesült. A
Belső Kutatási Főirányok alapvetően a Műszaki Tudományi Kar és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar között oszlottak meg 79%,
illetve 21% arányban. Az egyetem 2009-ben 14 kutatási főirányt támogatott.
2. táblázat: Belső Kutatási Főirányok, 2009
Témavezető

Tanszék

Téma

Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia Nemzetközi Kommunikáció
ablne@sze.hu
Tanszék

Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúra dialógusa

Dr. Bulla Miklós
bulla@sze.hu

Környezetmérnöki Tanszék

Regionális környezethasználatok és –fejlesztések fenntarthatósági
vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálat metodikai fejlesztése)

Dr. Fátrai György
fatrai@sze.hu

Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

Épület fenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése

Dr. Földesi Péter
foldesi@sze.hu

Logisztikai és
Szállítmányozási Tanszék

KÖZMIN Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja

Dr. Giczi Ferenc
giczif@sze.hu

Fizika és Kémia Tanszék

Alkalmazott magfizikai és magkémiai kutatások

Dr. Égert János
egert@sze.hu

Alkalmazott Mechanika
Tanszék

Belsőégésű motorok és járműszerkezetek végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja

Dr. Halbritter Ernő
halbritt@sze.hu

Anyagismereti és
Járműgyártási Tanszék

Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja

Dr. Horvát Ferenc
horvat@sze.hu

Közlekedésépítési és
Településmérnöki Tanszék

Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése

Dr. Horváth Zoltán
horvathz@sze.hu

Matematika és
Számítástudomány Tanszék

Alkalmazott matematikai kutatások

Dr. Józsa László
jozsal@sze.hu

Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar

Tudás- és marketingmenedzsmentre alapozott vállalati (intézményi) stratégiák

Dr. Kóczy T. László
koczy@sze.hu

Műszaki Tudományi Kar

Intelligens számítógépes rendszerek

Dr. Kuczmann Miklós
kuczmann@sze.hu

Távközlési Tanszék

Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák megoldásában

Dr. Rechnitzer János
rechnj@sze.hu

Regionális-tudományi és
Közpolitikai Tanszék

Győr helye, létező és lehetséges szerepe Közép-Európa dinamikus,
transznacionális gazdasági erőterében

Dr. Sziray József
sziray@sze.hu

Informatika Tanszék

Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja

Forrás: Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal

A
 nnak érdekében, hogy a főirányok a karok/intézetek stratégiájához jobban illeszkedjenek, az általános és tudományos rektorhelyettes – a Tudományos
Tanács véleménye alapján – 2010-től kari/intézeti szintre decentralizálta a Tudományos és Innovációs Alap felosztását. Ennek megfelelően a következő
két évben minden kar/intézet maga hozza meg a döntését a reá jutó Tudományos és Innovációs Alap felhasználására vonatkozóan.
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6. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
2004-2009 között az egyetem oktatói közül 14-en nyertek az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázaton, összesen 74 millió forint értékben. A 2009-ben futó OTKA kutatások közül három az Állam- és Jogtudományi Karon, kettő a Műszaki
Tudományi Karon zajlott. A kutatások az alábbi tématerületeken folytak:
– A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a terrorizmus finanszírozása elleni
küzdelemre
– Közigazgatási autonómiák – autonóm közigazgatások
– Magyarország alkotmány- és parlamentarizmustörténete 1989-2007
– A végeselem-módszer alkalmazása mérnöki szimulációkban
– Az emberi tényező beépítése a forgalmi modell szerkezetébe
A fent megnevezett pályázatok közül az utolsó és nyolc további projekt szakmai zárása megtörtént, egy OTKA kutatás „Távolságok és
terek a közgazdaságtanban” címmel 2010 februárjában vette kezdetét.

7. Nemzetközi projektek, nemzetközi kapcsolatok
A Széchenyi István Egyetemen 2009-ben nyolc nemzetközi projekt futott, melyek közül öt a Műszaki Tudományi Karhoz, egy a Kautz
Gyula Gazdaságtudományi Karhoz, egy a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karhoz, egy pedig a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális
Intézethez kötődött.
3. táblázat: Nemzetközi kutatási projektek, 2009
Project címe
CURE - Corporate Culture and Regional
Embeddedness

Időtartam
2007-2009

Finanszírozó
EU FP6

Helyi kontaktKar/Tanszék
személy neve,
elérhetősége
Dr. Losoncz Miklós Kautz Gyula
losoncbt@t-online.hu Gazdaságtudományi Kar

Erasmus Lifelong
Learning ProgKóbor Krisztina
ramme, Education,
EIPEN - Accompanying Measures
2007-2009
kobor.kriszta@t-onAudiovisual and
line.hu
Culture Executive
Agency
EUROCOOP - Regionális fejlesztések fenntartDr. Bulla Miklós
2006-2008/9 EU FP6
hatósága
bulla@sze.hu
Forschungsstelle für Europäische RechtsentUniversität Wien és Dr. Milassin László
Folyamatos
wicklung und Privatrechtsreform
külső szponzorok milassin@sze.hu
HUSK 0801/125 - Magyarország- Szlovákia
MagyarországDr. Bulla Miklós,
Határon Átnyúló Együttműködési Program
Szlovákia Határon Dr. Szalay Zoltán,
2007- 2013, Alcím: A hulladékgazdálkodás
2009-2010 Átnyúló EgyüttBuruzs Adrienn,
határok nélkül (Waste management without
működési Program Dr. Torma András
borders)
2007- 2013
bulla@sze.hu
Improving Road Traffic Safety in Thailand - A
Europe Aid: ThaiBorsos Attila
Common Challenge for European and Thai
2009-2010 land - EC Cooperaborsosa@sze.hu
Universities
tion Facility
NANOSCRATCH - To develop a scratch resisDr. Dogossy Gábor
tance coating using a molecular self assembly
2009-2011 EU FP7
dogossy@sze.hu
nano-technology for plastic products
TRENDY TRAVEL - Emotions for Sustainable
Dr. Makó Emese
2007-2010 EU DG TREN
transport
makoe@sze.hu

Szociális Munka Tanszék

Környezetmérnöki
Tanszék
Nemzetközi Köz- és
Magánjogi Tanszék
Környezetmérnöki
Tanszék
Közlekedésépítési és
Településmérnöki Tanszék
Anyagismereti és
Járműgyártási Tanszék
Közlekedésépítési és
Településmérnöki Tanszék

Forrás: Nemzetközi Projekt Központ

Az egyetem a nemzetközi kapcsolatait decentralizáltan kezeli. Bármelyik szervezeti egység alakíthat ki, kezdeményezhet együttműködést,
kapcsolatot a tanszék tudományterületének megfelelő külföldi oktatási-kutatási intézménnyel, illetve vállalkozással.
4. táblázat: Szervezeti egységek nemzetközi együttműködései, 2008/2009-es tanév, őszi félév
Tevékenység jellege
Külföldi partnerekkel közösen művelt kutatási projektek
Külföldi megbízó számára végzett kutatási, fejlesztési, szakértési munkák
Külföldi partnerekkel közösen művelt oktatási projektek
Külföldi partnerekkel írt közös publikációk
Külföldi partnerekkel lebonyolított közös rendezvény (pl. konferencia, tanulmányi kirándulás)
Külföldi szakkiállításon való megjelenés
Külföldi hallgató magyar konzulens, vagy bíráló
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Forrás: Nemzetközi Projekt Központ

Tevékenység száma a SZE-n
22
1
3
9
13
1
2

Szerződéses nemzetközi együttműködés azonban − bármelyik szervezeti egység, oktató kezdeményezésére − csak központilag köthető.
Ennek felelőse a Nemzetközi Projekt Központ. Az egyetem általános együttműködési szerződést köt minden olyan intézménnyel,
mely több szervezeti egység többféle kooperációs kapcsolatát tartalmazza. Jelenleg 12 országban 31 intézménnyel van élő, általános
együttműködési szerződése az egyetemnek.

8. Kutatás-fejlesztési tevékenység forrásai
Az egyetem kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységére 2009-ben 614,8 millió forint állt rendelkezésre (2008: 750,7 millió Ft; 2007: 1 117,3
millió Ft; 2006: 845,6 millió Ft). A 2006-2007-es években a rendelkezésre álló forrásoknak magasabb összege mutatható ki, ami elsősorban a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont és a Kooperációs Kutató Központ finanszírozásának köszönhető. A 2007-ben
indult új HEFOP pályázatok ugyancsak jelentősen növelték az adott év forrását.
A vizsgált időszak legmagasabb forrása 2007-ben volt, ekkor az egyetem 1 117,3 millió forint kutatási forrásból gazdálkodhatott. A
különböző forrástípusok közül a külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás mértéke 2007-ben volt a legmagasabb
(több mint 209 millió forint). Az összes rendelkezésre álló forráson belül minden évben a K+F feladatra átvett pénzeszközök aránya a
legmagasabb. Értéke a vizsgált időszakban meglehetősen tág határok között mozgott, a legnagyobb 2007-ben volt, amikor is több mint
850 millió forint feletti összeget eredményezett. A költségvetési támogatás mértéke évről-évre hasonló szinten alakult. A legmagasabb
2007-ben volt, ekkor valamivel meghaladta az 50 millió forintot.
Az egyetem összes költségvetési bevétele (OKM) 2008-ban 5 019,7 millió forintra, 2009-ben pedig 4 634,9 millió forintra tehető. Ezek alapján
a rendelkezésre álló összes K+F költségvetési támogatás aránya a költségvetési bevételeken belül 2008-ban 15%, míg 2009-ben 13,3% volt.
5. ábra: A kutatás-fejlesztési tevékenység forrásainak alakulása, 2006-2009

Forrás: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság

Az egyetem K+F tevékenysége forráscsoportonként a következőképpen oszlik meg:
I. Költségvetési támogatás
A. Intézményi költségvetésben megtervezett támogatás
– doktorandusz képzés támogatása
– egyéb K+F feladat támogatása
– normatív kutatás támogatása
B. OKM fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított K+F feladatra adott támogatás
C. Más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból, OTKA
II. K+F feladatra átvett pénzeszközök
A. Hazai források
– Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, OTKA, IKTA, Egyéb K+F pályázatok, KPI-JRET, JRET-NKTH, NKTH K+F, NKTHNFÜ
B. Strukturális Alapokból
– GVOP, INTERREG, HEFOP, ROP, TIOP, TÁMOP, KEOP, EU 7. KERETPROGRAM
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított források (vállalkozás is)
– GVOP KKK
– KPI-JRET egyéb bevétel

9. Publikációk
A 2007-től az egyetem oktatóinak és szervezeti egységeinek publikációs listái elektronikusan is elérhetők. Az elektronikus adatbázisba
a tanszékek töltik fel az adatokat, melyek szakmai ellenőrzés után kerülnek véglegesítésre, és az Interneten is nyomon követhetőek:
http://publikaciok.sze.hu
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Az egyetem Publikációs adatbázisában az alábbi táblázat szerint alakult az egyetemi oktatók publikációs tevékenysége 2004-2009 között
(2010. augusztusi adatok).
5. táblázat: Egyetemi oktatók publikációinak száma 2004-2009 között
Cikkek magyar nyelven
Cikkek idegen nyelven
Konferencia kiadványban szereplő magyar nyelvű cikkek
Konferencia kiadványban szereplő idegen nyelvű cikkek
Konferenciakötet magyar nyelven
Konferenciakötet idegen nyelven
Könyv/könyvrészlet magyar nyelven
Könyv/könyvrészlet idegen nyelven
Kutatási jelentés magyar nyelven
Kutatási jelentés idegen nyelven
Egyéb kiadvány magyar nyelven
Egyéb kiadvány idegen nyelven

2004

2005

2006

2007

2008

2009

139
20
131
36
7
65
3
87
81
4

213
27
208
42
6
129
9
120
3
161
10

212
41
180
60
10
3
112
15
96
6
169
11

259
50
145
100
21
20
180
14
40
5
348
24

215
82
120
69
17
13
86
5
53
5
245
10

126
42
105
64
15
5
67
7
29
1
135
13

Forrás: SZE Publikációs adatbázis

9.1. Publikációs Pályázat
Az egyetem Szenátusa határozatának megfelelően az Egyetemi Tudományos Tanács javaslatai alapján díjazni kívánja az oktatók/kutatók
kiemelkedő publikációs tevékenységét. Elismerésben részesíti az előző tanévben megjelent lektorált publikációk (folyóirat, cikkek, konferencia kiadványok cikkei) szerzőinek egy-egy publikációját, illetve alkotását az alábbi két kategóriában:
– Szakkönyv, szakkönyv-részlet, monográfia, művészeti alkotás, hangfelvétel, kotta.
– Folyóiratcikk, konferencia kiadványban megjelent előadás.
A beadott anyagok közül kategóriánként az, amelyet szakmailag legmagasabb színvonalúnak ítélnek, Egyetemi Publikációs Nívódíjban
részesül.
2009. évi Publikációs Nívódíj nyertesei:
Könyv szekció (megosztva)
– Dr. Kuczmann Miklós PhD. egyetemi docens – The Finite Element Method in Magnetics. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008.
– Dr. Csizmadia Zoltán PhD. egyetemi adjunktus – Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. Budapest, Napvilág Kiadó, 2009.
Folyóirat szekció (megosztva)
– Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens – The kinetic energy operator in the subspaces of wavelet analysis. In.: Journal of
Mathematical Chemistry (IF. 1.435 (2008)), 46:1) 261-282.o. 2009.
–D
 r. Botzheim János PhD. egyetemi docens – Fuzzy Rule Extraction by Bacterial Memetic Algorithms. In.: International Journal of Intelligent Systems (IF. 0.860 (2008)), Vol. 24, No. 3. 312-339.o.
2008. évi Publikációs Nívódíj nyertesei:
Könyv, CD szekció
– Prof. Dr. Ittzés Gergely DLA egyetemi tanár – Eugéne Walckiers: Fuvolás kamarazene, CD. Budapest, 2008.
Folyóirat szekció (megosztva)
– Dr. Dusek Tamás PhD. egyetemi docens – Methodological Monism in Economics. In.: Journal of Philosophical Economics,
Vol. I, Issue 2, 26-50.o. 2008.
–D
 r. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens – Artifacts of grid based electron sructure calculations. In.: Chemical Physics Letters,
vol. 464, Elsvier, 2008.
9. 2. Az egyetemhez kötődő periodikusan megjelenő tudományos kiadványok
9.2.1. Műszaki Tudományi Kar
Az Acta Technica Jaurinensis az egyetem által megjelentetett olyan nemzetközi folyóirat, ami a teljes Műszaki Tudományi Kar tudományos életét lefedi. A folyóirat 2008-ban indult, a kézirat lezárásának időpontjáig (2010. október) három száma jelent meg. A folyóiratnak
2008-tól – évente egy-egy alkalommal – két speciális száma jelenik meg, a Series Logistica és a Series Intelligentia Computatorica, melyekből a kézirat leadásának időpontjáig két-két szám került kiadásra.
A folyóirat főszerkesztője: Dr. Kuczmann Miklós PhD., a Távközlési Tanszék egyetemi docense
A kiadványokról bővebb információ található a http://acta.maxwell.sze.hu oldalon.
A Jövő Járműve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpontjának és a
Széchenyi István Egyetem Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontjának 2006-ban alapított közös lapja, ami a két tudásközpont
élvonalbeli járműipari kutatásait mutatja be. A negyedévente megjelenő tudományos lapnak a kézirat lezárásának időpontjáig (2010.
október) 18 száma (kilenc összevont száma) és egy különszáma került kiadásra.
 A Publikációs adatbázis feltöltöttsége a kézirat lezárásának időpontjában (2010. október) nem tekinthető teljes körűnek, a 2009. évi publikációk száma
a táblázatban közöltnél nagyobb.
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A kiadvány felelős szerkesztője: Dr. Nagyszokolyai Iván (X-Meditor Kft. Autóinformatika üzletág, nszi@xmeditor.hu)
A kiadványokról bővebb információ található a http://jret.sze.hu oldalon.
A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola saját kiadványa, a Műszaki és informatikai rendszerek és modellek évenként
jeleníti meg a doktoranduszok első önálló tanulmányait. Az első szám 2007. évben került kiadásra, a kézirat lezárásának időpontjáig
(2010. október) összesen négy száma jelent meg.
Az évkönyvek főszerkesztője: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár
9.2.2. Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2005-től évkönyveket jelentet meg, melyek többek között a Doktori Iskola hallgatóinak legszínvonalasabb tanulmányait tartalmazzák. A legutolsó – immáron harmadik évkönyv – 2009-ben került kiadásra.
Az évkönyvek főszerkesztője: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője
Az évkönyvekről bővebb információ található a http://rgdi.sze.hu oldalon.
9.2.3. Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar
A Jog-Állam-Politika című társadalomtudomány, jogtudomány, szociológia és politikatudomány témaköröket felvonultató folyóirat
háromhavonta jelenik meg. Az első szám 2009-ben indult, a kézirat lezárásának időpontjáig (2010. október) összesen hét száma jelent
meg.
A kiadvány főszerkesztője: Prof. Dr. Bihari Mihály DSc. egyetemi tanár
A folyóiratról bővebb információ található a http://dfk.sze.hu oldalon.

10. Szabadalmak
A Széchenyi István Egyetemen folyó kutatások eredményeképpen öt szabadalom bejegyeztetése kapcsolódik az intézményhez. A bejelentett szabadalmak a műszaki tudományághoz tartoznak.
1. Önzáródáson alapuló rugalmas vasúti sínleerősítő szerkezet
Bejelentés napja: 1990.08.17
Megadás napja: 1992.10.16
Jogosult: Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr (HU), 55%; MÁV Vezérigazgatóság, Budapest (HU), 30%;
Lábatlani Vasbetonipari Rt., Lábatlan (HU), 15%
Feltaláló: Kiss Ferenc, Győr (HU), 25%; Dr. Vaszary Pál, Győr (HU), 15%; Pál József, Budapest (HU), 15%; Dr. Horváth Ferenc, Győr
(HU), 15%; Hullán Szabolcs, Dunakeszi (HU), 15%; Beluzsár János, Nyergesújfalu (HU), 15%
Státusz: Végleges oltalom megszűnése (Intézkedés kelte: 1996.04.16)
2. Eljárás és rendszertechnikai elrendezés hangjel és adatjel egyidejű átvitelére kétcsatornás AM sztereó rádió műsorszóró adóval
Bejelentés napja: 1992.06.25
Megadás napja: 1994.10.13
Jogosult: ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt., Budapest (HU); Széchenyi István Műszaki Főiskola,
Győr (HU)
Feltaláló: Standeisky István, Győr (HU), 50%; Dósa György, Budapest (HU), 25%; Nyerges Ernőné, Budapest (HU), 25%
Státusz: Végleges oltalom megszűnése (Intézkedés kelte: 1997.02.11)
3. Elrendezés és eljárás hologramok digitális feldolgozására
Bejelentés napja: 2006.12.20
Bejelentő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU), 40%; Széchenyi István Egyetem, Győr (HU), 22.5%;
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, Budapest (HU), 22.5%; Technoorg Linda Tudományos Műszaki Fejlesztő Kft., Budapest
(HU), 15%
Feltaláló: Dr. Czitrovszky Aladár, Budapest (HU), 18,75%; Dr. Gyímesi Ferenc, Göd (HU), 12,35%; Dr. Füzessy Zoltán, Budapest (HU),
12,35%; Dr. Nagy Attila Tibor, Budaörs (HU), 11,25%; Dr. Lotfi Abdelhakim, Budapest (HU), 11,25%; Dr. Ráczkevei Béla, Budapest
(HU), 9,2%; Szigethy Dezső, Budapest (HU), 7,5%; Dr. Molnárka Győző, Győr (HU), 6,75%; Borbély Vencel, Szentendre (HU), 6,10%;
Nagy Attila, Győr (HU), 2,25%; Harmati István, Szentes (HU), 2,25%
Státusz: Bejelentés
4. Változtatható löketű belső égésű motor
Bejelentés napja: 2008.07.07
Bejelentő: Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
Feltaláló: Dr. Tóth-Nagy Csaba, Kiskunhalas (HU)
Státusz: Bejelentés
5. Változtatható löketű belső égésű motor passzív szabályozással HCCI üzemmód megvalósítására
Bejelentés napja: 2008.10.10
Bejelentő: Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
Feltaláló: Dr. Tóth-Nagy Csaba, Kiskunhalas (HU)
Státusz: Bejelentés
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11. Tudományos diákköri tevékenység
11.1. Tudományos és művészeti diákköri tevékenység
A tudományos és művészeti diákköri tevékenység az egyetemen központilag szabályozott és szervezett keretben történik. Az egyetem
célja, hogy a tudományos és művészeti diákköri munkát elősegítse, és a hallgatók, oktatók mind nagyobb számban kapcsolódjanak be a
tudományos és művészeti diákköri mozgalomba. A mozgalom célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak
egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.
A félévente megrendezett Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciára (TMDK) benyújtott dolgozatok számának alakulása a 6.
táblázatban látható. Az országos TDK konferenciák évében, amikor nincs tavasszal TMDK konferencia, a dolgozatok száma alacsonyabb, egyébként magasabb.
6. táblázat: Az egyetemi TMDK konferenciákra benyújtott pályaművek, 2003-2009
Szervezeti egység
Műszaki Tudományi Kar
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
Összesen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

15
59
15
29
118

34
93
39
8
65
239

40
54
29
4
29
156

46
46
34
9
83
218

47
28
10
3
53
141

71
71
66
6
92
306

59
22
12
10
49
152

Forrás: SZE Önértékelés 2002-2008 és saját szerkesztés

11.2. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Az egyetem hallgatói évek óta kiegyenlítetten szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK), mintegy 20-30
közötti díjat szereznek az országos megmérettetésen.
7. táblázat: OTDK helyezések száma, 2003-2009
Helyezés/Év
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Különdíj
Összesen

2003
2
7
4
9
23

2005
4
9
7
8
28

2007
3
9
4
6
22

2009
6
4
5
6
21

Forrás: Széchenyi István Egyetem Rektori Hivatal

A 2009-ben megrendezésre kerülő OTDK-n az Állam- és Jogtudományi szekcióban négy első, két második, egy harmadik és két különdíjat szereztek az egyetem hallgatói. A Közgazdaságtudományi szekcióban egy első, egy második, négy harmadik és három különdíj
született. Az egyetem diákjai a Műszaki Tudományi szekcióban két második és négy harmadik helyezést értek el. Míg a Társadalomtudományi szekcióban egy különdíj született, addig Tantárgypedagógiai – Oktatástechnikai szekcióban egy első, egy második és egy
különdíjjal lettek gazdagabbak a Széchenyi István Egyetem hallgatói.

12. Oktatók által elnyert tudományos díjak
Az egyetem oktatói számos neves díjat kaptak város- és országszerte, amelyek közül elsősorban a tudományos tevékenységhez kapcsolódó elismerések kerülnek kiemelésre. 2003-ban Dr. Szabó Róbert Zoltán Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjat nyert. 2004-ben Dr.
Gellér Balázs, 2008-ban Dr. Rechnitzer János tudományos munkásságát a Deák Ferenc Tudományos Díjjal ismerték el. Széchenyi István
Ösztöndíjat nyert el 2002-ben Dr. Bulla Miklós, Dr. Égert János és Dr. Marton László, 2003-ban pedig Dr. Lakatos István. Az UniversitasGyőr Alapítvány számos díj mellett 2005-ben és 2007-ben odaítélt egy-egy kutatói ösztöndíjat az egyetem oktatói részére.
8. táblázat: Az Universitas-Győr Alapítvány által folyósított díjak száma 2005-2009
Év
2005
2006
2007
2008
2009

Posztdoktori díj
Professzori díj (2007-től Hegedűs Gyula
Ösztöndíj)
4
1
2
1
1
2
2

Nappali PhD
ösztöndíj

Levelező PhD
ösztöndíj

2
3
5
5
4

25
30
41
46
37

Forrás: Universitas-Győr Alapítvány
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II. A Tudásmenedzsment Központ
bemutatása
A Nyugat-dunántúli régió meghatározó egyeteme és a térség vállalkozásainak megbízható és sokéves tapasztalatokkal rendelkező
együttműködési partnere a Széchenyi István Egyetem. Az intézmény folyamatosan bővíti tudásbázisait, laboratóriumi infrastruktúráját
és kutatási kapacitásait, amelyet egyre nagyobb mértékben vesznek igénybe partnerei. A 2009. július 1-jén megalakult Tudásmenedzsment Központ az egyetem horizontális szolgáltató egysége, amelynek szakmai felügyeletét az általános- és tudományos rektorhelyettes
látja el.
A TÁMOP 4.2.1.-08/1-2008-0005 számú projekt keretén belül a központ olyan szolgáltatásokat fejleszt ki, amelyek célja egyrészt az
egyetemi kutatási erőforrásokra és kompetenciákra támaszkodó új kutatási, innovációs és technológia transzfer lehetőségek felkutatása,
megragadása és megvalósításának támogatása, másrészt az egyetemi tudásmenedzsment folyamatok és információs rendszerek fejlesztésén, valamint aktív gazdasági és intézményi partnerkezelésen keresztül az egyetem regionális tudáscentrummá válásának elősegítése.

A Tudásmenedzsment Központ működésének
fontosabb alapelvei a következők

•Ü
 gyfélközpontúság és transzparencia: a központ működése folyamatszemléletű, a szolgáltatásokat egységes módon nyújtja, és
transzparens módon folyamatosan tájékoztatást ad belső és külső ügyfeleknek.
• Piac-orientáltság: szolgáltatásai szorosan igazodnak a piaci és a belső igényekhez, ennek érdekében rendszeresítetten felméri a
szolgáltatásaival kapcsolatos belső és külső, piaci igényeket, és szolgáltatásainak fejlesztéseit is erre alapozza.
• Proaktivitás: a központ aktív szerepet vállal a gazdasági, tudományos kapcsolatok fejlesztésében, nem passzívan várja a megkereséseket, hanem azok elébe megy. Aktívan keresi, kutatja az új technológia transzfer és innovációs lehetőségeket teremtő együttműködéseket, elébe megy a piaci igényeknek.

A Tudásmenedzsment Központ feladatai

• Felméri, adatbázisba rendezi és közzé teszi az egyetemi tanszékek és munkatársak kompetenciáit, tudományos tevékenységét;
• Adatszolgáltatást nyújt és elemzéseket végez az egyetem tudományos tevékenységéről;
• Felméri a gazdasági szereplők innovációs szükségletét, az egyetemi szolgáltatások iránti igényeit;
• Kutatási- és innovációs projekteket generál, partnerkapcsolatokat épít;
• Felkutatja az egyetemen keletkező szellemi termékeket, abból szellemi termék portfoliót alakít ki és menedzsel;
• Támogatja a technológia-transzfert és spin-off vállalkozások létrehozását;
• Koordinálja az egyetem tudományos rendezvényeinek szervezését, többek között a 2010. évtől elindult „Tudomány Győrben Mindenkinek” rendezvénysorozatot, elérhetővé teszi az előadásokról készült felvételeket;
• Tréningeket, tanfolyamokat szervez tudományos projektek generálása, hatékony menedzselése és adminisztrációja érdekében az
innovációs menedzsmenthez kötődő témakörökben;
• Nemzetközi és hazai kitekintést is magában foglaló iparági elemzéseket készít, újdonság- és piackutatást végez;
• Együttműködik a régió innovációs szereplőivel, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, azokkal partnerkapcsolatokat
alakít ki.

Elérhetőségünk

Széchenyi István Egyetem
Tudásmenedzsment Központ
Dr. Dőry Tibor igazgató
E-mail: doryti@sze.hu
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. K3 épület földszint
Telefon: 96/613-708
Honlap: http://tud.sze.hu illetve http://tamop421.sze.hu; http://tamop423.sze.hu

A központ munkatársai (balról jobbra haladva):
Tilinger Attila információelemző, Ivány Viktória tudományszervezési referens, Dr. Dőry Tibor igazgató,
Gonczlik Andrea tréning menedzser és irodavezető,
Varga Rozália innovációs menedzser
A képen nem szerepel: Simon Dorottya projekt- és
pályázati menedzser
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III. Az Universitas-Győr Nonprofit Kft.
bemutatása
1. Történet
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a jogelőd társaságokat is számítva 18 éve működik. 1992-2002-ig SZIF-Universitas Kft-ként, 20022007-ig Universitas-Győr Kht-ként, majd 2007. október 1-je óta Nonprofit Kft. formában végzi tevékenységét, alaptőkéje 6,2 millió forint.
2007 decemberében a tulajdonosi struktúrája is megváltozott, a Széchenyi István Egyetem 20%-os tulajdonosi részesedést szerzett a társaságban. Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. jelenleg az egyetlen olyan gazdasági társaság, amelyben az egyetem tulajdonosként jelen van.
A társaság másik tulajdonosa 80%-ban az Universitas-Győr Alapítvány. Ez a tulajdonosi struktúra stabil hátteret biztosít a működéshez,
egyúttal szoros kötődést jelent az egyetemhez.

2. Tevékenységi területek
A társaság kiemelkedően közhasznú szervezetként legfontosabb feladatának tekinti, hogy tevékenységével segítse a Széchenyi István
Egyetem oktatási, tudományos, kutatási, továbbképzési és ismeretterjesztési tevékenységét. A társaság fő tevékenysége a „Nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”, további – társasági szerződés szerinti – közhasznú tevékenységei közül kiemelkedik a
„Tudományos tevékenység, kutatás” és a „Kulturális tevékenység”.
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. három üzletága egymással szorosan együttműködve a közhasznú tevékenység mellett vállalkozási
tevékenységet is folytat.
Legjelentősebb a szellemi szolgáltató üzletág, amely kiemelten kutatási projektek megvalósítását végzi. Az üzletág fontos szerepet tölt be
az egyetem és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolat megteremtésében, erősítésében. Számos kutatási, fejlesztési, mérnöki munka
készült a társaság működése során, amelyek a gazdasági élet szinte minden területét lefedik.
A kiadói üzletág jelenteti meg az egyetem oktatói által írt jegyzetek döntő többségét és üzemelteti az Universitas Papír és Könyvesboltot.
A jegyzeteken kívül számos egyetemi kiadvány, periodika kiadója is.
A társaság akkreditált felnőttképzési intézményként működteti oktatási üzletágát. Képzéseit elsősorban vállalati megkeresésekre szervezi, eleget téve egyedi képzési igényeknek is. 2009-ben a Regionális Innovációs Ügynökség megbízásából kidolgozásra került az innovációs menedzserképzés tananyaga, melynek sikeres akkreditációja esetén lehetőség lesz ilyen képzések indítására is.
A három üzletágat összeköti a „TUDÁS”. Ennek megszerzése, megjelenítése és továbbadása elválaszthatatlan egységként jelenik meg a
társaság szervezeti felépítésében, tevékenységében, céljaiban.

3. K+F tevékenység
A szellemi szolgáltató üzletág igen szerteágazó tevékenységet folytat, köszönhetően annak, hogy a bázist jelentő egyetem képzési kínálata – így annak tárgyi és személyi feltételei is sokrétű-, alkalmassá teszi több tudományterületen való aktivitásra. Az üzletág tevékenysége
különösen 2004 óta szélesedett ki. Az innovációs járulék megjelenésével a gazdasági társaságok érdekelté váltak abban, hogy olyan
kutatásokat rendeljenek meg, amelyek eredményei saját szervezetükön belül hasznosíthatók új termékek, eljárások, szolgáltatások formájában vagy testreszabott fejlesztési javaslatokat kapjanak, ezzel növelve hatékonyságukat, eredményességüket, gazdaságosságukat. A
megvalósítás projektszemléletű, a szerződéskötést követően kerül meghatározásra a bevonandó erőforrások köre, amelyek igénybevételét az Universitas-Győr Nonprofit Kft. koordinálja. A feladatok eltérő jellege miatt nem célszerű és indokolt saját kutatói bázis kiépítése.
A társaság elsősorban a jogi, pénzügyi, szervezési feladatokat látja el, a szakmai felügyeletet pedig témavezetők bevonásával biztosítja. A
feladatok megoldásában az egyetem oktatói, munkatársai mellett más szakemberek is részt vesznek.
Az innovációs járulékból finanszírozott megbízásokon túl a társaság mérnöki tervezési illetve tanácsadási feladatokat is vállal, valamint
informatikai, rendszerfejlesztési és más mérnöki ismeretet igénylő megkereséseknek is eleget tesz.
Az egyetemi tulajdonrész illetve a nonprofit gazdasági forma miatt számos esetben sor kerül kutatóhelyként történő együttműködésre
gazdasági társaságokkal, elsősorban azok innovációs pályázatainak végrehajtása során. 2009-ben a Rudas&Karig Kft-vel „Kockázatalapú
karbantartási menedzsment rendszer kifejlesztése” témakörben, az ENTAL Kft-vel pedig a „Labda sebességmérő és helymeghatározó
mérési technika és mérőberendezések kifejlesztése kézilabda, futball és baseball játékokhoz” témában került sor együttműködésre.
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. legsikeresebb K+F tevékenysége a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-KKK) működése, melyre a társaság GOP pályázaton nyert támogatást.
A JEL-KKK 2008. június 1-jén kezdte meg a működését. A szervezet, melynek elődje a Széchenyi István Egyetem keretein belül működött, a 2004-2007-es években művelt és eredményesen lezárt KKK tevékenység folytatásának tekinthető. A projekt célja az UniversitasGyőr Nonprofit Kft., az egyetemi tanszékek és a partner vállalatok közös K+F tevékenységének magas szintre emelése a vállalkozások
eredményességének növelése érdekében.
A pályázatban a Széchenyi István Egyetem kötelezettséget vállalt arra, hogy szellemi és technikai infrastruktúrájával közreműködik a
projekt megvalósításában. A projekt a 2008-2011-es évekre 800 millió forintos költségvetéssel rendelkezik és 50%-os támogatási intenzitású, azaz a 400 millió forint összegű támogatást 400 millió forint vállalati hozzájárulás formájában megjelenő önrész egészít ki. A
kutatóközpont kutatási tevékenysége négy főirány köré szerveződik, mindegyik főirány több alprojektre bomlik. A vállalati projektek a
kutatási főirányokhoz kapcsolódva olyan speciális feladatok megoldására irányulnak, melynek eredményei ott hasznosulnak. Az egyes
kutatási főirányok a következők:
– Járműipari kutatások
– Elektronikai és informatikai kutatások
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– Logisztikai folyamatok és csomagolások kutatása
– Közlekedési infrastruktúra kutatások
Vállalati partnerként csatlakozott a konzorciumhoz számos hazai és külföldi tulajdonú vállalkozás, többek között: BorgWagner Turbo
Systems Kft.; BPW-Hungária Kft.; Büchl Hungária Kft.; DELTA Informatika Zrt.; General Motors Powertrain- Magyarország Kft.; G4S
Készpénzlogisztikai Kft.; Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.; Hödlmayr Kft.; IBM Data Kft.; IBV Hungária Kft.; Liegl&Dachser Kft.;
MÁV Zrt.; MOFÉM Zrt.; NOKIA Komárom Kft.; NEMAK Győr Kft.; RÁBA Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.; Szintézis Rt.; Unilever
Magyarország Gyártó Kft.; VILL-KORR Hungária Villamosipari Kft.
A JEL-KKK felé a vállalati partnerektől 2008-ban nettó 175 millió forint, míg 2009-ben már nettó 241 millió forint összegű kutatási
megbízás érkezett.
A kutatási eredmények 2009 novemberéig összesen 73 publikációban jelentek meg, több konferencia előadás témájául szolgáltak, valamint a pályázati eredményekről önálló szakmai kiadvány is született.

4. K+F tevékenységhez kapcsolódó pályázatok
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. keretein belül több sikeres pályázat megvalósítása párhuzamosan történik, amelyek jól kiegészítik
egymást.
A már bemutatott GOP pályázat mellett 2009-ben indult a Baross Gábor Programban nyertes INNO_TER (BAROSS-ND07-NDINRG6-07-2008-0005) azonosítójú pályázat, amelynek célja az innováció térnyerésének elősegítése a Nyugat-dunántúli régióban. Ennek keretében 2009 novemberében Innovációs Nap került megrendezésre a Széchenyi István Egyetemen, ahol több sikeres, innovatív
vállalkozás is bemutatkozási lehetőséget kapott.
A TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011 „SZiENCE4YOU – Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen” pályázatban az
egyetem konzorciumi partnereként a társaság feladata, hogy különböző rendezvények és kiadványok segítségével széles rétegek számára
tegye ismertebbé az egyetemen folyó tudományos munkát. Ezen pályázati támogatásból indult el 2009-ben a nagy sikerű jUNIor Egyetem és a Széchenyi Tudományos Est rendezvénysorozat.

5. Személyi és tárgyi feltételek
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. az egyetem területén, bérelt irodákban tevékenykedik. A munkához szükséges tárgyi feltételeket
saját forrásból biztosítja. A főállású munkavállalók száma kilenc fő. A társaság a kutatási feladatainak jelentős részét alvállalkozók,
megbízottak közreműködésével teljesíti, minden egyes esetben felkészült, magas szakmai tudással rendelkező szakembereket választva,
főként a Széchenyi István Egyetem oktatói, munkatársai köréből.

6. Disszeminációs tevékenység
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. kiadóként több éve jelentet meg egyetemi kiadványokat, könyveket, tudományos anyagokat, periodikákat, illetve nyújt támogatást ezek létrejöttéhez. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kiadványai közül a „Jog-Állam-Politika”
című periodika, az „Opus Magistrale” és az „Optimi Nostri” kötetek, valamint az oktatói bibliográfia kiadója a társaság.
A társaság szerkesztésében megjelenő Közlekedésépítési Szemlében a Műszaki Tudományi Kar több oktatójának, doktoranduszának
cikke jelent meg.
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. pénzügyi támogatásának biztosításával lehetőség nyílik arra is, hogy máshol megjelenő szakmai
kiadványokban kapjanak helyet az egyetem oktatóinak munkái. A Közgazdasági Szemle Alapítványnak 2009-ben nyújtott egy millió
forintos adomány összege a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar oktatói számára biztosít megjelenési lehetőséget.
A társaság évente több tucat olyan kiadvány megjelenését is támogatja, melyek kötődnek az egyetem szellemiségéhez, illetve Győr kulturális életét színesítik.

7. Szakmai kapcsolatok
A társaság tagja az Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesületének, a Nyugat-dunántúli Felnőttképzési Klaszternek
és tulajdonosként van jelen a Pannon-Novum Nonprofit Kft-ben is, melynek keretein belül működik a Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség.

8. Támogatók
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységét több támogató is segíti, akik anyagi forrásokat illetve tárgyi eszközöket bocsátanak rendelkezésre. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. demonstrációs célokra szolgáló alkatrészeket, az OMIKRON Informatikai
Kft. pedig szemléltetési célokat szolgáló mérőrendszerét adományozta a társaságnak. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan 2009ben különböző cégek összesen 485 ezer forint összegű pénzbeli támogatást biztosítottak. A támogatások célja az egyetem tudományos és
ismeretterjesztési tevékenységének támogatása volt. A korábbi években jelentős támogatást nyújtott a Korszerű Mérnökért Alapítvány
és a Miniszterelnöki Hivatal is.
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IV. A tanszékek kutatás-fejlesztési
tevékenysége

Műszaki Tudományi Kar
Baross Gábor
Építési és Közlekedési Intézet
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Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Koppány Attila CSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége:	E-mail: koppany@sze.hu
	Telefon: (96) 503-454
	Honlap: www.sze.hu/ep

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Molnárka Gergely egyetemi tanársegéd, Horváth Tamás egyetemi tanársegéd, Bozsaky Dávid egyetemi tanársegéd, Dr. Svejkovszky Ferenc egyetemi adjunktus, Dr. Fátrai György PhD. egyetemi docens, Szabó Ferdinánd egyetemi tanársegéd, Prof. Dr. Koppány Attila CSc.
egyetemi tanár, Major István egyetemi adjunktus, Dr. Radosza Attila DLA egyetemi docens, Körössi Éva egyetemi adjunktus, Dr. Tolnay
Imre DLA egyetemi docens, Dr. Molnár Viktor PhD. egyetemi docens, Járfásné Stuksza Marianna igazgatási ügyintéző, Dr. Somfai Attila
PhD. egyetemi docens, Kiss András technikus

Kutatási területek
A kutatási projektek célja épületszerkezetek, építőanyagok, szerkezettervezés, szerkezetfejlesztés, morfológia, építési patológia, épület
diagnosztika.

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék tudományos tevékenysége az építészettudomány és építéstudomány területére terjed ki. Kutatásaink során a szerkezetfejlesztés, a morfológia módszertanának alkalmazása, az épületdiagnosztikai szerkezetregisztrációs, állapotjellemző meghatározási módszerek
alkalmazása, az anyagtani kutatás, anyagjellemzők mérése és értékelése, mint alkalmazási kompetenciáink kerülnek felszínre.
A tanszék kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír. Ezek közül is kiemelkedik a Nemzetközi Építéskutatási Tanács (CIB),
az MTA Építészettudományi Bizottsága, ahol Prof. Dr. Koppány Attila elnöki tisztet tölt be, illetve a Magyar Mérnöki Kamara Építési
Tagozatának alelnöke.

A tanszék legfőbb kutatási projektje 2009-ben
Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése
A Széchenyi István Egyetem Belső Kutatási Főiránya keretében a kutatási projekt elsőrendű célja a hazai épületállomány állagának reprezentatív meghatározása és a szükséges műszaki teendők, prioritások megfogalmazása.
A tanszék feladatai közé tartozott a projektben többek között a diagnosztikai módszertan meghatározása, szerkezetregisztráció elmélet
és gyakorlat elemzése, valamint adatok feldolgozása, teendők meghatározása.
A 2008-2009-es évben a munkát az erre a célra alakított tanszéki kutatócsoport végezte doktoranduszok bevonásával.
Projektvezető: Dr. Fátrai György PhD. egyetemi docens, fatrai@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Fátrai Gy.: Történeti tetőszerkezetek diagnosztikája = Diagnostics of historic roof structures. In: Transsylvania Nostra, 2009. 1. sz.
44-48. o.
Fátrai Gy.: Történeti tetőszerkezetek diagnosztikája és terápiái. In: Építésszervezés és építéstechnológia konferencia. Bp.: Terc, 2009
Molnár V.-Bozsaky D.: Kukoricaszár blokk ismertetése, hővezetési tényezőjének meghatározása. In: Innovatív módszerek és technológiák. Bp.: Terc, 2009. 138-143. o.

A tanszék 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszköze
Az eszköz megnevezése
Lambda szonda

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Hővezetési tényező meghatározása
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Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Ekler Dezső DLA egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: ekler1@t-online.hu
	Telefon: (96) 503-454
	Honlap: www.sze.hu/ept

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Szalánczi Gábor egyetemi adjunktus, Járfásné Stuksza Marianna igazgatási ügyintéző, Prof. Dr. Winkler Gábor DSc. egyetemi tanár,
Prof. Dr. Ekler Dezső DLA egyetemi tanár, Dr. Németh Iván főiskolai docens, Kuslits Tibor egyetemi adjunktus, Kottmayer Tibor egyetemi tanársegéd

Kutatási területek

város-rekonstrukciós metodika fejlesztése, helyi védelem technikái, szakrális és történeti kisemlékek, fenntartható városfejlesztés, településfejlesztés

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék tudományos tevékenysége kiterjed a történeti városok rekonstrukciójára, metodika fejlesztésére, helyi védelem technikáinak
fejlesztésére, a XIX. és XX. század építészetére, a kortárs építészetben való nagyításra, a Kárpát-medencei kerek templomok inventáriumára, szakrális és történeti kisemlékek (keresztek, szobrok, kápolnák) kutatására, településenkénti felmérésekre, fenntartható városfejlesztésre, a településfejlesztés hazai elméletének és gyakorlatának kilátásaira, városi terek rekonstrukciójára, valamint értékvédelmi
módszerek fejlesztésére. Kutatásaink a műemlékvédelem, az építészettörténet, az építészetelmélet, a népi építészet, valamint a településfejlesztés és –tervezés tudományterületén folynak.
A tanszék kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír. Ezek közül is kiemelkednek az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottságában, az ICOMOS-ban, illetve az Alpok-Adria Munkaközösség „Történeti Központok” programcsoportjában kifejtett munkák.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Pápa és Sopron – Műemlékvédelem
Tanszék által végzett feladatok: Történeti városok rekonstrukciója, metodika fejlesztése.
Időtartam: egész éves feladatvégzés 1993-tól kezdődően.
Témavezető: Prof. Dr. Winkler Gábor DSc. egyetemi tanár, winklerg@kabelnet.hu
2. ASPIS (Auditing of Sustainability of Public Spaces) 505551-LLP-2009_1-GRKA3MP EU-s projekt
Cél: A közterületek fenntartható fejlesztése.
Tanszék által végzett feladatok: Oktatási anyag fejlesztése.
Időtartam: 2010-2012

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Ekler, D.: Die Bedeutung geistiger Positionen im Leben der Gesellschaft.: Der Architekt Dezso Ekler im Gespräch mit Robert Gutowski. In: Mensch + Architektur, 2009. 6. sz. 16-21. o.
Ekler D.: Nagykálló, Harangod, Téka tábor épületegyüttese, 1986-1989, Mezőzombor, Disznókő Rt. borászat épületei, 1993-1995.
In: Országépítő, 2009. 2. sz. 38-39. o.
Heathcote, E.: A magyarországi szerves építészet – a budapesti kiállítás kapcsán. In: Országépítő, 2009. 4. sz. 8-9. o.
Winkler G.: Búcsú az épített örökség győri krónikásától: Imre Béla 1921–2009. In: Értékmentő, 2009. 2. sz. 8-9. o.
Winkler G.: Csapó György (1932–2009). In: Építész Közlöny, 2009. 196. sz. 11. o.
Winkler G.: Nagyrédei hagyományőrök épülete: György Gabriella építész terve. In: Értékmentő, 2009. 2. sz. 11-12. o.
Winkler G.: Ujváry Rudolf (1937–2009). In: Építész Közlöny, 2009. 196. sz. 11. o.
Winkler G.: Városépítészet a neoreneszánsz korában. In: Neoreneszánsz építészet Budapesten: Budapest Főváros Levéltára kiállítása,
2008. szeptember 15. – december 19. (szerk. Csáki T.-Hidvégi V.-Ritoók P.). Budapest: Budapest Főváros Levéltára, 2009. 33-42. o.
Winkler G.: Villák műemlékvédelme Magyarországon. In: Műemléki beszélgetések: tanulmányok a sokszínű örökségvédelemről.
(szerk. Gál-Mlakár Zs.-Szolyák P.) Miskolc: Herman Ottó Tudományos Egyesület, 2009. 135-148. o.
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Épülettervezési Tanszék
Tanszékvezető neve:
Dr. Czigány Tamás DLA egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: tamas@czita.hu
	Telefon: (96) 613-518
	Honlap: www.sze.hu/et

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Katona István tudományos segédmunkatárs, Dr. Bodrossy Attila DLA egyetemi docens, Müller Anikó igazgatási ügyintéző, Dr. Czigány
Tamás DLA egyetemi docens, Eke Zsolt egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Cseh András egyetemi tanársegéd, Fodróczy József egyetemi adjunktus, Dr. Géczy Nóra PhD. egyetemi docens,
Golda János tudományos munkatárs, Dr. Jakab Csaba DLA egyetemi docens, Nagy András tanszéki mérnök

Kutatási területek
absztrakt térképzés, lakóépület-tervezés, középület-tervezés, ipari épülettervezés, komplex tervezés, belső terek tervezése, tervezéselmélet

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék meghatározó profilja az építészeti tervezés. A tervezési tárgyak teljes spektrumát oktatjuk első évtől a diplomáig.
Oktatott tárgyak és kutatási területek: Térkompozíció (absztrakt térképzés); Az épülettervezés alapjai (elmélet és gyakorlat); Lakóépülettervezés (elmélet és gyakorlat); Középület-tervezés (elmélet és gyakorlat); Ipari- és mezőgazdasági épületek tervezése; Komplex tervezés;
Tervezéselmélet; Diplomatervezés.
Az elméleti és gyakorlati munka az Építész Műteremházban folyik, ahol az oktatási és tanszéki helyiségeken kívül a 24 órán keresztül
működő hallgatói műterem és a hozzá tartozó jól felszerelt modellezőműhely is az alkotói munkát szolgálja. A földszinti többcélú terem
kiállításoknak, rendezvényeknek, tervbemutatóknak ad helyet.
Az évente megrendezésre kerülő Építész Alkotóhéten vendégprofesszorok és vendéghallgatók is részt vesznek.

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek/alkotások

Megvalósult épületek:
Bodrossy A.: Audi szalon bővítése - Győr
Bodrossy A.: Duna Center bevásárlóközpont - Győr
Bodrossy A.: Frigyes laktanya altiszti épület rekonsrtukciója - Győr
Czigány T.: Biomassza fűtőmű - Pannonhalmi Bencés Főapátság
Katona I.: Társasház - Győr, Táncsics u.
Katona I.: VGP logisztikai központ - Győr, Ipari Park
Megvalósult munka:
Czigány T.: Széchenyi tér, komplex térrendezés - Győr
Publikáció megvalósult épületről:
Bodrossy A.-Czigány T.: Széchenyi István Egyetem Építész Műteremház Magyar Építőművészet, 2009/1
Kiállítás:
	TÉRJEL 5: Kortárs Győri Építészet - Budapest, Kolozsvár, Brassó - 2009: többek között: Bodrossy A., Czigány T., Eke Zs.,
Fodróczy J., Katona I. épületei
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Környezetmérnöki Tanszék
Tanszékvezető neve:
Dr. Bulla Miklós CSc. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: bulla@sze.hu
	Telefon: (96) 503-453
	Honlap: www.sze.hu/kornyezet

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Gyulai István PhD. egyetemi docens, Dr. Horváth Balázs PhD. tudományos főmunkatárs, Dr. Zseni Anikó PhD. egyetemi docens,
Dr. Szalay Zoltán főiskolai docens, Radics Anita igazgatási ügyintéző, Dr. Bulla Miklós CSc. egyetemi docens, Pestiné Dr. Rácz Éva PhD.
egyetemi docens, Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd, Bedő Anett egyetemi tanársegéd
A képen nem szerepel: Kasperné Tóth Zsuzsanna igazgatási ügyintéző, Dr. Papp Zoltán PhD. egyetemi docens, Dr. Torma András PhD.
egyetemi adjunktus, Dr. Tóth Péter PhD. egyetemi docens

Kutatási területek
környezetállapot-értékelés, környezetelemzés, környezeti folyamatok modellezése, fenntarthatósági értékelés, hulladékgazdálkodási
módszerek, épületenergetikai rendszer, projektmenedzsment módszer

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék 1993-ban jött létre, azóta a környezettudományok, a környezetgazdálkodás, a regionális tudományok a gazdálkodás, valamint
a szervezéstudományok területén végzi munkáját.
A kutatási területek kiterjednek a környezeti folyamatok modellezésére, a környezetállapot-változások, valamint a gazdasági-társadalmi
folyamatok összefüggéseinek elemzésére (Soft Computing módszerekkel), a környezetállapot-értékelésre, regionális fejlesztésre, az országos stratégiai fejlesztési tervek értékelésére, a regionális fejlesztések fenntarthatósági értékelésére, a hulladékgazdálkodási módszerek
fejlesztésére, komplex épületenergetikai rendszerfejlesztésekre, komplex környezetállapot-értékelő módszer és integrált környezetvédelmi projektmenedzsment módszer fejlesztésére, valamint komplex környezetvédelmi projektmenedzsment módszer fejlesztésére.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Regionális környezethasználatok és -fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálat metodikai fejlesztése)
Megbízó: SZE belső kutatási főirány
A projekt célja: A Széchenyi István Egyetem Belső Kutatási Főirányaként támogatott 2009-től 2011-ig tartó kutatás célja egy olyan
integrált környezeti állapotértékelő módszer kifejlesztése, mely a megfelelő paraméterek és a hozzájuk tartozó indikátorok képzésével
lehetővé teszi egyes környezeti beruházási projektek fenntarthatósági értékelését.
A kutatási főirány másik célterülete, hogy a fenntarthatónak ítélt környezetvédelmi beruházási projektek hatékonyan és költségkímélő
módon megvalósíthatók legyenek. Ez egy olyan integrált környezetvédelmi projektmenedzsment módszer kifejlesztését feltételezi, mely
alkalmas a környezetvédelmi projektek hatékonyságnövelésére.
A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat: A projektet teljes egészében a tanszék gondozza.
A projekt eredménye: Egy viszonylag egyszerűen kezelhető eszköztárat, illetve eljárás létrehozását tervezik regionális projektek (tervek,
programok) fenntarthatóságának eldöntésére, és annak vizsgálatára, hogy az egyes (gazdasági) projektek megvalósítása összhangban
áll-e a fenntartható fejlődéssel.
A 2009-es év folyamán a kutatási főirányhoz köthetően a tanszék oktatóinak 17 publikációja jelent meg, zömmel a témában szervezett
IX. Környezettudomány Tanácskozás konferenciakötetében, illetve egyéb konferenciákon elhangzott előadások formájában.
Kontaktszemély: Dr. Bulla Miklós egyetemi docens, bulla@sze.hu
2. „Energiakoncepció és energiastratégia” – AUDI
Megbízó: Audi Hungaria Motor Kft. Győr
A projekt célja: Az „Energiakoncepció és energiastratégia” c. projekt szakmai támogatása.
Az alábbi részcélok szakmai támogatása:
– Jelenlegi helyzet elemzése, potenciálok felmutatása/feltárása;
– Javaslattétel a meglévő energetikai menedzsment optimálására (műszaki és szervezeti intézkedések);
– Az alternatív és megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata;
– Kitekintés, koncepció-/stratégiakészítés a jövőre nézve.
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A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat: A tanszék részéről Dr. Nagy Géza CSc. főiskolai tanár látta el a megbízó
kérésére a témafelelősi teendőket, Dr. Bulla Miklós tanszékvezető vett részt a konzultációs összejöveteleken és Dr. Tóth Péter egyetemi
docens tanácsai és javaslatai kerültek felhasználásra a szélenergia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata során.
A projekt eredménye: Az Audi Hungaria Motor Kft. „Energiakoncepció és energiastratégia” című projekt kidolgozása, továbbá a publikálható részek konferencia előadás keretében történő publikálása. (Közös publikáció: Torma, A.–Vagdalt, L.–Nagy, G.: Energiamenedzsment funkciója egy környezetbarát iparvállalatnál (IX. Környezettudományi Tanácskozás, SZE Győr, 2009. november 6.)
Kontaktszemély: Dr. Nagy Géza CSc. főiskolai tanár, nagyg@sze.hu
3. A Pannonhalmi Főapátság energiaellátásának koncepcióterve
Megbízó: Pannonhalmi Főapátság
A projekt célja: A Pannonhalmi Főapátság jelenlegi energiaellátásának auditálása, javaslatok kidolgozása az energiahatékonyság javítására, a megújuló energiák hasznosíthatóságára.
A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat: A tanszék részéről Dr. Tóth Péter egyetemi docens a „Koncepcióterv”
kidolgozását, megalkotását vezette.
A projekt eredménye: A koncepcióterv alapján 2009 végére a biomassza fűtőmű, illetve a kapcsolt hő- és villamosenergiát termelő
berendezés beruházása. Az elért eredményekről a XIV. Biomassza és II. Ökoenergetikai Konferencián 2010. március 3-án Sopronban
számolt be a terv kidolgozója, alkotója.
Kontaktszemély: Dr. Tóth Péter egyetemi docens, tothp@sze.hu
4. „A megújuló energiafajták hasznosítási lehetőségei” – elemző tanulmányok az MTA KÖTEB részére
Megbízó: Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottság (KÖTEB) „Energia és Környezet” Albizottság
A projekt célja: A megújuló energiák fenntartható használatának környezeti szempontú megítélésének összegzése. Elemző tanulmányok készítése „A megújuló energiafajták hasznosítási lehetőségei” címmel a napenergia, biomassza, geotermikus energia, vízenergia,
szélenergia hasznosításával kapcsolatosan.
A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat:A tanszékről Dr. Bulla Miklós egyetemi docens a KÖTEB állandó meghívottjaként, míg Dr. Tóth Péter egyetemi docens „A szélenergia helyzete Magyarországon” című tanulmány egyik szerzőjeként vett részt
az MTA KÖTEB munkájában.
A projekt eredménye: Elemző tanulmányok létrejötte „A megújuló energiafajták hasznosítási lehetőségei” címmel a napenergia, biomassza, geotermikus energia, vízenergia, szélenergia hasznosításával kapcsolatosan. Összefoglalva a Magyar Tudomány 2010. évi egyik
számában fogják publikálni.
Kontaktszemély: Dr. Bulla Miklós egyetemi docens, bulla@sze.hu, Dr. Tóth Péter egyetemi docens, tothp@sze.hu
5. ENERGOPT: Intelligens épületenergetikai szakértői rendszer kifejlesztése – Baross Pályázat
Megbízó: NKTH Baross Pályázat eredménye.
A projekt célja: Intelligens épületenergetikai szakértői rendszer kifejlesztése.
A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat: A tanszék a projekt konzorcium tagjaként vesz részt új épületfizikai
tudásbázis kialakításában és a projekt koordinációban.
A projekt eredménye: Új épületfizikai tudásbázis és szakértői rendszer kialakítása, publikációk.
Kontaktszemély: Dr. Bulla Miklós egyetemi docens, bulla@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bíróné Kircsi A.-Bulla M.-Tóth P.: A szélenergia hasznosítás legújabb magyarországi eredményei. Elhangzott a Környezet és Energia Konferencián (Debrecen), 2009. 129-134. o.
Bulla M.-Zseni A.: Nanotechnológia alkalmazása a vízkezelésben. Elhangzott a IX. Környezettudományi Tanácskozáson (2009. november 6., Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék)
Horváth, B.-Benedek, P.: Development and Parasitism of the Horse-Chestnut Leafminer Cameraria ohridella in Different Leaf
Types and Canopy Levels. In: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 2009. 2. sz. 277-293. o.
Horváth, B.-Benedek, P.: Parasitism of Different Life stages and Phenology of the Horse-Chestnut Leafminer (Cameraria ohridella) and of its Parasitoids. In: Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica, 2009. 2. sz. 295-313. o.
Nagy G.-Pestiné Rácz É. V. (szerk.): Regionális Környezethasználatok és -fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata. Elhangzott a IX.
Környezettudományi Tanácskozáson (2009. november 6., Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék), CD kiadvány
Nagy G.-Szemmelveisz T.-né-Szűcs I.-Palotás Á. B.: Lakossági célú biomassza tüzelés elterjesztésének időszerűsége és korlátai. In:
E-tudomány, 2009. 4. sz. 1-28. o.
Zseni, A.: Subsoil shaping. In: Karst rock features, karren sculpturing. Postojna: Kart Research Institute ZRC SAZU, 2009. 103-121. o.
Zseni A.: Vízvédelem. Győr: Universitas-Győr Kft., 2009. 161 o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: IX. Környezettudományi Tanácskozás – Regionális Környezethasználatok és -fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata
A konferencia célja: A hároméves támogatást nyert tanszéki kutatási főirány megalapozását célzó tanszéki kutatómunkák, kutatási
eredmények és kutatási célok összegzése, a kutatási területek személyekre bontott programjának megtervezése és az eddig elért eredmények ismertetése, megvitatása. A konferencia elődásai a régió erőforrásainak környezettudatos, tervszerű hasznosításával, a fejlesztések
összehangolt és a fenntarthatóság szolgálatába történő kidolgozásával kiemelten foglalkoztak.
A konferencia időpontja: 2009. november 6.
Elhangzott előadások száma (db): 13
Hazai résztvevők száma (fő): 95
Honlap: http://www.sze.hu/kornyezet/

A tanszék 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszköze
Az eszköz megnevezése
Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
IMMI zajtérképező szoftver zajtérképező szoftver
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Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Koren Csaba CSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: koren@sze.hu
	Telefon: (96) 503-452
http://eki.sze.hu/magyar/kt/index.php

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Füleki-Tkálecz Péter egyetemi tanársegéd, Pesti Bálint kutatási munkatárs, Hegyi Pál tanszéki mérnök, Koch Róbert egyetemi tanársegéd, Tóvári András egyetemi adjunktus, Horváth Zsolt tanszéki munkatárs, Hausel István egyetemi adjunktus, Dr. Ottófi Rudolf
főiskolai docens, Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus, Dr. Horvát Ferenc CSc. főiskolai tanár, Fischer Szabolcs egyetemi tanársegéd,
Tóváriné Zotter Magdolna egyetemi adjunktus, Dr. Makó Emese PhD. egyetemi docens, Kovács Péter egyetemi adjunktus, Prof. Dr.
Koren Csaba CSc. egyetemi tanár, Dr. Petőcz Mária főiskolai docens, Lévai Mónika igazgatási ügyintéző
A képen nem szerepel: Dr. Adorjányi Kálmán CSc. egyetemi docens, Borsos Attila egyetemi tanársegéd, Prof. Dr. Gáspár László DSc.
egyetemi tanár, Dr. Kiss Ferenc főiskolai docens, Dr. Tóth-Szabó Zsuzsanna PhD. egyetemi docens

Kutatási területek
útpálya-szerkezetek méretezése, technológiája és anyagaik, vasúti pályák al- és felépítménye, közlekedéstervezés, közúti forgalomtechnika, közúti biztonság

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1993-ban létrejött Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék szakterülete a műszaki infrastruktúra, ezen belül különösen a közlekedési létesítmények tervezése, építése, fenntartása, üzemeltetése, valamint települések fejlesztése és működtetése. A tanszék feladata a
fenti szakterületeken mérnökök képzése és továbbképzése, valamint a kutatás-fejlesztés, tervezése és tanácsadás.
A kutatási területek súlypontjai: közlekedési infrastruktúra (utak, vasutak) tervezése, fenntartása, üzemeltetése, közúti forgalomtechnika és biztonság, környezetbarát közlekedési módok. A tanszék további kutatási kompetenciával rendelkezik az útpályaszerkezetek
méretezése, technológiája és anyagaik, a vasúti pályák al- és felépítménye, valamint a közlekedéstervezés és közúti forgalomtechnika
területén.
Szakmai és tudományos európai és világszervezetek, valamint több területen (útügy, vasútépítés) állandó jellegű nemzetközi kiválósági
hálózatok tagjaként, magyar képviselőjeként jelenik meg. Ezek a kapcsolatok biztosítják az első vonalbeli eredmények és módszerek
gyors megismerését és felhasználását a munkában.
Nemzetközi szervezetekben viselt tagságok:
– PIARC / World Road Association TC B3 Improving Mobility of Urban Areas
– PIARC / World Road Association TC C1 Safer Road Infrastructure
– CEN/TC227 „Road Construction Materials”
– Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft, AK Eisenbahntechnik
– Journal of Thai Society for Transportation and Traffic Studies
– Slovak Journal of Civil Engineering

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Melegaszfalt keverékek reológiai jellemzőinek meghatározása komplex modulus és fáradási ellenállás alapján
A kutatás tartalma: két különböző igénybevételi kategóriának megfelelő aszfaltkeverék komplex modulusának, tárolási modulusának,
veszteségi modulusának, fázisszögének, és mestergörbéinek meghatározása széles frekvenciatartományban a keverékek összetételi adatai
alapján elméleti modellekkel és laboratóriumi vizsgálatokkal. A kutatást a valóságos üzemi gyártási körülményekből származó, már az új
európai szabványt kielégítő aszfaltkeverékeken folytatták, melyeket alkalmassági- és típusvizsgálattal igazoltak, CE- jellel rendelkeznek.
Időtartam: 2008-2009
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Megbízó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Témafelelős: Dr. Adorjányi Kálmán CSc. egyetemi docens, adorjany@sze.hu
2. Georácsok alkalmazása a vasúti zúzottkőágyazat stabilizálására
A 2009-2010-es években megvalósuló kutatási projekt a MÁV ZRt. megbízása alapján készül. A projektet a kísérleti anyagok díjmentes
biztosításával és szellemi együttműködéssel támogatják:
• Tensar International Lt., Egyesült Királyság,
• Naue GmbH & Co. KG, Németország,
• Gradex Kft., Magyarország,
• ViaCon Hungary, Magyarország.
A kutatási feladat három részre oszlik:
I. Laboratóriumi előkészítő vizsgálatok végzése a georács és a zúzottkő szemcsék között kialakuló alakkal záró hatásra leginkább befolyással bíró paraméterek megismerésére. A vizsgálatsorozathoz speciális, úgynevezett többszintes nyíróládát terveztek és gyártatnak le.
II. A szemcsés anyagok viselkedését modellező Particle Flow Code 3D nevű szoftverrel olyan számítások végzése, amelyek lehetőséget
adnak a nagy ráfordításigény miatt csak korlátozott számban elvégezhető laboratóriumi kísérletek eredményeinek általánosítására.
III. A kísérleti pályaszakasz létrehozása. A georács erősítésű ágyazattal épített és a csatlakozó, hagyományos kialakítású szakaszok vágányai geometriai viselkedésének összehasonlítása.
Megbízó: MÁV Zrt.
Témafelelős: Dr. Horvát Ferenc CSc. főiskolai tanár, horvat@sze.hu
3. Improving Road Traffic Safety in Thailand: A Common Challenge for European and Thai Universities
Az Európai Unió és Thaiföld kutatási együttműködési programja keretében 2009-2010-ben lezajló projekt célja a közúti biztonság javítása Thaiföldön.
A projekt koordinátora, a bangkoki Asian Institute of Technology.
Két további thai egyetem: a Thammasat University Bangkok és a Prince Songkla University Hat Yai is részt vesz a munkában. Európai
partner a projektben a Bauhaus Universitat Weimar.
A projekt központi feladata két csomóponttípus, a körforgalom és a jelzőlámpás csomópontok tervezési útmutatójának kidolgozása az
ázsiai ország számára. Ezen belül a magyar fél a körforgalmú csomópontok részfeladatért felelős.
A munka első fázisában a tanszék munkatársai 13 helyszínen végeztek felméréseket az alábbi célokkal:
– a körforgalmak helyi tervezési megoldásainak azonosítása
– a helyi közlekedési szokásjellemzők megismerése
– a jellemző forgalomnagyságok, forgalom-összetétel, sebesség felmérése.
A második fázisban elkészült a tervezési útmutató. Ennek kidolgozásában a magyar, a német, a francia és az amerikai előírásokból indultak ki, de
a thai útmutatót a helyszíni mérések tapasztalatai alapján alakították ki. Az útmutatót több fordulóban véleményezték a thai szakemberek is.
A projekt keretében a győri és a weimari oktatók két alkalommal egy-egy hetes intenzív tanfolyamot is tartanak gyakorló thai szakembereknek a biztonságos útkialakítás kérdéseiről, a korszerű tervezési módszerekről és ismertetik az elkészült új szabályzatokat. Ezek a
csomópontok biztonságos kialakításában fogják segíteni a thai tervező-mérnökök munkáját.
Megbízó: EC-Thai Cooperation Facility
Honlap: http://verkehr.bauing.uni-weimar.de/index.php?idcatside=626
Témafelelős: Prof. Dr. Koren Csaba CSc. egyetemi tanár, koren@sze.hu
4. Negatív biztonsági hatással járó beavatkozások elemzése
A jelen kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy milyen okok vezethetnek a baleseti helyzet romlásához egyes közúti beavatkozások után.
Ebből a célból részletesebben elemeztek a korábban csak statisztikai módszerekkel vizsgált adatsokaságból olyan helyszíneket, ahol a
baleseti helyzet romlott. Az elemzés legfőbb eszköze a közút biztonsági audit, illetve felülvizsgálat volt. Ehhez kiválasztották azt a 30
helyszínt, ahol a baleseti helyzet a legjobban romlott. Itt helyszíni szemlén vizsgálták a romlás valószínű okait.
A projektek összes hatása feltétlenül pozitívnak értékelendő.
Időtartam: 2008-2009
Megbízó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Témafelelős: Prof. Dr. Koren Csaba CSc. egyetemi tanár, koren@sze.hu
5. Trendy Travel. Intelligent Energy – Europe Programme
A 2007-2010 között futó projekt célja energiatakarékos fenntartható közlekedési módok használatának terjesztése.
A tanszék a projektben az egyik munkacsomag vezetőjeként értékelési módszert dolgoz ki, melynek segítségével értékeli az összes projektpartner tevékenységét. Továbbá saját tevékenységként a kerékpáros közlekedést kívánja népszerűsíteni egy három évig tartó kampány során a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak körében.
A kampány elemei a következők:
– Az egyetemet látogató hallgatók és oktatók közlekedési szokásainak és a kerékpárral közlekedők részarányának kérdőíves felmérése;
– Kerékpárkölcsönző és lízing rendszer kialakításában való részvétel;
– Vetélkedők, versenyek, előadások, kerékpártúrák szervezése;
– Tavaszi bolhapiac szervezése használt kerékpároknak;
– Honlap készítése, marketing-tevékenységek.
A teljes projektben a konzorcium tagjai eddig összesen kb. 50 kampányprogramot valósítottak meg. A kerékpár-közlekedést népszerűsítő programok mellett óvodások és iskolások biztonságos közlekedésre nevelését célzó akciók, valamint a résztvevő városok közösségi
közlekedését támogató programok is megrendezésre kerülnek.
További eredmény, hogy a Trendy Travel a „Sustainable Energy Europe” kampány hivatalos tagja lett (www.sustenergy.org).
Megbízó: Európai Bizottság, Intelligent Energy Executive Agency
Projektpartnereink: Cork City Council, AGEAS - Salerno, City of Oradea, Energy Agency Aarhus, Austrian Mobility Research, Energy
Agency Plovdiv, Nederlandse Spoorwegen, Ökoinsitut Südtirol, City of Martin, Vilnius Health Bureau, BUS -Consulting, Lisbon.
Honlap: http://www.trendy-travel.eu/
Témafelelős: Dr. Makó Emese PhD. egyetemi docens, makoe@sze.hu
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A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Adorjányi K.: Bemenő paraméterek bővítése az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek méretezésénél. In: Közlekedésépítési Szemle,
2009. 7. sz. 11-17. o.
Fleischer T.-Gulyás A.-Makula L.-Koren Cs.: A motorizáció előrebecslésének módszertani kérdései. In: Közlekedéstudományi
Szemle, 2009. 2. sz. 37-47. o.
Gaspar, L. [et al.]: ELLPAG Phase 2. A Guide to the Use of Long-life Semi-rigid Pavements. In: FEHRL Technical Report 2009/1.
Brussels, 2009. 1-127. o.
Gáspár L.-Szabacsi L.: A hazai középtávú közúti kutatási stratégia infrastruktúrával kapcsolatos elemei. In: Közlekedésépítési
Szemle, 2009. 5. sz. 1-7. o.
Gaspar, L.-Veeraragavan, A.-Bako, A.: Comparison of Road Pavement Performance Modelling of India and Hungary. In: Acta
Technica Jaurensis, 2009. 1. sz. 35-55. o.
Horvát F.: Korszerű városi vasúti pályák: Közúti vasúti és föld alatti vasúti pályák felépítményszerkezetei. In: Mélyépítő tükörkép
magazin, 2009. 4. sz. 40-44. o.
Horvát F.: Vasúti pálya átvezetése a hídon. In: Sínek Világa, 2009. klnsz. 14-22. o.
Kiss F.: A vasúti pálya lassújelei okozta vontatási többletenergiák és költségeik. In: Közlekedésépítési Szemle, 2009. 6. sz. 16. o.
Koren, Cs.-Borsos, A.: GDP, vehicle ownership and fatality rate: similarities and differences among countries. In: Proceedings of
4th Irtad Conference, Seoul, Korea. 16-17 Sept, 2009. 373-381. o.
Koren Cs.-Borsos A.: Közúti beavatkozások biztonsági hatékonysága. In: Közlekedésépítési Szemle, 2009. 2. sz. 24-28. o.

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
Particle Flow Code 3D
Marshall- tömörítőgép
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Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Szemcsés anyagok modellező szoftver
Aszfalt próbatestek laboratóriumi előállítása különböző vizsgálatokhoz

KÖZLEKEDÉSI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:

Dr. Prileszky István CSc. főiskolai tanár
2010. július 10-től:
Dr. Horváth Balázs PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: balazs.horvath@sze.hu
	Telefon: (96) 503-494
	Honlap: http://kozlekedes.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Rixer Attila CSc. főiskolai tanár, Farkas István tanszéki munkatárs, Dr. Szily István egyetemi adjunktus, Winkler Ágoston tanszéki munkatárs, Horváth Richárd egyetemi tanársegéd, Prof. Dr. Holló Péter DSc. egyetemi tanár, Horváth Gábor egyetemi adjunktus, Dr. Prileszky
István CSc. főiskolai tanár, Szabó Lajos egyetemi adjunktus, Sáhó Árpádné igazgatási ügyintéző, Dr. Fülöp Gábor főiskolai docens, Dr.
Zvikli Sándor CSc. főiskolai tanár, Dr. Horváth Balázs PhD. egyetemi docens, Prof. Dr. Bakó András DSc. egyetemi tanár
A képen nem szerepel: Arató Károly egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Kovács Ferenc CSc. egyetemi tanár

Kutatási területek
közforgalmú közlekedés, közlekedési hálózatok, közlekedési-forgalmi modellezés, vasútüzem, igényvezérelt közlekedési rendszerek

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Közlekedési Tanszék 1993-ban jött létre a korábbi Vasútüzemi, Hajózási és Gépjárműüzemi Tanszékek egyesítésével, ennek megfelelően a tanszék oktatási és kutatási területe az általános közlekedés üzemtani területektől, a vasúti üzem speciális kérdésein keresztül, a
hajózási terület problémáin át a közforgalmú közlekedésig terjed. A Közlekedési Tanszék feladata a közlekedéstudomány és határterületeinek oktatása, kutatása.
A tanszék kutatási területeit négy fő csoportra lehet osztani: közforgalmú személyszállítási, közlekedésbiztonsági, vasútüzemi és vízi kutatások. A kutatói apparátus személyi összetételéből adódóan a legnagyobb hangsúly a közforgalmú személyszállítási területhez kapcsolódó kutatásokon van. A Tanszék hagyományosan jó kapcsolatot ápol a hazai közforgalmú közlekedés szereplőivel (Volán Társaságok).
E partnerség eredményeként jött létre 2009-ben a Public Transport Közlekedési és Járműipari Klaszter. Az utóbbi években egyre több
külföldi, elsősorban német és svájci partnerrel alakult ki jó együttműködés a közlekedéstervezés területén.
A Közlekedési Tanszék két laboratóriumi helyiséget működtet:
A Közlekedésszimulációs Laboratórium a korábbi „modellvasút” folyamatban levő felújításával alakult ki. Itt elsősorban a vasútüzemhez
kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenységre kerül sor.
A tanszék másik laborhelyisége a Közlekedésinformatikai számítógépes tanterem. E teremben a közlekedéstervezéshez, valamint a közlekedési rendszerek makró és mikró szintű vizsgálatára alkalmas számítógépes szoftverek állnak az oktatók és a hallgatók rendelkezésére.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Dunaújváros helyi tömegközlekedési szolgáltatásának fejlesztése komplex hatékonysági kritériumok alapján
Megbízó: Alba Volán Zrt.
Projekt célja: Helyi közforgalmú közlekedési rendszerek értékeléséhez utazási igénybecslő módszertan kidolgozása és alkalmazása Dunaújvárosban, a helyi közforgalmú közlekedés fejlesztési scenárióinak értékeléséhez.
A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat: Módszertan kidolgozása, és forgalmi modell készítése.
A projekt eredménye: Kutatási jelentés, Konferencia előadás, Folyóiratcikk
Témavezető: Dr. Prileszky István CSc. főiskolai tanár, pril@sze.hu
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2. Városi közforgalmú közlekedési hálózatok összehasonlító értékelési módszerének kidolgozása és alkalmazása a tatabányai közforgalmú közlekedési hálózatra
Megbízó: Vértes Volán Zrt.
Projekt célja: Helyi közforgalmú közlekedési rendszerek értékelésére alkalmas módszertan kidolgozása, és alkalmazása Tatabányán, a
helyi közforgalmú közlekedés fejlesztési scenárióinak értékeléséhez.
A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat: Módszertan kidolgozása, és forgalmi modell készítése.
A projekt eredménye: Kutatási jelentés
Témavezető: Dr. Prileszky István CSc. főiskolai tanár, pril@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bakó, A.-Földesi, P.-Szűts, I.: Determination the Basic Network Algorithm with Gains. In: „Towards Intelligent Engineering and
Information Technology” Studies in Computational Intelligence. Berlin-Heidelberg: Springer, 2009.
Bakó, A.-Szűts, I.: Optimal Road Maintenance and Rehabilitation Algorithm. International Conference on Pavement Engineering,
Bhubaneswar, India
Gáspár, L.-Veeraragavan, A.-Bakó, A.: Comparsion of Road Pavement Performance Modeling of India and Hungary. In: Acta
Technica Jaurensis, 2009. 1. sz. 35-55. o.
Holló, P.: Data and monitoring on road safety performance in Hungary. „Road safety data: collection and analysis for target setting
and monitoring performances and progress”, 4. IRTAD Conference, Seoul
Horváth, B.: Optimal service in public transport, could we afford it? 12th International Conference on Transport Science, Portoroz
2009. június 4-5.
Horváth, G.: Methodology of ro-ro transport planning 12th International Conference on Transport Science, Portoroz 2009. június 4-5.
Kovács, J.-Posch, E.-Horváth, R.: Modern passenger information systems in rail transportation. 17th international symposium
EURO-Zel 2009 “Increasing the competitiveness of the European Rail System”, Zilina, 2010. június 3-4.
Rixer A.: A közszállítási szolgáltatási minőségkoncepció szabványháttere. In: A szolgáltatások világa. (szerk. Hetesi Erzsébet, Majó
Zoltán, Lukovics Miklós) Szeged: JATEPress, 2009.
Szabó L.: A kötöttpályás hálózatosodás és személyszállítás kérdései az alföldi régiókban. In: Közlekedéstudományi Szemle,
2009. 11. sz.
Szabó, L.: Wie geht es weiter? - Verkehrsverbünde oder Regionalbahnen. 22. Verkehrswissenschaftliche Tage Dresden
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LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Földesi Péter CSc. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: foldesi@sze.hu
	Telefon: (96) 503-496
	Fax: (96) 503-498
	Honlap: http://logisztika.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Böröcz Péter egyetemi tanársegéd, Dr. Hartványi Tamás PhD. egyetemi docens, Mojzes Ákos tudományos segédmunkatárs, Nyakasné
Dr. Tátrai Judit főiskolai docens, Hencz Csaba Imre tudományos segédmunkatárs, Védenyi Zsolt óraadó, Szalai Nóra igazgatási ügyintéző, Nagy Zoltán András egyetemi tanársegéd, Dr. Földesi Péter CSc. egyetemi docens, Dr. Németh Péter PhD. egyetemi adjunktus,
Horváth Tímea tanszéki munkatárs, Dr. Monori Pál óraadó, Horváth Adrián tanszéki mérnök, Dr. Pánczél Zoltán PhD. egyetemi docens, Bajor Péter egyetemi tanársegéd, Valentin Antal óraadó, Dr. Hirkó Bálint óraadó, Tápler Csaba egyetemi tanársegéd, Hegyi Csaba
egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Dr. Tömpe István egyetemi docens, Prof. Dr. Várlaki Péter DSc. egyetemi tanár

Kutatási területek

rögzítési technika, egységrakomány-képzés, csomagolástechnika, környezetgazdálkodás, disztribúciós logisztika, szállítási rendszerek,
szállítmányozás, logisztikai informatika, metalogisztikai rendszerek

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Tanszék jogelődje, az Üzemgazdasági és Szervezési Osztály már a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításakor létezett, a
jelenlegi néven 1994 óta végzi tevékenységét. A Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszéke olyan szakmai profilt
képvisel, ami egyedülálló a magyar felsőoktatásban. A tanszék csaknem egyidős az intézménnyel, bár korábban számos más neve volt.
A tanszék elsősorban a szállítási-, fuvarozási-, szállítmányozási vállalkozások számára képez szakembereket, de a nálunk végzett hallgatók a termelő és a kereskedelmi vállalatok logisztikai rendszereinek kialakítására, megtervezésére, működtetésére és fejlesztésére is
képesek. A tanszék a gazdaság valamennyi területén alkalmazható szakembereket bocsát ki.
A tanszék tudományos tevékenységét az anyagtudomány, logisztika, csomagolástechnika és közlekedéstudomány területén végzi. Legfőbb kutatási területei közé a rögzítési technika, az egységrakományképzés, a csomagolástechnikai fejlesztés, a környezetgazdálkodási
szempontok, a disztribúciós logisztika, mesterséges intelligencia alkalmazása a szállítási rendszerekben, a szállítmányozás, a logisztikai
informatikai fejlesztések, valamint a metalogisztikai rendszerek fejlesztése tartozik.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Integrált személy és áruszállítási modell vizsgálata
A 2009 első félévében megvalósításra kerülő projekt célja integrált személy és áruszállítási disztribúciós modell kialakítása nemzetközi
közúti fuvarozásban. A tanszék nemzetközi személy- és áruszállítási disztribúciós tevékenység vizsgálatát, modellezését látta el. Feladatai
közé tartozott továbbá új, hatékonyabb modellek kialakítása, azok gyakorlati vizsgálata és alkalmazási lehetőségei.
Témavezető: Dr. Földesi Péter CSc. egyetemi docens, foldesi@sze.hu
2. Raktári folyamatok hatékonyságának növelését megvalósító kutatás
A projekt során a raktározási rendszer helyzetfelmérése történt meg (IST-analízis segítségével), mely a fizikai és raktári folyamatok
vizsgálatát, valamint az ellenőrzési folyamatok felmérését foglalta magában. Ezután a rendszerrel szembeni követelmények kerültek
meghatározásra SOLL-analízis segítségével. Ezt követően a szükséges technikai és szervezési fejlesztések kerültek kidolgozásra.
Témavezető: Dr. Hartványi Tamás PhD. egyetemi docens, hartvany@sze.hu
3. Közúti fuvarozási szolgáltatások hatósági engedélyezési rendszerének felülvizsgálata
A kutatás során a tanszék feltárja és megvizsgálja az engedélyezési rendszer jelenlegi gyakorlatát, a rendszer nemzetgazdasági és társadalmi hatékonyságát, valamint a közúti fuvarozási szolgáltató vállalkozásokra gyakorolt közvetlen és közvetett hatását. A hatáselemzés
alapján javaslatot készít olyan rendszermodellre, melyben az engedélyező hatóság és a vállalkozások hatékonyabban tudnak együttműködni, és az engedélyezés célrendszere társadalmi szinten jobban megvalósul.
Témavezető: Dr. Földesi Péter CSc. egyetemi docens, foldesi@sze.hu
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4. Hengerfej csomagolás vizsgálata
A vizsgálat során a rendelkezésre bocsátott hengerfejekkel teljesen töltött és lezárt egységrakományon a logisztikai lánc során felmerülő
mechanikai igénybevételek szimulálása történt meg. A vizsgálat eredményeképpen felülvizsgálták a hengerfejek külső felületeit az esetleges mechanikai sérülések megakadályozása végett.
Témavezető: Dr. Pánczél Zoltán PhD. egyetemi docens, panczelz@sze.hu
5. Napfényállósági vizsgálat
A vizsgálat során rendelkezésünkre bocsátott különböző alapanyagú műanyag alkatrészek napfénnyel szembeni ellenálló képességét
vizsgálta, annak tükrében, hogy a természetben előforduló UV-sugárzás milyen hatással van a műanyag alkatrészek színtartósságára és
egyéb mechanikai tulajdonságaira.
Témavezető: Dr. Pánczél Zoltán PhD. egyetemi docens, panczelz@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Böröcz, P.-Filep, B.: A Fuzzy Aproach for Finding an Optimal Location of Industrial Park Area. In: Acta Technica Jaurinensis Series
Logistica, 2009. 3. sz. 493-511. o.
Böröcz P.-Pánczél Z.-Mojzes Á.: Logisztikai folyamatok kutatása - Csomagolási rendszer fejlesztése, a járművek által gerjesztett
igénybevételek elemzése. In: Jövő Járműve, 2009. 3-4. sz. 25-29. o.
Farkas, M.-Földesi, P.-Botzheim, J.-Kóczy, T. L.: Approximation of a Modified Traveling Salesman Problem Using Bacterial Memetic Algorithms. In: Towards Intelligent Engineering and Information Technology. Berlin: Springer, 2009. 607-625. o.
Földesi, P.-Németh, P.: Efficient Control of Logistic Processes Using Multi-criteria Performance Measurement. In: Acta Technica
Jaurinensis Series Logistica, 2009. 3. sz. 353-360. o.
Hirkó, B.-Nagy, Z. A.-Tápler, Cs.: Method for Calculating Warehousing Costs Based on Simulation Results. In: Acta Technica Jaurinensis Series Logistica, 2009. 3. sz. 401-409. o.
Mojzes, Á.: The significance of systematic approached package design technology. In: KSI Transactions on Knowledge Society, 2009.
4. sz. 48-51. o.
Pánczél Z.: A csomagolás rendszerszemléletű értelmezése a logisztikában, és - reológiai - tervezési módszer kidolgozása a viszkoelasztikus csomagolóanyagokra. (Doktori értekezés). Győr: SzE, 2009. 132 fol.
Pánczél Z.: Inkontinencia betétek értékelési lehetőségei műszaki jellegű vizsgálatok alapján. In: IME: Informatika és menedzsment
az egészségügyben, 2009. 6. sz. 42-45. o.
Várlaki, P.-Rudas, I. J.: Twin Concept of Fine Structure Constant as the ‘Self Number-Archetype’ in Perspective of the Pauli-Jung
Correspondence: Part I: Observation, Identification and Interpretation. In: Acta polytechnica Hungarica, 2009. 2. sz. 77-108. o.
Várlaki, P.-Rudas, I. J.: Twin Concept of Fine Structure Constant as the ‘Self Number-Archetype’ in Perspective of the Pauli-Jung
Correspondence: Part II: Cognition, Imagination and Background Process. In: Acta polytechnica Hungarica, 2009. 2. sz. 109137. o.

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió Forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
Dobozvizsgáló ejtőgép
Simul8 Professional szoftver
Klímakamra részegység
ECT kivágó berendezés

32

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Ejtővizsgálat szimulálására szolgáló szabványosított méréseket lehetővé tevő berendezés
Logisztikai folyamatok szimulálására és optimalizálására szolgáló szoftver
Páratartalom és hőmérséklet szonda és adatgyűjtő eszköz
Hullámpapír lemez vizsgálatokhoz szükséges szabványos minta kivágására szolgáló eszköz.
A minta alapján egyenes élnyomó szilárdság vizsgálható

SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Molnár Viktor PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: molnarv@sze.hu
	Telefon: (96) 613-633
	Honlap: http://eki.sze.hu/magyar/se

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Guzmics János egyetemi adjunktus, Borbély István technikus, Herczeg Géza tanszéki mérnök, Kiss Imréné technikus, Prof. Dr. Scharle
Péter CSc. egyetemi tanár, Bukovicsné Cuhavölgyi Emília mérnöktanár, Dr. Tóth Zoltán PhD. főiskolai tanár, Dr. Lőrincz György PhD.
egyetemi docens, Kegyes-Brassai Orsolya Katalin egyetemi tanársegéd, Agárdy Gyula egyetemi adjunktus, Halvax Katalin egyetemi
tanársegéd, Dr. Lublóy László főiskolai docens, Deme Ferenc mérnöktanár, Feketéné Bezselics Ilona igazgatási ügyintéző, Dr. Németh
György főiskolai docens, Koch Edina egyetemi tanársegéd, Bukovics Ádám egyetemi tanársegéd, Szép János egyetemi tanársegéd
A képen nem szerepel: Dr. habil Jankó László PhD. egyetemi docens, Mészáros Péter Csaba tanszéki mérnök, Dr. Molnár Viktor PhD.
egyetemi docens, Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens

Kutatási területek
hídgazdálkodási rendszerek (közút, vasút, önkormányzat), szerkezetdiagnosztika, cölöpalapozás, talaj-szerkezet-kölcsönhatás modellezés

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításával egyidőben jött létre, jelenlegi formájában 2002-től működik. A
tanszék feladata a mechanika, a statika, a szilárdságtan, a tartók statikája, a tartószerkezetek, a mérnöki tervezési módszerek, a szerkezetépítés, a tartószerkezetek tervezése, a vasbetonszerkezetek, az acélszerkezetek, a faszerkezetek, a hidak, a mélyépítés, a geotechnika,
a mérnöki projekt, a szerkezetépítési projekt, és a mérnök és a társadalom c. tárgyak oktatása az építőmérnöki és építészmérnöki
szakokon.
A Tanszék munkáját a Geotechnikai és a Szerkezetvizsgálati Laboratórium is segíti. Kutatásait elsősorban a hídgazdálkodási rendszerek
(közút, vasút, önkormányzat) fejlesztése, szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok, cölöpalapozások fejlesztése, valamint a talaj-szerkezet-kölcsönhatás modellezése terén végezik.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Laborfejlesztés TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003
A 2009-ben induló projekt célja a talajok dinamikai tulajdonságainak meghatározása laboratóriumi eszközökkel a szerkezetek földrengésre való méretezéséhez, a közlekedési pályák tervezéséhez és a gépalapok méretezéséhez.
A tanszék a projektben eszköz (ciklikus/dinamikus triaxiális berendezés) beszerzésének előkészítésével, eszköz (resonant column készülék) saját fejlesztésével, és talajdinamikai tanulmányok készítésével vesz részt.
A partnerek közé a MÁV, UKIG, ÁKMI és eseti megbízók tartoznak.
Témavezető: Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens, szepesr@sze.hu
2. Elméleti és gyakorlati szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok alkalmazása, elemzése, értékelése, fejlesztése
A folyamatosan futó projekt célja tartószerkezetek állapotfüggő viselkedésének elemzése, a valós szerkezetek és a számítási modellek
összevetése, a modellfelvétel finomítása a hibák, pontatlanságok, indokolatlan részletezettség elkerülésével.
A tanszék a projektben statikai-dinamikai próbaterheléseket, végeselemes modellek elemzését-értékelését tényleges mérési eredmények
felhasználásával, valamint szerkezeti hibák teherbírási illetve élettartam hatásának elemzését, értékelését végzi.
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A megbízók közé a Magyar Közút és eseti megrendelők tartoznak.
Témavezető: Agárdy Gyula egyetemi adjunktus, agardy@sze.hu
3. Kooperációs Kutató Központ Hídalépítmények tervezésének fejlesztése alprogramja
A 2004-től futó projekt célja a hídalapozások gazdaságosabb, az új európai szabványoknak megfelelő, a korszerű szoftvereket felhasználó
tervezése.
A tanszék feladatai közé sorolható a cölöpméretezés megbízhatóságának elemzése, a cölöpméretezési eljárások összehasonlító értékelése,
próbaterhelések és feldolgozásuk fejlesztése, valamint hídalátámasztások komplex modellezése.
A megbízók a Hídépítő Zrt., a HBM Soletanche Bachy Kft. és más eseti megbízók.
Témavezető: Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens, szepesr@sze.hu
4. A közút és a MÁV hídgazdálkodási rendszerének fejlesztése
Az 1999-ben ill. 2001-ben indult projektek célja a közút és vasút tulajdonában levő hidak fenntartására fordított összegek optimális
felhasználása.
A projekt keretében a tanszék kidolgozta a hídgazdálkodás rendszertervét, létrehozott egy hídgazdálkodási adatbázist. A rendszer felépítése óta évente folyamatosan helyszíni állapotfelvételt végez, állapotminősítő rendszert, leromlási folyamatot vizsgál felül, hídminősítő
rendszert alakít ki és át, valamint rangsoroló, optimáló eljárásokat végez.
Megbízó a KKK és MÁV Zrt.
Témavezető: Dr. Lublóy László főiskolai docens, lubloy@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bak E.-Koch E.-Palotás B.-Szepesházi R.: Kombinált cölöp-lemez-alapozás modellezése. Geotechnika 2009 Konferencia (Ráckeve),
ISSMGE-MMK, elektronikus kiadvány, 2009.
Koch, E.: Behaviour of transdanubian clay under unloading and reloading. Proceedings of the 17th International Conference on Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering (Alexandria, Egypt) 2009. 463-465. o.
Koch, E.: Input Parameters of Transdanubian Clay for the Hardening Soil and Soft Soil Models. In: Pollack Periodica, 2009. 1. sz.
93-104. o.
Koch, E.-Szepesházi, R.: Foundation of embankments on peaty subsoil at M7 Motorway in Hungary. Proceedings of the XIVth Seminar of Ivan Poliaček, Geotechnical Engineering in the Road Construction (Bratislava, Slovakia) 113-119. o.
Lublóy L.-Agárdy Gy.: A Hídgazdálkodási rendszer korszerűsítési moduljának kalibrációja. Kutatási jelentés, Cartosoft Kft. 2009.
december. 38 o.
Lublóy L.-Agárdy Gy.: MÁV hídgazdálkodási rendszerének fejlesztése XI. ütem - A hídértékelőszám tesztelése, a költséghatékonyság számítási lehetőségei. Kutatási jelentés, MÁV 2009. november. 33 o.
Lublóy, L.-Gáspár, L.: Experiences and Results in Hungarian Bridge Manaegement. In: Acta Technica Jaurinensis Faculty of Engineering Sciences Széchenyi István University, 2009. 1. sz. 81-95. o.
Lublóy L.-Molnár I.: Hídgazdálkodási eredményeink. 50. Hídmérnöki Konferencia, Siófok 2009. október 259-292. o.
Szepesházi R.: Az EC7 “végleges” bevezetése elé. Geotechnika ‘2009 Konferencia (Ráckeve), ISSMGE-MMK, elektronikus kiadvány
2009.
Szepesházi R.: Hídalapozások fejlesztése. 50. Hídmérnöki Konferencia Kiadványa, Siófok, 2009.
Szepesházi, R.: Interpretation von Meßdaten der Bauwerkbewegungen. Proceedings of the 9th International Geotechnical Conference, Geotechnical Monitoring (Bratislava), 2009.
Szepesházi R.-Meszlényi Zs.-Radványi L.: Munkatérhatárolások tervezé-sének hazai gyakorlata az Eurocode 7 tükrében. 1. Geotechnikai Mesterkurzus, ISSSMGE-MNB (Budapest), 2009.
Szép J.-Murinkó G.-Szepesházi R.: Hídalépítmények modellezése. Geotechnika ‘2009 Konferencia (Ráckeve), ISSMGE-MMK, elektronikus kiadvány 2009.
Scharle Péter: Válság a világgazdaságban – a mérnökök felelőssége. In: Mélyépítés, 2009. 4. sz. 4-7. o.
Szilvágyi, L.-Kleb, B.-Szepesházi, R.: Geological and geotechnical conditions of the first Hungarian motorway tunnels on M6
Szekszárd-Bóly project. Proceedings of the World Tunneling Conference 2009 (Budapest)

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
Cölöppróbaterhelő rendszer (hidraulikus
sajtók, erő- és elmozdulásmérők,
mérőerősítők, adatátviteli kábelek,
adatfeldolgozó szoftver)
Resonant column készülék
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Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Cölöpök próbaterheléséhez szükséges terhelés előállítása, a mérendő adatok rögzítése és feldolgozása
Talajok dinamikai paramétereinek meghatározása a kis frekvenciák tartományában

Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos
Gépész-, Informatikai
és Villamosmérnöki Intézet
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ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: egert@sze.hu
	Telefon: (96) 613-620
	Honlap: www.sze.hu/am/

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Pere Balázs PhD. egyetemi docens, Aczél Ákos egyetemi tanársegéd, Dr. Molnár Zoltán PhD. egyetemi adjunktus, Németh Imre
tudományos munkatárs, Ráblné Surányi Zsuzsanna igazgatási ügyintéző, Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár, Menyhárt Tibor
tanszéki mérnök, Tarnai Gábor tanszéki mérnök, Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd, Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Dr. Szabó Tamás PhD. egyetemi docens, Terdikné Szüle Veronika egyetemi tanársegéd

Kutatási területek
mérnöki statika, szilárdságtan, dinamika, rezgéstan, szilárd testek termodinamikája, végeselem módszer, kompozit anyagok mechanikája, viszkoelasztikus anyagok viselkedésének csatolt termodinamikai vizsgálata, nemlineáris mechanika jelenségek analízise

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A 2007-ben alakult tanszék a BSc képzésben gépészmérnök, mechatronikai mérnök, közlekedésmérnök, műszaki menedzser és műszaki
szakoktató hallgatóknak oktat statika, szilárdságtan, mozgástan, rezgéstan, végeselem módszer és mechanizmusok című heti négy órás
tantárgyakat. Az MSc képzésben a járműmérnök hallgatók a tanszék rugalmasságtan, szerkezetek dinamikája és végeselem analízis
tantárgyait, a mechatronikai mérnök hallgatók az alkalmazott mechanika és a végeselem analízis tárgyakat, a közlekedésmérnök és
logisztikai mérnök hallgatók pedig az alkalmazott mechanika tantárgyat hallgatják. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori
Iskola programjában a tanszék a kontinuummechanika és a végeselem módszer mérnöki alkalmazásai című tantárgyakkal vesz részt.
A tanszék tudományos kutatási területei: mérnöki statikai, szilárdságtani, dinamikai, rezgéstani és csatolt termomechanikai feladatok
megoldása, a mérnöki mechanika numerikus módszereinek továbbfejlesztése és alkalmazása lineáris és nemlineáris problémák megoldására, a végeselem módszer mérnöki mechanikai alkalmazásai és a módszer továbbfejlesztése, valamint szálerősített kompozit anyagok
és viszkoelasztikus anyagok mechanikájának modellezési és kísérleti módszereinek kutatása. Valamennyi kutatási területen a tanszék
mérnöki alkalmazási kompetenciákkal is rendelkezik.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Nemlineáris mérnöki mechanikai problémák megoldása végeselem módszerrel
A 2007-2009-ig futó posztdoktori kutatás egyik témája viszkoelasztikus anyagok mechanikai és termodinamikai viselkedésének numerikus modellezése. A kutatómunka során a mechanika megmaradási tételeire, valamint a termodinamika főtételeire alapozva különböző
anyagmodellek (pl. Maxwell, Kelvin-Voigt, vegyes modellek) és anyagtörvények (pl. Neo-Hooke, Mooney-Rivlin, Ogden) kerültek vizsgálat alá. Az egyes modellek megbízhatóságának, pontosságának igazolása numerikus számítások útján történt. A témához kapcsolódott
a textilkompozitok szilárdságtanának és numerikus analízisének kutatása is.
Témavezető: Dr. Pere Balázs PhD. egyetemi docens, perebal@sze.hu
2. Belső égésű motorok és járműszerkezetek végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja
A tanszék a belső égésű motorok és járműszerkezetek végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja területén
végzett kutatásait Belső Kutatási Főirány pályázat keretében végezte. A 2008-as és 2009-es években a kutatás célja elsősorban belső égésű
motorok fő alkatrészeinek optimális kialakítása volt. A kutatómunka keretében a tanszék motoralkatrészek analízisén kívül járműszerkezetek végeselem vizsgálatának előkészítésével is foglalkozott. A megvalósításban az egyetemen belüli együttműködő partner az AUDI
Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék volt.
Témavezető: Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár, egert@sze.hu
3. Személygépkocsi műszerfal konzol prototípusának elkészítése szálerősítéses kompozitból
A BAROSS INNOREG pályázat 2009-re és 2010-re biztosít forrást a téma kutatásához. A projekt célja könnyűszerkezetű személygépkocsi műszerfal konzol megtervezése és előállítása. A kutatás keretében a tanszék a vonatkozó szakirodalom értékelését, a mechanikai
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és számítógépes modellek kialakítását és a kompozit anyagjellemzők mérését végzi. A projekt a győri MESHINING Engineering Kft-vel
történő együttműködésben valósul meg. (http://composite.meshining.com/)
Témavezető: Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár, egert@sze.hu
4. Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása
A BAROSS INNOREG projekt célja elektroelasztikus műanyagok mechanikai viselkedésénél az elvi alapok tisztázása, egyszerű modellek felépítése. A feladat nehézsége abban rejlik, hogy a mechanikai és elektromos mezők csatoltak. Ennek kezelése speciális feladatmegoldási technikákat igényel. A megvalósításban a tanszék partnerei a Széchenyi István Egyetem Mechatronika és Gépszerkezettan
Tanszéke, valamint az ENTAL Kft. (Győr).
Témavezető: Dr. Pere Balázs PhD. egyetemi docens, perebal@sze.hu
5. Műgyanta nyomásos öntőformák szilárdsági ellenőrzése, méretezése
A 2009-2010-es években megvalósuló projekt célja a folyadékáteresztő műgyanta öntőformák mechanikai jellemzőinek meghatározása méréssel, valamint különböző műgyanta öntőformák végeselemes szilárdságtani méretezése és tervezése. A projektben a speciális
műanyag anyag- és szilárdsági jellemzőinek mérése, a folyadékáteresztő műgyanta mechanikai modellezése, az öntőforma numerikus
szilárdsági méretezése, ellenőrzése és optimális kialakítása történik. A megbízó a mosonmagyaróvári REFMON Tűzállóanyag-gyártó
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Témavezető: Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár, egert@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bojtár G.-Égert J.: 2D és 3D végeselem modell-cellák textil-kompozit rétegek. In: EMT Műszaki Szemle, 2009. Klnsz. 69-74. o.
Bojtár G.-Égert J.: A textil-kompozitok anyagállandóinak becslési módszerei. In: M. Csizmadia B.: Sajátos anyagmodellek alkalmazása a mezőgépészetben. Gödöllő: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2009. 67-79. o.
Bojtár G.-M. Csizmadia B.-Égert J.: A textil-kompozitok anyaga, felépítése, gyártása és modellezése. In: M. Csizmadia B.: Sajátos
anyagmodellek alkalmazása a mezőgépészetben. Gödöllő: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2009. 55-66. o.
Égert, J.-Pere, B.: Repair of Internal and External Longitudinal Failures of Pipes by Fabric Composite Reinforcement. In: Acta
Technica Jaurinensis, 2009. 1. sz. 3-17. o.
Nagy Z.: Pánttal rögzített egységrakomány nemlineáris rezgései. In: EMT Műszaki Szemle, 2009. Klnsz. 281-285. o.
Pere B.-Égert J.: Külső és belső hosszirányú hibát tartalmazó csövek kompozit szövetes javításának végeselemes analízise. In: EMT
Műszaki Szemle, 2009. Klnsz. 321-326. o.
Pere, B.: Heat Generation Caused by Cyclic Finite Deformation in Viscoelastic Solids. XXIII. microCAD International Scientific
Conference, University of Miskolc, Miskolc, 19-20 March 2009, 37-41. o.
Pere B.: Gumikötél alacsony frekvenciás longitudinális rezgéseinek mechanikai és termodinamikai analízise. In: GÉP, 2009. 10-11.
sz. 74-77. o.
Szabó T.-Mankovits, T.: Finite Element of Rubber Buffer. XXIII. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc, Miskolc, 19-20 March 2009, 31-36. o.
Szabó T.-Pere B.: Forgattyús tengely szilárdságtani és dinamikai vizsgálata végeselem módszerrel. In: EMT Műszaki Szemle, 2009.
Klnsz. 347-350. o.
Pere B.: Viszkoelasztikus anyagok nagy alakváltozásának következtében keletkezett hő numerikus analízise. In: EMT Műszaki
Szemle, 2009. Klnsz. 317-320. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: Alkalmazott mechanikai és mechatronikai kutatások
A konferencia célja: A Széchenyi István Egyetemen folyó alkalmazott mechanikai és mechatronikai kutatások bemutatása
A konferencia időpontja: 2009. november 11.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Alkalmazott Mechanika Tanszék, Mechatronikai és Gépszerkezettan Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 11
Hazai résztvevők száma (fő): 20
Programfüzet: http://tud.sze.hu/images/tncsdokik/mtu_2009_sze_programfuzet_ok.pdf

A tanszék 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszköze
Az eszköz megnevezése
QUANTUM 840

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
8 csatornás mérési adatkiértékelő rendszer
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ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:

Prof. Dr. Réti Tamás DSc. egyetemi tanár
2010. március 1-től:
Dr. Zsoldos Ibolya PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: zsoldos@sze.hu
	Telefon: (96) 503-400/3565
	Honlap: www.sze.hu/aj

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Solecki Levente főiskolai docens, Gerendi Attila tanszéki mérnök, Pápai Gábor tanszéki mérnök, Jósvai János egyetemi adjunktus,
Bognárné Pápai Márta tanszéki mérnök, Dr. Dogossy Gábor PhD. egyetemi docens, Pék Dezső tanszéki mérnök, Dr. Kirchfeld Mária
PhD. egyetemi docens, Dr. Csizmazia Ferencné főiskolai docens, Dr. Pintér József főiskolai docens, Dr. Kardos Károly egyetemi docens,
Dr. Zsoldos Ibolya PhD. egyetemi docens, Némethné Gócsa Bernadett ügyvivő-szakértő, Prof. Dr. Czinege Imre CSc. egyetemi tanár,
Hatos István egyetemi tanársegéd, Némethné Peterka Mária igazgatási ügyintéző, Kékesi Zsolt tanszéki mérnök, Dr. Hargitai Hajnalka
PhD. egyetemi docens, Bendekovics Zoltán egyetemi adjunktus, Titrik Péter műszaki alkalmazott, Varga László tanszéki mérnök, Kozma István egyetemi tanársegéd
A képen nem szerepel: Dr. Galli Csaba főiskolai docens, Kocsárdi Zoltán tanszéki mérnök, Prof. Dr. Réti Tamás DSc. egyetemi tanár

Kutatási területek:
anyagtudomány, hőkezelés, nanotechnológia, gyártástechnológia, automatizálás, méréstechnika, optikai digitalizálás, gyártási folyamatok tervezése, folyamat szimuláció, szerszámtervezés, műanyagipari kutatások

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége:
A tanszék története a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításáig nyúlik vissza. Jelenlegi nevét 1993 – az Anyagismeret és
Technológia Tanszék és a Járműgyártási Tanszék összevonása – óta viseli. A tanszék számos tudományterületen végez oktatási feladatokat, a legfontosabbak a következők: anyagtudomány, mechanikai technológiák, mérés, forgácsoló megmunkálás, szerelés, technológiai
folyamatok, minőségbiztosítás. A tanszék továbbá közreműködik a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a műszaki menedzser, valamint a mérnöktanári szakok oktatásában. Alapképzésben a gépészmérnöki szakon az autógyártási, a gyártási rendszerek és a minőségirányítási szakirányokért, a műszaki menedzser szakon a minőségbiztosítási szakirány szakmai képzéséért felelős. Az MSc képzésben a
mechatronikai mérnök szak felelőse, és közreműködik a járműmérnöki MSc képzésben is.
Az Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék legfőbb kutatási területei közé tartoznak:
• a gépipari technológiai folyamatok tervezése és szimulációja;
• a fémes anyagok alakíthatóságának vizsgálata és modellezése;
• új, korszerű módszerek fejlesztése és integrálása a bonyolult felületű lemezalkatrészek minőségbiztosításában;
• virtuális tervező-fejlesztő módszerek alkalmazása szimulációs programokra, grafikus tervező rendszerekre;
• tudásbázis létrehozása gyártástechnológiai folyamatok hatékonyság növelése céljából;
• térfogatalakító szerszámok számítógéppel segített tervezése;
• mélynyomásos technológiák fejlesztése;
• robotalkalmazások, robotmegfogók fejlesztése, forgácsolási műveletek számítógéppel segített technológiai tervezése.
• Ezen kívül technológia transzfer tevékenységet is ellátunk a következő területeken:
• mechanikai anyagvizsgálatok,
• roncsolásmentes anyagvizsgálatok,
• hosszmérések,
·• 3D mérések,
• hegesztőképző- és minősítő bázis.
Továbbá a tanszék laboratóriumi vizsgálatokkal és az oktatók közreműködésével támogatja a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásköz-
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pont kutatási tevékenységét.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben:
1. Integrált Járműipari Termék és Technológia Fejlesztő Rendszer
Megbízó: NKTH
A projekt keretében a tanszék által végzett feladatok: A 2009-től 2012-ig tartó projekt célja CAD-CAM-CAQ-IPD fejlesztések. A tanszék technológiai szimulációval, hőkezelési és műanyag technológiai kutatással, CNC megmunkálással, méréssel és minőségirányítással
segíti a projekt megvalósulását.
A projekt eredménye: Kutatási jelentés (http://www.sze.hu/~jret/Jelentes/PEJ_IJTTR_08_2009_publ.pdf)
Témavezető: Prof. Dr. Czinege Imre CSc. egyetemi tanár, czinege@sze.hu
Honlap: http://jret.sze.hu/
2. A rendszerekkel támogatott folyamatok megfelelőségének vizsgálata, rendszerek korszerűsítésének támogatása
Megbízó: Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt
A tanszék által a projektben végzett tevékenység: Rendszer felépítése
A projekt eredménye: Kutatási jelentés (nem publikus)
Kontaktszemély: Jósvai János egyetemi adjunktus, josvai@sze.hu
3. FEM Analyse von Presswerkzeug
Megbízó: Audi Hungária Motor Kft
A tanszék által a projektben végzett tevékenység: Végeselem analízis, alakváltozás mérés
A projekt eredménye: Kutatási jelentés (nem publikus)
Kontaktszemély: Dr. Kardos Károly egyetemi docens, kardos@sze.hu
4. Simulation der Logistikprozesse in V6 FSI Lager
Megbízó: Audi Hungária Motor Kft
A tanszék által a projektben végzett tevékenység: Folyamat szimuláció Technomatics szoftverrel
A projekt eredménye: Kutatási jelentés (nem publikus)
Kontaktszemély: Jósvai János egyetemi adjunktus, josvai@sze.hu
5. Einführen Nitrocarburieren, fachliche Unterstützung
Megbízó: Audi Hungária Motor Kft
A tanszék által a projektben végzett tevékenység: Nitridált és elektronsugarasan edzett felület kutatása
A projekt eredménye: Kutatási jelentés (nem publikus)
Kontaktszemély: Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens, csizm@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek:
Halbritter E.-Tancsics F.-Gergye T.: Alakváltozási munkaszükséglet optimalizálása kovácsoláskor CAD-CAE módszerekkel. In: A
Jövő Járműve, 2008. 3-4. sz. 8-11. o.
Jósvai J.: Gyártási és logisztikai folyamatok tervezése szimulációs eljárással. In: A Jövő Járműve, 2008. 3-4. sz. 19-21. o.
Jósvai, J.: Production Process Modeling and Planning with Simulation Method, Mounting Process Optimisation. The International
Conference on Modeling and Applied Simulation, Tenerife, September 23-25. 2009.
Kakuk, Gy.-Zsoldos, I.-Csanády, Á.-Oldal, I.: Contributions to the modelling of the milling process in a planetary ball mill. In:
Review of Advanced Material Science, 2009. 21-38. o.
Kardos K.-Jósvai J.: Termelési rendszerek számítógépes kezelése - Gyártási és logisztikai folyamatok tervezése szimulációs eljárással. In: Gyártástrend, 2008. 4. sz. 36-37. o.
Réti T.-Czinege I.-Felde I.: Számítógéppel segített szerszámanyag választás, különös tekintettel hidegalakító technológiák tervezésére. In: Gépgyártás, 2009. 1. szám. 19-21. o.
Sági E.-Dogossy G.: Gázbefúvásos fröccsöntés szimulációja Moldflow programmal. Mechanoplast 2009 Konferencia, Balatonaliga,
2009. március 17-19.
Sági E.-Szalai Sz.-Dogossy G.: Gázbefúvásos fröccsöntési szimuláció autóipari alkalmazása. In: Műanyag és Gumi, 2009. 5. sz. 184-187. o.
Zsoldos, I.-László, I.: Computation of the loading diagram and the tensile strength of carbon nanotube networks. In: Carbon, 2009.
1327-1334. o. (doi:10.1016/j.carbon.2009.01.017)

2009-ben szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen:
A konferencia címe: Tech4Auto
A konferencia célja: „Új korszak kezdetén” - A konferencia mottója kifejezi, hogy a gazdaság megújulását új kutatási eredmények és
korszerű eszközök segíthetik, amelyek megismerését támogatják a konferencián elhangzó előadások és a kiállítók gazdag gép, műszer
és szoftver kínálata is.
A konferencia időpontja: 2009. november 11-12.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: SZE-JRET, SZE-AJT, JEL-KKK
Elhangzott előadások száma (db): 17
Hazai résztvevők száma (fő): 120
Külföldi résztvevők száma (fő): 3
Konferencia honlap: http://tech4auto.sze.hu/

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti
eszközök:
Az eszköz megnevezése
Járműipari tisztaságvizsgálat szoftver és hardver
Robot cella
Szakítógép (Instron 3344)

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Tisztaságvizsgálat eredményeinek értékelése
Robotprogramozás
Vékony fémlemezek fóliák szakítása, műanyagok,- szálak szakítóvizsgálata
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AUDI HUNGARIA Belső Égésű Motorok Tanszék
Tanszékvezető neve:
Dr. Dreyer R. Mathias PhD. egyetemi docens
Elérhetőség:
Dr. Gál Péter PhD. egyetemi docens, tanszékvezető helyettes
	E-mail: galpeter@sze.hu
	Telefon: (96)/503-491
	Honlap: http://www.auditanszek.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Antal Attila egyetemi adjunktus, Dr. Tóth-Nagy Csaba PhD. egyetemi docens, Dr. Gál Péter PhD. egyetemi docens, Szemeti Róbert
technikus, Németh Tímea igazgatási ügyintéző, Dr. Dreyer R. Mathias PhD. egyetemi docens, Gergye Tamás egyetemi tanársegéd (guggolva), Dudás Alexander egyetemi tanársegéd (guggolva)

Kutatási területek
belsőégésű motorok, járműipari technológiák, járműmotorok tribológiája, alternatív járműhajtások

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az AUDI HUNGARIA Belső Égésű motorok Tanszék (AHMT) 2007. december 17-én az AUDI HUNGARIA Motor Kft. (AHM) és a
Széchenyi István Egyetem által megkötött „Együttműködési megállapodás” alapján az alábbi célkitűzésekkel jött létre:
–A
 tanszék megalapításával jöjjön létre a szervezeti feltétele annak, hogy az AHM motorgyártás és motorfejlesztés területén meglévő tudásbázisa az egyetemi képzési struktúra keretei között a képzés színvonalának javítása érdekében a tanszék munkatársai és
az egyetemi hallgatók rendelkezésére álljon.
– Az egyetem és az AHM között kialakuljon egy hatékony szakirányú kutatói-fejlesztői kooperáció
– A gyakorlatorientált és magas színvonalú képzéssel a tanszék járuljon hozzá az AHM és a régióban tevékenykedő beszállítók mérnökutánpótlás igényeinek kielégítéséhez
– A tanszék teremtse meg a német nyelvű mérnökképzés szakmai- és személyi feltételeit
A tanszék tevékenysége az oktatás és a kutatás harmonikus egységére épül. A K+F projektek volumenét a 2009-2010-es években jelentős mértékben korlátozza, hogy a tanszék munkatársainak kapacitását jelentős mértékben leköti azoknak a beruházásoknak a szakmai
előkészítése, melyek révén olyan oktatási és kutatási infrastruktúra jön létre, amely európai csúcstechnika meghonosítását biztosítja a
következő évtizedre.
A tanszék tudományos tevékenysége belső égésű motorok tervezésére, fejlesztésére, belső égésű motorok vizsgálatára, mérési eljárások
fejlesztésére, járműipari technológiák fejlesztésére, járműmotorok tribológiájára és alternatív járműhajtások fejlesztésére terjed ki.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Kis teljesítményű belső égésű motor vizsgálóállomás fejlesztése
A 2,5 éves műszaki fejlesztés célja az MTD Hungária Kft. részére mezőgazdasági kismotor vizsgáló próbapad létrehozása.
A tanszék a projektben vizsgálóállomás tervezésével, kivitelezésével, működtető szoftver kifejlesztésével vesz részt.
A megvalósításban az Általános Gépészeti Tanszék munkatársai, a Motech Kft. (Mosonmagyaróvár), valamint projektpartnerként az
MTD Hungária Kft. (Nemesvámos) vett részt.
Témavezető: Antal Attila egyetemi adjunktus, antala@sze.hu
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2. Vízbefecskendezés hatásának vizsgálata Otto-motorokon
A két éves kutatás az égési folyamatba vezetett víz hatásának felderítése a motorikus jellemzőkre fókuszál. A tanszék feladata a vízbefecskendezés termodinamikai modellezése, a befecskendező fúvókák vizsgálata víz esetén, a szükséges befecskendezési időtartamok
meghatározása, és motorfékpadi mérések.
Projektpartner: GM Powertrain Hungary Kft.
Témavezető: Antal Attila egyetemi adjunktus, antala@sze.hu
3. Kipufogónyomás vizsgálata turbómotoron
A kutatási projekt célja hidegteszt vizsgálati lehetőségek felderítése turbótöltővel szerelt motorokon. A tanszék feladata egy év alatt
laboratóriumi körülmények közötti vizsgálati lehetőségek megteremtése a motor külső forgatásával, a mérések elvégzéséhez szükséges
szoftver kifejlesztése, kísérleti mérések lefolytatása és elemzése.
Projektpartner: GM Powertrain Hungary Kft.
Témavezető: Antal Attila egyetemi adjunktus, antala@sze.hu
4. Roncsolásmentes eljárás kidolgozása a motoralkatrészek felületein végbemenő károsodási- és kopásfolyamatok diagnosztizálására
A kutatási projekt célja az AUDI EA888-typusú motor hengerfelületén motorjáratás következtében bekövetkező károsodási folyamatok
követése lenyomatos módszer alkalmazásával.
Projektpartnerek: AHM, AJT
Témavezető: Dr. Dreyer R. Mathias PhD. egyetemi docens, MathiasRoman.Dreyer@audi.hu
5. A dugattyú-dugattyúgyűrűk-henger futófelület rendszer működésének elemzése egyszerűsített súrlódási és dinamikai modellek
alkalmazásával
A valóságos motorikus folyamatok elemzéséhez különféle modellek (ABAQUS, Pisdyn/Ringpak) és szoftverek (ABAQUS Standard és
Explicit, Pisdyn/Ricardo, Ringpak/Ricardo) alkalmazásával végezett számításokat egy AUDI R-4 motor forgattyús modul konstrukciós
paramétereinek figyelembevételével. A vizsgált paraméterek köre: dugattyú-dinamika, a dugattyú szekunder mozgása, a dugattyúgyűrűk dinamikája, súrlódási veszteségek, tömítetlenség (kartergáz), olajfogyasztás.
Projektpartnerek: AHM, MSZT
Témavezető: Dr. Dreyer R. Mathias PhD. egyetemi docens, MathiasRoman.Dreyer@audi.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Antal A.: Kismotor vizsgáló állomás kiépítése. OGÉT 2009, Nemzetközi Gépész Konferencia
Demmelbauer-Ebner, W.-Dreyer, M. R.: Trends in Engine Development and their Effects on Production Demands. 5. MANUtech
Congress, Budapest, HUNGARY, 2009 November 24-25.
Dreyer M. R.-Gál P.-Solecki L.: Quo vadis, automobil?: Európai autógyárak új kihívások előtt. OGÉT 2009, Nemzetközi Gépész
Konferencia
Dreyer, M. R.-Tóth-Nagy, Cs.: Educational and research partnership between Audi Hungaria Motor Ltd and Széchenyi István
University. Proceedings of the Global Colloquium on engineering Education, 2009
László G.-Dreyer M. R.-Tóth-Nagy Cs.: Szelepben-szelep elrendezés. OGÉT 2009, Nemzetközi Gépész Konferencia
Morauszki T.-Dreyer M. R.: Dugattyú-gyűrű-hengerfal rendszer végeselemes dinamikai szimulációja. OGÉT 2009, Nemzetközi
Gépész Konferencia

2009-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
Az Audi HUNGARIA Belső Égésű motorok Tanszék két területen kíván az egyetemen dolgozó munkatársak, az egyetemi hallgatók és a
régió autóipari üzemek fejlesztő mérnökei számára olyan szakmai fórumot biztosítani, ahol az érdeklődők a szakma legújabb fejlesztési
eredményeivel és tendenciáival „első kézből”, neves külföldi szakemberek előadásai alapján ismerkedhetnek meg.
2010-től minden év szeptemberében megrendezzük a győri nemzetközi Tribologiai-konferenciát (Honlap: http://www.auditanszek.hu).
2008 után 2009-ben is folytatódott a tanszék szervezésében az a német nyelvű szakmai előadássorozat, amit a szorgalmi időszakban
kéthetente széles körű érdeklődés mellett (alkalmanként 30-50 résztvevővel) rendeztünk.
Az előadások témái és előadói:
Die V8 und V10-FSI-Motoren der Audi AG
2009-02-19
Königstedt (Audi N/EA-3)
Neue (teil-)homogene Brennverfahren
2009-03-05
Dr. Schmerbeck, Stolte (VW K/EFAD)
Nutzung von kontinuierlichen Radionuklid-Messtechniken in der Motorenentwicklung
2009-03-19
Berlet (IAVF)
Grundlagen der Motoren-Prüftechnik bei AHM (Kalttest)
2009-04-02
Zeiner (AHM)
Trends in der Schmierstoffentwicklung
2009-04-16
Heiman (Mol)
Strategien zur CO2 Reduzierung und NOx Optimierung bei Otto- und Dieselmotoren mittels mechatronischen Elementen zur Beeinflussung des Ladungswechsels
2009-04-30 Rückauf (Mahle)
TFSI – Entwicklung innovativer Antriebe bei Audi
2009-09-17
A. Eiser (Audi I/EA-1)
Modelle zur Simulation des dynamischen Verhaltens sowie Vorschläge zur CO2 Optimierung der Nebenaggregatantriebe
2009-10-01
Prof. Dr. V. Kobelev (Mubea)
Der kostenoptimierte Motorentwicklungsprozess - mehr CO2 Reduktion für weniger Mitteleinsatz
2009-10-15
F. Dorfer (Magna)
Alternative Kraftstoffe aus Sicht der Mineralölindustrie
2009-10-29
Dr. W. Böhme (OMV)
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Ölkreislauf des V10 FSI HDZ – Lamborghini Gallardo & Audi R8
2009-11-12
O. Hoffmann (Audi NSU, AHM)
Adaptive Lagerung, eine Technik zur Reduktion der Reibleistung von Verbrennungsmotoren
2009-11-26
P. Stein (Meta)
Formula Student – Engagement in einer Prototypenrennserie
2009-12-10
TUW Racing & SZEngine

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
NI PXI mérési adatgyűjtő rendszer
Ipari számítógép alapú, bővíthető mérési adatgyűjtő rendszer
HBM K-T12-S500Q nyomatékmérő tárcsa
500 Nm-es érintés nélküli teljesítménymérő tárcsa
HBM QuantumX MX-840
Univerzális mérési adatgyűjtő max. 9,6 kHz mintavétel
Micro-Epsilon turbótöltő fordulatszámmérő		Turbótöltő rotor fordulatszám mérőberendezés 400.000 rpm-ig
Bruel&Kjaer Pulse hardver
Zaj- és rezgésmérő rendszer
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AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: keresztp@sze.hu
	Telefon: (96) 503-462
	Honlap: http://automatizalas.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Tátrai József Attila tanszéki mérnök (elől), Jáger Attila tanszéki mérnök, Somogyi Miklós tanszéki mérnök, Turóczi Péterné igazgatási
ügyintéző, Dr. Konecsny Ferenc egyetemi adjunktus, Szűcs Attila műszaki alkalmazott, Endrődi Ferenc műszaki alkalmazott, Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, Dr. Botzheim János PhD. egyetemi docens, Csókáné Lukács Ágota technikus, Dr. Puklus Zoltán
PhD. egyetemi docens, Ballagi Áron egyetemi adjunktus, Dr. Héray Tibor főiskolai docens, Dr. Hodossy László főiskolai docens, Dr.
Hidvégi Timót PhD. egyetemi docens
A képen nem szerepel: Dr. Rózsa Gábor főiskolai docens, Dr. Szénásy István főiskolai docens

Kutatási területek
kötöttpályás közlekedési rendszerek, ipari vezérlőrendszerek, mikrovezérlők, mobil robotok fuzzy kommunikációja, logikai áramkörök,
intelligencia módszerek és alkalmazások, villamos hajtások, rezonáns konverterek

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az Automatizálási Tanszék az egykori főiskola TAI intézetének azon oktatóiból verbuválódott, akik részben a villamosmérnöki alapismereteket, részben pedig a vasúti biztonsági berendezések és az ehhez kapcsolódó tárgyak oktatási feladatait látták el. A kilencvenes évek
elejétől megindult általános főiskolai villamosmérnök képzésben ez a tanszék az automatizálási szakirány gondozója lett. Az általános
villamosmérnöki tárgyak közül az Automatizálási Tanszék oktatta a digitális hálózatokkal, digitális architektúrákkal, mikro- és programozható vezérlőkkel, szabályozástechnikával, biztonság-kritikus rendszerekkel és a teljesítmény-elektronikával, energia-ellátással és
villamos hajtásokkal, illetve a robotikával kapcsolatos tárgyakat. A bolognai rendszer bevezetését követően a villamosmérnöki alap- és
mesterképzésben a tanszék ugyanezt az oktatási profilt igyekezett megtartani. Ugyanakkor a tanszék jelentős számú tárgyat oktat azokon a mérnöki szakokon is, amelyek igénylik az elektrotechnika, az elektronika, a vezérléstechnika alapismereteinek átadását, illetve a
biztonság-kritikus közlekedési rendszerek architektúráinak bizonyos szintű felhasználói ismeretét.
A tanszék kutatási profilja lényegében az oktatási profilhoz nagyon hasonló, az oktató-kutató kollégák oktatási és kutatási területei fedik
egymást. A tanszék K + F tevékenysége a következő területekre terjed ki:
• A kötöttpályás közlekedésben elektronikus biztonsági berendezések biztonság-igazolási problémáinak kutatása,
• Programozható logikai vezérlők (PLC-k) alkalmazástechnikai kutatása, fejlesztése,
• Teljesítményelektronikai változtatható struktúrájú rendszerek (rezonáns konverterek) kutatása,
• Közlekedésben alkalmazható energia-tárolási és visszatáplálási rendszerek kutatása-fejlesztése,
• VLSI áramkörök tervezése és FPGA alkalmazások,
• Fuzzy modell identifikáció, evolúciós algoritmusok,
• Kommunikáló mobil robotok,
• Dual-rail aszinkron hálózatokon alapuló dataflow hardver modellek,
• Egyenáramú motorok szinkronizációja,
• Beágyazott rendszerek architektúrái.
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A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. SIEMENS-METRO biztonsági rendszer
A 2005-től 2010-ig tartó projekt célja a 2-es és 4-es METRO biztonsági rendszer rekonstrukció, illetve létesítmény biztonságának igazolása, melyben a tanszék alkalmassági tanúsítvány analízist és biztonsági kritériumokkal való egyezés ellenőrzését végzi.
A projekt megbízója a Budapesti Közlekedési Vállalat Rt.
Kapcsolat: Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, keresztp@sze.hu
2. Szabadszállás–Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza–Kistelek MÁV villamos alállomások korszerűsítése, távvezérlése
A 2008-2009-ig tartó két éves ciklusban a projekt fő célja tervezés és kivitelezés a távvezérlés és távellenőrzés megvalósítására. A tanszék
a projektben szakértői alvállalkozásként végzi a tervezést.
A projekt megbízói a Prolan Rt., Hoermann Rt., Schauer Kft., és R-Traffic Kft.
Kapcsolat: Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, keresztp@sze.hu
3. GVOP-3.2.2.-2004-07-0020/30
A projekt célja elektronikus vezérlések és teszt-folyamatok kutatása-fejlesztése volt. A 2007-2009-ig tartó projektben a tanszék ASIC
tervezést, mikrovezérlők alkalmazását, PLC vezérlő-rendszerek, képfeldolgozó rendszerek, egyenáramú villamos hajtások, új generációs
személygépkocsi ülések szereléstechnológiájának kutatási feladatait látta el.
Projektpartner a Lear Corporation Hungary Kft.
A projekt eredményeinek alkalmazása a Lear Corporation Hungary Kft győri üzemében egy poka-yoke elvet alkalmazó, PLC vezérelt
csavarozási munkahely kifejlesztésében és üzembehelyezésében öltött testet.
Kapcsolat: Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, keresztp@sze.hu
4. GOP-2007-112-MT F2.4
A 2007-2010-ig tartó GOP projekt célja mikroelektronikai eszközök mechatronikai és teljesítményelektronikai alkalmazásainak kutatása, fejlesztése. A tanszék Web és GSM alapú PLC rendszerek, robottechnikában alkalmazott hajtásvezérlés és szabályozás, mikrovezérlők
alkalmazásának és késleltetés-érzéketlen kis energia-fogyasztású logikai áramkörök fejlesztését látta el. 2009-ben a VILL-KOR megbízására a PLC vezérlő rendszerek internet és mobil hálózatokba való beintegrálásáról született feltáró jellegű tanulmány.
Projektpartnerek a Kooperációs Kutató Központ, a VILL-KOR Kft., és a Wittmann Kft.
Kapcsolat: Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, keresztp@sze.hu
5. HUNOROB 0045/NA/2006-2/ÖP-9
A HUNOROB projekt célja robottechnológiák kutatás alapú innovációja. A kutatás 2007-től 2010-ig tart. A tanszék a környezetbarát és
versenyképes robottechnológiák kifejlesztését magyar-norvég kutatási együttműködés keretében végzi.
Projektpartnerek az MTA-SZTAKI, BME Norwegian University of Science and Technology Narvik University College PPM AS, Trondheim (Norway).
Kapcsolat: Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, keresztp@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Botzheim, J.-Cabrita, C.-Kóczy, T. L.-Ruano, A. E. B.: Fuzzy rule extraction by bacterial memetic algorithms. In: International
Journal of Intelligent Systems, 2009. 3. sz. 312-339. o.
Farkas, M.-Földesi, P.-Botzheim, J.-Kóczy, T. L.: Approximation of a Modified Traveling Salesman Problem Using Bacterial Memetic Algorithms. In: Towards Intelligent Engineering and Information Technology. Berlin: Springer, 2009. 607-625. o.
Keresztes, P.: Studies on Hysteresis Characteristics of Fuzzy Muller-C Logic Models. In: Acta Technica Jaurinensis, 2009. 2. sz. 265-275. o.
Szénásy, I.: New Energy Management of Capacitive Energy Storage in Metro Railcar by Simulation. In: Acta Technica Jaurinensis,
2009. 2. sz. 117-131. o.
Zeffer, T.-Hidvégi, T.: Reconfigurable Mixed-Signal Neural Network with Embedded Visual Sensing. In. Acta Technica Jaurinensis,
2009. 2. sz. 277-285. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1.
A konferencia címe: Second Győr Symposium on Computational Intelligence
A konferencia célja: Előadások a számítási intelligencia területén született új tudományos eredményekről
A konferencia időpontja: 2009. 10. 09.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Távközlési Tanszék, Automatizálási Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 15
Hazai résztvevők száma (fő): 15
Külföldi résztvevők száma (fő): 6
2.
A konferencia címe: Harmadik automatizálási-tanszéki minikonferencia
A konferencia célja: A tanszék oktatói által folytatott kutatási eredményekről szóló beszámoló jellegű, de tudományos igénnyel összeállított előadások, néhány meghívott, más tanszékhez tartozó vendég előadóval.
A konferencia időpontja: 2009. november 4.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Automatizálási Tanszék, Matematikai és számítástudományi
Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 7
Hazai résztvevők száma (fő): 20
Programfüzet: http://tud.sze.hu/images/tncsdokik/mtu_2009_sze_programfuzet_ok.pdf

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
Mobil hálózat-analizátor
PSIM szimulációs programrendszer

44

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Energia-ellátó hálózatok paramétereinek vizsgálata dinamikusan változó terhelési viszonyok
mellett
Eszköz szinten definiált hálózatok DC, AC és tranziens szimulációjára szolgáló programrendszer.

FIZIKA ÉS KÉMIA TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Horváth András CSc. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: horvatha@sze.hu
	Telefon: (96) 503-465
	Honlap: http://fizkem.sze.hu/

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Tóth Gábor PhD. hallgató, Dr. Giczi Ferenc PhD. egyetemi docens, Berta Miklós egyetemi adjunktus, Nagyné Dr. Szabó Andrea PhD.
egyetemi docens, Dr. Gráczol-Fördős Eszter PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Horváth András CSc. egyetemi docens, Fülöp Zoltánné igazgatási ügyintéző, Simon Gábor egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Dr. Zsebők Ottó PhD. egyetemi docens

Kutatási területek
gázáramlási problémák modellezése, genetikus algoritmusok, atomreaktorok, fúziós plazma diagnosztikája, digitális jelfeldolgozás, rádiófrekvenciás és biometrikus azonosítás, reakciómechanizmusok és -dinamika, magkémia, atomerőművi korróziós folyamatok vizsgálata, sugárvédelmi, dozimetriai kutatások

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Fizika Tanszék 1998 szeptemberében, majd a Fizika és Kémia Tanszék 2006. január 1-jén alakult meg. A tanszéken folyó kutatások fő
irányai:
– magfizika és magkémia
– fizikai rendszerek számítógépes szimulációja.
A magfizikai-magkémiai kutatások 2008 óta az egyetem kutatási főirányaként támogatásban részesülnek. Ezen belül a kutatott területek:
– fúziós plazmák diagnosztikája
– természetes és mesterséges radioaktív izotópok kémiája
– atomerőművek korróziós folyamatai és dekontaminációs technológiái
A fenti kutatások számos hazai és külföldi intézménnyel közösen történnek. A tanszék pár éves múltjával magyarázható a feladatok azon
megoszlása, miszerint a kutatások kísérleti része a partnereknél folyik, a tervezés, méréskiértékelés, elméleti kutatás pedig egyetemünkön. Kivételként a 2009-ben megvalósult plazma kisülési cső említhető meg, mely lehetővé teszi a plazmákkal kapcsolatos méréstechnika fejlesztését tanszékünkön.
A fizikai rendszerek számítógépes szimulációja terén a fő kutatási terület az áramlástani modellezés, amelybe természettudományos
és műszaki problémák vizsgálata egyaránt beletartozik. Az ilyen irányú kutatásokban a fő együttműködő partnerünk a Matematika és
Számítástudományi Tanszék.
Kisebb intenzitással művelt kutatási témáink: optimalizálás genetikus algoritmusokkal, rádiófrekvenciás azonosítás, biometrikus azonosítás.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Fúziós kutatási együttműködés
A több kutatási projekt gyűjteményeként, keretszerződés alapján létrejött kutatás 2001 óta folyik a tanszéken. A kutatási téma egyrészt
alapkutatási, módszertani jellegű (a plazmában lezajló fizikai folyamatok elméleti vizsgálata), másrészt alkalmazott, mérnöki feladatokat
is generál, melyek irányításában a tanszék vezető szerepet játszik. A kutatások eredményei az EU által kiemelten finanszírozott „ITER”
berendezés megvalósításánál is hasznosíthatók lesznek.
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Megbízó: Központi Fizika Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (KFKI RMKI)
Cél: Fúziós plazmákkal kapcsolatos alap és alkalmazott kutatás.
Tanszéki feladatok: Méréstechnika fejlesztés, detektorfejlesztés és adatelemzés
Partnerek: KFKI RMKI, CRPP (Lausanne), IPP-CR (Prague)
Kontakt személy: Berta Miklós egyetemi adjunktus, bertam@sze.hu
2. FUSENET
A 2008-2012-ig tartó projekt kiemelt célja európai fúziós szakemberképzés megvalósítása egyetemi és doktori szinteken. Az Európai
Bizottság finanszírozásában (FP-7 keretprogram) összesen 39 európai kutatóintézet és egyetem működik együtt abból a célból, hogy a
magfúzióval kapcsolatos ismeretek széles körben elterjedjenek, friss és színvonalas információs anyagok álljanak rendelkezésre. A projekt honlapja, a http://fusenet.eu egyetemünkön elhelyezett szerveren üzemel, a karbantartásról tanszéki kollégán kívül az Informatika
Tanszék két kollégája gondoskodik.
Megbízó: Európai Bizottság, European Fusion Development Agreement (EFDA)
Cél: Fúziós szakemberek képzésének elősegítése
Tanszéki feladatok: A projekt kommunikációs portáljának fejlesztése, karbantartása
Partnerek: 39 európai egyetem és kutatóintézet
Kontakt személy: Berta Miklós egyetemi adjunktus, bertam@sze.hu
3. Szimuláció és optimalizáció
A 2009-es évben induló projekt célja komplex fizikai rendszerek szimulációját megvalósító, nagy számításigényű szoftverek fejlesztése,
valamint a kapcsolódó területeken optimalizációs problémák megoldása. A tanszék a sok éve eredményesen folyó áramlástani kutatásokra alapozva fizikai modellalkotással, programtervezéssel, programozással, valamint mérési adatokkal való összevetéssel segíti a
megvalósulást. A kutatás a Matematika és Számítástudományi Tanszékkel való együttműködésben valósul meg.
Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0021
Cél: Nemzetközi kutató csapat szervezésével korszerű, nagy számításigényű fizikai szimulációk megvalósítása
Tanszéki feladatok: fizikai modellalkotás, áramlástani szimulációfejlesztés, programfejlesztés
Partnerek: Matematika és Számítástudományi Tanszék
Kontakt személy: Dr. Horváth András CSc. egyetemi docens, horvatha@sze.hu
4. Páciens és személyzet sugárterhelésének optimalizációja
A tanszék több éve vesz részt olyan kutatásokban, melyek azt vizsgálják, milyen sugárterhelést okoznak a különféle orvosi, ionizáló sugárzásokat használó vizsgálatok, különös tekintettel az intervenciós radiológiára és a CT-berendezések alkalmazására. A kutatások célja
a terhelések forrásának pontos felmérése, majd a képminőség megtartásával a sugárterhelés csökkentése. A kutatások intenzív hazai és
nemzetközi együttműködéssel valósulnak meg.
Megbízó: Magyar – Spanyol Kormányközi TÉT Együttműködés 2007 – 2009, Egészségügyi Tudományos Tanács, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
Cél: az intervenciós radiológiában alkalmazott röntgenberendezések jellemzésére kifejlesztett eljárások továbbfejlesztése, a beavatkozás
optimálása az indokolatlan sugárterhelés csökkentésére.
Tanszéki feladatok: mérési eljárás tervezése, kivitelezés, kiértékelés
Partnerek: National Centre for Healthcare Audit and Inspection, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
Kontakt személy: Dr. Giczi Ferenc PhD. egyetemi docens, giczif@sze.hu
5. A radioaktív kontamináció-dekontamináció és korrózió-korrózióvédelem kapcsolatrendszerének tanulmányozása
A Paksi Atomerőmű ZRt.-nél a reaktorblokkok élettartam-növelésének előkészítése folyamatban van. A társadalom és az üzemeltetők
közös érdeke, hogy a blokkok a lehető leghosszabb ideig, az elérhető legnagyobb biztonsággal működjenek. A reaktorok működése
szempontjából meghatározó a primer hűtőkör, ahol részletesen fel kell tárni a kontamináció-dekontamináció és a korrózió-korrózióvédelem kapcsolatrendszerét. A kutatómunka keretében kiemelkedő jelentőséggel bír a gőzfejlesztők korróziós állapot felmérése, illetve új
kémiai dekontaminációs technológiák fejlesztése.
A tanszék munkatársa, Nagyné Szabó Andrea a Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézetével aláírt együttműködési
szerződés keretében ebben a kutatásban vezető szerepet kapott.
Megbízó: Paksi Atomerőmű ZRt.
Cél: Az atomerőmű primer hűtőkörében lezajló kontaminációs-dekontaminációs és korróziós folyamatok vizsgálata.
Tanszéki feladatok: szakirodalom feldolgozás, mérési eredmények kiértékelése, összehasonlító elemzése
Partnerek: Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet
Kontakt személy: Nagyné Dr. Szabó Andrea egyetemi adjunktus, nszaboa@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Baja, B.-Varga, K.-Szabó Nagy, A.-Németh, Z.-Kádár, P.-Oravetz, D.-Homonnay, Z.-Kuzmann, E.-Schunk, J.-Patek, G.: Long term
trends in the corrosion state and surface properties of the stainless steel tubes of steam generators decontaminated chemically
in VVER type nuclear reactors. In: Corr. Sci., 2009. 2831-2839. o.
Bencze A.-Berta M.: Plazmafluktuációk és turbulens áramlások fúziós plazmákban. In: NUKLEON elektronikus folyóirat
(http://mnt.kfki.hu/Nukleon/download.php?file=Nukleon2_2_32_Bencze.pdf)
Berta, M. [et al.]: EDICAM fast video diagnostic installation on the COMPASS tokamak. In: Fusion Engineering and Design, 2010.
3-4. sz. 370-373. o.
Giczi F.-Pellet S.: Gyermekeken végzett CT vizsgálatok sugárvédelmének optimálása. A Magyar Biofizikai Társaság XXIII. Kongresszusa, Pécs. 2009. augusztus 23-26.
Pellet, S.-Kanyár, B.-Zagyvay, P.-Solymosi, J.-Bujtás, T.-Fehér, I.-Giczi, F.-Deme, S.-Uray, I.: Radiation protection training. Twenty
year experience in Hungary. IRPA 12. 12th International Congress of the International Radiation Protection Association (Buenos
Aires, Argentina) October 19-24. 2008. Proceedings (on CD-ROM).
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Szabó Nagy, A.-Varga, K.-Baja, B.-Németh, Z.-Oravetz, D.-Homonnay, Z.-Kuzmann, E.-Schunk, J.-Patek, G.: Comprehensive investigation of the corrosion state and surface properties of the stainless steel tubes of steam generators. In: Nova Biotechnologica (Ed. M. Pipíska, M. Horník). Trnava: University of SS. Cyril and Methodius, 2009. 231-237. o.
Vano, E.-Gallego, J. J.-Pellet, S.-Nemes, B.-Fernández, J. M.-Giczi, F.: Influence of the X-ray system on patient doses in vascular
radiology: results of a bicentric European study. Proceedings of CIRSE 2009. Congress of the Cardiovascular and Interventional
Radiological Society of Europe (Lisbon, Portugal) September 19-23. 2009.

A tanszék 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszköze
Az eszköz megnevezése
Alacsony nyomású kisülési cső
Langmuir-szondákkal

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Alacsony ionizáltsági fokú plazma sűrűségének és hőmérsékletének meghatározása, méréstechnika-fejlesztő eszköz.

47

MECHATRONIKA ÉS GÉPSZERKEZETTAN TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Horváth Péter PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: horvathp@sze.hu
	Telefon: (96) 506-493
	Honlap: http://mgt.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Triesz Péter egyetemi tanársegéd, Ráblné Surányi Zsuzsanna igazgatási ügyintéző, Törőcsik Dávid egyetemi tanársegéd, Kovács Gáborné egyetemi adjunktus, Dr. habil Bukoveczky György PhD. egyetemi docens, Bider Zsolt egyetemi tanársegéd, Dr. Balogh Tibor PhD.
egyetemi docens, Menyhártné Baracskai Melinda egyetemi tanársegéd, Dr. Horváth Péter PhD. egyetemi docens, Szalai Péter egyetemi
tanársegéd, Nagy Attila tanszéki mérnök, Dr. Rácz Péter PhD. egyetemi adjunktus, Dr. habil Molnárka Győző PhD. egyetemi docens,
Dr. Iró Béla főiskolai docens

Kutatási területek
elektroaktív polimerek, szenzorok (optikai) fejlesztése, gördülőcsapágyazások élettartam vizsgálata, gépészeti mérések, csavarkötés vizsgálata, felütközési jelenségek rotorokban, forgácsolóerők aktív csökkentése, kapcsolt hő és áramlástani problémák modellezése

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék jogelődje, az Általános Gépészeti Osztály 1974-ben alakult. Jelenlegi nevét 2007-től az Alkalmazott Mechanika Tanszék kiválása - óta használja. A tanszék a mechatronika, gépszerkezettan, valamint a hő-és áramlástan tudományterületeket műveli. Ezen belül
elektroaktív polimerek alkalmazásainak kutatásával, szenzorok fejlesztésével, gépészeti mérésekkel (erő, feszültség, elmozdulás, stb.),
gördülőcsapágyazások élettartam vizsgálatával, csavarkötés vizsgálatával, rotorok felütközési jelenségeivel, forgácsolóerők szabályozásával történő aktív csökkentésével, mezőgazdasági gépészeti, valamint kapcsolt hő és áramlástani problémák modellezésével foglalkozik.

A tanszék legfőbb kutatási projektje 2009-ben
Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása (ENTALSZE)
A 2009-2011-ig tartó projektben tanszékünk irodalomkutatással, tapasztalatcserével, szimulációs és mérési feladatokkal foglalkozik.
Célja: egy aktuátor és egy szenzor prototípusának megalkotása.
Projektpartner: az ENTAL Kft.
Témavezető: Dr. habil Molnárka Győző PhD. egyetemi docens, molnarka@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Gyimesi, F.-Füzessy, Z.-Borbély, V.-Ráczkevi, B.-Molnár, Gy.-Citrovszky, A.-Nagy, A. T.-Molnárka, Gy.-Lotfi, A.-Nagy, A.-Harmati, I.-Szigeti, D.: Half-magnitude extensions of resolution and field of view in digital holography by scanning and magnification. In: Applied Optics, 2009. 31. sz. 6026-6034. o.
Horváth P.: Hajtórúd repesztésének egyszerűsített mechanikai modellje. In: A Jövő Járműve, 2009. 3-4. sz. 13-15. o.
Horváth, P.-Nagy, A.: Optical torque sensor development. MECHATRONICS 2009 Conference (Luhacovice)
Izrael, G.-Bukoveczky, J.-Gulan, L.: Assessment of fatigue limit stages of supporting modules of mobile working machines in design process. (konferencia kiadvány)
Lotfi, A.-Molnárka, G.: Optimal Design in Extrusion Process using Adaptive Finite Element Method. In: AIP Conf. Proc., 2009.
1168. sz. 324-328. o.
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Rácz, P.-Szüle, Zs.: Analysis of Correlation between the Looseness Degree of Soil and the Travel Speed of the Tilling Combination.
In: Acta technologica agriculturae, 2009. 6-8. o.
Rácz, P.-Szüle, Zs.-Szabó, I.: Relationship between the looseness of soil and the electric conductivity. In: Research in Agricultural
Engineering, 2009. 136-140. o.

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
SPIDER8 Mérési adatgyűjtő
QUANTUM Mérési adatgyűjtő
Különféle erő, nyomaték, elmozdulás
(induktív, lézeres, ultrahangos,
örvényáramú), szögelfordulás,
hangnyomás és gyorsulás mérő szenzorok
ANSYS (5 fős licensz)

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Szenzorok jelének feldolgozása, megjelenítése
Szenzorok jelének feldolgozása, megjelenítése
Fizikai mennyiségek villamos úton történő mérése

Végeselem program, hő, áramlástan, mechanika, villamos és mágneses terek szimulációjára
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INFORMATIKA TANSZÉK
Tanszékvezető neve:

Dr. Sziray József CSc. egyetemi docens
2010. szeptember 1-től:
Dr. Pozna Claudiu Radu PhD. egyetemi docens
Elérhetőség:
E-mail: sziray@sze.hu
	Telefon: (96) 503-486
http://ivi.sze.hu/main.php?szervegys=in

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Varjasi Norbert egyetemi tanársegéd, Dr. Kiss Jenő egyetemi adjunktus, Bauer Péter egyetemi adjunktus, Dr. Kovács János PhD. egyetemi docens, Gaul Géza egyetemi adjunktus, Heckenast Tamás egyetemi adjunktus, Bőhmné Machinek Gizella gazdasági ügyintéző, Hatwágner Ferenc Miklós egyetemi tanársegéd, Dr. Csonka Béla egyetemi adjunktus, Dr. Jámbor Attila főiskolai docens, Dr. Sziray József
CSc. egyetemi docens, Dr. Égertné Dr. Molnár Éva főiskolai docens, Molnár Csaba tanszéki mérnök, Dr. Erdős Ferenc PhD. egyetemi
docens, Galli Richárd egyetemi tanársegéd, Varga Ágnes egyetemi tanársegéd
A képen nem szerepel: Dr. Benyó Balázs CSc. egyetemi docens, Prof. Dr. Edelmayer András DSc. kutatóprofesszor, Dr. Harangozó József
CSc. egyetemi docens, Horváth Zsolt tanszéki mérnök, Prof. Dr. Keviczky László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Kovács Katalin
egyetemi tanársegéd, Orbán Gabriella egyetemi adjunktus, Dr. Raffai Mária PhD. főiskolai tanár

Kutatási területek
valós idejű szoftver rendszerek, biztonságkritikus számítógép-rendszerek, orvos-genetikai diagnosztika, ENUM eljárás

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1990-ben alakult tanszék az Informatikai és Villamosmérnöki Intézethez tartozik, elsődleges tevékenysége az egyetem műszaki
informatika BSc és MSc szakos hallgatóinak képzése. Alapvető oktatási irányultsága az összetett információs rendszerek fejlesztése,
alkalmazása és szervezése területén nyilvánul meg. Ezen kívül alapozó informatikai tárgyak, mint pl. szoftver-technológia, számítógéparchitektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok is a tanszék profiljába tartoznak. Ugyancsak a tanszéken került bevezetésre
a szoftver-verifikációs, szoftver-tesztelési témakör intenzív oktatása, amelyet jelenleg csak a Széchenyi István Egyetemen a tanszéken
oktatnak az országban. A tanszék részt vesz az egyetemen folyó doktori képzésben is.
A tanszék kutató-fejlesztő tevékenysége, publikációs munkája az alábbi tudományterületekre terjed ki:
– számítógépes információs rendszerek szervezése, törvényszerűségeik kutatása;
– üzleti folyamatok újjászervezése (Business Process Reengineering -BPR);
– a különféle vállalatok-ágazatok irányítási algoritmusainak tudományos vizsgálata;
– szoftver-fejlesztési minőségbiztosítás;
– biztonságkritikus számítógéprendszerek;
– szoftver-verifikáció és -validáció, szoftver-tesztelés;
– objektum-orientált fejlesztési technológiák;
– számítógéppel segített szoftverfejlesztés (CASE);
– elektronikus adatforgalom (EDI), elektronikus üzletvitel (E-business);
– hálózati rendszerek adatbiztonsága;
– internetes fejlesztéstechnológiák.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Valós idejű szoftver rendszerek fejlesztése (Real Time Java nyelv alkalmazása)
A 2008-2010 között elvégzendő kutatás elsőrendű célja valós idejű beágyazott rendszerek fejlesztése.
A tanszék a projekt megvalósításához valós idejű Java, Real Time Specification for Java (RTSJ) és párhuzamos programozás, ütemezés és
szinkronizáció feladatokkal járult hozzá.
Projektpartner: az IBM Magyarország Kft. (Budapest)
Témavezető: Dr. Sziray József CSc. egyetemi docens, sziray@sze.hu
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2. Biztonságkritikus számítógép-rendszerek funkcionális verifikálása
Az 1998-ban indult kutatás ma is zajlik a tanszéken. Célja biztonságkritikus szoftverrendszerek tesztelése verifikálása és validálása, valamint hardverrendszerek hibavizsgáló tesztjeinek számítógépes tervezése.
E kutatásban szoftverteszteléssel, CMOS áramkörök teszttervezésével, hiba szimulációval, NP-teljes számítási komplexitás kezelésével,
algoritmuselmélettel és számításelmélettel járul hozzá.
Projektpartnerek a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, a Prolan Kft. (Budakalász), a Thales Ausztria AG Wien és
a Thales Kft. (Budapest)
Témavezető: Dr. Sziray József CSc. egyetemi docens, sziray@sze.hu
A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bányász, Cs.-Keviczky, L.: Pole-placement constraints using LQ controller design. 3. Int Conf on Modeling, Simulation and Applied
Optimization (Sharjah, UAE) CD.
Benyó, B.: Business Process Analysis of NFC-based Services. In: Proceedings of IEEE 7th International Conference on Computational
Cybernetics (CCC2009). (Palma de Mallorca, Spanyolország) Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2009. 75-79. o.
Benyó, B.-Szilágyi, L.-Haidegger, T.-Kovács, L.-Dobó-Nagy Cs.: Detection of the root canal’s centerline from dental micro-CT
records. 31st Annual Int’l Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. (Minneapolis, USA) Piscataway:
IEEE Press, 2009. 3517-3520. o.
Dobó-Nagy, Cs.-Kovács, A.-Szilágyi, L.-Benyó, B.: Characterization of root canal curvatures by description of the axis based on
microCT imaging. 4th Annual SkyScan User Meeting. (Ghent, Belgium) 87-89. o.
Keviczky, L.-Bányász, Cs.: A formal generalization of the Youla-parametrization for multivariable plants. European Control Conf.
(Budapest) 779-783. o. (CD).
Major, P.-Hesz, G.-Szlávecz, Á.-Völgyes, D.-Benyó, B.-Németh, G.: Local energy scale map for NanoPET/CT system. Proceedings of
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference. (Orlando, USA)
Szilágyi, L.-Szilágyi, S. M.-Benyó, B.-Benyó, Z.: Application of Hybrid c-Means Clustering Models in Inhomogeneity Compensation and MR Brain Image Segmentation. 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems. (Aalborg, Dánia)
Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2009 204-209. o.
Sziray, J.: A Computational Model for Inference Chains in Expert Systems. IEEE International Conference on Intelligent Engineering
Systems (Barbados) 58-59. o.
Sziray J.: Bevezetés a Java programozási nyelvbe. Budapest: LOGSOFT, 2009. 96 o.
Sziray J.: Bevezetés a szoftver-technológiába. Budapest: LOGSOFT, 2009. 161 o.
Sziray, J.: Switch-Level Test Calculation for CMOS Circuits. IEEE 10th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV-09). (Austin, Texas, USA) 58-65. o.
Sziray, J.: Transistor-Level Test Calculation for CMOS Circuits. IEEE 7th International Conference on Computational Cybernetics.
(Palma de Mallorca, Spain) 85-90. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: CONFENIS ERP-rendszerek nemzetközi konferencia 2009
A konferencia célja: A konferencia alapvető célja az volt, hogy az öt földrész 22 országából érkező résztvevők bemutassák kutatási eredményeiket a vállalati információrendszerek (ERP) területén.
A konferencia időpontja: 2009. október 28-30.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Informatika Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 61
Hazai résztvevők száma (fő): 40
Külföldi résztvevők száma (fő): 35
Honlap: http://www.gikof.hu/konferencia.htm

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
SAS statisztikai adatbányászási
és döntéstámogató szoftverrendszer
Business Objects

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Vezetéselmélet, statisztika, mesterséges intelligencia
Szoftver, kutatás-fejlesztés, oktatás
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KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: marosne@sze.hu
	Telefon: (96) 503-495
	Honlap: http://rs1.sze.hu/KV

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Varga Zoltán egyetemi docens, Szauter Ferenc egyetemi tanársegéd, Polák József tanszéki mérnök, Beke Péter egyetemi adjunktus,
Titrik Ádám egyetemi tanársegéd, Csintalan Zoltán egyetemi adjunktus, Dr. Lakatos István PhD. egyetemi docens, Horváthné Verebélyi
Erzsébet ügyviteli alkalmazott, Veres László tanszéki mérnök, Dr. Bozóky László főiskolai docens, Hegedűs Imre műszaki alkalmazott,
Dr. Döme Béla egyetemi adjunktus, Dr. Kugler Lajos tudományos munkatárs, Lőrincz Illés egyetemi tanársegéd, Dr. Nagy Vince CSc.
egyetemi docens
A képen nem szerepel: Nagy-György Péter ügyvivő-szakértő, Orbán Tamás tanszéki mérnök

Kutatási területek
személygépjárművek, közúti balesetek indepth elemzése, járműfenntartási stratégia, közúti és vasúti járművek

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Tanszék jogelődje már a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításakor működött. A Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
az autók és a kötöttpályás járművek üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó témakörök oktatásával és tudományos kutatásával
foglalkozik. A szakterület felöleli a járműszerkezetek, a belső égésű motorok, a járműdiagnosztika és -vizsgálat, a járművillamosság és
-elektronika, a járműinformatika, a járművek közlekedésbiztonsága és minősítése, a fenntartás-javítás és karbantartás technológiák
laboratóriumi és üzemi folyamatait, valamint közlekedés hatósági követelményeit.
A tanszék a gépész-, közlekedés- és a mechatronikai mérnöki, valamint a műszaki szakoktató és műszaki menedzser alapképzési szakok,
továbbá a járműmérnöki és a logisztikai mérnöki mesterképzési szakok oktatásában vesz részt.
A tanszék által működtetett laboratóriumok: Járműszerkezetek, Járműfenntartás, Járműdiagnosztika, Járművillamosság és elektronika,
Közúti fékrendszerek, Vasúti járművek.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Magyarországi tehergépjármű balesetek elemzésére alkalmas moduláris platform kifejlesztése és bevezetése
A két és fél évet felölelő, 2009-től 2011-ig tartó kutatás célja balesetelemző irodalomkutatás és feldolgozó szoftver fejlesztése. A tanszék
a projektben irodalomkutatással és algoritmusfejlesztéssel vesz részt.
Projektpartnerek: az e-Grade Kft-t, a Prof-e Kft-t, a Balesetkutató és Balesetelemző Nonprofit Kft-t, valamint az MKFE.
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu
Szakmai vezető: Dr. Lakatos István PhD. egyetemi docens
2. A minta rendszermodell kifejlesztése
A 2006-2010-ig tartó kutatás alapvető célja stratégiai célú járműtelepi minta rendszermodell kifejlesztése. A tanszék a projektről kutatási
jelentést készít.
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu
Szakmai vezető: Dr. Döme Béla egyetemi adjunktus
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3. A kifejlesztett minta rendszermodell tervekbe foglalása
A 2008-2010-ig tartó projekt célja a járműtelepi specifikációkkal a minta rendszermodell tervekbe foglalása. A tanszéken a projektről
kutatási jelentés készül.
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu
Szakmai vezető: Dr. Döme Béla egyetemi adjunktus
4. Közúti- vasúti üzemhez kopási kerékprofil kifejlesztése
A 2003-tól folyamatosan futó kutatás alatt elérendő cél a kerék és sínkopások csökkentése, valamint a kisiklás elleni biztonság növelése.
A kutatásról a tanszéken jelentés készül.
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu
Szakmai vezető: Dr. Bozóky László főiskolai docens

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb mű
Entwicklung eines Muster- Systemmodells für Fahrzeugdepots. 10. Int. Schienenf. Tagung TU Dresden 20-23. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1.
A konferencia címe: 40. Autóbusz Szakértői Tanácskozás
A konferencia célja: Az autóbuszokat, főegységeket és járműszerkezeti elemeket gyártók, beszállítók, fejlesztők és az üzemeltetők számára az aktuális feladatok, problémák megvitatása.
A konferencia időpontja: 2009. szeptember 3-4.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 28 db
Hazai résztvevők száma (fő): 40 fő
Honlap: http://uni.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1038&Itemid=65
2.
A konferencia címe: Közlekedésbiztonsági Szakértői Tanácskozás, Gyakorlati Bemutató
A konferencia célja: A magyarországi közlekedésbiztonság javítása és a baleset megelőzés fokozása
A konferencia időpontja: 2009. november 11.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 6 db
Hazai résztvevők száma (fő): 6 fő

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
National Instruments mérőezköz készlet
Solid Edge ST 2
Technomatix digitális gyártási laborcsomag

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Számítógéphez csatlakoztatható mérési adatgyűjtő modul, kinematikai, dinamikai,
hőtechnika, elektromos jellemzők mérésére alkalmas modulokkal
3 dimenziós parametrikus tervezőrendszer, egyszerűsített végeselem modellel
Gyár- és gyártervezési szimulációs szoftver ergonomiai vizsgálati modullal kiegészítve
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MATEMATIKA ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: horvathz@sze.hu
	Telefon: (96) 503-647
	Honlap: http://math.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Környei László PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Hetényi Tamás PhD. ügyvivő-szakértő, Fehérvári Arnold tanszéki mérnök, Pusztai Pál egyetemi adjunktus, Simonné Szabó Klára egyetemi adjunktus, Fülep Dávid egyetemi tanársegéd, Marek Mária igazgatási
ügyintéző, Dr. Kallós Gábor PhD. egyetetmi docens, Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, Lukács Antal egyetemi adjunktus,
Dr. Marton Lászlóné egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Gáspár Csaba DSc. egyetemi tanár, Dr. Molnárka-Miletics Edit Mária egyetemi
adjunktus, Hajba Tamás egyetemi adjunktus, Horváth Gábor egyetemi adjunktus, Pukler Antal egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Ács László egyetemi adjunktus, Dr. Csík Árpád György PhD. egyetemi docens, Dr. Harmati István PhD.
egyetemi docens, Horváth Tamás egyetemi tanársegéd, Krankovits Melinda egyetemi tanársegéd, Dr. Lotfi Abdelhakim PhD. egyetemi docens, Szalay Krisztina egyetemi adjunktus, Dr. Szörényi Miklós főiskolai docens, Dr. Takács Gábor PhD. egyetemi adjunktus

Kutatási területek
matematikai modellezés, numerikus módszerek, differenciálegyenletek, véges elem módszerek, véges térfogat módszerek, áramlási
számítások, háló nélküli módszerek, automatizált optimalizálás

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapítása óta létezik. Jelenlegi formájában 2004 óta működik. A Matematika és Számítástudomány Tanszéken folyó kutatások általában valós, ipari illetve alkalmazott, interdiszciplináris tudományos
témák alapján szerveződnek. Az elért eredmények döntő hányada a fejlesztést követően gyakorlati alkalmazásra, illetve nemzetközi
szakfolyóiratokban történő publikálásra kerül. A tanszék fontos törekvése, hogy a kutatási és alkalmazási eredményeit bevezesse
az oktatásba.
Főbb kutatási területek:
• Ipari, valamint természetben lejátszódó folyamatok matematikai modellezése és elemzése
• Differenciál- és integrálegyenletek numerikus megoldása és kvalitatív szempontból való elemzése
• Numerikus módszerek fejlesztése és alkalmazása mérnöki problémák megoldására
• Véges elem módszerek (FEM) kutatása
• Véges térfogat módszerek, áramlási számítási módszerek (CFD) fejlesztése
• Számítógépes szimulációk. FEM és CFD módszerek ipari alkalmazása, az alkalmazott módszerek fejlesztése
• Párhuzamos numerikus algoritmusok, nagyteljesítményű számítások (HPC)
• Adatbányászat, kollaboratív szűrés
• Úthálózatok forgalmának számítógépes szimulációja, biztonságkritikus utak vizsgálata
• Operációkutatás matematikai alapjainak kutatása
• Nemlineáris és globális optimalizálás
• Automatizált optimalizálás komplex szimulációkra, CAD-alapú alakoptimalizálás
• Termelésütemezés optimalizálása
• Komputer algebra, fraktálgeometria
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A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. IJTTR
A 2008-ban indult kutatási projekt célja ugyancsak a járműiparhoz kapcsolódó kutatások végzése. A tanszék a projektben nedves
fékek hőterhelésének számítását és extrém terhelésű mellső futómű lehajlás-vizsgálatát végzi.
Projektpartnerünk a Rába.
Témavezető: Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, horvathz@sze.hu
Honlap: http://jret.sze.hu/
2. OTP-projekt
A 2009-ben lezajlott projekt célja kockázatelemzés elkészítése volt. Tanszékünk nagy adathalmazokra saját kód fejlesztésével hitelminősítési eljárást dolgozott ki.
Projektpartnerünk az OTP (Budapest) volt.
Témavezető: Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, horvathz@sze.hu
3. Szimuláció és optimalizálás (TÁMOP 4.2.2)
A 2009-2011-ig futó projekt célja alapkutatás végzése gyors, korszerű hardvereken alapuló szimulációk kialakítására, komplex
fizikai és termelési rendszerekre. A tanszék feladata párhuzamos programozási módszertanok kidolgozására és a módszertanok
alapján szimulációk saját kódokkal való készítésére, fizikai folyamatok matematikai modellezésére és komplex matematikai modellek numerikus elemzésére terjed ki.
Projektpartnereink a Lehigh University (Betlehem, PA), az ELTE, a HTEC (cég, USA), az University of Graz és a Johannes-KeplerUniversity Linz.
Témavezető: Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, horvathz@sze.hu
Honlap: http://tamop422.sze.hu/
4. EAP kutatás
A 2008-2010-ig tartó INNOREG jellegű kutatás célja az EAP anyagok állapotegyenleteinek felírása, az elektromos erőtér hatására
történő viselkedést leíró matematikai modell felállítása, valamint a deformációk számítására alkalmas algoritmusok kidolgozása
szimulációkhoz.
Projektpartnerünk az ENTAL Kft.
Témavezető: Dr. Lotfi Abdelhakim PhD. egyetemi docens, lotfi@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Andrási, M.-Gergye, T.-Horváth, Z.-Szőcs, K.: Multi-disc Wet Brake System for Heavy Duty Tractors. Proceedings of the 22nd
JUMV International Automotive Conference “SCIENCE AND MOTOR VEHICLES”. (Belgrade)
Gáspár Cs.: Hálónélküli módszerek és alkalmazásuk a Stokes-problémára. In: Alkalmazott Matematikai Lapok, 2009. 1. sz.
207-222. o.
Gáspár, Cs.: Multi-level meshless methods based on direct multi-elliptic interpolation. Special Issue on Large Scale Scientific
Computations. In: Journal of Computational and Applied Mathematics, 2009. 2. sz. 259-267. o.
Horváth, L. T.-Simon, L. P.: On the exact number of solutions of a singular boundary-value problem. In: Differential and Integral Equations, 2009. 7-8. sz. 787-796. o.
Horváth Z.-Takács G.: Kockázatelemzés logisztikus regresszióval nagy adathalmazokon. Kutatási jelentés az OTP Kutatóintézete számára, 2009.
Kallós, G.: The Mystic Number Pi. In: Acta Technica Jaurinensis, 2009. 1. sz. 69-80. o.
Kálmán L.-Pusztai P.: A mohó halmazlefogási heurisztika alkalmazása az elektronikus díjszedési rendszer tervezéséhez. In:
Közlekedésépítési szemle, 2009. 2. sz. 29-33. o.
Takács, G.: Efficient Algorithms for Determining the Linear and Convex Separability of Point Sets. In: Acta Technica Jaurinensis, 2009. 2. sz. 287-310. o.
Takács, G.-Pilászy, I.-Németh, B.-Tikk, D.: Scalable Collaborative Filtering Approaches for Large Recommender Systems. In:
Journal of Machine Learning Research, 2009. 10. sz. 623-656. o.
Szőcs K.-Kárász T.-Saleh H.-Szabó A.-Csöndes M.-Dancs N.-Jánoki M.-Horváth Z.-Rácz I.: A tervezett ellenőrző endoszkópia
értéke az akut gastroduodenalis fekélyvérzés ellátásában. In: Orvosi Hetilap, 2009. 42. sz. 1932-1936. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: MTA VEAB Matematikai Analízis és Alkalmazásai Munkabizottság ülése
A konferencia célja: A régió matematika és analízis alkalmazásaiban dolgozó kutatóinak fóruma
A konferencia időpontja: 2009. május 22.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: MSZT
Elhangzott előadások száma (db): 11
Hazai résztvevők száma (fő): 20
Külföldi résztvevők száma (fő): 1
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MŰSZAKI TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Létray Zoltán PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: letray@sze.hu
	Telefon: (96) 613-684
	Honlap: http://rs1.sze.hu/MT

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Földes Zoltán főiskolai docens, Dr. Létray Zoltán PhD. egyetemi docens, Prof. Dr. Szekeres Tamás CSc. egyetemi tanár, Dr. Nyéki
Lajos PhD. egyetemi docens, Kovács Miklós tanszéki mérnök, Dr. Nagy Tamás főiskolai docens
A képen nem szerepel: Mészáros Adrienn ügyvivő-szakértő, Dr. Mészáros Attila PhD. egyetemi docens, Somogyvári Zsuzsanna igazgatási ügyintéző, Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna főiskolai docens

Kutatási területek
e-learning tananyagfejlesztés, projektmenedzsment, projekttámogatás LMS rendszerrel, projektmenedzsment/szakmai vezetés, képzők
képzése, módszertani képzés, menedzsmentképzés, tréningek, módszertani fejlesztés

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék 1970-ben alakult. A Széchenyi István Egyetemen, illetve jogelődjén négy évtizede folyik műszaki pedagógusképzés, jelenleg a
műszaki szakoktató BSc és a tanár-mérnöktanár MA szakon. A képzés területén a szakmai koordinációs feladatokat, valamint a pedagógiai-pszichológiai tantárgyak oktatását a Műszaki Tanárképző Tanszék látja el.
A tanszék szakmai-tudományos munkája a műszaki pedagógusképzés tartalmi fejlesztéséhez kapcsolódik. Elsősorban a neveléstudományok, kiemelten a műszaki pedagógia területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. Tudományos tevékenységének fő iránya a
korszerű pedagógiai-technológiai eszközök és módszerek kutatása. Ezek közé tartozik az e-learning tananyagfejlesztés és a Virtuális
Tanulási Környezetek kutatása (VTK), a Lifelong Learning módszertani kutatások, a hallgatói Web-használat vizsgálata adat-bányászati
módszerekkel, valamint különböző projektek szakmai vezetése.
A tanszék koordinálja a felnőttképzésben az e-learning módszerek alkalmazását, és egyre több pedagógiai tantárgyban alkalmazzák az
e-learning illetve blended-learning megoldásokat. Különösen fontos a Moodle e-learning (LCMS-LMS) rendszer használatának elterjesztése a tanárképzésben és az egyetemi oktatás széles területén. Az elnyert pályázatok keretén belül nagy hangsúlyt fektetünk a képzők
képzésére, az e-learning tananyagfejlesztés módszertani támogatására, az oktató kollégák módszertani képzésére, a menedzsmentképzésre és különböző pedagógiai tréningek tartására.
A tanszék jó szakmai kapcsolatot ápol a hazai műszaki pedagógusképzéssel foglalkozó egyetemek és főiskolák tanárképző intézeteivel,
pedagógiai tanszékeivel és szakközépiskolákkal, valamint a magdeburgi „Otto von Guericke” egyetem mérnökpedagógiai intézetével.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. BME APPI EPT projekt (2006-2010)
A projekt feladatai közé tartozik a web log elemzés, a modellkészítés, és a statisztikai feldolgozás is.
A BME APPI EPT, valamint az SPSS Magyarország közös projektjében partnerként vesz részt.
A projekt célja: Coedu e-learning keretrendszer használatának elemzése.
Munkacsoport tag: Dr. Nyéki Lajos PhD. egyetemi docens, nyeki@sze.hu
2. TAMOP – 4.1.2-08/1/A, B (2009-2010)
A tanszék elsődleges feladatai közé tartozik a tananyagok fejlesztésében való módszertani segítségnyújtás, tréningek tartása, és projektmenedzsment.
Együttműködő partnereink Kecskemét és NYME-SEK.
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A projekt célja: a mesterszakokon folyó tantárgyak tananyag fejlesztése és módszertani továbbképzés, összhangban a Bologna-konform
lineáris képzés stratégiájával.
Projektmenedzser: Dr. Mészáros Attila PhD. egyetemi docens, meszaros@sze.hu
Honlap: http://tamop412ajarmu.sze.hu/ és http://tamop412amuszaki.sze.hu/
3. TAMOP-4.1.2-08/1/C képzők képzése az MTMI képzésekre (2009-2011)
A tanszék feladata a projektben többek között tananyag-fejlesztési és módszertani kompetenciák fejlesztése, tutori, mentori feladatok
gyakorlati alkalmazása, valamint módszertani és konfliktuskezelési tréningek tartása.
A projekt célja: a célcsoport számára e-tananyagfejlesztési, nem formális tanulásirányítási és konfliktuskezelési módszerek elsajátítása.
Szakmai vezető: Dr. Földes Zoltán főiskolai docens, foldes@sze.hu
Honlap: http://tamop412c.sze.hu/
A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Földes Z.: Tanítás vagy tanulásirányítás? In: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában. Budapest: Neveléstudományi
Egyesület, 2009. 57-64. o.
Kovács, M.: Analyzing the efficiency of e-learning based distance education. BMF TMPK, Emlékkonferencia, 2009. Konferencia
kiadvány CD-n
Kovács M.: Pedagógiai szempontok az e-learning alapú képzés minőségbiztosításában. In: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában. Budapest: Neveléstudományi Egyesület, 2009. 51-56. o.
Létray Z.: E-learning a Széchenyi István Egyetemen. I. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet. Budapest: ELTE, 2009.
187-192. o.
Létray, Z.: Functional model for vocational training design. BMF TMPK, Emlékkonferencia, 2009. Konferencia kiadvány CD-n
Létray Z.: Multidiszciplináris modell a szakképzés tervezéséhez. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia (Veszprém) 2009.
170 o.
Mészáros A.: Multidiszciplináris szemléletű képzések a felsőoktatásban dolgozók számára. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia (Veszprém) 2009. 228 o.
Nagy T.: Motivációs és megértést segítő eljárások a mérnöktanár hallgatók pedagógiai gyakorlatain. BMF TMPK, Emlékkonferencia, 2009. Konferencia kiadvány CD-n
Nyéki, L.: Analysing LMS Usage of Distance Learning Students. BME LOGOS Open Conference, 2009.
Nyéki L.: Távoktatásos hallgatók LMS használatának jellemző sajátosságai. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia (Veszprém)
2009. 181 o.
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TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Borbély Gábor CSc. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: borbely@sze.hu
	Telefon: (96) 503-467
	Honlap: http://ta.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens, Mórocz Tamás tanszéki mérnök, Mészáros István tanszéki mérnök, Dr. Kuczmann Miklós PhD.
egyetemi docens, Fehér András egyetemi adjunktus, Derka István egyetemi tanársegéd, Dr. Lilik Ferenc főiskolai docens, Dr. Lencse
Gábor PhD. egyetemi docens, Vári Péter egyetemi adjunktus, Gombárné Kelemen Krisztina egyetemi tanársegéd, Scheily Miklósné
igazgatási ügyintéző, Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, Dr. Borbély Gábor CSc. egyetemi docens, Soós Károly tanszéki
mérnök, Dr. Kolos Tibor főiskolai docens, Gyimesi László tanszéki mérnök, Dr. Wersényi György PhD. egyetemi docens, Bognár Péter
tanszéki mérnök, Kovács Ákos tanszéki mérnök
A képen nem szerepel: Prof. Dr. Szabó Csaba Attila DSc. egyetemi tanár

Kutatási területek
infokommunikációs rendszerek, akusztikai vizsgálatok, digitális többsávos hangrögzítés, antennák és antenna rendszerek, műholdas
távközlés, távközlési hálózatok, digitális hangműsorszórás, optikai hálózatok, rádiófrekvenciás vizsgálatok, elektromágneses kompatibilitás

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék jogelődje már a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításakor létezett, jelenlegi formájában az 1990-es évek eleje
óta működik. A tanszék feladata a távközlés és műsorszórás valamennyi szaktárgyának és néhány általános villamosmérnöki tárgynak
az oktatása, valamint kutatás a fenti szakterületeken.
Kutatási területek, innovációs lehetőségek:
• rádiófrekvenciás áramkör tesztelése, fejlesztése, tanácsadás;
• fejlesztésközi mérések, közös fejlesztés;
• akkreditált laboratóriumban történő megfelelőségi vizsgálatokra való felkészítés;
• sugárzott jelek mérése (30 MHz – 40 GHz frekvenciatartományban);
• klímavizsgálatok;
• EMC szempontból konstrukciós tanácsadás;
• EMC vizsgálatok (egyre bővülő körben);
• UHF antennák tesztelése, vizsgálata;
•m
 érési elrendezések és módszerek fejlesztése a 30 MHz alatti digitális rádióműsorszórási rendszer átviteli tulajdonságainak vizsgálatára;
• elméleti elektrodinamikai vizsgálatok, mágneses terek számítása, modellezése;
• a digitális műsorszóró rendszerek témakörben digitális modulációk, oktatási módszerek, tananyagok kidolgozása.
További kutatási területeink:
• DVB-S műholdas digitális műsorszóró rendszerek;
• DVB-C kábeltelevízió;
• oktatási, továbbképzési tananyagok kidolgozása a digitális szolgáltatású kábeltelevíziós rendszerekre való átállásra felkészítés céljából;
• DVB-T földi digitális műsorsugárzás bevezetésének és továbbfejlesztésének feladatai;
• kommunikációs rendszerek modellezése és szimulációja;
•ú
 j hálózati technológiák vizsgálata, különösen, de nem kizárólag VoIP és IPv6 technológiák alkalmazása, minőségvizsgálata, IPv4
és IPv6 együttműködése;
• épületen belüli WLAN lefedettség biztosítása;
• IPv6 hálózatok biztonsági kérdései;
• jövőbeni hálózati technológiák vizsgálata;
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• az emberi hallás vizsgálata, különösképpen a fejhallgatós beszéd és zenei átvitel tulajdonságaira, lehetőségeire (irányinformáció és
térhallás);
• a beszéd és más akusztikai jelek információtartalma, annak szerepe és átviteli módjai, beleértve a különböző bitsebesség-csökkentő
tömörítési eljárásokat;
• a digitális hang- és képkódolási eljárások minőségi vizsgálatai.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. OTKA K75711 Számítási intelligencia algoritmusok, rendszerek és modellek
A 2009-től 2012-ig tartó kutatási projekt fuzzy szabálybázisos modellekre irányul és különböző intelligens módszerek segítségével történő tanuló algoritmusokkal foglalkozik.
Témavezető: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu
2. TéT (román-magyar kormányközi)
A 2008-2009-es években megvalósult projekt célja a hiszterézis karakterisztika modellezése volt. A tanszék feladata a modellalkotás és
térszámításba történő illesztés volt nemlineáris mágneses problémák megoldása céljából.
Témavezető: Dr. Kuczmann Miklós PhD. egyetemi docens, kuczmann@sze.hu
3. TÉT CZ-13/08 Nagy rendszerek modellbonyolultsága (Nagy fuzzy szabály alapú rendszerek és neurális hálózatok modellbonyolultsága)
A 2009-2010-es években megvalósuló projekt célja fuzzy és magfüggvényes modellek, NN rendszerek, modellek és algoritmusok (uniform) bonyolultságvizsgálata, a különböző módszerek összehasonlítása, a kétfajta soft computing megközelítés közötti kapcsolatok,
azonosságok feltárása.
Projektpartnerek a Cseh Tudományos Akadémia és a Számítógép-tudományi Intézet.
Témavezető: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu
4. T-Kábel műholdas műsorszolgáltatás minősítése (DVB-S2)
A 2008-2009-ig tartó projekt célja műsorszolgáltatás vételtechnikai paramétereinek és minőségi jellemzőinek vizsgálata volt. A tanszék
vizuális és műszeres mérésekkel, valamint MPEG2-TS bitráta mérésekkel vett részt a kutatási projektben.
Projektpartnerek a T-Kábel és a T-Home voltak.
Témavezető: Dr. Borbély Gábor CSc. egyetemi docens, borbely@sze.hu
5. Adattovábbítás DVB-T rendszeren
A 2008-2010-ig futó projekt célja a DVB-T set-top-boxok konfigurálása és azok programjának frissítése. A tanszék projektfeladata a
műszaki lehetőségek feltárása, rendszerterv összeállítása, valamint működő szolgáltatás létrehozása.
Projektpartner az Antenna Hungária Rt.
Témavezető: Dr. Borbély Gábor CSc. egyetemi docens, borbely@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Farkas, M.-Földesi, P.-Botzheim, J.-Kóczy, T. L.: Approximation of a Modified Traveling Salesman Problem Using Bacterial Memetic Algorithms. In: Towards Intelligent Engineering and Information Technology. Berlin; Heidelberg: Springer, 2009. 607-625. o.
Kovács, G.-Kuczmann, M.: Simulation of a developed magnetic flux leakage method. In: Pollack Periodica, 2009. 2. sz. 45-56. o.
Kuczmann, M.: Nonlinear finite element method in magnetism. In: Pollack Periodica, 2009. 2. sz. 13-24. o.
Marcsa, D.-Kuczmann, M.: Motional finite element simulation of a single-phase induction motor. In: Pollack Periodica, 2009. 2. sz.
57-66. o.
Pólik, Z.-Kuczmann, M.: Finite element simulation and development of a radio frequency inductor. In: Pollack Periodica, 2009. 2.
sz. 25-36. o.
Wersényi Gy.: Új típusú fülhallgatók objektív és szubjektív kiértékelése. In Híradástechnika, 2009. 1-2. sz. 29-36. o.
Wersényi Gy.: Zajártalom-vizsgálatok a közlekedésben és mobil zenekészülékek alkalmazásában. In: Híradástechnika, 2009. 7-8.
sz. 2-12. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: Digitális átállás
A konferencia célja: A digitális földfelszíni televíziós műsorszórás
A konferencia időpontja: 2009. november 26.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Távközlési Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 11
Hazai résztvevők száma (fő): 11

A tanszék által 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték
feletti eszközök
Az eszköz megnevezése
Hangstúdió, digitális hangszerekkel,
keverőpulttal, sokcsatornás digitális
keverési és rögzítési lehetőséggel
Optikai spektrumanalizátor,
szélessávú optikai adó
Hibrid (optikai-koaxiális) kábeltelevíziós hálózat
Kathrein MSK-200
CW-4812 ASI & QAM TS Analyzer

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
sokcsatornás zenei felvételek készítése, szerkesztése és rögzítése, akusztikai mérések végzése
WDM optikai szűrők mérése
KTV mérések optikai és koaxiális hálózati elemekkel, menedzselt hálózat alkalmazása, oktatás
és kutatás
Analóg és digitális jelek műszeres és vizuális vizsgálata, (DVB-T, S/S2, C, analóg TV és rádió),
földi, kábeles és műholdas műsorszolgáltatás keretein belül.
ASI és DVB-C rendszerből származó MPEG2-TS-ek vizsgálata
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CW-4262 QAM modulátor
(single, IP bemenettel)
CW-4971 QPSK demodulátor
Quad DVB-S és DVB-S2 vételhez
(gigabites IP, FTA)
CW-4973 QAM demodulátor
Quad (gigabites IP, FTA és CI)
CW-4976 OFDM demodulátor
Quad (gigabites IP, FTA és CI)
CW-4951 IP Remultiplexer & Streamer
Quad négy független IP kimenettel
TIMS-301C PC vezérelt oktatórendszer + EVAL-16 KIT
Nagyteljesítményű számítógép
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IP platformon előállított MPEG2-TS visszatáplálása DVB-C rendszerbe. QAM moduláció vizsgálata digitális kábeltelevíziós rendszerben
Digitális műholdas műsorszolgáltatás (DVB-S/S2) alapsávi vizsgálata
Digitális kábeltelevíziós műsorszolgáltatás (DVB-S/S2) alapsávi vizsgálata
Digitális földfelszíni műsorszolgáltatás (DVB-T) alapsávi vizsgálata
MPEG2-TS-ek remultiplexálása, valamint ennek hatása az eredeti forrásokból származó
TS-ekre
analóg és digitális modulációk oktatása gyakorlati méréseken keresztül
Elektromágneses terek numerikus analízise

Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar
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GAZDASÁGI ELEMZÉSEK TANSZÉK
Tanszékvezető neve:

Dr. Szalka Éva PhD. egyetemi docens
A Tanszék 2010. április 1-jén alakult a Dr. Rechnitzer
János által vezetett Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék egy részének és a Dr. Solt Katalin átlal
vezett Gazdálkodástudományi Tanszék egy részének
az összevonásából.
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: szeva@sze.hu
	Telefon: (96) 503-400/3597
	Honlap: http://get.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Dusek Tamás PhD. egyetemi docens, Dr. Farkas Szilveszter PhD. egyetemi docens, Dr. Limpók Valéria PhD. egyetemi tanársegéd,
Dr. Szalka Éva PhD. egyetemi docens, Dr. Bálint Dénes főiskolai docens, Tóth Árpád PhD. hallgató, Csaplárné Dr. Zsidai Valéria egyetemi adjunktus, Dr. Reisinger Adrienn PhD. egyetemi tanársegéd, Dr. Sziva Miklós főiskolai docens, Dr. Kovács Gábor PhD. egyetemi
adjunktus
A képen nem szerepel: Dr. Kiss Árpád PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Koltai Judit Petra PhD. egyetemi tanársegéd, Nemes Jánosné óraadó, Stion Zsuzsa egyetemi tanársegéd, Vaszari Istvánné igazgatási ügyintéző

Kutatási területek
makrogazdasági folyamatok, pénzügyi tervezés, piac-elemzés, számítógépes adatelemzés, pénzügyi tervezés és elemzés, cégérték, viselkedési pénzügyek, önkormányzati pénzügyek, vállalatértékelés, nemzetközi számviteli előírások, befektetési kockázatvállalás, részvénypiac, területi elemzések

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. A helyi önkormányzatok lokális forrásbevonási potenciálja
A kutatás célja a lokális forrásoknak a helyi önkormányzatok finanszírozásában betöltött szerepének feltárása; a fontosabb elméleti összefüggések leírása és modellezése; a jelenlegi magyarországi gyakorlat kritikus elemzése, illetve megoldási alternatívák felvázolása volt
a hazai önkormányzatok forrásbevonási stratégiáját illetően. A kutatócsoport tagjai voltak: Dr. Limpók Valéria egyetemi tanársegéd és
Szabó István PhD. hallgató.
Témavezető: Dr. Kovács Gábor PhD. egyetemi adjunktus, kovacsg@sze.hu
2. Pénzügyi tervezés és elemzés, scenario analízis, új projekt megvalósíthatósága pénzügyi oldalról
A 2009-ben folyó kutatás célja a cégérték és az ágazat vizsgálata volt.
A projekt megbízója az ILSA- Nemzetközi Lean Sigma Szövetség volt.
Kapcsolat: Dr. Bálint Dénes főiskolai docens, balindt@sze.hu és Tóth Árpád PhD. hallgató, totha@sze.hu
3. Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Servey (GUESSS Project)
A nemzetközi kutatási program az egyetemi-főiskolai hallgatók vállalkozási készségével és aktivitásával foglalkozik. Magyarország 2006ban kapcsolódott be a projektbe, a Széchenyi István Egyetem hallgatói 2006-ban és 2008-ban töltöttek ki online kérdőívet. 2009-ben a
nemzetközi kutatási jelentés fordítása és a magyarországi adatok feldolgozása történt meg. A kutatás eredményeinek publikálása folyamatban van.
Kapcsolat: Dr. Farkas Szilveszter PhD. egyetemi docens, farkassz@sze.hu és Kovács Norbert egyetemi tanársegéd, kovacsn@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Farkas Sz.: Az alternatív kockázat-áthelyezés (ART) és az integrált tőkeszerkezeti modell kérdőjelei. In: Az Iskolateremtő.: Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére. Pécs: PTE KtK, 2009. 81-98. o.
Kovács G.-Kovács N.-Losoncz M.-Solt K.-Takács D.: A költségvetési és monetáris politika hatása az életbiztosítási piacra. In: Külgazdaság, 2009. 11-12. sz. 60-74. o.
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Limpók V.: Fiatalok munkanélkülisége a dél-olaszországi Calabria régióban. In: Ifjúsági jövőképek és életstratégiák globalizálódott
korunkban c. tanulmánykötet. Komárom: MTA VEAB, 2009. 144-152. o.
Limpók, V.: The influence of the tax competition on the Hungarian and Austrian taxation. In: NISPAcee Annual Conference 2009.
(Montenegro) tanulmánykötet CD formában. 1-9. o.
Reisinger, A.: Citizen participation towards a more effective welfare system, especially the practice of Hungary. CINEFOGO
WP46G Conference Paper No4. cinefogo.cuni.cz internetes megjelenés.
Reisinger A.: Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel - elméleti megközelítések. In: Civil Szemle, 2009. 4. sz. 5-23. o.
Reisinger A.: Szlovák-magyar határon átnyúló oktatási kapcsolatok. In: Határaink mentén. : A szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009. 101-130. o.
Reisinger A.: Településfejlesztő nonprofit szerezetek szerepe a helyi fejlesztéspolitikában a Nyugat-dunántúli régió mintáján. In:
Évkönyv 2009: Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa térfolyamatai - Integráció és diszintegráció. Győr: SzE, 2009. 333-344. o.
Reisinger, A.: The role of the nonprofit organisations in the local development policy. In: 3rd Central European Conference in Regional Science’s (Kosice, Slovakia) CONFERENCE PROCEEDINGS CD. 1263-1281. o.
Solt K.-Kovács G.-Limpók V.: Pénzügytan 2. : Állami pénzügyek. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009. 142 o.
Szalka É.-Dusek T.: Statisztikai példatár 2. Győr: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft., 2009. 151 o.
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MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Józsa László CSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: jozsal@sze.hu
	Telefon: (96) 503-487
	Honlap: http://mmt.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Konczosné Dr. Szombathelyi Márta PhD. egyetemi docens, Dr. Szabó József PhD. egyetemi docens, Prof. Dr. Józsa László CSc. egyetemi
tanár, Süle Edit egyetemi tanársegéd, Knauszné Illés Gabriella tanszéki ügyintéző, Dr. Ercsey Ida PhD. egyetemi docens, Lőre Vendel
egyetemi tanársegéd, Dr. Polyák Zoltánné gazdasági tanár, Gombos Szandra PhD. hallgató, Dr. Keller Veronika PhD. gazdasági tanár,
Eisingerné Balassa Boglárka gazdasági tanár, Dr. Hofer Mara PhD. ny. oktató, Dr. Huszka Péter PhD. egyetemi docens, Sólyom Andrea
PhD. hallgató
A képen nem szerepel: Dr. Bencsik Andrea CSc. egyetemi docens, Dr. Deli-Gray Zsuzsa Orsolya PhD. egyetemi docens, Dr. DernócziPolyák Adrienn PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Élő Gábor PhD. egyetemi docens, Dr. Káldi Judit PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Papp
Ilona PhD. egyetemi docens, Szőrös Krisztina gazdasági tanár, Dr. Tárkányi Eszter PhD. egyetemi tanársegéd

Kutatási területek
marketing, non profit marketing és menedzsment, tudásmenedzsment

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának dékánja a tanszék vezetésével 2004 januárjától Prof. Dr. Józsa László
CSc. egyetmi tanárt bízta meg. Ezzel párhuzamosan a tanszék neve Marketing és Menedzsment Tanszékre váltott, tekintettel a marketing
ismeretek növekvő üzleti jelentőségére. Az új név a marketing orientáció erősödése mellett azt is jelzi, hogy a tanszék az üzleti ismeretek
bővítését, a kar Business School- jellegének erősítését tűzte zászlajára.
Tanszéki stratégiánk fő vonásai a következők:
• A kutatási tevékenység erősítése, a tanszék nemzetközi és hazai publikációs teljesítményének fokozása.
• Az oktatás tartalmi korszerűsítése, a kiscsoportos foglalkozások számának bővítése.
• Filozófiánk az üzleti ismeretek, ezen belül az általános marketing és menedzsment ismeretek alapozó jellegének erősítésével párhuzamosan a specifikus és szintetizáló ismeretek fejlesztése és a gyakorlatorientált oktatás. Ennek érdekében tantárgyi kínálatunkat részben
szűkíteni, részben pedig célirányosan továbbfejleszteni szükséges. Oktató- és kutatómunkánk innovációjával fő célunk a hallgatók tudásának gyarapítása és az egyetemünkön kibocsátott diplomák értékének növelése.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Telefonos elégedettségvizsgálat
Programvezető: Prof. Dr. Józsa László CSc. egyetemi tanár, jozsal@sze.hu
Megbízó: Metro Kereskedelmi Kft.
Feladat megnevezése: Az élelmiszergyártók és kereskedők panaszkezelési gyakorlatának elemzése. Panasz szituáció menedzsment a
kereskedők gyakorlatában – telefonos elégedettségvizsgálat.
A projektben résztvevő munkatársak: Dr. Ercsey Ida PhD. egyetemi docens, ercsey@sze.hu, Dr. Keller Veronika PhD. egyetemi tanársegéd, kellerv@sze.hu
2. CURE
Megbízó: EU
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A projekt célja: Corporate Culture and Regional Embeddedness
A tanszék által a projektben végzett tevékenység, részfeladat: vállalati interjúk, azok dokumentálása, elemzése. Négy alkalommal
nemzetközi workshopon való részvétel.
A projektben résztvevő munkatárs: Konczosné Dr. Szombathelyi Márta PhD. egyetemi docens, kszm@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Ercsey I.: A szolgáltatásgarancia. In: A szolgáltatásmarketing alapkönyve. Bp.: Akad. K., 2009. 147-157. o.
Élő G.-Szabó J.: Új lehetőségek regionális térinformatikai szolgáltatások kifejlesztésére. In: Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai
válság és Magyarország. Veszprém: MTA VEAB, 2009. 488-502. o.
Huszka, P.: Food consumption habits and their change in Hungary between 2004-2009 in particular consideration for crisis in
2008. In: „Oktatás - Tudomány -Társadalom“ című I. Nemzetközi Tudományos Konferencia 2009. (Komárno, Selye János Egyetem)
725-736. o.
Józsa, L.-Eisingerné Balassa B.: Strategic Analysis through the example of the Hungarian sugar market. In: Strategic Management
and Decision Support Systems in Strategic Management Conference Proceedings, 2009. (Subotica, Serbia) 1-9. o.
Józsa, L.-Keller, V.: Analyzing active proneness of small shops’ consumers. 38th EMAC Conference (Nantes) - „Marketing and the
Core Disciplines: rediscovering references?” CD kiadvány
Józsa, L.-Keller, V.: Are small grocery store chains successful in Hungary? The results of an empirical study. In: Recent Advances in
Retailing and Services Science Conference Proceedings, Niagara Falls, Canada, 1-11. o.
Józsa, L.-Pakai, J.: Innovation management: market timing and solution planning. In: Strategic Marketing Management. Cengage,
2009. 289-309. o.
Józsa, L.-Sas, A.: Ethnic marketing - Phantasy or a Real Possibility in Hungary? In: Recent Advances in Retailing and Services Science Conference Proceedings, 2009. (Niagara Falls, Canada) 1-13. o.
Keller, V.: Applying sales promotion strategy among small retailers – Questions of planned empirical research In: 8th International
Marketing Trends Conference
Konczosné Szombathelyi M.: A vállalatok beágyazódottságának szerepe a válság tükrében egy EU-projekt alapján. In: Kautz Gyula
Emlékkötet. Győr: SzE, 2009. 203-209. o.
Konczosné Szombathelyi M.: Hallgatói igények és fogyasztói trendek a hazai felsőoktatási piacon. In: Ifjúsági jövőképek és életstratégiák globalizálódott korunkban. (szerk. Beszteri B.). Komárom: MTA VEAB, 2009. 64-71. o.
Süle, E.: The role of time factor in purchase decisions (ESCP-EAP). 8th International Congress of Marketing Trends, Paris, 2009. www.
escp-eap-eu/conferences/marketing

2009-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1.
A konferencia címe: „TOPMENEDZSMENT A BIZONYTALAN VILÁGBAN” - IV. Cégtalálkozó
A konferencia célja: A IV. Cégtalálkozó a régió gazdasági életében meghatározónak tekintett üzletembereinek, vállalatvezetőinek és
hallgatóink képviselőinek részvételével került megrendezésre.
A panelbeszélgetés keretében az eddigi tapasztalatokat megosztva keresték az új stratégiai válaszokat a bizonytalan gazdasági környezetben. A panelbeszélgetés főszereplői kiemelkedő cégek vezető stratégái voltak, akik döntési kompetencia helyzetben vannak.
A konferencia időpontja: 2009. május 13.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Marketing és Menedzsment
Hazai résztvevők száma (fő): 50
Honlap: http://kgk.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=195&limit=1&limitstart=3
2.
A konferencia címe: Kautz Gyula Tudományos Konferencia
A konferencia célja: A kar névadójának tiszteletére egy olyan tudományos tanácskozást szerveztünk, amely emléket állít a város szülöttének, bemutatva, hogyan tudja a tudomány szolgálni ma azokat a területeket, amelyeken ő tevékenykedett. A rendezvényen a tudomány és a gazdaságpolitika jeles képviselői mondták el véleményüket arról, képes-e a közgazdaságtudomány támogatni a gyakorlati
gazdaságpolitikát.
A konferencia időpontja: 2009. május 18.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Marketing és Menedzsment Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 50
Hazai résztvevők száma (fő): 70
Honlap: http://kgk.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=195&limit=1&limitstart=7

A tanszék 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszköze
Az eszköz megnevezése
Virtuális Kar szoftver

Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Statisztika, hallgató-oktató közötti kommunikáció erősítése
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NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia, egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége: E-mail: ablne@sze.hu
	Telefon: (96) 503-484
	Honlap: http://nkt.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Nádai Julianna PhD. egyetemi adjunktus, Szőke Júlia PhD. hallgató, Dr. Freiberg Björn PhD. egyetemi tanársegéd, Ablonczyné Dr.
habil Mihályka Lívia PhD. egyetemi docens, Dr. Tompos Anikó PhD. egyetemi docens, Dr. Bakonyi István DSc. Prof. emeritus, Dr. Garai
Anna PhD. egyetemi docens, Knauszné Illés Gabriella tanszéki ügyintéző

Kutatási területek
interkulturális-, kultúraközi-, szakmai-, szervezeti kommunikáció, gazdasági terminológia, lexikológiai és lexikográfiai kutatások

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék 2006-ban alakult. Az oktatás mellett a tanszéken jelentős a kutatási tevékenység is. A nyelvtudományokon belül az alkalmazott nyelvészet területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. A tanszék kutatási témái közé tartozik a gazdasági-üzleti szaknyelvi
kommunikáció, a kultúraközi tanulmányok, az interkulturális kommunikáció, a nyelvpolitika és a terminológia. A tanszék széles körű
nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. OPTICOM (Optimisation of Inter-Cultural Communication & Collaboration) 2009-2011
A 2009-2011-ig tartó Creating the Future Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési program célja az osztrák-magyar
határmenti régiók együttműködésének javítása.
A projektrégióban 20.000-30.000 vállalkozás, továbbá számos közintézmény vesz részt a kooperációs folyamatokban. A gazdasági
együttműködés folyamán számos kihívással szembesülnek a felek, amelyek között nem elhanyagolhatók a kulturális különbségek okozta
problémák. Innovatív kooperációs- és kommunikációs technológiák alkalmazása révén, az interkulturális szempontok figyelembevétele
mellett a határon átnyúló üzleti kapcsolatok optimalizálhatóak, és így az össz-régió versenyképessége növelhető.
A tanszék a projektben három fő tevékenységet végez:
– Háttérkutatás a célterületekről. Útmutató készítése a célterületek történelmi, gazdasági, kulturális, politikai jellemzőivel.
–A
 célterületek kulturális jellemzőivel kapcsolatos eddigi kutatások áttekintése. Mennyiségi és minőségi adatok gyűjtése a célterületek kulturális és kommunikációs jellemzőiről (kérdőíves felmérés, interjúk).
– Az eredmények tudományos igényű elemzése, feldolgozása.
Projektpartnerek: Internationalisierunscenter Steiermark (Austria), Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Vas
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Wirtschafsförderungsinstitut (WIFI) der Wirtschaftskammer Österreich, Vienna.
Témavezető: Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia PhD. egyetemi docens, ablne@sze.hu
Honlap: http://opticom.eu
2. Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúrák dialógusa 2006-2009
A 2007-2009 között futó Belső Kutatási Főirány célja a kultúraközi és a szervezeti kommunikáció közötti kapcsolat feltárása volt.
A tanszék a következő feladatokat látta el:
– Háttérkutatás az interkulturális dialógus, a kultúra és a gazdaság kapcsolata témakörében
–K
 érdőíves felmérések/strukturált mélyinterjúk cégeknél. A felmérések a nyelvhasználat, az interkulturális kompetencia és a szakmai készségek szerepét vizsgálják.
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– Kutatási eredmények integrálása a szakmai, szervezeti és nemzeti kultúrákkal, illetve kommunikációval kapcsolatos tantárgyak
programjaiba (interkulturális kommunikáció, menedzser kommunikáció, üzleti tárgyalások, stb.)
– Közös kutatási projektben való részvétel a hasonló profilú, hazai felsőoktatási intézményekkel (Gazdasági és Vállalati Kommunikáció Intézményközi Szellemi Műhely)
A kutatás eredményei a következők:
– Oktatás: megújult tantárgyprogramok az alapképzésben, illetve oktatási segédlet az Interkulturális menedzser kommunikáció
mesterképzési kurzushoz
– Hazai és külföldi tanulmányok, cikkek: 2007: 13; 2008:15; 2009: 20
– Hazai konferencia-előadások:2007: 4; 2008: 6; 2009: 12
– Külföldi konferencia-előadások: 2007: 2; 2008: 4; 2009:5
– Új típusú kapcsolatok több külföldi egyetemmel (pl. közös tanulmánykötet a linzi Johannes Kepler Egyetemmel)
– Kutatási kapcsolatok kiszélesítése.
– A kutatás harmadik évében az eredmények disszeminációja révén meghívás nemzetközi kutatási projektbe (OPTICOM – Optimisation of Inter-Cultural Communication & Collaboration).
Témavezető: Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia PhD. egyetemi docens, ablne@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Ablonczyné Mihályka L.: A gazdasági szaknyelv mint terminus. In: Győri Nyelvi Mozaik III (szerk. Ablonczyné Mihályka L. and
Garai A.). Győr: SzE, 2009. 10-17. o.
Ablonczyné Mihályka, L.: Business Communication between People with Different Cultural Background. Elhangzott a Conference
of the International Journal of Arts and Sciences. 121-129. o. Online elérhető az alábbi linken:
http://www.openaccesslibrary.org/images/AUS219_Livia_Ablonczy-Mih_lyka.pdf
Ablonczyné Mihályka L.-Tompos A.: Nemzetközi tárgyalások - kompetenciák a gyakorló szakemberek szemével. In: A magyar
mint európai és világnyelv. (szerk. Nádor Orsolya). Budapest: MANYE: Balassi Int., 2009 922-927. o.
Ablonczyné Mihályka L.-Tompos A.: Szociokulturális kompetencia és sztereotípiák: hogyan tárgyalunk külföldiekkel? In: Translatologia Pannonica, 2008. 1. sz. 81-89. o.
Nádai J.: A hermeneutikai tapasztalat szerepe a nyomtatott gazdasági sajtó tükrében. Elemzés angol és magyar nyelvű korpuszon.
In: Porta Lingua. Szaktudás idegen nyelven. (szerk. Silye M.). Debrecen: SzOKOE, 2009. 335-341. o.
Nádai, J.: International Awareness In Cooperation of Hungarian Universities and Multinational Companies. In: Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges. [CD] 595-602. o.
Szőke J.: A kulturális tényező szerepe a vállalkozási teljesítmény alakulásában. In: Translatologia Pannonica, 2008. 1. sz. 145-150. o.
Szőke, J.: Cross-Cultural Communication: A Key to Effective Management. In: 10th International Scientific Conference of Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges [CD] 871-880. o.
Tompos A.: Nemzetközi kontextusban zajló tárgyalások – zavarok és okok. In: A nyelv, az irodalom és a kultúra varázsa. (szerk. Sebestyén J. és Surányi Zs.) Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2009. 331-337. o.
Tompos, A.: Towards Fighters?: Changing Attitudes to Negotiations in Hungary. Elhangzott a Conference of the International Journal of Arts and Sciences. Online elérhető az alábbi linken: http://www.openaccesslibrary.org/images/AUS220_Anik_Tompos.pdf

67

NEMZETKÖZI ÉS ELMÉLETI GAZDASÁGTAN TANSZÉK
Tanszékvezető neve:

Prof. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár
A Tanszék 2010. április 1-jén alakult a Dr. Solt Katalin
átlal vezett Gazdálkodástudományi Tanszék egy részének és a Dr. Honvári János által vezetett Nemzetközi Tanulmányok Tanszéknek az összevonásából.
Tanszékvezető elérhetősége: E-mail: losoncbt@t-online.hu
	Telefon: (96)/503-400/3017
	Honlap: http://net.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Kovács Norbert egyetemi tanársegéd, Dr. Takács Dávid PhD. egyetemi tanársegéd, Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi adjunktus, Dr.
Honvári János CSc. egyetemi docens, Ziskáné Kiczenko Katalin egyetemi tanársegéd, Dr. Lukács Eszter PhD. egyetemi adjunktus, Dr.
Somogyi Ferenc CSc. egyetemi docens, Prof. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár, Farkas Péter egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Ifj. Honvári János óraadó, Dr. Szabó Róbert Zoltán PhD. egyetemi docens, Dr. Szigeti Cecília PhD. egyetemi
adjunktus, Dr. Sziva Miklósné főiskolai adjunktus, Vaszari Istvánné igazgatási ügyintéző

Kutatási területek
transznacionális vállalatok, makroökonómia, üzleti döntések, folyamatok modellezése, komplex vállalati pénzügyi tervezés és elemzés,
controlling, ökológiai lábnyom, fenntarthatósági jelentések, Magyarország és az EU, magyar gazdaság és gazdaságpolitika, globális pénzügyi és gazdasági válság

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék 2010. április 1-jén alakult a Gazdálkodástudományi Tanszék egy részének és a Nemzetközi Tanulmányok Tanszéknek az összevonásából. Folytatni kívánja azt a tudományos, oktatási és kulturális hagyományt és örökséget,
amely a Nemzetközi Tanulmányok Tanszék hagyományaiból és a Gazdálkodástudományi Tanszék első vezetőjének, Meyer Dietmarnak,
illetve az őt követő Solt Katalinnak a tevékenysége alatt halmozódott fel.
A Nemzetközi Elméleti és Gazdaságtan Tanszék célja a profiljába tartozó területeken itthon és külföldön egyaránt versenyképes elméleti,
módszertani és gyakorlati tudást adni a hallgatóknak. Fejleszti a hallgatók elemzési, tájékozódási és szintetizáló képességeit a felsőfokú
képzés mindkét szintjén. E célt szolgálja a tanszék munkatársainak folyamatos önképzése, beleértbe a tudományos fokozatszerzést és a
habilitációt, a tananyagfejlesztést, a tudományos kutatást és az ahhoz kapcsolódó publikációs tevékenységet. A tanszék a kialakult hagyományokkal összhangban folyamatosan jelen van nemzetközi és hazai tudományos kutatási pályázatokon.
A hallgatóknak kínált versenyképes tudás részét képezi a közgazdasági elméleti alapozó tárgyak és a világgazdasággal, azon belül az
Európai Unióval foglalkozó diszciplínák összekapcsolása, valamint az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása.
A tanszék tudományos tevékenysége az oktatott tárgyak nagy száma és sajátosságai miatt sokrétű, meglehetősen széles spektrumot fog
át: XX. századi gazdaságtörténet, nemzeti kisebbségek, nemzetközi gazdaság, pénz-és tőkepiacok, Európai Unió, közgazdaságtan stb.
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A tanszék legfőbb kutatási projektje 2009-ben
CURE (Corporate Culture and Regional Embeddedness) – Vállalati kultúra és regionális beágyazódottság)
A CURE elnevezésű FP6-os, Európai uniós projekt (2007-2009) hét európai régióban, interdiszciplináris megközelítésben vizsgálja a
vállalati kultúra és a regionális kultúra közötti összefüggéseket.
A projekt átfogó célja egy közös keretrendszer kialakítása azon folyamatok jobb megértésére, amelyek a kultúrák cserélődését is magukban foglalják. Ezért a CURE célja volt a kulturális változásokat érintő folyamatok tanulmányozása, hogy elősegítse a kulturális értékek és
gyakorlatok vállalati és regionális megértését, valamint meghatározza a regionálisan beágyazódott vállalatok és az innovatív regionális
kultúra vízióját.
A projekt keretein belül a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, így tanszékünk kollégái is lehetőséget kaptak arra, hogy egy nemzetközi
kutatási programba bekapcsolódva európai összehasonlító vizsgálatot végezzenek a vállalatok és környezetük kölcsönhatásairól.
A projekt eredménye gazdag és sokoldalú tanulmánygyűjtemény, amely magában foglalja a kulturális változások és közvetítések trendjeinek, lehetőségeinek és akadályainak meghatározását, továbbá a gazdaságpolitikai javaslatokat is. A kutatást nemzetközi konferencia
zárta, amelynek célközönségét tudósok, vállalatvezetők és politikusok alkották.
Kapcsolat: Prof. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár, losoncbt@t-online.hu
A projekt honlapja: http://cure.sze.hu/ illetve http://cure-project.eu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Honvári J.: A magyarországi német vagyonban bekövetkezett háborús károkért fizetett kártalanítás. In.: Pénztörténet - gazdaságtörténet. Tanulmányok Búza János 70. születésnapjára. (szerk.: Bessenyei József - Draskóczy István). Budapest: Miskolc: Mirio
Kulturális Bt., 2009. 157-171. o.
Honvári J.: Pénzügyi és vagyonjogi tárgyalások és egyezmények Magyarország és az Egyesült Államok között, 1945-1978. In: Századok, 2009. 1. sz. 37-82. o.
Kovács N.: Gépjármű-biztosítási tendenciák, 1995-2006. In: Biztosítási Szemle, 2009. 1. sz. 27-37. o.
Losoncz M.: A globális pénzügyi válság újabb hulláma és néhány világgazdasági következménye. In: Pénzügyi Szemle, 2009. 1. sz.
9-24. o.
Losoncz M.: Az Európai Unió Rómától Budapestig. 4. jav., bőv. kiad. Tatabánya: Tri-Mester, 2009. 338 o.
Losoncz M.-Solt K.-Szigeti C. (szerk.): Kautz Gyula Emlékkötet. Győr, SzE KGyGK, 2009. 374 o.
Losoncz, M.: Some institutional factors of the EU’s logistics in EU-Russia natural gas relations. In: The EU-Russia gas connection:
Pipes, politics and problems. (ed. Kari Liuhto). In: Electronic Publications of Pan-European Institute, 2009. 8. sz. 141-157. o.
(http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/Liuhto%200809%20web.pdf)
Szabó R.: Kommunizmus és zsidóság Magyarországon (1945-1990). Budapest: Gondolat, 2009. 434 o.
Szabó R.: Magyarország 20. századi külpolitikája. Budapest, Mirabal, 2009. 216 o.
Szigeti C.: Papírmentes iroda paradoxona - egy bizonyítási kísérlet. 51. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia
(2009. október) (Elektronikus formátumban a teljes anyag) ISBN 978-963-9639-35-5
Varga, K.-Jeges, S.-Losoncz, M.: Health capital in the ‘cis-elbanian’ vs. ‘trans-elbanian’ grand regions. Frame disputes about framing ambiguities and misframings. In: European Journal of Mental Health, 2009. 1. sz. 3-26. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: Tudományos konferencia Kautz Gyula születésének 180. és halálának 100. évfordulója alkalmából.
A konferencia célja: A kar névadójának tiszteletére rendezett tudományos tanácskozásra meghívtuk a tudomány és a gazdaságpolitika
jeles képviselőit, mondják el véleményüket arról, képes-e a közgazdaságtudomány támogatni a gyakorlati gazdaságpolitikát. A konferencia 5 szekciója mellett a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium hallgatói szekciót is szervezett.
A konferencia időpontja: 2009. május 18.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 44
Hazai résztvevők száma (fő): 69 fő + Szakkollégiumi hallgatók + egyetem oktatói
Honlap: http://kgk.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=195&limit=1&limitstart=7
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REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK
Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége: E-mail: rechnj@sze.hu
	Telefon: (96) 503-013
	Honlap: http://rkt.sze.hu

Tanszékvezető neve:

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Pirity Árpádné tanszéki ügyintéző, Dr. Szakál Gyula PhD. egyetemi docens, Baj Gabriella PhD. hallgató, Dr. Filep Bálint PhD. egyetemi
adjunktus, Dr. Bugovics Zoltán PhD. egyetemi docens, Dr. Lados Mihály CSc. egyetemi docens, Tóth Péter egyetemi tanársegéd, Dr.
Hardi Tamás PhD. egyetemi docens, Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, Dr. Grosz András PhD. egyetemi adjunktus, Dr.
Smahó Melinda PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Dőry Tibor PhD. egyetemi docens, Bándy Katalin PhD. hallgató, Dr. Csizmadia Zoltán
PhD. egyetemi adjunktus, Páthy Ádám egyetemi tanársegéd
A képen nem szerepel: Prof. Dr. Barta Györgyi DSc. egyetemi tanár, Dr. Bőhm Antal DSc. Prof. emeritus, Dr. Grúber Károly PhD. egyetemi docens, Prof. Dr. Róbert Péter CSc. egyetemi tanár, Szörényiné Prof. Dr. Kukorelli Irén DSc. egyetemi tanár

Kutatási területek
terület- és településfejlesztés, gazdaságfejlesztés, regionális politika, határ menti kapcsolatok, innovációs rendszerek, klaszteresedés,
kultúra és helyi fejlődés, egyetemi-vállalati együttműködések, területi programok és pályázati projektek értékelése, tudásalapú regionális
fejlődés, polgárosodás, vállalkozói siker, társadalmi tőke, jövőképek

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszéke sajátos multidiszciplináris együttes. A korábbi
Statisztika Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék és Településgazdaságtan Tanszék összevonásával jött létre 2006. január 1-én, majd
2010. április 1-től a statisztikusok kiváltak. Két nagy tudományterületet és négy szakmát fog át, hiszen a tanszéken oktatnak politológusok, szociológusok, regionális tudománnyal foglalkozó közgazdászok is. Ennek következtében lehetőség kínálkozik a széleskörű társadalomtudományi kommunikációra, egymás oktatási és kutatási területének megismerésére, közös programok kidolgozására.
A tanszéken döntően egyéni kutatások folynak, ezek átfogják például a helyi politikai dimenziót, a média politikai hatásait, a polgári
életmód változásait, a terület elemzések módszereit, a regionális politika és gazdaságtan egyes kérdéseit, az önkormányzati gazdálkodás
pénzügyi összefüggéseit, a határ menti együttműködések intézményi kereteit. A szervezeti egység a szerteágazó kutatási témakörök
bizonyos elemeinek összekapcsolására törekszik a jövőben. A tanszék szakmai kapcsolatai az oktatók egyéni tudományos kötődéseivel
jellemezhetőek, amelyek szerteágazóak itthon és külföldön.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. CURE (Corporate Culture and Regional Embeddedness) — Vállalati kultúra és regionális beágyazódottság)
A CURE elnevezésű FP6-os, európai uniós projekt (2007-2009) hét európai régióban, interdiszciplináris megközelítésben vizsgálta a
vállalati kultúra és a regionális kultúra közötti összefüggéseket.
A projekt átfogó célja volt kitalálni egy közös keretrendszert azon folyamatok jobb megértésére, amelyek a kultúrák kicserélődését is
magukban foglalják. Ezért a CURE célja a kulturális változásokat érintő folyamatok tanulmányozása volt, hogy elősegítse a kulturális
értékek és gyakorlatok vállalati és regionális megértését egyaránt, valamint meghatározza a regionálisan beágyazódott vállalatok és egy
innovatív regionális kultúra vízióját.
A projekt keretein belül a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara, így a Regionális-tudományi és Közpolitikai
Tanszék is lehetőséget kapott arra, hogy egy nemzetközi kutatási programba bekapcsolódva európai összehasonlító vizsgálatot végezzen a
vállalatok környezeti kapcsolatairól. A kutatás során a tanszéki kollégák többek között a Széchenyi István Egyetem helyi hatásait, a vállalatok
társadalmi felelősségvállalását, az egyetem és a vállalatok kapcsolatát, valamint Győr város és térségének innovációs folyamatait vizsgálták.
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A projekt eredménye egy gazdag és sokoldalú anyag, mely figyelembe veszi a projekt analitikus és politikai vonatkozású pontjait. Ez
magában foglalja a kulturális változások és közvetítések trendjeinek, lehetőségeinek és akadályainak meghatározását, ahogy a politikai
javaslatok következményeit is. A kutatási folyamat zárórészeként sor került egy nemzetközi konferenciára, melynek célközönsége: tudósok, vállalatvezetők és politikusok voltak.
Kapcsolat: Prof. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár, losoncbt@t-online.hu
A projekt honlapja: http://cure.sze.hu/ illetve http://cure-project.eu
2. A járműipar gazdasági hatása a Nyugat- és Közép- dunántúli régió fejlődésére
A kutatás a 2010-2012 közötti időszakban egy TÁMOP program keretében arra vállalkozik, hogy feltárja a járműipar regionális kötődéseit mind a régiók versenyképességére gyakorolt hatásokon keresztül, mind a gazdasági hálózatok szervezésében.
Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, rechnj@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Csizmadia, Z.: Cooperation and innovativity: the network fundation of the regional system of innovation. Pécs: MTA Regionális
Kut. Kp., 2009.
Csizmadia Z.: Együttműködés és újítóképesség: Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. Bp.: Napvilág, 2009. 254 o.
Csizmadia Z.-Grosz A.-Smahó M.: A Széchenyi István Egyetem tudástérképének elkészítéséhez kapcsolódó kutatási terv koncepciója. Győr: SZE, MTA RKK NYUTI, 2009.
Hardi T.-Rechnitzer J. (szerk.): Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa térfolyamatai - Integráció és diszintegráció. Győr: SZE,
2009. 541 o.
Hardi T.-Tóth K. (szerk.): Határaink mentén. - A szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata. Somorja: Fórum
Kisebbségkutató Intézet, 2009. 288 o.
Lados M. (szerk.): Nyugat-dunántúli régió - Múlt Jelen Jövő. Győr-Sopron: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, 2009. 310 o.
Lengyel I.-Rechnitzer J. (szerk.): A regionális tudomány két évtizede Magyarországon. Bp.: Akad. K., 2009. 468 o.
Rechnitzer J. [et al.]: A Duna a magyar területfejlesztésben. Pécs: MTA Regionális Kut. Kp., 59 o.
Rechnitzer J.: A felsőoktatás térszerkezetének változása és kapcsolata a regionális szerkezettel. In: Educatio, 2009. 1. sz. 50-63. o.
Szakál Gy.: Karrierképek, siker és a társadalmi tőke a szakképző intézetekben tanuló fiatalok körében. In: Iskolakultúra, 2009. 12.
sz. 59-71. o.
Tóth, P.: ICT diffusion in Hungary Nyugat-Dunántúl region. In: NETCOM, 2009. 1-2. sz. 121-135. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: A lokális, regionális elit – elit kutatások a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia célja: A konferencián a tanszék munkatársai számoltak be elittel kapcsolatos kutatásaikról. A téma megközelítése, a
munkatársak végzettsége és érdeklődési köréből kifolyólag multidiszciplináris módon történt, hiszen a szociológiai jellegű helyi társadalomkutatások éppúgy helyet kaptak, mint a történeti vagy a regionális tudományi megközelítéssel bíró elképzelések. A konferencia
anyagából tematikus Tér és Társadalom szám készült.
A konferencia időpontja: 2009. november 6.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi
Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 9
Hazai résztvevők száma (fő): 9
Honlap: http://rkt.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=183
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IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONT
Központ-vezető neve:
Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: csendesf@sze.hu
	Telefon: (96) 613-552
	Honlap: http://inok.sze.hu

A központ munkatársai (balról jobbra haladva):
Szabó Gábor nyelvtanár, Hardiné Magyar Tamara nyelvtanár, Pusztainé Török Éva egyetemi adjunktus, Feketéné Horváth Erzsébet
tanszéki ügyintéző, Kozalk Éva főiskolai adjunktus, Felhőfalvy Erika nyelvtanár, Nagy Rozália egyetemi adjunktus, Skaliczkyné Váczi
Viktória nyelvtanár, Vargáné Dr. Kiss Katalin PhD. egyetemi adjunktus, Göncz Hajnalka főiskolai adjunktus, Gibicsár Katalin nyelvtanár, Galambos Ilona egyetemi adjunktus, Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens, Józsi Ottóné főiskolai adjunktus
A képen nem szerepel: Kigyóssy Csilla nyelvtanár, Kowalchuk John Paul nyelvtanár

Kutatási területek
nyelvtudomány, idegen nyelvi képzés, e-learning, szaknyelvi képzés

A központ bemutatása/tudományos tevékenysége
A Szenátus döntésének értelmében 2006. szeptember 1-jén kezdte meg működését az Idegen Nyelvi Oktatási Központ (INOK), az egyetem Hédervári út 25. számú épületében.
A központ elsődleges feladata a hallgatók nyelvtanulási igényeinek színvonalas kielégítése. Ennek eredményes megvalósítása érdekében
az alábbi nyelvi szolgáltatásokat biztosítjuk:
Az oktatási törvény kiegészítő törvényjavaslata a kimeneti oldalon az általános nyelvvizsga mellett a szakmai nyelvvizsga lehetőségét is
megteremti. Ennek szellemében egyetemünk Idegen Nyelvi Oktatási Központja az általános kimenet – ITK nyelvvizsga – mellett valamennyi kar számára lehetővé teszi, hogy itt helyben, a Széchenyi István Egyetemen, felkészítő tanfolyamon vegyen részt, és szaknyelvekből vizsgázzon. (OECONOM- Gazdasági, BME - Műszaki, PROFEX Jogi, PROFEX Egészségügyi szaknyelv)
A tanszék tudományos tevékenysége a nyelvtudományok területére terjed ki: többek közt idegen nyelvi képzési blended oktatási software
kidolgozásában vesz részt, valamint az e-learning módszerek alkalmazásában is jártas.

A központ főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Szaknyelvi fordítások készítése- igény szerint folyamatosan: belső és külső megrendelések
A folyamatosan beérkező egyetemi illetve ipari megbízásokkal a cél az integrálódás mind az egyetemi mind a régió ipari életének dinamikus fejlődésébe.
Megbízóink közé tartoznak olyan cégek, mint a Graboplast Rt., a Rába Futómű Kft., a BOS Voltz Hungária Műanyagfeldolgozó Bt., vagy
például a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
Témavezető: Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens, csendesf@sze.hu
2. TAMOP 411
Általános célok: Az egyetem fő törekvése oktatási és kutatási potenciáljának, színvonalának folyamatos fejlesztése. Célunk az intézmény
által nyújtott képzések munkaerő-piaci alátámasztottságának, valamint a gyorsan változó igényekhez történő rugalmas alkalmazkodás
képességének erősítése.
Ezen átfogó célok megvalósulásához kíván hozzájárulni jelen projekt is, melynek általános törekvése, hogy az intézmény - az oktatók
továbbképzése révén - felkészüljön a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből és az egész életen át tartó tanulás
stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére
Közvetlen célok
Több irányú konkrét célja van a TAMOP 411. projektnek.
Célja, hogy – nemzetközi sztenderdeken alapuló, moduláris, e-learning alapú tananyagok kidolgozásával – az intézményben foglalkoztatott oktatók képzési, pedagógiai kompetenciáinak, szakmai nyelvtudásának és IKT ismereteinek fejlesztésével, a BSc-MSc képzés
színvonalának emelésével, valamint az idegen nyelvű oktatás fejlesztésével növelje az intézmény versenyképességét.
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Témavezető: Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens, csendesf@sze.hu
Honlap: http://tamop411.sze.hu
3. TAMOP 412
Tevékenységek, projektelemek
Egyetemi oktatók képzésének biztosítása az alábbi modulok segítségével történik meg:
1. Pedagógiai módszertani ismeretek
• Nem-formális oktatás módszertana
• Konstruktív didaktika és új tananyag-fejlesztési módszerek (E-tananyag)
• Konfliktuspedagógia
• Tutori és mentori típusú munka a gyakorlatban (felkészítés)
2. IKT eszközök, oktatástechnológiai módszerek használata
• Multimédia, elektronikus tanulás és kommunikáció a felsőoktatás gyakorlatában
3. Szakmai nyelvtudás bővítése
• Szakmai nyelv angol
• Szakmai nyelv német
Egy modul felépítése a következő:
– E-learning tananyag – moodle keretrendszerben, tutori segítséggel
– Hozzátartozó 24 órás tréning
Ettől eltérést csak a nyelvi képzések mutatnak, itt az oktatók számára - az önálló, idegen nyelvű oktatás lebonyolítása céljából - speciális
szaknyelvi felkészítés történik.
Témavezető: Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens, csendesf@sze.hu

A központ oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb mű
Vargáné Dr. Kiss K.: Pénzintézetek szakmai nyelvhasználatának elemzése angol és magyar éves jelentések alapján. (PhD disszertáció) Nyelvtudományi Doktori Iskola Veszprém: Pannon Egyetem, Védés: 2009. február 25.
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Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Kar
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Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Kukorelli István CSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: galline@sze.hu
	Telefon: (96) 503-477
	Honlap: http://apt.sze.hu
Oktatók
Prof. Dr. Bihari Mihály DSc. egyetemi tanár, Dr. Karácsony Gergely egyetemi tanársegéd, Prof. Dr. Kukorelli István CSc. egyetemi tanár,
Dr. Smuk Péter egyetemi docens, Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, Dr. Váczi Péter egyetemi tanársegéd
Munkatársak
Dr. Galliné Pataki Kamilla igazgatási ügyintéző

Kutatási területek
parlamenti jog, parlamentarizmus, alkotmányjog, alkotmánytörténet, közigazgatási jog, képviseleti és közvetlen demokrácia, választójog, választási rendszerek

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék 1996-ban alakult, az állam- és jogtudomány, azon belül is az alkotmányjog, a politikatudomány, valamint a közigazgatási jog
területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. A kutatási területek közé sorolható a parlamenti jog, a parlamentarizmus, a magyar
alkotmány- és parlamentarizmustörténet, a képviseleti és közvetlen demokrácia, az európai integráció hatása a nemzeti alkotmányjogra,
a jó közigazgatás, a választójog, a választási rendszerek, az alkotmányjogi jogdogmatika, a közigazgatási jog európaizációja, az önkormányzatok a többszintű európai kormányzás rendszerében, az összehasonlító alkotmánybíráskodás, a helyi önkormányzatok Európában, valamint a helyi demokrácia.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Magyar alkotmány- és parlamentarizmus-történet 1989-2010
A 2008-2011-ig tartó posztdoktori kutatási program keretében a tanszék a parlamenti funkciók, valamint a magyar alkotmányosság
fejlődésének vizsgálatát végzi, amelyhez konferencia-részvételek, tudományos publikációk és alapkutatások kapcsolódnak.
Projektpartner az OTKA.
Témavezető: Dr. Smuk Péter egyetemi docens, smuk@sze.hu
2. Parlamenti Jogi Kutatócsoport
A 2009-től folyamatosan zajló alapkutatásokban a tanszék a parlamentarizmus-kutatás minden részterületén publikációk írásával, konferenciák szervezésével vesz részt.
Kutatási partnerek a Magyar Országgyűlés Hivatala, a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
3. Ius Publicum Europaeum
A 2007-2010-ig tartó kutatási projektben a tanszék jogösszehasonlítást végez. A kutásban konferencia-részvétellel és publikációk készítésével vesz részt.
Projektpartnerek a Max-Planck-Institute für ausländisches und öffentliches Recht, Heidelberg.
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
4. Az Alkotmány kommentárja
A 2003-2010-ig futó projekt célja alkotmánykommentár elkészítése. A kutatásban konferencia-részvétellel és publikációk írásával vesz
részt a tanszék.
Projektpartnerek a Századvég Kiadó és a Konrad Adenauer Stiftung.
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
5. The Local Government in Europe: The ‘Fourth Level’ in the EU Multi-Layered System of Governance
A 2009-2010-es években zajló projekt célja összehasonlító kutatás végzése. A projektben a tanszék munkatársai konferenciákon vesznek
részt, és publikációkat írnak.
Projektpartner a Hull University.
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bihari M.: A győri jogászképzés évfordulójára. In: Jog, állam, politika, 2009. 1. sz. 177-182. o.
Bihari M.: A politikai értékek. In: Jog, állam, politika, 2009. 3. sz. 3-35. o.
Bihari M.-Pokol B.: Politológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009. 647 o.
G. Karácsony G.: Gondolatok a Független Rendészeti Panasztestület működéséről. In: Rendészeti szemle, 2009. 9. sz. 36-49. o.
Hajas B.-Bihari M.: Gyülekezési jog - a jogalkalmazás során felmerülő újabb problémákról (I.). In: Közjogi szemle, 2009. 1. sz. 23-31. o.
Kukorelli I.: Húsz éve alkotmányozunk. In: Közjogi szemle, 2009. 3. sz. 1-10. o.
Smuk P.: Az Európai Tanács rasszizmus elleni kerethatározatával kapcsolatos alkotmányos és jogalkalmazói problémák. In: Rendészeti Szemle, 2009. 12. sz. 3-17. o.
Smuk P.: Az Országgyűlés funkcióinak fejlődéstörténete 1985-1990. In: Jog, állam, politika 2009. 3. sz. 36-63. o.
Szente Z.: A képviselői interpellációs jog a magyar parlamenti jogban. In: Magyar jog, 2009. 3. sz. 141-147. o.
Szente Z.: A törvénykezdeményezési jog a magyar parlamenti jogban. In: Jogtudományi közlöny, 2009. 1. sz. 1-8. o.
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Bűnügyi Tudományok Tanszék
Tanszékvezető neve:
Dr. M. Nyitrai Péter PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: peter.nyitrai@citromail.hu
	Telefon: (96) 503-477
	Honlap: http://btt.sze.hu
Oktatók
Dr. Bartkó Róbert egyetemi tanársegéd, Dr. Dávid Lilla egyetemi tanársegéd, Dr. Gellér Balázs József PhD. egyetemi docens, Dr. Kovács
Gábor PhD. egyetemi docens, Dr. M. Nyitrai Péter PhD. egyetemi docens, Dr. Németh Imre egyetemi adjunktus
Munkatárs
Dr. Galliné Pataki Kamilla igazgatási ügyintéző

Kutatási területek
egészségügyi büntetőjog, bioetika, igazságügyi orvostan, nemzetközi bűncselekmények joga, nemzetközi bűnügyi együttműködés

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék 1996-ban alakult, mindenekelőtt az állam- és jogtudományok, azon belül is a normatív és az empirikus bűnügyi tudományok
területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. Kiemelt szakterületeik közé tartozik az egészségügyi büntetőjog, a bioetika, az igazságügyi orvostan, a nemzetközi bűncselekmények joga, valamint a nemzetközi bűnügyi együttműködés joganyaga. A jelzett témákban
évente szerveznek konferenciát, illetve rendszeresen vesznek részt társintézmények ezen összefüggésekben szervezett tudományos rendezvényein. A kollégák döntő részben gyakorló jogászok is egyben, így a megszerzett elméleti tudást praktikus tekintetben is alkalmazzák, valamint a gyakorlati tudást a szükséghez és a lehetőségekhez mérten hasznosítják az elméleti kutatás, oktatás keretei között is.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Díjnyertes OTKA kutatási pályázat az egészségügyi büntetőjog témakörében
A 2009-ben lezárult kutatás keretei között a tanszék közreműködött az IRM kodifikációs munkájában az új Btk. személy elleni bűncselekményeket érintő részével kapcsolatban. A tanszék a kutatáshoz részben publikált cikkek, monográfia, tanulmányok, egyéb publikációk készítésével járult hozzá.
Témavezető: Dr. Kis Norbert PhD. egyetemi docens
2. OTKA kutatási pályázat nemzetközi bűncselekmények témakörében
A tanszék társkutatóként működött közre a Miskolci Egyetem keretei között 2009-ben lezárult OTKA kutatómunkában (63795), melynek végcélja az ezen év végén megjelenő nemzetközi büntetőjogi enciklopédia (fogalomtár) elkészítése volt.
Témavezető: Dr. M. Nyitrai Péter PhD. egyetemi docens, nyitrai@sze.hu
3. OTKA kutatási pályázat a nemzetközi bűnügyi együttműködés témakörében
A tanszék a 2009-ben elnyert OTKA kutatási támogatás (78417) keretei között a nemzetközi bűnügyi jogsegély hazai joganyaga kommentárjának elkészítésében működik közre, valamint fokozott figyelmet fordít a releváns normák alkotmányossági vizsgálatára. A nemzetközi bűnügyi együttműködés tárgykörében a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdéskörére helyeződött a hangsúly.
Témavezető: Dr. M. Nyitrai Péter PhD. egyetemi docens, nyitrai@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bartkó R.: Büntetőjogi aggályok a terrorcselekmény tényállásával kapcsolatosan. In: Jogtudományi Közlöny 2009. 12. sz. 535-540. o.
Bartkó R.: A terrorcselekmény mint nemzetközi bűncselekmény (kutatási jelentés). Az OTKA K63795 számú „Nemzetközi büntetőjog és nemzetközi büntető igazságszolgáltatás” kutatási program keretében a Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetével
együttműködésben. (29. lapszám)
Dávid L.: „Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben I.” (szakmai tanulmány). In: Ügyészek Lapja, 2009. 3-4. sz.
25-33. o.
Dávid L.: „Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés a műtőben II.” (szakmai tanulmány). In: Ügyészek Lapja, 2009. évi 5. sz.
15-25. o.
Dávid, L.: „The Role of the Probation Service in Crime Prevention”. In: PhD Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája), 2009. 131-156. o.
Kovács G.: Igazságügyi szakértők szerepe a büntetőeljárásban. In.: Huszonhetedik Jogász Vándorgyűlés Tanulmánykötet. Budapest:
Magyar Jogász Egylet, 2009. 92-101. o.
M. Nyitrai P.: Bevezetés a nemzetközi büntetőjogba. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009. 338 o.
Németh I.: A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében. In: Jog- és Politikatudományi folyóirat, 2009. 39-55. o.
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JOGELMÉLETI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: szigp@t-online.hu
	Telefon: (96) 613-527
	Honlap: http://jet.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos CSc. egyetemi tanár, Gönczölné Németh Beatrix igazgatási ügyintéző, Dr. Vigh Edit egyetemi tanársegéd, Prof.
Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár
A képen nem szerepel: Dr. Egresi Katalin PhD. egyetemi docens, Dr. Rigó Anett egyetemi adjunktus

Kutatási területe
választójog-, választási rendszer, középszintű jogszociológia, jogalkotás, választójogi reform, közjogi jogdogmatika

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A filozófia és etika tantárgyak oktatása során a tanszék a tudományos kutatás és oktatás integrációját valósítja meg, s ezzel összefüggésben egy olyan tantárgyi tematikai szerkezet továbbfejlesztésére törekszik, amely lehetőséget teremt a filozófia és a tudomány érvényességi igényeinek az összehangolására s ez által az alapproblémák - például a jog, a politika, az állam fogalmainak - több szempontú
kifejtésének didaktikus szemléltetésre.
A tanszék az állam- és jogtudományok, a jogelmélet, az alkotmányjog és a jogszociológia területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. Kutatási témáik közé sorolható a választójog-, választási rendszer a magyar társadalomban, valamint a középszintű jogszociológia.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Választójog- választási rendszer a magyar társadalomban
A 3 éves projekt célja elősegíteni a jogi és kulturális értékek feltárását és a társadalmi-politikai önismeret fejlesztését. A tanszék résztvevő-megfigyelő feladatokat lát el, melynek keretében, irodalom-, jogszabály- és jogesetelemzést végez.
Projektpartner az Országos Választási Iroda és az ACEEEO.
Témavezető: Prof. Dr. Szigeti Péter DSc. egyetemi tanár, szigp@t-online.hu
2. Középszintű jogszociológia
A 3 éves futamidejű projekt célja a női jogászság speciális társadalmi helyzetének elemzése. A tanszék empirikus és statisztikus elemzésekkel, mélyinterjúk készítésével és jogirodalom-feldolgozással járul hozzá a kutatás elvégzéséhez.
Témavezető: Dr. Vigh Edit egyetemi tanársegéd, vighe@sze.hu
3. Érdekegyeztetés és szakszervezetek a XX. században és napjainkban
Politikatörténeti Intézet
Kutatásvezető: Feitl István
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A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Egresi K.: A jóléti állam eszméje és európai modelljei. In. Ünnepi kötet Dr. Szalay Gyula 65. születésnapjára. Győr: SzE, 2010. 127-141. o.
Egresi K.: Concha Győző konzervatív állameszméje. In: Jog, állam, politika, 2009. 1 sz. 77-108. o.
Egresi K.: „Korrupciós kockázatok és veszélyhelyzetek a közigazgatásban.” : Egy közigazgatási szakkonferencia tanulságai. In: Jog,
állam, politika, 2009. 2. sz. 152-157. o.
Rigó A.: Szuverenítás és legitimitás. In: Jog, állam, politika, 2009. 1. sz. 40-60. o.
Szigeti P.: Emberi jogunk-e a tulajdonjog? : Némely problémák vázlata. In: Állam- és jogtudomány, 2009. 3. sz. 399-416. o.
Szigeti P.: Jogállami átmenet és a rendszerváltás-értelmezések problémái. In: A rendszerváltás húsz éve - változások és válaszok
(szerk.: Bayer J.-Boda Zs.). Bp.: MTA PTI - L’ Harmattan, 2009. 77-96. o.
Szigeti P.: Jogátvétel és nemzeti jogalkotás. In: Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére (szerk.: Bihari M.-Patyi A.). Győr: Széchenyi
István Egyetem, 2010. 537-539. o.
Szigeti, P.: Raszcvet i zakat szocialgyemokratyii v Vengrii 1989-2008. In: Eszmelet-Razdumje.: Szmena rezsima glazami vengrov
(1989-2009). (szerk.: Krausz, T.-Varga). Moskva: INION RAN, 2009. 175-191. o.
Vigh E.: Jogelmélet és jogrendszerkutatás. In: Jog, állam, politika, 2009. 1. sz. 167-176. o.
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JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: reveszt@vnet.hu
	Telefon: 96/ 503-474
	Honlap: http://jtt.sze.hu
Oktatók
Dr. Barna Attila egyetemi adjunktus, Dr. Deli Gergely PhD. egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Földi András DSc. egyetemi tanár, Dr. Kállay
István egyetemi tanár, Prof. Dr. Mezey Barna CSc. egyetemi tanár, Dr. Pálvölgyi Balázs PhD. egyetemi docens, Dr. Révész T. Mihály CSc.
egyetemi docens, Dr. Szoboszlai Kiss Katalin PhD. egyetemi adjunktus
Munkatársak
Gönczölné Németh Beatrix igazgatási ügyintéző, Szemánné Deme Andrea nyelvtanár

Kutatási területek
sajtószabadság és jogi szabályozása, generális klauzulák története, dogmatikája, kötelmi jog, bűncselekmények történeti elemzése, büntetés-végrehajtási jog magyarországi története, nemzetközi terrorizmus visszaszorítását célzó törekvések története

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék az állam- és jogtudomány tudományterületen végzi tevékenységét. Kutatásai az alábbi területekre terjednek ki: a sajtószabadság és jogi szabályozása a dualizmus korában, a generális klauzulák történeti, dogmatikai és összehasonlító elemzése, a kötelmi jog egyes
általános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottsága, az állam elleni bűncselekmények történeti elemzése, a büntetés-végrehajtási jog magyarországi története, valamint a nemzetközi terrorizmus visszaszorítását célzó törekvések története.
A jogászképzés, illetve a nemzetközi igazgatás szak tanterve a Jogtörténeti Tanszék számára öt kötelező főkollégium oktatását írja elő. Az
általános ismereti karaktert is hordozó két-két jogtörténeti stúdiumon kívül a római jog ismeretanyaga, illetve annak elsajátítása, együtt
a latin nyelvi alapozással segíti a hallgatók felkészítését a további tanulmányaik folytatására. Ezek a tárgyak jelentősen hozzájárulnak
az értelmiségi képzéssel szemben támasztható követelmények megvalósulásához is. A jogtörténeti tárgyak oktatása, a történeti alapozó
ismeretek elsajátítása elengedhetetlenül fontos az egységes jogászképzés keretein belül.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. A sajtószabadság és jogi szabályozása a dualizmus korában Magyarországon
A kutatás célja egy habilitációs publikáció születése a 2009-2012. közötti időintervallumban.
A kutatáshoz számos konferencia részvétel, nemzetközi kooperációban való részvétel és publikáció köthető.
A kutatás az ORTT AKTI, ELTE, MTA Jogtörténeti Kutatócsoporttal való együttműködés keretében valósul meg.
Kutatásvezető: Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens, revesztm@sze.hu
2. A generális klauzulák történeti, dogmatikai és összehasonlító elemzése
A posztdoktori kutatási program 2008-2012-ig tart, melynek keretében a tanszék egy monográfiát jelentet meg.
Projektpartnerek a PPKE JÁK, valamint az ELTE ÁJK Római jogi Tanszék.
Kutatásvezető: Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens, revesztm@sze.hu
3. Az állam elleni bűncselekmények történeti elemzése
A 2006-2011-ig tartó kutatás végterméke egy PhD disszertáció lesz. A kutatáshoz számos publikáció és konferencia részvétel tartozik.
Megvalósulásában az ELTE MTA Jogtörténeti Kutatócsoport nyújt segítséget.
Kutatásvezető: Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens, revesztm@sze.hu
4. A nemzetközi terrorizmus visszaszorítását célzó törekvések története
A posztdoktori kutatási program 2009-ben indult és egészen 2012-ig tart. A tanszék konferenciákkal, habilitációs publikáció előkészítésével járul hozzá kutatáshoz.
Kutatási partner az ELTE MTA Jogtörténeti Kutatócsoport.
Kutatásvezető: Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens, revesztm@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Barna, A.: Verwaltungs- und Strafrechtsreformen von Joseph II. in den ungarischen Komitaten, In Strafverfolgung und Staatsraison. Deutsch-ungarische Beiträge zur Strafrechtsgeschichte - Rothenburger Gespräche zur Strafrechtsgeschichte, Band 6, Günter,
J.-Hinrich, R.-Mezey, B. (Hrsg.), 2009.
Deli G.: A jóerkölcsökre vonatkozó generális klauzula a francia, a német és a magyar magánjogi kódexekben. In: „Opus magistrale”
2009 (szerk. Sulyok G.). Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009.
Deli G.: Érték és valóság határán. A jóerkölcs története I-II. In: Jog, állam, politika, 2009. 1., 2. sz. 110-135. o., 55-79. o.
Földi, A.: Einige Fragen der “lex Rhodia” im römischen Recht. In: Ius Romanum schola sapientiae. Trnava: Pocta Petrovi Blahovi,
2009. 111-130. o.
Földi, A.: Historic and dogmatic problems of the triad of proprietary rights. In: Scritti in onore di Generoso Melillo, I. Napoli, 2009.
353-402. o.
Mezey B.: Egy Deák-párti politikus a választókerületében. Szombathely és Horvát Boldizsár. = Sapienti iniuria non potest fieri. In:
Ünnepi tanulmányok Zlinszky János tiszteletére. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 320 o.
Mezey B.: „Öszve szerkesztett szövetségünknek kötele”: A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban. Budapest:
Gondolat Kiadó, 2009. 356 o.
Pálvölgyi, B.: Autriche-Hongrie et l’aventure de Tientsin en 1917 ou l’assassinat d’un policier chinois. In: Turning Points and Bre-
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aklines - 4th Young Legal History. (ed.: Peres, Zs.-Hornyák, Sz.-Delacasse, K.-Juhász, B.). München: Meidenbauer Verlag, 2009.
343-354. o.
Pálvölgyi, B.: Constitutional questions and its consequences concerning the Austro-Hungarian settlement in China. In: Právní a
ekonomické problémy současnosti X. Sborník Prací. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2009. 34-42. o.
Révész T. M.: Andrássy Gyula és a kiegyezés. In: Andrássy Gyula a lángoló zseni, Gödöllői Királyi Kastély - Kiállítási katalógus (szerk.:
F. Dózsa K.-Faludi I.). Gödöllő, 2009. 46-55. o.
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Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék
Tanszékvezető neve:
Dr. Szegedi András PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: szegedia@sze.hu
	Telefon: 503-476
	Honlap: http://kamt.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Vándor Csaba egyetemi tanársegéd, Dr. Göndör Éva egyetemi adjunktus, Dr. Szegedi András PhD. egyetemi docens, Dr. Szalay
Gyula CSc. egyetemi docens, Dr. Ferencz Jácint Szilárd egyetemi tanársegéd, Dr. Hazafi Zoltán Phd m.b. e.a., Dr. Vermes Attila egyetemi
tanársegéd, Dr. Horváth Gergely egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Jámbor Adrien igazgatási ügyintéző

Kutatási területek
logisztika joga, fuvarjog és szállítmányozási jog, biztosítási jog, társasági jog, munkajogi felelősség, agrár környezetvédelem joga, konszernjog, versenyjog

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a Széchenyi István Egyetem megalakulásától, 2002. január 1-jétől kezdődően önálló tanszék. Ahogy az elnevezése mutatja,
alapvetően három nagy kutatási és oktatási terület gondozásával foglakozik. A kereskedelmi jogi diszciplína felöleli a társasági jog, a
szövetkezeti jog, a versenyjog, a kereskedelmi szerződések joga, a logisztika joga, a fuvarjog, a szállítmányozási jog, a biztosítási jog,
értékpapírjog, bankjog, tőzsdejog és a konszernjog kutatását és oktatását.
A tanszék munkatársai a munkajogi jogterület egészének átfogó kutatását és oktatását végzik, különös tekintettel a munkajogi felelősség
elméletét, beleértve a közszféra munkajogát és a gender-kutatást (a nők szerepe és megjelenése a munkaerőpiacon).
A tanszék által gondozott harmadik tudományterület az agrárjog. Az agrárjogi oktatás és kutatás komplex módon átfogja a környezet- és
természetvédelem jogi szabályozását is. E körben a tanszék főbb kutatási területei az agrár környezetvédelem joga, az ingatlan-nyilvántartási és telekkönyvi jog.
Mindhárom kutatási és oktatási területen a felsorolt jogterületek nemzetközi, különösen az európai jogi vetületét is oktatja-kutatja.
Említést érdemel e körben a nemzetközi versenyjog, a közösségi és európai társasági jog, a globalizáció konszernjoga, az EU munkajoga
és az EU környezetjoga.

A tanszék főbb kutatási projektje 2009-ben
1. Biztosítási jog
2009-ben a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) kutatói ösztöndíjának támogatásával a tanszék munkatársa a Koppenhágai Egyetemen
vett részt kutató tanulmányúton. A projekt célja a PhD-disszertáció előkészítése, valamint konferencián való részvétel volt. A projekt
sikerességét mutatja a nemzetközi szakirodalom releváns részének összegyűjtése, illetve Trierben, az Európai Jogi Akadémián megrendezett konferencián a kutatási projekt témájában tartott angol nyelvű előadás.
Kutatási partnerek: MÖB; Koppenhágai Egyetem; Európai Jogi Akadémia (Trier)
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A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Ferencz, J.: The labour law aspects of the economic crisis. In: COFOLA 2009: the Conference Proceedings. (eds.: Dávid, R.-Neckář,
J.-Sehnálek, D.). Brno: Masaryk University, 2009. 135-146. o.
Göndör É.: Az anyaság védelme a munkajogban. In: A jogállamiság 20 éve. (szerk.: Smuk P.) Győr: SzE, 2009. 241-248. o.
Horváth G.: Az agrár-környezetvédelmi jog földvédelmi részterületének „tárgyi és területi” hatálya. In: Reformator Iuris Cooperandi: Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Bobvos P.) Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2009. 209-229. o.
Horváth G.: Az agrár-környezetvédelmi jog speciális részterületei. In: Jog, állam, politika, 2009. 2. sz. 80-101. o.
Horváth G.: Az „agrár-természetvédelem” jogi szabályozása Magyarországon. In: Magyar Jog, 2009. 8. sz. 459-469. o.
Szegedi A.: A törzstőkeminimum dogmája. In: Jog, állam, politika, 2009. 1. sz. 25-38. o.
Szegedi A.: Szerződési szabadság vagy elektronikus kényszerzubbony? In: Acta Conventus de Iure Civilis: Tom. X. Szeged: Lectum,
2009. 323-336. o.
Szegedi, A.: The Concept of Freight Forwarding in Hungarian Law in Force and in the Draft Version of the New Hungarian Civil
Code with Respect to International Tendencies. In: Estudios Sobre Derecho y Economía del Transport: Reforma y Liberlización.
Madrid, 2009.
Vermes A.: A biztosítási jog európaizálása: a szállítmánybiztosítási modelltörvény. In: Jog, állam, politika, 2009. 2. szám 102-116. o.
Vermes, A.: Insurance Law in the Mirror of Economic Crisis. In: COFOLA 2009: the Conference Proceedings. (eds.: Dávid, R.-Neckář, J.-Sehnálek, D.). Brno: Masaryk University, 2009. 319-323. o.
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KÖZIGAZGATÁSI TUDOMÁNYOK TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Patyi András PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: patyi@sze.hu
	Telefon: (96) 503-400/3043
	Honlap: http://kpt.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Patyi András PhD. egyetemi docens, Dr. Lapsánszky András PhD. egyetemi docens, Dr. Hulkó Gábor PhD. egyetemi adjunktus, Dr.
Huszkáné Pénzes Adél igazgatási ügyintéző, Dr. Pardavi László főiskolai docens, Dr. Tóth Tamara PhD. hallgató, Dr. Horváth Károly
egyetemi adjunktus, Dr. Gyurita Erzsébet Rita egyetemi adjunktus, Dr. Bende-Szabó Gábor CSc. egyetemi docens, Dr. Hajasné Dr. Borsa
Dominika egyetemi tanársegéd
A képen nem szerepel: Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

Kutatási területek
közigazgatás alkotmányossága, közigazgatási autonómiák, bíráskodás kutatása, távközlési és hírközlési rendszerek, közszolgáltatások
kutatása, közpénzügyek joga

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A 2002-ben alakult tanszék mindenekelőtt az alkotmányjog-tudomány, a közigazgatási jogtudomány, a pénzügyi jogtudomány és az
államháztartási jog területén folytatja tudományos tevékenységét.
Kutatási témáik: a közigazgatás alkotmányossága, a közigazgatási autonómiák, a közigazgatási bíráskodás, a távközlési és hírközlési
rendszerek, a közszolgáltatások, valamint a közpénzügyek joga.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Alkotmány-nagykommentár
A 2006-2009-ig tartó kutatás célja a hatályos magyar alkotmány dogmatikai magyarázata volt. A tanszék feladatkörébe a közigazgatási
bíráskodás és a védelmi alkotmány tartozott.
A megvalósításban közreműködő partnereink a Századvég Alapítvány és a Max-Planck Institut Heidelberg voltak.
2. Közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatások
A 2009-ben indult és 2011-ig tartó OTKA projekt célja közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatások jog által szabályozott
összetevőinek kutatása.
A tanszék projekt témái a következők: autonómia-fogalmak és rendszerek, autonómia az államigazgatásban, területi és helyi önkormányzás, az önkormányzás jogvédelme.
Projektpartner a PPKE JÁK.
Témavezető: Dr. Patyi András PhD. egyetemi docens, patyi@sze.hu
3. A közúti fuvarozási szolgáltatások hatósági engedélyezési rendszerének felülvizsgálata
A 2009-ben megvalósult projekt célja volt - többek között - az engedélyezési rendszer hatékonyságának növelése, az egyes engedélyek
hatásmechanizmusának és esetleges átfedéseinek feltárása, valamint hatékony horizontális és vertikális tagoltságú engedélyezési modell
kidolgozása. A tanszék feladatai közé tartozott a hazai és nemzetközi jogszabályok és a kapcsolódó szakirodalom feltárása és elemzése,
az elemzéseket megalapozó ismeretanyag rendszerezése, továbbá az engedélyezés társadalmi célrendszerének, a hatósági jogkörök delegálásának, a hatásköri és illetékességi viszonyoknak a kutatása.
A projekt megbízója a Nemzeti Közlekedési Hatóság volt.
Témavezető: Dr. Pardavi László főiskolai docens, pardavi@sze.hu
4. Az EU tagállamok közlekedési hatósági, közigazgatási szabályozásainak összehasonlító elemzése
A 2009-2010-ig futó projekt célja az EU-ban működő nemzeti közlekedési hatóságok működésének, ezen belül az áru- és személyszállítási terület szabályozási, engedélyezési és ellenőrzési tevékenységeinek vizsgálata, az eltérések és azonosságok feltárása, a legjobb
gyakorlat vizsgálata. A tanszék a projekt megvalósulásához hazai és nemzetközi jogszabályok és a kapcsolódó szakirodalom feltárásával
és elemzésével, az elemzéseket megalapozó ismeretanyag rendszerezésével járul hozzá. Emellett a jogrendszerben bemutatja a közigaz-
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gatási jog helyét, szerepét, az ágazatban kutatja a közigazgatási jog és a gazdasági jog kapcsolatrendszerét, valamint értékeli és összeveti
az egyes szabályozási modelleket, felkutatja a legjobb gyakorlat („best practice”) elemeit, és javaslatokat tesz a hazai szabályozás hatékonyságának növelésére.
A projekt a Nemzeti Közlekedési Hatóság megbízásából valósul meg.
Témavezető: Dr. Pardavi László főiskolai docens, pardavi@sze.hu

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Bende-Szabó G.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény kommentárja. Complex DVD Jogtár,
2009.
Bende-Szabó G.: Alapelvek és alapvető rendelkezések, illetve: Jogorvoslatok. In: A közigazgatási eljárás szabályai. (szerk.: Petrik F.).
Bp.: HVG-ORAC, 2009. 386-474. o.
Lapsánszky A.: A hatósági döntés jogviszonytani alapja és jogi hatása hazánk hatósági eljárásjogának keretében. In: Új Magyar
Közigazgatás, 2009. 5. sz. 36-52. o.
Lapsánszky A.: A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja: a Hírközlés fejlődését és
liberalizációját meghatározó „fejlett távközléssel rendelkező” piacgazdaságokban. Bp.: HVG-ORAC, 2009. 544. o.
Pardavi L.: System of the Preferential Agreements among the European Union and tha Mediterranean Countries. COFOLA 2009:
the Conference Proceedings. (eds.: Dávid, R.-Neckář, J.-Sehnálek, D.). Brno: Masaryk University, 2009. [CD]
Patyi A. (szerk.): Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest-Pécs: Dialóg Campus, 2009. (Szerzőtársak a Tanszékről: Gyurita R.Lapsánszky A.-Mudráné Láng E.)
Patyi A.-Varga Zs. A.: Általános Közigazgatási Jog. Budapest-Pécs: Dialóg Campus, 2009.
Patyi A.: A Magyar Honvédség és a Rendőrség feladatai, irányítása, a Magyar Honvédség külföldi bevetése (VIII. fejezet); A közigazgatási bíráskodás - az 50. § (2) bekezdés magyarázata (X. fejezet); Panaszjog (XII. fejezet). In: Az Alkotmány Kommentárja
I-II. (szerk.: Jakab A.). Bp.: Századvég Kiadó, 2009.
Verebélyi I.-Imre M. (szerk.): Jobb közigazgatás helybenjárás és visszafejlődés helyett. Bp.: Századvég Kiadó, 2009. (Szerzőként a
Tanszékről: Verebélyi I.-Patyi A. szerepelnek a műben)
Verebélyi I.: Válságban a magyar középszintű közigazgatás. In: Új Magyar Közigazgatás, 2009. 1. sz. 44-58. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1.
A konferencia címe: Korrupciós kockázatok és veszélyhelyzetek a közigazgatásban
A konferencia időpontja: 2009. január 21.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek, más szervezetek megnevezése: Magyar Közigazgatási Kar Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata, Magyar Közigazgatási Kar Komárom-Esztergom Megyei Tagozata.
Elhangzott előadások száma (db): 9
Hazai résztvevők száma (fő): 162
Honlap: http://www.kozigkar.hu/rendezvenyek_kozig%20reform%20konferencia%202009_gyor.html
2.
A konferencia címe: A jogállamiság 20 éve
A konferencia időpontja: 2009. május 8.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: A konferenciát az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola szervezte,
melyen a tanszék egy külön szekció lebonyolítását vállalta. Ennek keretében a Közigazgatási Jogi szekció elnöke: Dr. Patyi András, PhD,
tanszékvezető egyetemi docens volt. Ebben a szekcióban a tanszék oktatói közül előadást tartott Dr. Gyurita Rita (A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése) és Dr. Pardavi László (Jogbiztonság az elmúlt 20 év vámigazgatási eljárásban, különös tekintettel a hatóság
határozatának utólagos megváltoztathatóságára), továbbá a Nemzetközi és Európai Jogi szekcióban Dr. Borsa Dominika (A tagállami
gazdasági válság kezelésének lehetőségei a közösségi szabályozás tükrében) szerepelt előadóként.
Tanszékünk egyik oktatója, Prof. Dr. Verebélyi Imre, a plenáris ülés egyik előadója volt. (Közigazgatási rendszerváltozás)
Elhangzott előadások száma (db): plenáris ülésen: 6, szekciónkban: 11
Hazai résztvevők száma (fő): szekciónkban: 16
Külföldi résztvevők száma (fő): szekciónkban: 2
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NEMZETKÖZI KÖZ- ÉS MAGÁNJOGI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:

Prof. Dr. Lamm Vanda az MTA levelező tagja,
egyetemi tanár
2010. március 1-től:
Dr. Milassin László PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: milassin@sze.hu
	Telefon: (96) 503-478/3223
	Honlap: http://nkmt.sze.hu

Oktatók
Dr. Ganczer Mónika egyetemi tanársegéd, Dr. Horváthy Balázs PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Kecskés Gábor egyetemi tanársegéd, Prof.
Dr. Lamm Vanda az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, Dr. Milassin László PhD. egyetemi docens, Dr. Sulyok Gábor PhD egyetemi
docens
Munkatársak
Jámbor Adrien tanszéki koordinátor

Kutatási területek
nemzetközi jog, emberi jog, nemzetközi környezetvédelmi jog, állampolgárság nemzetközi jogi aspektusai, államutódlás, nemzetközi
bíráskodás, nukleáris károkért való felelősség, nukleáris leszerelés, EU közös kereskedelempolitikája, információs társadalom joga

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a jelenlegi formájában 2004-től működik, az állam- és jogtudományok, azon belül is a nemzetközi közjog, az EU-jog és a
polgári jog területén végzi tevékenységét. Az alábbi témakörök sorolhatóak a tanszék kompetenciái közé:
– az erőszak és a beavatkozás tilalma a nemzetközi jogban;
– az emberi jogok nemzetközi védelme;
– az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformja;
– az állam nemzetközi jogi felelőssége;
– kárfelelősség a nemzetközi környezetvédelmi jogban;
– az állampolgárság nemzetközi jogi aspektusai;
– államutódlás a nemzetközi jogban;
– a nemzetközi bíráskodás kérdései;
– Rule of Law a nemzetközi jogban;
– a nukleáris károkért való felelősség;
– a nukleáris leszerelés;
– az EU közös kereskedelempolitikája;
– az információs társadalom joga, ennek közösségi jogi aspektusai;
– nemzetközi szerzői jog különös tekintettel az EU idevonatkozó szabályozására;
– az Európai Unió anyagi jogi kérdései;
– kockázati tőkebefektetések gyakorlata;
– az Európai Unió jogalanyisága; az uniós polgárság nemzetközi jogi vonatkozásai.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Nemzetközi viták bírói rendezése
2. Emberi jogok nemzetközi védelme
3. Nemzetközi környezetvédelmi jog
4. Nemzetközi szervezetek joga
5. Rule of law a nemzetközi jogban
6. Nukleáris jog
7. Erőszak és beavatkozás tilalma a nemzetközi jogban
8. Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa
9. Emberi jogok nemzetközi védelme
10. Nemzetközi jog forrásai: általános jogelvek, államok egyoldalú aktusai
11. Nemzetközi jog története
12. Államok keletkezése
13. Államutódlás elmélete és gyakorlata
14. Állampolgárság nemzetközi jogi kérdései
15. Nemzetközi környezetvédelmi jog
16. Nemzetközi felelősségi jog
17. Környezeti kárfelelősség
18. Európai -és nemzetközi kereskedelempolitika jogi kérdései
19. Az EU információs szolgáltatásokkal kapcsolatos joga
20. Közép -és kelet európai magánjogi jog-összehasonlító munkacsoport (Bécsi Egyetem)
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A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Ganczer, M.: International Instruments on Nationality Matters in Relation to State Succession. A jogállamiság 20 éve Konferencia.
Győr, 2009. május 9. Széchenyi István Egyetem. [CD-formátumú konferenciakötet]
Horváthy B.: „A dömping, mint a jogi szabályozás tárgya.” In: Külgazdaság Jogi Melléklet, 2009. 3-4. sz. 25-46. o.
Horváthy B.: „Emberi jogi klauzulák az EU kereskedelmi egyezményeiben.” In: Rendészeti Szemle, 2009. 12. sz. 118-134. o.
Horváthy B.: Szócikkek - Acquis communautaire, Alkotmányos Szerződés, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Európai
Közösségek, Európai Parlament, Európai Számvevőszék, Európai Tanács, Európai Unió, Európai Unió Tanácsa, Kártérítési
eljárás, Kötelezettségszegési eljárás, Közös kereskedelempolitika, Lisszaboni Szerződés, Nizzai Szerződés, Uniós alapjogvédelem, Uniós jog, Uniós ügynökség. In: Jogi Lexikon (szerk.: Lamm V.). Bp.: Complex, 2009.
Kecskés G.: Az iraki háború és az amerikai kormányzat kommunikációja. In: Jog, állam, politika, 2009. 2. sz. 117-132. o.
Kecskés G.: Az iraki háború mint az amerikai kormányzat terrorizmus elleni harcának eszköze. In: Rendészeti Szemle, 2009. 9. sz.
111-130. o.
Kecskés, G.: The Concept of Environmental Damage in the Framework of International Law. Tanulmánykötet (szerk.: Smuk P.).
Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Győr, 2009. 307-315. o.
Lamm V.: Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban. In: Jog, állam, politika, 2009. 2. sz. 3-32. o.
Lamm V. (szerk.): Jogi Lexikon. Bp.: CompLex, 2009. 726 o.
Lamm, V. (szerk.): Transformation in Hungarian Law (1989-2006). Bp.: Akad. K., 2009.
Milassin, L.: Die ungarische Gesetzgebung und Rechtsprechung zum E-Commerce. Forschungsstelle für europäische rechtsentwicklung und privatrechtsreform, Prof. Rudolf Welser, Bécs, 2009. december. „Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische
Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Band III, Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa (in Vorbereitung).”
Sulyok G.: 2.§ (1) bekezdés (függetlenség), 5.§, 6.§ (1) bekezdés, 6.§ (2) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés (elméleti alapok), 19.§ (3) bekezdés g) pont. In: Az Alkotmány kommentárja. (szerk.: Jakab A.) Bp.: Századvég, 2009. 167-174., 336-351., 353-355., 358-374.,
389-397., 641-644. o.
Sulyok G.: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. Bp.: CompLex, 2009.
Smuk P.: Az Országgyűlés funkcióinak fejlődéstörténete, 1985-1990. In: Jog, állam, politika, 2009. 3. sz. 36-65. o.
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POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc. egyetemi tanár
Tanszékvezető elérhetősége: E-mail: huszkane@sze.hu
	Telefon: (96) 503-476
	Honlap: http://ppet.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Kőhidi Ákos egyetemi tanársegéd, Dr. Székely László egyetemi adjunktus, Dr. Siposné Dr. Herédi Erika PhD. egyetemi docens, Dr.
Huszkáné Pénzes Adél igazgatási ügyintéző, Reiderné Dr. Bánki Erika egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Lenkovics Barnabás CSc. egyetemi
tanár, Prof. Dr. Jobbágyi Gábor CSc. egyetemi tanár, Dr. Menyhárt Ádám egyetemi adjunktus
A képen nem szerepel: Dr. Szalai Péter egyetemi adjunktus

Kutatási területek
állam- és jogtudomány, polgári jog, polgári eljárásjog, személyi jog, dologi jog, tulajdoni rendszer, emberi jogok, szellemi alkotások joga,
szerzői jog, iparjogvédelem, kötelmi jog

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék 2002-ben alakult, elsősorban az állam- és jogtudomány, illetve a polgári jog tudományterületén végzi tevékenységét. A tanszék által művelt kutatási területek közé sorolható a polgári jog, a személyi jog, a dologi jog, a tulajdoni rendszer, az emberi jogok, a
szellemi alkotások joga, a szerzői jog, az iparjogvédelem, a kötelmi jog, a szerződés érvénytelensége, a szerződésszegés, az angolszász
jog, a családjog, az orvosi jog, a fogyasztóvédelmi jog, a kártérítési felelősségtan, a magyar és európai polgári eljárásjog és az európai
fizetésképtelenségi jog.

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Jobbágyi G.: A Kormány Ptk. Tervezetéről. In: Magyar jog, 2009. 2. sz. 98-103. o.
Jobbágyi G.: Öröklési jog. Bp.: Szent István Társulat, 2009. 130 o.
Jobbágyi G.: Személyi és családi jog. Bp.: Szent István Társulat, 2009. 350 o.
Lenkovics B.: Alkotmányozás és kodifikálás. In: Jog, állam, politika, 2009. 1. sz. 7-24. o.
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Petz Lajos
Egészségügyi és Szociális Intézet
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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TANSZÉK
Intézetigazgató neve:
Dr. Nagy Sándor PhD. egyetemi docens
Elérhetősége:
E-mail: nsandor@sze.hu
	Telefon: (96) 613-590
	Honlap: www.eszi.sze.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Gunther Tibor Vendel PhD. egyetemi docens, Prof. Dr. Oláh Attila DSc. egyetemi tanár, Zborovján Ferencné mestertanár, Lukácsné
Saller Mária egyetemi tanársegéd, Dr. Varga Gábor tudományos munkatárs, Kovácsné Dr. Tóth Ágnes PhD. egyetemi docens, Prof. Dr.
Rácz István DSc. egyetemi tanár, Dr. Kőrösiné Szigethy Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, Dr. Nagy Sándor PhD. egyetemi docens, Takács
Emma Gyöngyi igazgatási ügyintéző, Dr. Csányi Attila PhD. egyetemi docens, Polgár Tibor igazgatási ügyintéző
A képen nem szerepel: Dr. Fehér Rózsa főiskolai adjunktus, Prof. Dr. Gardó Sándor DSc. egyetemi tanár, Dr. Szász Katalin egyetemi
tanársegéd

Kutatási területek
egészségi állapot, életmód, életminőség, fittségi állapot, pályaválasztási motiváció és értékrendszer, magzati genetika, genomikai módszerek, terhességi májbetegségek, intima-media vizsgálat

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1995-ben alakult Intézet elsősorban az egészségtudomány, orvostudomány és a társadalomtudomány területein tevékenykedik. Kutatási témák többek között az egészségi állapot, életmód, életminőség, fittségi állapot vizsgálatára, a főiskolai hallgatók pályaválasztási
motivációjának és értékrendszerének vizsgálatára, magzati genetika, genomikai módszerek alkalmazására, terhességi májbetegségek
kutatására, valamint az arterioszklerózis megítélésében Intima-media vizsgálatokra terjednek ki. Kutatási területük továbbá a civil és
non-profit szféra szerepének elemzése a helyi közösségek és helyi társadalmi integrációk elősegítésének érdekében.

A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Balogh Z.-Betlehem J.-Papp K.-Tulkán I.-Kovácsné Tóth Á.: Az elmúlt két évtized ápolóképzése a hazai felsőoktatásban. In: Nővér,
2009. 1. sz. 3-12. o.
Carter, R.-Stocken, D. D.-Ghaneh, P.-Bramhall, S. R.-Oláh, A.-Kelemen, D.-Bassi, C.-Friess, H.-Dervenis, C.-Spry, C.-Büchler,
M. W.-Neoptolemos, JP.: Longitudinal quality of life data can provide insights on the impact of adjuvant treatment for pancreatic
cancer - subset analysis of the ESPAC-1 data. In: International Journal of Cancer, 2009.
Galambos, B.-Oláh, A.-Banga, P.-Csönge, L.-Almási, J.-Acsády, Gy.: Successful human vascular reconstructions with long-term
refrigerated venous homografts. In: European Surgical Research, 2009. 43. sz. 256-261. o.
Gardó S.: Gondolatok a Down-szindróma szűréséről. In: Orvosi Hetilap, 2009. 497-502. o.
Kovács, M.-Pák, P.-Pál, G.-Oláh, A.-Rácz I.: The impact of capsule endoscopy on surgical results in patients with obscure gastrointestinal bleeding. In: Zeitschrift für Gastroenterologie, 2009. 47. sz. 424-428. o.
Kovácsné Tóth Á.-Feith H. J.-Peisser Puli E.-Körösiné Szigethy Zs.-Dusek T.: Diplomás ápoló- és pedagógus hallgatók demográfiai
és szociokultúrális azonosságai és különbségei. In: Új Pedagógia Szemle, 2009. 8-9. sz. 216-228. o.
Nagy, S.: 3D/4D Volumetry in the Second and Third Trimester of Pregnancy. In: Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology, 2009. April-June 18-24. o.

89

Nagy S.-Mika P.: Butakonazol-nitrát (Gynazol®) alkalmazásával szerzett tapasztalataink akut és krónikus-recidiváló vulvovaginalis candidiasisban. In: Magyar Nőorvosok Lapja, 2009. 3. sz. 136-140. o.
Oláh A.: A pancreas sebészete. In: Magyar Sebészet, 2009. 4. sz. 259-264. o.
Oláh, A.-Issekutz, Á.-Belágyi, T.-Hajdú, N.-Romics, L. Jr.: A prospective randomized clinical trial for the closure of the pancreatic
remnant following distal pancreatectomy. In: Br J Surg, 2009. 602-607. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: XVII. Országos Szülésznői Konferencia
A konferencia célja: A konferencia célja, hogy a legújabb ápolási, kutatási eredményeket megismertesse a résztvevőkkel és irányt mutasson abban, hogy a felsőfokú szakképzést szerzett szakemberek a képzési célokban foglaltaknak megfelelően hogyan tudják érvényesíteni
szaktudásukat, kompetenciájukat munkájuk során.
A konferencia időpontja: 2009. május 22-23.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Széchenyi István Egyetem, Petz Lajos Egészségügyi és Szociális
Intézet
Elhangzott előadások száma (db): 42 db
Hazai résztvevők száma (fő): 450 fő
Honlap: http://prof-congress.hu/2009/szuleszno/

A tanszék 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszköze
Az eszköz megnevezése
Spiroergométer
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Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Fittségi állapot mérőeszköz

SZOCIÁLIS MUNKA TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Budai István PhD. főiskolai tanár
Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: budai@sze.hu
	Telefon: (96) 613-593
	Honlap: www.eszi.sze.hu/index_szm.html

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Budai István PhD. főiskolai tanár, Peisser-Puli Edit egyetemi adjunktus, Dr. Tóbiás László PhD. mestertanár, Azizi Zouheirné Németh Judit ügyvivő-szakértő, Nits Lászlóné igazgatási ügyintéző, Dr. Nárai Márta PhD. egyetemi docens, Kóbor Krisztina egyetemi
tanársegéd

Kutatási területek
társadalmi beilleszkedés és integráció, közösségi ellátás, közösségi szociális munka, terepen folyó képzés, szociális képzések fejlesztése,
regionalitás és a kistérségek szerepe, interprofesszionalitás, szakmai és kutatási hálózatok, civil és non profit szféra, gyermek alternatív
napközbeni ellátása

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1996-ban megalakult Szociális Munka Tanszék összefogja a különböző szintű, formátumú szociális képzéseket, ellátja a szakvezetői
feladatokat a Szociális munka BA szakon és az Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben. Különböző szociális és szociálpolitikai tematikájú
stúdiumokat tart az egyetem minden – egészség-, jog-, közgazdaság-, mérnök- és zenetudományi – karának hallgatói számára, továbbá
gyermekvédelmi-szociális szakemberek számára tart akkreditált szakmai továbbképzéseket.
A tanszék keretében a szociális munka, a szociálpolitika, a multidiszciplináris társadalom- és a regionális tudományok területén folyik
kutatómunka:
– szakmaközi együttműködés,
– stratégia a társadalmi beilleszkedés érdekében,
– a szociális képzések fejlesztésének alternatívái,
– a regionalitás és a kistérségek szerepe a szolgáltatások fejlesztésében,
– a civil és nonprofit szféra szerepe,
– innovációk a gyermek alternatív napközbeni ellátásában.
A szociális képzésekben tanterv- és képzésfejlesztő tevékenység, tanulásirányítási módszerek fejlesztése, oktatási segédletek készítése,
fejlesztése zajlik.
A tanszék együttműködik a régió önkormányzataival, jóléti-szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezeteivel és intézményeivel a különböző kutatási és innovációs programokban.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. Győr város akadálymentesítettsége
A projekt célja az akadálymentesítettség felmérése, nyilvánossága és fejlesztése, amelynek során együtt dolgozik a SZE Közúti és Vasúti
Járművek Tanszékével.
Kontakt személy: Dr. Tóbiás László PhD. mestertanár, tlaszlo@sze.hu
2. TÁMOP 411 projekt keretében, a szociális munkás szakos hallgatók felkészítésével mentálhigiénés szolgáltatások nyújtása az egyetem teljes diáksága számára
Kontakt személy: Kóbor Krisztina egyetemi tanársegéd, kobor.kiszta@t-online.hu
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A tanszék oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek
Azizi J.: A Széchenyi István Egyetemen folyó szociális munkás-képzés gyakorlatai. In: Terepgyakorlati vademecum. Pécs: PTE Illyés
Gyula Főiskolai Kar: Iskolaszövetség, 2009. 87-100. o.
Budai I.: Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka. In: Esély, 2009. 5. sz. 83-114. o.
Budai I.: Az interprofesszionális együttműködés - mint a fejlesztés egyik lehetősége - és a szociális munka. In: A szociális szolgáltatások modernizációja. (szerk.: Budai I.-Nárai M.) Győr: SzE PLESZI, 2009. 43-63. o.
Budai I.-Nárai M.: A szociális szolgáltatások modernizációja. Győr: SZE PLESZI, 2009. 78 o.
Budai I.-Somorjai I.-Varsányi E.: Képzésmódszertani kézikönyv a közösségi szociális munka tereptanárai számára. Győr: SzE
PLESZI, 2008. 253 o.
Budai I.: Terepgyakorlatok a globális alapelvek tükrében. In: Terepgyakorlati vademecum. Pécs: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar:
Iskolaszövetség, 2009. 11-22. o.
Kóbor, K.: Interprofessional education in Hungary: Developments and challenges. In: Journal of Interprofessional Care, 2009. 5. sz.
1356-1820. o.
Nárai M.: A regionális identitás. In: Nyugat-dunántúli régió: Múlt, jelen, jövő. (szerk.: Lados M.) Győr-Sopron: Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács, 2009. 137-142. o.
Nárai M.: Gondolatok a regionális identitásról – identitáselemek a Nyugat-dunántúli régióban. In: Tér és Társadalom, 2009. 4. sz.
137-159. o.
Nárai, M.: The Role of Third Sector Organisations in Hungary – As Shown by Empirical Findings. Cinefogó WP46G Papers Conference Paper No. 7. htttp://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id.result=27604&I=0&w=15&id.out=789.
Peisser-Puli E.: Szociális alapszükségletek mérése Magyarország rurális kistérségeiben. In: Tér és Társadalom, 2009. 1. sz. 79-99. o.
Tóbiás L.: Az alternatív napközbeni ellátás 15 éve. In: Család, gyermek, ifjúság, 2009. 1. sz. 8-13. o.
Tóbiás L. (szerk.): MindenGyerek 2009. Gyerekparadicsom Alapítvány, 2009.
Tóbiás L.-Varga-Hegyi E.: Új trendek a német gyermekjólétben. In: Család, gyermek, ifjúság, 2009. 1. sz. 40-45. o.

2009-ben a tanszék által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A tanszéki tudományos szakmai konferencia címe: A szociális szolgáltatások modernizációja
Célja: Bemutatni és elemezni a szociális szolgáltatások előtt álló kihívásokat, illetve hogy miképpen tudja az ellátórendszer kielégíteni
a szükségleteket
Időpontja: 2009. november 4. (a Magyar Tudomány Ünnepe keretében)
Elhangzott előadások száma (db): 4
Hazai résztvevők száma (fő): 75
Programfüzet: http://tud.sze.hu/images/tncsdokik/mtu_2009_sze_programfuzet_ok.pdf
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TESTNEVELÉSI ÉS SPORTKÖZPONT
Központ-vezető neve:
Gyömörei Tamás testnevelő tanár
Elérhetősége:
E-mail: gyomorei@sze.hu
	Telefon: (96) 503-455
	Honlap: http://tsk.sze.hu

A központ munkatársai (balról jobbra haladva):
Göcsei János műszaki alkalmazott, Várnagy András testnevelő tanár, Simon József testnevelő tanár, Budaházi Judit testnevelő tanár, Dr.
Zakariás Géza PhD. egyetemi docens, Gyimes Nikoletta Márta testnevelő tanár, Gyömörei Tamás testnevelő tanár, Bagó Ildikó testnevelő tanár, Papp Tibor testnevelő tanár, Horváthné Lendvay Zsuzsanna igazgatási ügyintéző, Somogyi Ádám hallgatói sportfelelős,
Gyöngyösi Jolán gazdasági ügyintéző, Gasztonyi Tamás testnevelő tanár, Kovácsné Gyenesei Anita testnevelő tanár
A képen nem szerepel: Bolla Miklósné műszaki alkalmazott, Domján Imre műszaki alkalmazott, Horváth I. Tamás testnevelő tanár, Ihász
Tamás műszaki alkalmazott, Kiss Jánosné műszaki alkalmazott, Kósa Miklós műszaki alkalmazott, Nánay Anikó műszaki alkalmazott

Kutatási területek
fittségi-állapot, életmód, kondicionális szint, teljesítmény-fokozás, prevenció, sportfinanszírozás, kormányzati-önkormányzati szerepek,
forrásbevonás-felhasználás

A központ bemutatása/tudományos tevékenysége
A Testnevelési és Sportközpont a testnevelő tanárok oktatási tevékenysége, valamint a sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése
érdekében megalakított szervezeti egység, amely 2005. december 31-ig önállóan működött, majd a Petz Lajos Egészségtudományi és
Szociális Intézet részévé vált. Munkatársai a sport- és egészségtudomány interdiszciplináris összehangolásával a testnevelés tantárgy
oktatása mellett, az Egészségtudományi tanszékkel együttműködve részt vesznek a hallgatók egészségi állapotának felmérésére irányuló
tudományos programban.
A Testnevelési és Sportközpont kutatási profilja:
• a hallgatók és oktatók - elsősorban szív-érrendszeri megbetegedések rizikófaktorait érintő - szűrő-vizsgálata, terhelhetőségi szintjük megállapítása,
• a mért adatok alapján végzett tanácsadás a sporttevékenységre és az életmódra vonatkozóan,
• az európai fittségi standardok kidolgozásában való együttműködés és a megállapított szintek beépítése a testnevelési követelmény
rendszerünkbe,
• a Széchenyi ESE-ben sportolók edzettségi szintjének tervszerű ellenőrzése,
• a magyar sportfinanszírozás helyzetének, a sport piacosodása területi folyamatainak vizsgálata
A laboratórium eszköz és műszerparkja folyamatosan bővül. A nyugalmi és terheléses EKG kiértékelése számítógéppel történik. A
telemetrikus működésű pulzusmonitor és a hordozható analizátor segítségével már bármely sporttevékenység keringési rendszerre tett
hatását tanulmányozhatjuk és így segítséget kapunk az optimális terhelésintenzitás megállapításához. A testösszetétel becslését bioinpedancia elven működő mérőműszerrel és kaliperrel végezzük.

A központ oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb mű
Zakariás, G.: Endurance development programme with telemetric pulse control. ICF Symposium, Warsawa, 2009. Abstract: 88-92. o.
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2009-ben a központ által szervezett konferencia a Széchenyi István Egyetemen
A konferencia címe: XVI. Akadémiai Nap, keretében „Sportos Egyetemek a Régióban” címmel, Széchenyi István Egyetem, Győr
A konferencia célja: Az Észak–Nyugat-dunántúli Régió felsőoktatási intézeteiben végzett sporttudományos kutatások értékelése, illetve
a felsőoktatási testnevelés és sport aktuális problémáinak bemutatása.
A konferencia időpontja: 2009. szeptember
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Testnevelési és Sportközpont, levezető elnöke: Gyömörei Tamás
TSK vezető
Elhangzott előadások száma: 3 db
Hazai résztvevők száma: 40 fő
Külföldi résztvevők száma: 2 fő

A központ 2009-ben beszerzett jelentősebb, 1 millió forint érték feletti eszköze
Az eszköz megnevezése
Masters-screen Spiroergometer
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Az eszköz funkciója, elvégezhető vizsgálatok, mérések megnevezése
Spiroergomeria, légzésfunkciós vizsgálatok, nyugalmi és terheléses EKG, submaximális és vitamaxima típusú terheléses vizsgálatok (Bruce- Conconi protokoll)

Varga Tibor
Zeneművészeti Intézet
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Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék
Zenekari hangszerek Tanszék
Intézetigazgató neve:
Dr. Ruppert István DLA főiskolai tanár
Elérhetősége:
E-mail: ruppert@sze.hu
	Telefon: (96) 329-735
	Honlap: http://zene.sze.hu
Oktatók
Dr. Alszászy Gábor DLA egyetemi adjunktus, Dr. Arnóth Balázs DLA egyetemi docens, Bakosné Tripolszki Teréz főiskolai docens,
Bartáné Lóránt Zsuzsanna főiskolai tanársegéd, Choi Insu főiskolai docens, Cziglényi Ákos egyetemi adjunktus, Deákné Dr. Kecskés
Mónika DLA főiskolai adjunktus, Déri György egyetemi docens, Dr. Endrődy Sándor DLA egyetemi docens, Falvai Antal művésztanár, Farkas Zsolt főiskolai tanársegéd, Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla főiskolai docens, Gábor József főiskolai tanár, Dr. Girgás Ágnes
főiskolai docens, Harasztia Zoltán művésztanár, Haui Lóránt főiskolai tanársegéd, Hennel Georgina főiskolai adjunktus, Dr. Hontvári
Csaba DLA főiskolai adjunktus, Prof. Dr. Ittzés Gergely DLA egyetemi tanár, Komondiné Varga Júlia főiskolai docens, Kornfeld Zoltán
főiskolai docens, Láposi János főiskolai adjunktus, Markovics Erika egyetemi tanársegéd, Ménesi Gergely művésztanár, Molnár Gyula
főiskolai docens, Molnárné Svikruha Márta főiskolai docens, Nagy Gábor főiskolai adjunktus, Németh Judit főiskolai adjunktus, Olsvay
Endre főiskolai docens, Roth Ede főiskolai adjunktus, Rózsa Gábor főiskolai adjunktus, Dr. Ruppert István DLA főiskolai tanár, Dr. Szabó András DLA egyetemi docens, Szabó Balázs főiskolai adjunktus, Szalai Edina művésztanár, Várayné Szűts Katalin főiskolai docens,
Vitályos Balázs egyetemi tanársegéd
Munkatársak
Csiszár Józsefné műszaki alkalmazott, Takácsné Struhár Mónika igazgatási ügyintéző

Kutatási területek
hangszertörténet, előadóművészeti hagyományok, billentyűs műfajok, zenepedagógia

Az intézet bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1990-es évek közepétől a Zeneakadémia vidéki főiskolai tagozatai saját székvárosuk egyeteméhez csatlakoztak, így az országban elsőként az Intézet 1996. október 31-én integrálódott a győri Széchenyi István Főiskolához. Az 1997/98-as tanévet már, mint a Széchenyi
István Főiskola Művészeti Fakultása kezdte. 2001-ben a Főiskola egyetemmé válása után ez az elnevezés a Széchenyi István Egyetem
Zeneművészeti Intézete névre változott, majd az egyetem szervezeti átalakításával az intézet 2006.január 1-én felvette a győri származású
világhírű hegedűművész, Varga Tibor nevét. Az egyetemi integrációval a korábbi bizonytalan gazdasági háttér azonnal megoldódott. Az
épület, a hangszerpark és az oktatás színvonalának javítására a Széchenyi István Egyetem kiemelt gondot fordít.
Az intézményben az elindulás óta kb. 1000 zenetanári diplomát adtak ki. Az itt végzett volt hallgatókat találhatjuk a Balatontól északra
eső országrész zeneiskoláinak tanári karában, a győri és szombathelyi szimfonikus zenekarban, nyugat-dunántúli színházak zenekaraiban. Az oktató-nevelő munka mellett az órarendi kereteket messze túlszárnyaló, jelentős és nagy szakmai sikereket elérő együttesek is
létrejöttek: a Győri Leánykar több mint 20 lemezfelvételével, Bartók-Pásztory-díjával, a Győri Klarinét- és Ütőegyüttes európai és hazai
sikersorozatával bizonyította a szakképzés magas szintjét. Az intézmény nagy zenei együttesei (Egyetemi Zenekar, Symphonic Band)
Győr zenei életének meghatározó szereplőivé váltak.
Az intézet mindenekelőtt a zenetudomány és a pedagógia tudományterületén végzi munkáját. Tudományos tevékenysége a hangszertörténet területére, az előadóművészeti hagyományokra, a billentyűs műfajok fejlődésére és a zenepedagógiára terjed ki.

Az intézet főbb kutatási projektjei 2009-ben
1. A csembalóirodalom évszázadai
A 2009 első félévében megvalósuló projekt célja a legfontosabb barokk szóló és kontinuó hangszer irodalmának megismertetése volt.
Projektpartner a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt.
2. Itáliai billentyűs műfajok a 16-17. században
A 2009 második félévében megvalósuló projekt vizsgálati célja a korabarokk billentyűs műfajok kialakulása és fejlődése Itáliában.
Projektpartnerek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a DE Művészeti Kar és az Oulu Conservatory voltak.
3. Alexander módszer
A 2007-2009-ig futó projekt célja a zenei gyakorlás, rossz testtartás okozta testi elváltozások javítása volt.
Projektpartnerek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az ELTE volt.
4. Zenei munkaképesség gondozás – Kovács-módszer
A 2008-2010-ig tartó projekt célja speciális torna- és életmód javaslatok kidolgozása a gyakorlás okozta egyoldalú fizikai terhelés ellen.
A projekt megvalósulásában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a SOTE és az ELTE közreműködik.
5. Egészséges légzéstechnika az énekes hangképzésben
A 2009 első félévében megvalósult projekt célja a légzés mechanizmusának megismertetése, az éneklés technikájához elengedhetetlen
levegővételi technikák elsajátítása volt.
Projektpartnerek a SOTE és a Magyar Állami Operaház volt.
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Az intézet oktatói által 2009-ben megjelentetett legjelentősebb művek/alkotások
Insu, C. főiskolai docens: Előadások és koncertek Japánban 2009. július-augusztus
Déri Gy. egyetemi docens: Habilitációs koncert a budapesti Nádor teremben
Ittzés G. DLA egyetemi tanár: National Flute Convention - Amerikai Nemzeti Fuvolás Találkozó. New York, 2009. augusztus
13-16.
Kalló Zs. művésztanár: Magyar Rádió élő hangverseny a Márványteremben a Trió Antiquával (Kalló, Szekendy, Vályi): Haydn
művek 2009. október 19.
Kecskés M.: Önálló est a MUPA-ban, 2009. április 13.
Ménesi G. karmester: Ferences Jubileum: ünnepi hangverseny a ferences kórusok és a Győri Egyetemi Zenekar közreműködésével.
2009. december 15. Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Németh J.: Kodály CD összkiadásban énekelt dalokat Vásáry Tamás, Jandó Jenő és Virágh Emese kíséretével.
Németh J.: Wagner: A Walkür c. opera címszerepének eléneklése. Tokió, New National Theatre
Ruppert I.: Koncert és előadások a Michigan University orgona kongresszusán 2009. október 5-8. között (Ann Arbor, MI, USA)
Szabó A.: CD felvétel Leoncavallo Requiemjéből

2009-ben az intézet által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1.
A konferencia címe: Romantikus hegedűversenyek interpretációja
A konferencia célja: A romantikus hegedűversenyek előadási tradíciói és a zenei közízlés változása a 20. század második felében
A konferencia időpontja: 2009. március 5-6.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Zenekari Hangszerek Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 4
Hazai résztvevők száma (fő): 16
2.
A konferencia címe: A 20. századi szimfonikus fúvósirodalom
A konferencia célja: Fúvós együtteseket vezénylő karmesterek továbbképzése, a 20. századi szimfonikus fúvós zenekari irodalom megismertetése, vezénylési technikák elsajátítása.
A konferencia időpontja: 2009. március 10-16.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Zenekari Hangszerek Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 8
Hazai résztvevők száma (fő): 12
Külföldi résztvevők száma (fő): 8
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A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

