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Tisztelt Partnerünk!
M unkatársaim nevében köszöntöm Önt, s megköszönöm ér-

deklődését, amelynek jeleként kezébe vette kiadványun-
kat, az egyetemünk kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysé-
gét bemutató 2010. évi jelentésünket!

Az egyetemünk szellemi, tudományos megújulását segítő átfogó fejlesztési 
stratégia megvalósításához az Új Magyarország Fejlesztési Terv uniós for-
rásai nyújtanak jelentős támogatást. Az infrastrukturális fejlesztések mel-
lett a szellemi és tudományos megújulás is kiemelt szerepet kap, amelyet az 
újonnan alapított Tudásmenedzsment Központ és a hozzá kapcsolódó pro-
jektek is bizonyítanak. Az új szervezeti egység működésének középpont-
jában az egyetemi tudásvagyon feltérképezése és hasznosítása, a sokrétű 
technológiai transzfer tevékenység, a vállalkozói szemléletmód képzések-
kel való formálása és a tehetséggondozás áll.

Szenátusunk 2010 novemberében fogadta el az egyetem középtávú, 2015-
ig szóló kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiáját, amelynek legfonto-
sabb célkitűzése kritikus mértékű kapacitások kialakítása a járműipari és a 
közlekedési rendszereket érintő, illetve az azokhoz kapcsolódó gazdasági, 
társadalmi kutatások területén. 

„Középtávon el kívánjuk érni, hogy a Széchenyi István Egyetem a jármű-
iparral és a közlekedési rendszerekkel kapcsolatos alap- és alkalmazott 
kutatások területén Magyarország és a közép-európai régió legmegha-
tározóbb kutatási szereplőjévé váljon.”

Az egyetemünk kutatás-fejlesztési tevékenységéről és annak eredményeiről 
szóló kiadványt olyan beszámolónak tekintjük, ami bemutatja, hol tartunk 
és milyen eredményeket értünk el az általunk kitűzött ambiciózus úton. 
A kiadvány első része bemutatja az egyetemet, rövid összefoglalást ad az 
itt folyó tudományos munkáról, kutatásokról, hazai és nemzetközi projek-
tekről, nemzetközi kapcsolatokról, majd a kutatás-fejlesztési forrásokról, 
publikációkról és az oktatók által elnyert tudományos díjakról, kitünte-
tésekről. Ezt követi a Tudásmenedzsment Központ bemutatása, valamint 
az Universitas-Győr Nonprofi t Kft . mint kiemelten közhasznú szervezet 
tevékenységének áttekintése, amely jelentős szerepet tölt be az egyetem tu-
dásvagyonának hasznosításában.

A jelentés harmadik, terjedelmét tekintve legnagyobb része bemutatja a 
karok, intézetek, tanszékek oktatóit és munkatársait, az általuk folytatott 
tudományos tevékenységet, a 2010-es évhez kötődő főbb kutatási projekt-
jeiket, megjelentetett műveiket, publikációikat, valamint az általuk szerve-
zett konferenciákat.

Forgassa haszonnal kiadványunkat!

 Dr. Szekeres Tamás
 rektor
 Széchenyi István Egyetem
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I. A Széchenyi István Egyetem bemutatása
Bevezető 
A kiadvány első fejezetének célja a folyamatosan fejlődő, képzési kínálatát és kutatás-fejlesztési tevékenyégét bővítő Széchenyi István Egye-
tem részletes bemutatása, fókuszba állítva az intézmény kutatási és fejlesztési tevékenységét, elért eredményeit. Az elemzés az egyetem 
oktatási egységei és az általuk kínált szakok bemutatásával kezdődik, majd a felsőoktatási intézmény kutatási kapacitásának, valamint a 
doktori képzéseknek számbavételére kerül sor. Az egyetem kutatóműhelyeinek bemutatása után a Belső Kutatási Főirányok, valamint a leg-
főbb 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. Az egyetem középtávú kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája pedig a mellékletben olvasható 
teljes terjedelemben.

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 2010/2011-es tanév őszi félévében összesen 48 féle képzés indult. A legtöbb szak a Műszaki 
Tudományi Karon van, ahol 11 alapképzésre (ebből kettő e-learning formájú is), nyolc 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), öt mesterképzési szakon és ötféle felsőfokú szakképzésen folytathatták tanulmányaikat. A Deák Ferenc Ál-
lam- 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 az alapképzésen belül 15 féle szakirányon, a mesterképzésen belül pedig 11 szakirányon kezdhették meg tanulmányaikat a hall-
gatók.

2. Kutatási kapacitások
2.1.  AZ OKTATÓK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2006-2010 KÖZÖTT
Az adott időszakban a főállású oktatók száma 43 fővel, azaz 13,4%-kal emelkedett, így számuk 2010. év végén elérte a 364 főt. A 2010/2011-
es tanév őszi félévében az oktatók a Műszaki Tudományi Karon voltak a legnagyobb létszámban (201 fő), ami a főállású oktatók összlétszá-
mának több mint a felét jelentette. Ezen indikátor alapján – összesen 67 főt foglalkoztatva – a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar állt a 
második helyen, amelyet 47 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, 2006-2010

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2006/2007-2010/2011 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 – biz-
tosítva van.
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2. ábra: A teljes munkaidős oktatók korfái szervezeti egységenként
2010/2011-es tanév, őszi félév

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztika 2010/2011 ősz alapján saját szerkesztés

2.2. TUDOMÁNYOSAN MINŐSÍTETT OKTATÓK
Az elmúlt években a tudatos humán erőforrás fejlesztések eredményeképpen jelentős minőségi megújulás történt az egyetemen. A tudo-
mányos minősítéssel rendelkezők száma a vizsgált ötéves periódusban dinamikus változáson ment keresztül, létszámuk több mint más-
félszeresére növekedett. Az egyetemen a 2010/2011-es tanév őszi félévében 181 minősített oktató dolgozott, ami a főállású oktatóknak a 
49,7%-át jelentette.

3. ábra: A főállású minősített oktatók arányának alakulása, 2006-2010

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2006/2007-2010/2011 ősz) alapján saját számítás, szerkesztés

A 2010/2011-es tanév őszi félévében foglalkoztatott tudományosan minősített oktatók több mint fele, 52,5%-a a Műszaki Tudományi Ka-
ron, 22,1%-a a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon, 16,6%-a a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon, 4,4%-a a Petz Lajos Egész-
ségügyi- és Szociális Intézetben és ugyancsak 4,4%-a a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben oktatott.
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1. táblázat: A tudományosan minősített oktatók száma karonként – 2010/2011-es tanév, őszi félév

Kar/Főállású oktatók tudományos minősítése MTA tag MTA doktor Kandidátus/
PhD/DLA Összesen (fő)

Műszaki Tudományi Kar 1 7 87 95
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - 4 36 40
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 1 4 25 30
Petz Lajos Egészségügyi- és Szociális Intézet - 1 7 8
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet - - 8 8
Összesen 2 16 163 181

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztika 2010/2011 ősz alapján saját számítás, szerkesztés

A tudományosan minősítettek aránya a főállású oktatók között 2010. év végi adatok alapján a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon 
volt a legmagasabb, 63,8%. Ezt követte 59,7%-kal a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és 47,3%-kal a Műszaki Tudományi Kar. A minő-
sítettek aránya a Petz Lajos Egészségtudományi Intézetben 34,8%, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben 30,8% volt.

3. Doktori képzések
A Széchenyi István Egyetemen az alábbi három doktori iskola működik az alapítás sorrendjében:
• Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola (RGDI)1

• Alapítás éve: 2004
• Első akkreditálás éve: 2004
• Akkreditáció érvényessége: 2014. december 31.
• Törzstagok száma: 10 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: 14 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: 8 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 fi gyelhető meg. A hallgatók száma a 2007/2008-
as, valamint a 2010/2011-es tanévben volt a legmagasabb, ekkor 165 fő tanult az egyetem doktori iskoláiban.

4. ábra: A doktori iskolák létszámának alakulása, 2004-2010

Forrás: Széchenyi István Egyetem – Statisztikák (2004/2005-2010/2011 ősz) alapján saját szerkesztés

A 2010/2011-es tanév őszi félévében a PhD képzésben részt vevők 41,8%-a (69 fő) a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója 
volt. A 11 nappali tagozatos hallgató közül heten voltak államilag fi nanszírozott ösztöndíjasok, így az összes költségtérítéses hallgatói létszám elérte a 
62 főt. Ugyanebben a tanévben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában az összes PhD hallgató 38,8%-a (64 fő) tanult, közülük 
12-en államilag fi nanszírozott, 52-en pedig költségtérítéses képzési formában vettek részt. A Doktori Iskolának levelező tagozatos hallgatója nem 
volt. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 32 hallgatója (a PhD képzésben részt vevők 19,4%-a) közül négyen nappali tagozatos ösztöndíjasok, 
28-an költségtérítéses levelező tagozatosok voltak. Összességében elmondható, hogy a 2010/2011-es tanévben a PhD képzésben résztvevő hallgatók 
13,9%-a (23 fő) államilag fi nanszírozott ösztöndíjas, 86,1%-a (142 fő) pedig költségtérítéses képzésben vett részt.

Az egyetem az elmúlt öt évben 39 tudományos fokozatott adott ki. 2010-ben a minősítést szerzett PhD hallgatók közül kilencen a Re-
gionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában végeztek. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola és az Állam- és 

1 Jogelődje a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola (MTDI) volt.
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Jogtudományi Doktori Iskola két-két fokozatot adott ki. Külföldi PhD fokozatát hét fő honosította az egyetemen. A Regionális- és Gaz-
daságtudományi Doktori Iskolában eddig nyolc fő szerzett habilitált doktori címet, s két tiszteletbeli doktori cím került odaítélésre Simai 
Mihály akadémikus (a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének kutató professzora) számára 2005-ben és Csáki 
Csaba akadémikus (a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára) részére 2010-ben. Az Iskola címzetes egyetemi tanára 
Schöpfl in György az Európai Parlament képviselője és Richard Berry a Glasgow-i Egyetem egyetemi tanára. A Multidiszciplináris Műszaki 
Tudományi Doktori Iskola 2010-ben Hirota Kaoru (a Tokiói Műszaki Egyetem Multidiszciplináris Posztgraduális Kara Számítási Intelli-
gencia és Rendszerelméleti Intézetének professzora) számára ítélt oda tiszteletbeli doktori címet.

4. Kutatási szervezeti egységek
4.1. JÁRMŰIPARI REGIONÁLIS EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT (JRET)
A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (továbbiakban: JRET) formalizált kutatóműhelyként működik egyetemünkön. A JRET 
az NKTH által fi nanszírozott 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 egyetem saját forrásainak bevonásával a la-
borkörnyezet 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 – megma-
radt. A JRET-konzorcium kutatásai főirányát az NKTH Nemzeti Technológiai Program (NTP) forrásból viszi tovább. Az Integrált Jármű-
ipari 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 „Informati-
ka az egészséggondozásban” c. projekttel is.
A Tudásközpont Irányító Testületének elnöke: Prof. Dr. Czinege Imre CSc. egyetemi tanár, czinege@sze.hu

4.1.1. „Mobilitás és Környezet” Kutatócsoport
A JRET eddigi eredményeire építve folyik a 3,2 milliárd forint összköltségvetésű TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú, 
„Mobilitás és környezet” című kutatási projekt is, amelyben a győri Széchenyi István Egyetem konzorciumi partnerével a veszprémi szék-
helyű Pannon Egyetemmel egyedülálló felsőoktatási partnerséget hoztak létre. A fejlesztési program célja annak a professzionális kutató-
bázisnak a létrehozása, amelynek járműipari, energetikai és környezeti kutatásaira a közép- és nyugat-dunántúli régióknak szükségük van 
versenyképességük növeléséhez, tőkevonzó és munkahelyteremtő képességük fokozásához. A magyar gazdaság fejlődése szempontjából 
stratégiai jelentőségű járműipari, energetikai és környezeti kutatások magas hozzáadott értékű, környezetkímélő és energia-hatékony jár-
műipari termékek, technológiák és üzemanyagok fejlesztésére irányulnak.
A projekt kutatási igazgatója: Prof. Dr. Palkovics László kutató professzor, zoldhajtas@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 – GVOP forrásból – a Széchenyi István Egyetem keretein 
belül működött, az újraszerveződött Központ 2011. május 31-ig az Universitas-Győr Nonprofi t Kft .-n keresztül valósította meg tevékenysé-
gét. Célja a gazdasági versenyképesség fokozása a járműgyártás, elektronika és informatika, logisztika és csomagolás, valamint a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztés területén végzett kutatások által.2

A Kooperációs Kutató Központ felelős vezetője: Tóth Eszter ügyvezető (Universitas-Győr Nonprofi t Szolgáltató Kft .), tothe@sze.hu

4.3. A MŰSZAKI TUDOMÁNYI KARON MŰKÖDŐ KUTATÁSI EGYSÉGEK 

4.3.1. Rendszerelméleti Kutatócsoport
Dr. Keviczky László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja kezdeményezését felkarolva, a Kar dékánjának és az egyetem rektorának felter-
jesztése alapján, az Egyetem Szenátusa 299/2010 sz. határozatával június 7. ülésén „Rendszerelméleti Kutatócsoportot” alapított a Széchenyi 
István Egyetem Műszaki Tudományi Karán.

A rektori támogatással működő kutatócsoport (önálló kutatási egység) célja a karon és az egyetem más oktatási egységeiben folyó rendszer-
elméleti kutatások és alkalmazások támogatásán túlmenően önálló elméleti kutatások végzése a (matematikai, műszaki, ökonometriai stb.) 
rendszerelmélet és az irányítástudomány különböző területein. Ezen belül a kutatócsoport kiemelten foglalkozni kíván bonyolult rendszerek 
(sokváltozós, nemlineáris, sztochasztikus és posszibilisztikus illetve nem determinisztikus) irányítási folyamatainak elméleti és alkalmazási 
kérdésével egyaránt. A kutatócsoport ugyancsak aktív tevékenységet folytat a közlekedési és az infrastrukturális kutatások területén alkalma-
zott intelligens mérnöki és számítási rendszerek elméleti módszereinek, továbbá a modern távközlési kutatások fi zikai mérésekkel kapcsolatos 
rendszerelméleti problémáinak fejlesztésében, illetve megoldásában is. A kutatócsoport eredményes tevékenységet kíván folytatni kutatási 
pályázatok készítésének és benyújtásának támogatásában, valamint tudományos konferenciák, előadások szervezésében is.

A kutatócsoport az elmúlt tanévben végzett kutatásairól részletes beszámolót készített. A beszámolóban a rendszerelmélet tárgykörét 
érintő hét fontosabb kutatási terület tudományos eredményeit foglalták össze röviden, kiegészítve azokat a kutatási eredményeket tartalm-
zó válogatott publikációkkal és azok rövid tudománymetriai jellemzésével. A szerzők, a kutatási évre vonatkozó, teljes publikációs listája 
megtalálható a Műszaki Tudományi Kar éves tudományos beszámolójában.
A kutatócsoport alapító tagjai:
Prof. Dr. Keviczky László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, keviczky@sze.hu
Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu
Prof. Dr. Várlaki Péter DSc. egyetemi tanár, varlaki@t-online.hu (a Kutatócsoport vezetője)
Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens, nagysz@sze.hu (a Kutatócsoport titkára)

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 2009-ben 
létrejött nemzetközi kutatócsoport célja, hogy olyan alapkutatásokat végezzen a numerikus matematika innovációt célzó területein, ame-
lyek komplex fi zikai és termelési rendszerek gyors szimulációinak létrehozására irányulnak. Ezek alkalmazása nagymértékben lerövidíti a 

2  JEL-KKK részletesebb leírása az Universitas-Győr Nonprofi t Kft . tevékenységeinek bemutatásánál található.
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számítási időt, és képesek a ma elérhető programokkal meg nem oldható szimulációs feladatok megoldására. Ehhez egyrészt alkalmas ma-
tematikai eljárásokat kell kifejleszteni, másrészt meg kell teremteni a korszerű, gyors hardveren – sokprocesszoros számítógépen, grafi kus 
kártyán, FPGA-n – való futtatás lehetőségét is.

A projekttevékenység fontos eleme a szakmai kapcsolatépítés, egy nemzetközi kutatási hálózat kialakítása, amely azon felül, hogy publi-
kálja az elért eredményeket, bevezeti azokat az egyetemi oktatásba.

A kutatás elemei:
– 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
–  Egyes áramlástani kódok sebességének jelentős növelése sokprocesszoros számítógépek, illetve GPU-k számítási kapacitásának 

kihasználásával, saját fejlesztésű kódok segítségével
–  Banki 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 KUTATÁSI EGYSÉGEK

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 meg-
állapodása alapján kezdte el működését a győri Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport (ITOK).

Az ITOK tevékenysége elsősorban az információs és kommunikációs technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az 
információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kíván hozzájárulni. A kutatási és oktatási feladatok mellett projektszer-
vezői- 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 műkö-
dik 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 társa-
dalomtudományok irányából közelítve, földrajzi értelemben meghatározott területre, annak államaira, államok csoportjaira, állami szint 
alatti területi egységekre terjeszti ki. Cél a defi nitív „Kelet-Közép-Európa” és a „Balkán” vizsgálata mellett, a térség kapcsolatrendszerének 
fi gyelembevételével 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 továbbfej-
lesztését, annak terület-specifi kus elmélyítését. Kiemelt fi gyelmet fordít a Doktori Iskola hallgatóira, elősegíti tudományos előrehaladásu-
kat, 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 Dél-
kelet-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, losonczbt@t-online.hu
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 terüle-
tén), 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 techno-
lógiai lehetőségek keresése, azonosítása, értékelése, a K+F projektek menedzselése, technológiai network szervezése, valamint technológiai 
költségelemzések tartoznak. 
    Sikeres K+F projektek:

• Zsírtartalmú hulladékok felhasználási lehetőségeinek kutatása
• Szennyvíztisztítási technológia fejlesztése bakteriológiai kutatások alapján
•  Anaerob biogáz termelő és lebontó folyamatok és hatékonyságuk növelésének vizsgálata, az anaerob rothasztó berendezések 

intenzifi kálása
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• Nematoda fertőzés kutatása és fertőtlenítési kísérlet
• Ammónia-elimináció intenzifi kálásának 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

4.5. A DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARON MŰKÖDŐ KUTATATÁSI EGYSÉGEK

4.5.1. Parlamenti Kutatások Központja
A Parlamenti Kutatások Központja (a továbbiakban PKK) 2011 tavaszán alakult meg a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu-
dományi Karán. Létrehozásának célja, hogy önálló kutatóműhelyként erősítse a Kar kutatási profi lját, támogassa a PKK munkájában részt vevő 
oktatók szakmai előmenetelét publikációik megjelentetésével, tudományos konferenciákon való részvétel, illetve előadás lehetőségének biztosí-
tásával, illetve biztosítsa a kari kutatási főirányhoz (Parlamentarizmus és jó kormányzás) kapcsolódó kutatások intézményi feltételeit.
A PKK fő tevékenységei:

•  parlamenti, illetve a törvényhozással összefüggő alkotmányjogi, közigazgatási, politikatudományi és más tárgyú kutatások szer-
vezése, lefolytatása;

• tudományos közlemények kiadása, publikációs tevékenység;
• tudományos konferenciák, rendezvények előkészítése és szervezése;
• tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel;
• ösztöndíj-programok meghirdetése, megszervezése, illetve támogatása;
• meghatározott kutatási, szakértői szolgáltatások elvégzése.

A kutatóműhely a Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének keretei között jött létre.
A központ vezetője: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu

5. Belső Kutatási Főirányok
Az egyetem saját forrásaiból elkülönítve 2005-től – 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 intéz-
mény kutatási potenciálját erősítsék és a fő kutatási profi ljait kialakítsák. A pályázaton indulhattak már működő és újonnan alakuló kutató 
kollektívák, függetlenül attól, hogy egy tanszék keretében vagy tanszéki együttműködés keretében alakultak meg.

A 2006-2010 közötti időszakban a Tudományos és Innovációs Alap nagysága – az előző évi maradvány mértékétől függően – évi 30 millió 
forint körül mozgott. Annak érdekében, hogy a főirányok a karok/intézetek stratégiájához jobban illeszkedjenek, az általános és tudomá-
nyos rektorhelyettes – a Tudományos Tanács véleménye alapján – 2010-től kari/intézeti szintre decentralizálta a Tudományos és Innovációs 
Alap felosztását. Ennek megfelelően a 2010-2011-es években minden kar/intézet maga hozza meg a döntését a reá jutó Tudományos és 
Innovációs Alap felhasználására vonatkozóan. Az Alap felét (15.000.000 Ft) a Műszaki Tudományi Kar, 30%-át a Kautz Gyula Gazdaság-
tudományi Kar (9.000.000 Ft), 16,7%-át (5.000.000 Ft) a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 1,7-1,7%-át (500.000 Ft) pedig a Petz 
Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet ill. a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet használta fel. A rendelkezésre álló forrást a karok/intézetek 
különféle kutatási témákra, kiadványok megjelentetésére és tudományos konferenciákon való részvételre fordították. A korábbi években 
futó posztdoktori programok 2010-től a decentralizált kutatási főirányokba olvadtak.

A keret tanszékekre történő decentralizálása találkozott a tanszékek igényeivel és az egyes egységek éltek a kínálkozó lehetőséggel. Az 
egyetemi keret karokra osztása helyes döntésnek bizonyult, és jól szolgálta a karok/intézetek tudományos munkájának javítását, a K+F 
tevékenység színvonalának növelését, publikációk és konferencia előadások számának bővülését.

A kutatások fő irányai:
•  Számítógéppel támogatott gyártás kutatása és technológiafejlesztés (CAM), nanoanyagok, nanotechnológiák elméleti és kísérleti 

vizsgálatai
• Biztonságkritikus  számítógéprendszerek funkcionális verifi kálása
• Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja kutatási feladatai
• Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése
• Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése
• Tömegközlekedési rendszerek tervezése és értékelése
• Intelligens számítógépes rendszerek
• Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák megoldásában
• Alkalmazott magfi zikai kutatások
• A tudásmenedzsment, mint rendszerépítés
•  Kultúraközi kommunikáció, szakmai- és szervezeti kommunikáció, nemzetközi tárgyalástechnika, nemzeti kultúra és szervezeti 

kultúra kapcsolata
• Regionális tudomány, szociológia, politológia
• A közszektor lokális forrásbevonási potenciálja
• Az állam- és jogtudományok területe – elméleti előnyök, gyakorlati hasznosítás
• A társadalmi felelősségvállalás megnyilvánulásának hazai kísérletei
•  Nőgyógyászati és gasztroenterológiai endoszkópos vizsgálatok során nyert digitális képanyagok elektronikus és matematikai mo-

dellező feldolgozása
•  A rendszeres testmozgás hatása az egészségtudatos magatartásra, az öngondoskodásra és a fi ttségi állapotra, az „új idősek gene-

rációja” körében
•  Ápolás- és betegellátás, valamint az egészségügyi gondozás és prevenció
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6. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
2004-2010 között az egyetem oktatói közül 14-en nyertek az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázaton. 2010-
ben egy OTKA kutatás kezdődött meg. Az eddigi támogatott kutatások összértéke 74 millió forint. A 2010-ben futó OTKA kutatások közül 
három az Állam- és Jogtudományi Karon, kettő a Műszaki Tudományi Karon és egy a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon zajlott. A 
kutatások az alábbi tématerületeken folytak:

– A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a terrorizmus fi nanszírozása elleni küzdelemre
– Magyarország alkotmány- és parlamentarizmustörténete 1989-2007
– Közigazgatási autonómiák – autonóm közigazgatások
– A végeselem-módszer alkalmazása mérnöki szimulációkban
– Távolságok és terek a közgazdaságtanban
– Az emberi tényező beépítése a forgalmi modell szerkezetébe

2011 júniusáig a fent megnevezett pályázatok közül az utolsó és nyolc további projekt szakmai zárása megtörtént.

7. Nemzetközi projektek, nemzetközi kapcsolatok
A Széchenyi István Egyetemen 2010-ben 14 nemzetközi projekt futott, melyek közül 10 a Műszaki Tudományi Karhoz, három a Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Karhoz, egy pedig a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karhoz kötődött.

3. táblázat: Nemzetközi kutatási projektek, 2010

Project címe Időtartam Finanszírozó
Helyi 

kontaktszemély 
neve, elérhetősége

Kar/Tanszék

ASPIS - Auditing of Sustainability of Public Spaces 2010-2012 EU – Education and 
Culture DG

Pesti Bálint
pestib@sze.hu

Építészettörténeti és 
Városépítési Tanszék, Köz-
lekedésépítési és Telepü-
lésmérnöki Tanszék

Bosznia-Hercegovina műszaki felsőoktatási 
intézményhálózatának fejlesztése Európai Uniós 
partnerkapcsolatok segítségével

2010-2013 Európai Unió
Dr. Kardos Károly 
kardos@sze.hu 
Dr. Zsoldos Ibolya 
zsoldos @sze.hu

Anyagismereti és Jármű-
gyártási Tanszék

EMRA - European Master Programme for Rural 
Animator 2009-2012 25%-os önrész

75% EU támogatás
Szörényiné Dr. Ku-
korelli Irén sziren@
rkk.hu

Regionális-tudományi és 
Közpolitikai Tanszék

Estia Earth 2003-2011 Európai Unió Dr. Puklus Zoltán
puklus@sze.hu Automatizálási Tanszék

Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwick-
lung und Privatrechtsreform Folyamatos Universität Wien és 

külső szponzorok
Dr. Milassin László
milassin@sze.hu

Nemzetközi Köz- és Ma-
gánjogi Tanszék

FUSENET - Th e European Fusion Education 
Network 2008-2012 EU FP7 Berta Miklós

bertam@sze.hu Fizika és Kémia Tanszék

CroBoNet - Határon túli vállalkozói hálózatok 2010-2011

Magyarország-Szlo-
vákia Határon Átnyú-
ló Egytüttműködési 
Program 2007-2013: 
27780 EUR

Dr. Lados Mihály 
ladosm@rkk.hu

Regionális-tudományi és 
Közpolitikai Tanszék

HUNOROB - Új, környezetbarát és versenyképes 
robottechnológiák magyar-norvég innovációja 
célcsoportok számára

2008-2011
EGT Finanszírozá-
si Mechanizmus / 
Norvég Alap / Svájci 
Hozzájárulás

Dr. Kóczy T. László
koczy@sze.hu Műszaki Tudományi Kar

HUSK 0801/125 - Magyarország- Szlovákia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013, 
Alcím: A hulladékgazdálkodás határok nélkül 
(Waste management without borders)

2009-2010
Magyarország- Szlo-
vákia Határon Átnyú-
ló Együttműködési 
Program 2007- 2013

Dr. Bulla Miklós 
bulla@sze.hu
Dr. Szalay Zoltán
Buruzs Adrienn
Dr. Torma András

Környezetmérnöki Tan-
szék

Improving Road Traffi  c Safety in Th ailand 
- A Common Challenge for European and Th ai 
Universities

2009-2010 EU-Th ai Cooperation Dr. Koren Csaba
koren@sze.hu 

Közlekedésépítési és Tele-
pülésmérnöki Tanszék

NANOSCRATCH - To develop a scratch resistan-
ce coating using a molecular self assembly nano-
technology for plastic products

2009-2011 EU FP7 Dr. Dogossy Gábor
dogossy@sze.hu 

Anyagismereti és Jármű-
gyártási Tanszék

OPTICOM - Optimisation of Intercultural Com-
munication and Collaboration 2009-2011

EU – Ausztria-Ma gyar-
or szág Határon Át-
nyúló Együtt mű kö dési 
Program 2007-2013

Ablonczyné Dr. Mi-
hályka Lívia ablne@
sze.hu 

Nemzetközi Kommuniká-
ció Tanszék

Positive Numerical Solution of Diff erential Equa-
tions 2010-2013

KAUST – King Ab dul-
lah University of Sci-
ence and Technology

Dr. Horváth Zoltán
horvathz@sze.hu 

Matematika és Számítás-
tudomány Tanszék

TRENDY TRAVEL - Emotions for Sustainable 
transport 2007-2010 EU DG TREN Dr. Makó Emese

makoe@sze.hu
Közlekedésépítési és Tele-
pülésmérnöki Tanszék

Forrás: Nemzetközi Projekt Központ
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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.

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 2010-ben 816,3 millió forint állt rendelkezésre (2009: 614,8 millió Ft; 2008: 750,7 mil-
lió 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 fi nanszírozásának 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 gazdálkodott. A külön-
böző 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 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, NKTH-
NFÜ, Nemzeti Hírközlési Hatóság

B. Strukturális Alapokból
– GVOP, INTERREG, HEFOP, ROP, TIOP, TÁMOP, KEOP, EU 7. KERETPROGRAM, ETE

C. Egyéb forrás
– EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, EU-n Kívüli Együttműködések (KAUST-GCR-FIC)

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított források (vállalkozás is)
– GVOP KKK
– KPI-JRET egyéb bevétel
– Szerződéses K+F munkák

5. ábra: A kutatás-fejlesztési tevékenység forrásainak alakulása, 2006-2010

Forrás: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság

Az egyetem költségvetési támogatása (OKM) 2008-ban 5 019,7 millió forintra, 2009-ben 4 634,9 millió forintra, 2010-ben pedig 4 408,9 
millió forintra tehető. Ezek alapján a rendelkezésre álló összes K+F költségvetési forrás (költségvetési támogatás, K+F feladatra átvett pénz-
eszközök, külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás) aránya a költségvetési bevételeken belül 2008-ban 15%, 2009-ben 
13,3%, 2010-ben 18,5% volt.
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9. Publikációk
2007-től az egyetem oktatóinak és szervezeti egységeinek publikációs listái elektronikusan is elérhetők. Az ún. Publikációs adatbázisba a 
tanszékek töltötték fel az adatokat, melyek szakmai ellenőrzés után kerültek véglegesítésre. A publikációk alakulása az Interneten is nyomon 
követhető: http://publikaciok.sze.hu.

Az egyetem Publikációs adatbázisában az alábbi táblázat szerint alakult az egyetemi oktatók publikációs tevékenysége 2004-2010 között 
(2011. júniusi adatok).

5. táblázat: Egyetemi oktatók publikációinak száma 2004-20103 között

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cikkek magyar nyelven 141 213 214 266 228 137 54
Cikkek idegen nyelven 20 27 41 50 82 43 14
Konferencia kiadványban szereplő magyar nyelvű cikkek 134 209 182 149 126 117 83
Konferencia kiadványban szereplő idegen nyelvű cikkek 36 42 60 101 69 64 32
Konferenciakötet magyar nyelven 7 6 10 21 16 16 12
Konferenciakötet idegen nyelven – – 3 20 13 5 1
Könyv/könyvrészlet magyar nyelven 66 129 112 181 91 72 14
Könyv/könyvrészlet idegen nyelven 3 9 15 14 5 7 5
Kutatási jelentés magyar nyelven 87 121 96 41 53 29 17
Kutatási jelentés idegen nyelven – 3 6 5 5 1 –
Egyéb kiadvány magyar nyelven 83 161 168 360 243 139 47
Egyéb kiadvány idegen nyelven 4 10 11 24 10 13 6

Forrás: SZE Publikációs adatbázis

A Publikációs adatbázis megújítása folyamatban van a TÁMOP 4.2.1-es projekt keretein belül 2011 év végéig. Az Egyetemi Könyvtár a Tu-
dásmenedzsment Központ támogatásával megvalósítja az Egyetemi Repozitóriumot, amelynek egyik fontos eleme a Publikációs adatbázis. 
Megújult formában, egy elektronikus dokumentumtárban lesz elérhető valamennyi oktató, kutató publikációja. Az átmeneti időszakban, az 
átállás nehézségei miatt a Publikációs adatbázisba kerülő 2009-2010. évi publikációk száma kevesebb a tényleges adatoknál.

A fentieknél pontosabb információkat nyújtanak a Központi Statisztikai Hivatal számára tanszéki szinten kitöltött „Jelentés a felsőokta-
tási intézményekben működő kutatóhelyek 2010. évi kutatási, fejlesztési adatairól” című adatlapok. Egyetemi szinten aggregálva az adott 
évben 112 db magyar nyelvű és 29 db idegen nyelvű könyv és könyvfejezet jelent meg. Ezzel párhuzamosan 219 db magyar nyelvű szak-
folyóiratcikk született, további 49 db idegen nyelvű cikk akadémiai aktákban vagy hazai folyóiratokban, 58 db idegen nyelvű cikk külföldi 
szakfolyóiratokban került kiadásra. 2010-ben 21 db értekezést fogadtak el az egyetemen. Elektronikus formában magyar nyelven 56 db, 
idegen nyelven 13 db tudományos mű jelent meg. 176 db konferencia kiadvány magyar nyelven, 179 db pedig idegen nyelven került pub-
likálásra.

9.1. PUBLIKÁCIÓS NÍVÓDÍJ
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, konfe-
rencia kiadványok cikkei) szerzőinek egy-egy publikációját, illetve alkotását az alábbi két kategóriában:

– Szakkönyv, szakkönyv-részlet, monográfi a, művészeti alkotás, hangfelvétel, kotta. 
– Folyóiratcikk, konferencia kiadványban megjelent előadás. 

A beadott anyagok közül kategóriánként az, amelyet szakmailag legmagasabb színvonalúnak ítélnek, Egyetemi Publikációs Nívódíjban 
részesül.

2010. évi Publikációs Nívódíj nyertesei
Folyóirat szekció

–  Dr. Földesi Péter CSc. egyetemi docens - Dr. Botzheim János PhD. egyetemi docens - Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi 
tanár – Eugenic Bacterial Memetic Algorithm for Fuzzy Road Transport Traveling Salesman Problem. In.: International Journal 
of Innovative Computing, Information and Controll IF: 2,79, Japán 2010.

2009. évi Publikációs Nívódíj nyertesei:
Könyv szekció (megosztva)

– Dr. Kuczmann Miklós PhD. egyetemi docens – Th e 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 – Th e kinetic energy operator in the subspaces of wavelet analysis. In.:  Journal of Mathe-
matical Chemistry (IF. 1.435 (2008)), 46:1) 261-282.o. 2009.

–  Dr. 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. 

3   A Publikációs adatbázis 2009-2010. évi feltöltöttsége a publikációs adatbázisok közötti átállás végett nem tekinthető teljes körűnek. A publikációk száma 
a táblázatban közöltnél nagyobb.
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–  Dr. 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, 2011 júniusáig 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 
három-három szám került kiadásra.
A kiadványokról bővebb információ található a http://acta.maxwell.sze.hu oldalon.
A folyóirat főszerkesztője: Dr. Kuczmann Miklós PhD. egyetemi docens, kuczmann@maxwell.sze.hu
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 él-
vonalbeli járműipari kutatásait mutatja be. A negyedévente megjelenő tudományos lapnak a kézirat lezárásának időpontjáig (2011. június) 
20 száma (10 összevont száma) és egy különszáma került kiadásra.
A kiadványokról bővebb információ található a http://jret.sze.hu oldalon.
A kiadvány felelős szerkesztője: Dr. Nagyszokolyai Iván, X-Meditor Kft . Autóinformatika üzletág, nszi@xmeditor.hu
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 (2011. 
június) összesen négy száma jelent meg.
Az évkönyvek főszerkesztője: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu

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 évkönyvekről bővebb információ található a http://rgdi.sze.hu oldalon.
Az évkönyvek főszerkesztője: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, rechnj@sze.hu

9.2.3. Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar
A Jog-Állam-Politika című társadalomtudomány, jogtudomány, szociológia és politikatudomány témaköröket felvonultató folyóirat, há-
romhavonta jelenik meg. A 2009-ben induló folyóiratnak a kézirat lezárásának időpontjáig (2011. június) 10 száma és egy különszáma 
jelent meg. Az MTA IX. Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága „A” kategóriássá minősítette a szakfolyóiratot.
A folyóirat megjelent számai a http://jap.sze.hu oldalon olvashatók. A kiadvány e-mail címe: jap@sze.hu
A Szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Bihari Mihály DSc. egyetemi tanár, biharim@sze.hu
Felelős szerkesztő: Dr. Szoboszlai Kiss Katalin PhD. egyetemi adjunktus, szoboszl@sze.hu

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 Szi-
lárdtestfi zikai 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 At-
tila, 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
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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

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 tudo-
mányos és művészeti diákköri mozgalomba. Fontos törekvés, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel 
életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterü-
let kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.

A félévente megrendezett Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciára (TMDK) benyújtott dolgozatok számának alakulása a 6. 
táblázatban látható. 

6. táblázat: Az egyetemi TMDK konferenciákra benyújtott pályaművek, 2006-2010
Szervezeti egység 2006 2007 2008 2009 2010

Műszaki Tudományi Kar 46 47 71 59 123
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 46 28 71 22 34
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 34 10 66 12 48
Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 9 3 6 10 10
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 83 53 92 49 122
Összesen 218 141 306 152 337

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), évente mintegy 
20-30 díjat szereznek az országos megmérettetésen.

7. táblázat: OTDK helyezések száma, 2003-20104

Helyezés/Év 2003 2005 2007 2009
1. helyezés 2 4 3 6
2. helyezés 7 9 9 4
3. helyezés 4 7 4 5
Különdíj 9 8 6 6
Összesen 23 28 22 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 helyezést és 
két különdíjat szereztek az egyetem hallgatói. A Közgazdaságtudományi szekcióban egy első, egy második, négy harmadik helyezés 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 
helyezéssel 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. 2010-ben az egyetem alábbi oktatói nyertek el tudományos díjat vagy kaptak tudományos kitüntetést 
(időrendi sorrendben):

Dr. Michelberger Pál professzor emeritusnak, az egyetem Tiszteletbeli Doktorának, a hazai közlekedésmérnök-képzés kimagasló egyénisé-
gének – értékes oktatási, kutatási és tudományszervező, iskolateremtő, az egyetem megvalósulását támogató munkásságát elismerve – Győr 
városa Zeichmeister Károly jubileumi ezüst emlékérmet, az egyetem pedig Széchenyi István emlékplakettet adományozott.

Dr. Papp Zoltánnak, a Műszaki Tudományi Kar Környezetmérnöki Tanszéke egyetemi docensének a Magyar Mérnöki Kamara Környe-
zetvédelmi Tagozatának Elnöksége a műszaki felsőoktatásban végzett kiemelkedő szakmai tevékenységét elismerve a „Környezetvédelmi 
Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetést adományozott.

Dr. Alexay Zoltán természetfotós, az egyetem nyugalmazott főiskolai docense, és Dr. Szalay Gyula, az egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Karának dékánja lettek a Pro Urbe Győr 2010. év díjazottjai.

Dr. Lamm Vanda, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék egyetemi tanára, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja, az Akadémia Jogtudományi Intézetének igazgatója, az egyetem jogtudományi képzésének meg-
alapozásában, megszilárdításában végzett kiemelkedően értékes oktatásszervezői, oktatói tevékenységét a Széchenyi István Egyetem „Pro 
Universitate” díj adományozásával ismerte el.

4 Az OTDK minden második évben kerül megrendezésre, ezért nem szerepelnek a táblázatban a 2010. év adatai. 
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Az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriuma 2010-ben Dr. Alszászy Gábor egyetemi adjunktusnak, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 
Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszéke oktatójának adományozta a tudományos ösztöndíjat.

Dr. Smahó Melinda, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszékének egyetemi adjunktusa 
„A tudás szerepe a regionális fejlődésben. Elméleti megközelítések és az osztrák-magyar határrégió példája” című tanulmányával elnyerte 
az angliai Seafordban működő Regionális-tudományi Társaság (RSA) 2010. évi Nathaniel Lichfi eld díját.

Dr. Kukorelli Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, volt alkotmánybírónak, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának az alkotmányos rend védelme érdekében végzett 
tevékenysége, az alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet tárgyában végzett kutatásaiért, oktatói, publikációs és szakmai-
közéleti tevékenysége elismeréseként a Köztársasági Elnök Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést adomá-
nyozott.

Dr. Keviczky Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola 
vezetőjének a hazai irányításelmélet, valamint e tudományág információ-technológiai alapjainak és hazai iskolájának a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében történt megteremtésében, nemzetközi képviseletében, a Magyar 
Tudományos Akadémia vezetésében és a hazai tudományos közéletben kutatói, vezetői és tudománypolitikai téren végzett munkássága 
elismeréseként a Köztársasági Elnök Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozott.

Az oktatás-köznevelés kategóriában megyei Príma-díjat kapott Dr. Kardos Károly, az egyetem beruházási rektorhelyettese, a Műszaki 
Tudományi Kar Anyagismereti és Járműgyártási Tanszékének egyetemi docense. Nevéhez fűződik többek közt a gyakorlatorientált mér-
nökprogram kifejlesztése.

Az Universitas-Győr Alapítvány az utóbbi öt év során számos díjat ítélt oda az egyetem oktatói részére (8. táblázat).
 

8. táblázat: Az Universitas-Győr Alapítvány által folyósított díjak száma 2006-2010

Év Professzori díj
Nemzetközi 

vendégoktatói 
ösztöndíj

Posztdoktori díj
(2007-től Hegedűs 
Gyula Ösztöndíj)

Nappali PhD 
ösztöndíj

Levelező PhD 
ösztöndíj

2006 2 - - 3 30
2007 1 - 1 5 41
2008 - - 2 5 46
2009 - - 2 4 37
2010 - 6 2 4 34

Forrás: Universitas-Győr Alapítvány

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága a pályázattal elnyerhető „VEAB Kiemelkedő Ifj ú Kutatója” díjjal ismerte 
el Dr. Kuczmann Miklósnak, a Műszaki Tudományi Kar Távközlési Tanszék egyetemi docensének az elmúlt években végzett tudományos 
tevékenységét.
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II.  Bemutatkozik a 
Tudásmenedzsment Központ 

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 infrastruk-
túráját és kutatási kapacitásait, amelyet egyre nagyobb mértékben vesznek igénybe partnerei. A 2009. július 1-jén megalakult Tu-
dásmenedzsment 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:

•  Ügyfélközpontúság 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 tevékeny-

ségét;
• 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 Győr-

ben Mindenkinek” rendezvénysorozatot, elérhetővé teszi az előadásokról készült felvételeket;
•  Tréningeket, tanfolyamokat szervez tudományos projektek generálása, hatékony menedzselése és adminisztrációja ér-

dekében 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 partnerkapcsolato-

kat alakít ki.

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
Széchenyi István Egyetem
Tudásmenedzsment Központ
Dr. Dőry Tibor igazgató
E-mail: doryti@sze.hu 
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
Inno-Share épület IS101.
Telefon: (96) 613-708
Honlap: http://tud.sze.hu illetve 
http://tamop421.sze.hu; http://tamop423.sze.hu

A központ munkatársai (balról jobbra haladva):
Dr. Dőry Tibor igazgató, Varga Rozália innováció 
menedzser, Gonczlik Andrea tréning menedzser, Si-
mon Dorottya projekt- és pályázati menedzser, Ivány 
Viktória tudományszervezési referens, Dr. Tilinger 
Attila elemző
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III.  Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. 
tevékenységei

1. Történet
Az Universitas-Győr Nonprofi t Kft . a jogelőd társaságokat is számítva 19 éve működik. 1992-2002-ig SZIF-Universitas Kft .-ként, 2002-
2007-ig Universitas-Győr Kht-ként, majd 2007. október 1-je óta Nonprofi t 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 társa-
ságban. Az Universitas-Győr Nonprofi t 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 Egye-
tem 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 Nonprofi t 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. 

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 adottak – 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 kuta-
tásokat 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 Nonprofi t 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 fi nanszírozott 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 nonprofi t gazdasági forma miatt számos esetben sor kerül kutatóhelyként történő együttműködésre 
gazdasági társaságokkal, elsősorban azok innovációs pályázatainak végrehajtása során. 2010-ben az ENTAL Kft .-vel a „Labda sebességmé-
rő és helymeghatározó mérési technika és mérőberendezések kifejlesztése kézilabda, futball és baseball játékokhoz” témában került sor a 
korábbi évben megkezdett közös kutatás folytatására.

Az Universitas-Győr Nonprofi t Kft . legsikeresebb K+F tevékenysége a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Köz-
pont (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 műkö-
dött, a 2004-2007-es években művelt és eredményesen lezárt KKK tevékenység folytatásának tekinthető. A projekt célja az Universitas-Győr 
Nonprofi t Kft ., az egyetemi tanszékek és a partner vállalatok közös K+F tevékenységének magas szintre emelése a vállalkozások eredmé-
nyességének 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 intenzi-
tású, azaz a 400 millió forint összegű támogatást 400 millió forint vállalati hozzájárulás formájában megjelenő önrész egészít ki. A kutató-
központ 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
– Logisztikai folyamatok és csomagolások kutatása
– Közlekedési infrastruktúra kutatások

Vállalati partnerként csatlakozott a konzorciumhoz számos hazai és külföldi tulajdonú vállalkozás, többek között: BorgWagner Turbo Sy-
stems Kft .; BPW-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 .; AMB Components Hungary Bt.; ERFO Nonprofi t Kft .; G4S Biztonságtechnika Zrt.
A járműipari kutatási főirányban az anyagtudományi, valamint lemez- és műanyag alakítási folyamatok és szerszámok elemzése, a gyártási 
folyamat modellezés elméleti problémáinak megoldása, konkrét vállalati folyamatok optimalizálása, a járműszerkezetekben végbemenő 
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folyamatok szimulációs módszereinek továbbfejlesztése, a CAD és VEM rendszerek magas szintű integrációja valósult meg. Az elektroni-
ka-informatika témakörben a kutatások a digitális képfeldolgozáson alapuló alak felismerési és mintaillesztő algoritmusok kidolgozására, 
az algoritmusok realizálására és verifi kálására, az elektroaktív polimerek tulajdonságaival, azok lehetséges felhasználási területeinek kuta-
tására, logikai áramkörök és mikrovezérlők alkalmazására, a robottechnikában alkalmazott hajtás-vezérlés és szabályozás problémáinak 
vizsgálatára irányultak. A logisztikai kutatások súlypontjai a termelés-kiszolgálási módszerek fejlesztése, a logisztikai lánc hatékonyságát 
gátló tényezők feltárása, matematikai statisztikai elemzéssel történő kvantifi kálása, az analitikus modellek korlátainak megállapítása voltak. 
A csomagolásban a rendszerek tervezésének komplex modellezése, a Quality Function Deployment módszer kiterjesztése, egy és több utas 
csomagolási rendszerek használatának modellezése valósult meg. A záró időszakban a kutatások fókuszában a környezetbarát, ún. biodeg-
radálható csomagolószerek elterjedésének támogatása állt. Az útpályaszerkezetek kutatásában a pályaszerkezeti anyagok paramétereinek 
meghatározása, összefüggések feltárása az elméleti és a vizsgálati-mérési jellemzők között, valamint a bitumenek és aszfaltkeverékek anyag-
jellemzőinek megalapozása valósult meg. A vasúti felépítmény-szerkezetek témakörben a kutatások a következő súlypontokhoz kapcsolód-
tak: a vasúti vágánygeometria stabilizálása közvetlenül a zúzottkőágyazat alá beépített georáccsal, valamint a vontatási energia felhasználás 
és a pályafenntartás összefüggésének költség-haszon elemzése. A híd alapozások kutatása geotechnikai szerkezetek dinamikai vizsgálatára, 
geotechnikai helyszíni dinamikai mérésekre és a talajok dinamikai vizsgálatának kifejlesztésre, valamint a hídállapot változásokra koncent-
rált. A közúti biztonság nemzetközi trendjeinek elemzése, és a közúti infrastruktúra biztonsági beavatkozások hatásait becslő módszerek 
megbízhatóságának javítása volt e kutatás kiemelt témája. Megállapítható volt az egyes közúti beavatkozás-típusok átlagos biztonsági haté-
konysága, és a biztonság fokozásának nemzetközi trendjei.

A kutatási eredmények 2010 novemberéig összesen 162 publikációban jelentek meg, több konferencia előadás témájául szolgáltak, valamint 
a pályázati eredményekről több önálló szakmai kiadvány is született.

4. K+F tevékenységhez kapcsolódó pályázatok
Az Universitas-Győr Nonprofi t 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-ND-INRG6-
07-2008-0005) azonosítójú pályázat, amelynek célja az innováció térnyerésének elősegítése a Nyugat-dunántúli régióban. Ennek keretében 
2010 áprilisában került megrendezésre az I. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár a Széchenyi István Egye-
temen, 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 kerültek 2010-ben is megrendezésre a nagy sikerű 
jUNIor Egyetem és a Széchenyi Tudományos Est rendezvénysorozatok.

5. Személyi és tárgyi feltételek
Az Universitas-Győr Nonprofi t 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 Széche-
nyi István Egyetem oktatói, munkatársai köréből.
A K+F tárgyi feltételeinek javítása érdekében a Kft . 2010-ben egy olyan HPC (High Performance Computing) rendszert vásárolt meg a 
REG-ND-09-1-2009-0008 pályázat keretében 26.550.283 Ft+ÁFA összegben, amiben „cluster” architektúrával elegendően nagy számítási 
kapacitás áll rendelkezésre a szimulációk elemszámának növelésére, illetve a variációk gyorsabb vizsgálatának elvégzésére. 

6. Disszeminációs tevékenység
Az Universitas-Győr Nonprofi t Kft . kiadóként több éve jelentet meg egyetemi kiadványokat, könyveket, tudományos anyagokat, periodiká-
kat, 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 bibliográfi a kiadója a társaság.

A társaság szerkesztésében megjelenő Közlekedésépítési Szemlében a Műszaki Tudományi Kar több oktatójának, doktoranduszának 
cikke jelent meg.

Az Universitas-Győr Nonprofi t Kft . pénzügyi támogatásának biztosításával lehetőség nyílik arra is, hogy máshol megjelenő szakmai 
kiadványokban kapjanak helyet az egyetem oktatóinak munkái. 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 tu-
lajdonosként van jelen a Pannon-Novum Nonprofi t Kft .-ben is, melynek keretein belül működik a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség.

8. Támogatók
Az Universitas-Győr Nonprofi t Kft . közhasznú tevékenységét több támogató is segíti, akik anyagi forrásokat illetve tárgyi eszközöket bocsá-
tanak rendelkezésre. Az Equicom Méréstechnikai Kft . demonstrációs célokra szolgáló alkatrészeket adott, míg az AUDI Akademie Hunga-
ria Kft . 1500 EURO értékben, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület pedig 50.000 Ft összegben nyújtott pénzbeli támogatást. Az adományok 
célja az egyetem tudományos és ismeretterjesztési tevékenységének támogatása volt.
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IV.  A tanszékek kutatás-fejlesztési 
tevékenysége

Műszaki Tudományi Kar
Dékán: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár 
Kapcsolat: E-mail: koczy@sze.hu
 Telefon: (96) 613-547

Baross Gábor
Építési és Közlekedési Intézet

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 Dá-
vid 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, Kö-
rössi 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

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 alkal-
mazása, 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 Ta-
gozatának alelnöke.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Épületszerkezetek
Fátrai György: Vegyes épület- és építményállományok és kiszolgáló rendszerek diagnosztikája. = Építésmenedzsment és Technológia Kon-

ferencia kiadványában. (Budapest, 2010.)  35-41. o.
Kőrössi Éva – Horváth Tamás: Az Épületszerkezettan oktatás hatákonyságának fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen. = Építésmenedzs-

ment és Technológia Konferencia kiadványában. (Budapest, 2010.)   111-116. o.
Horváth Tamás: A győri Széchenyi István Egyetem főépületének homlokzat-felújítása. = Magyar Építőipar, 2010. 2. sz.  54-59. o.
Bozsaky Dávid: Polisztirol homlokzati hőszigetelő rendszerek károsodásai és hibaforrásai. = Magyar Építőipar, 2010. 1. sz.  22-27. o.
Bozsaky Dávid: Földbeágyazott lakóépületek. = Magyar Építőipar, 2010. 3. sz.  105-111. o.
2. Építőanyagok
Molnár Viktor – Bozsaky Dávid: A kukoricaszár blokk laboratóriumi vizsgálatai. = Építésmenedzsment és Technológia Konferencia kiad-

ványában. (Budapest, 2010.)  143-148. o.
Bozsaky, Dávid: Th e historical development of Th ermodynamics. = Acta Technica Jaurinensis, 2010. 1. sz.  3-16. o.
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Bozsaky, Dávid: Th e Development of Th ermal Insulation Materials from the Beginnings to the Appearance of Plastic Foams. = 37th IAHS 
World Congress című konferencia kiadványában. (Santander, 2010.) 127.tanulmány

Bozsaky, Dávid: Th e Birth of Building Physics as a Modern Science. = 7th International Conference of Phd Students című konferencia 
kiadványában. (Miskolc, 2010.)  19-24. o.

3. Építési patológia
Koppány Attila: Épületszerkezeti patológia. = Építésmenedzsment és Technológia Konferencia kiadványában. (Budapest, 2010.)  105-110. 

o.
Koppány, Attila – Russel, D. – Haghi, A. K.: Web-Based Engineering Education : Critical design and Eff ective Tool - A Diagnostic System 

Created for Evaulation and Maintenance of Building Constructions. = IGI Global című konferencia kiadványában. (Pennsylvania, 2010.) 
199-206. o.

Molnárka, Gergely: Th e Application of Th esauri and Word Clustering in Building Diagnostics Expert Shell Systems. = CIB Student Chapter. 
(Budapest, 2010.) 19. o.

Molnárka, Gergely: Fuzzy Expert system as a Decision Support Tool in the Visual Examination process in Building Diagnostics. = CIB 
World Congress című konferenciakiadványában. (Manchester, 2010.)  183. o.

Horváth, Tamás: Th e Necessity of the Modernization of Modern Buildings. = CIB World Congress című konferenciakiadványában. (Man-
chester, 2010.)   350. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése
A projekt összefoglalása: Kutatómunkánk középpontjában elsősorban a módszertani eszközök fejlesztése áll. Egy olyan matematikai algo-
ritmusokat alapul vevő szoft vert fejlesztünk ki, amely nem csak az épületek állagának regisztrálást támogatja, hanem az egyes elváltozások 
súlyát is képes meghatározni, grafi kusan megjeleníteni, ez által megkönnyítve a beavatkozások sorrendjének kijelölését is.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Épületdiagnosztikai adatbázis megteremtése (fejlesztés, bővítés, karbantartás), tezau-
rusz alapú szakszótár és szerkezetregisztrációs rendszer létrehozása, elváltozásokat körülíró kifejezések tezaurusz alapú gyűjteményének 
létrehozása, reprezentatív mintavétel különböző szerkezetekből, különböző módszertani eszközök elemzése és értékelése, prognosztizálási 
lehetőségek feltárása, egységes épületszerkezeti diagnosztikai szakértő rendszer modelljének létrehozása, diagnosztikai és adatbázis-kezelői 
szoft ver létrehozása.
Jellege: műszaki K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. Fátrai György PhD. egyetemi docens, fatrai@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Hibrid hőszigetelésű lapostető szerkezetek fejlesztése
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: K+F tanulmány készítése
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Universitas Győr Kft .
Partnerek: Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft .

 

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

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék tudományos tevékenysége kiterjed a történeti települések és építmények rekonstrukciójára, metodika kialakítására, helyi védelem 
technikáinak fejlesztésére, a XIX. és XX. század építészetére, a kortárs építészet irányzataira, a tervezési módszerek vizsgálatára. 

A népi, falusias építkezés és építészet vezeti be a tanszék tárgyait. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók kutatásmódszertani gya-
korlatot szerezzenek. A középkori építészeten belül a Kárpát-medencei kerek templomok inventáriumát állítja össze a tanszék hallgatói 
munkában. Kiemelt terület a szakrális és történeti kisemlékek (keresztek, szobrok, kápolnák) kutatása, településenkénti felmérése. 

Ez is része és visszahat a 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.
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A tanszék kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír. Ezek közül is kiemelkednek az MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottsá-
gában, az ICOMOS-ban, illetve az Alpok-Adria Munkaközösség „Történeti Központok” programcsoportjában kifejtett munkák.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Történeti városok rekonstrukciója, metodika fejlesztése
Winkler Gábor: Frigyes laktanya Győr. = A Nagy Háború emlékeztetői a Csallóköztől a Mura vidékig : A laktanyák a városképben. Szom-

bathely ; Győr 2010.  213-220. o.
Winkler Gábor: A csornai premontrei prépostság épületének megújulása. = Soproni Szemle, 2010. 2. sz. 185-187. o.
2. Helyi védelem technikáinak fejlesztése
Winkler Gábor: Munkáskolóniák története és műemlékvédelme az Alpok-Adria térségben. = ICOMOS Híradó, 2010. 6. sz.  4-6. o.
3. XIX. és XX. század építészete
Winkler Gábor: Nagypolgári villaépítészet Sopronban a 19. század végén. = Soproni Szemle, 2010. 1. sz.  4–28. o.
Winkler Gábor: Minden betonkockát le kell-e bontani? = Értékmentő, 2010. 1. sz.  6-9. o.
4. Nagyítás a kortárs építészetben
Ekler Dezső: Kortárs nagyítók. [elhangzott] „Az építészet kommunikációja – a kommunikáció építészete” kortárs építészeti konferencián. 

(Budapest, 2010. okt. 1.)
Ekler Dezső: Nagyítás a kortárs építészetben. [elhangzott] Reimholz Péter emlékére a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. (Budapest, 2010. 

dec. 8.)
Mi van az építészet mögött? : Árvai András interjúja Ekler Dezsővel. = Prae.hu általános művészeti portál, 2010. júl. 30.
Ki van az építészet mögött? : Árvai András interjúja Ekler Dezsővel. Prae.hu általános művészeti portál, 2010. júl. 30.
5. Kárpát-medencei kerek templomok inventáriuma
Az inventárium 42 adatlapja készült el, ezek folyamatosan kerülnek föl az alábbi tárhelyre:
http://www.sze.hu/~koti/k%f6rtemplom%20gy%fb jt%f5/ , ugyanitt számos munkaközi anyag található.
6. Szakrális és történeti kisemlékek (keresztek, szobrok, kápolnák) kutatása, településenkénti felmérése
A kutatás keretében készült újabb két települési inventárium (Rábapatona és Püski) a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeum adattárában 

is megtalálható.
Kottmayer Tibor: Emlékek az országos közutak mellett. Előszó és tanulmány, é.n.
7. Fenntartható városfejlesztés
Winkler Gábor: Győr – Körforgalom és a történeti városkép. = Értékmentő, 2010. 5. sz.  6–7. o.
8. Településfejlesztés hazai elméletének és gyakorlatának kilátásai
Németh Iván: Komárom város településrendezési tervének komplex felülvizsgálata. (Jóváhagyott dokumentáció) 
Winkler Gábor: Győr – Önpusztítás.  = ICOMOS Híradó, 2010. 5. sz.
9. Városi terek rekonstrukciója, értékvédelmi módszerek fejlesztése
Winkler Gábor: Sopron magyar várostörténeti atlasz 1. = Műemlékvédelem, 2010. 4. sz.  276–279. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Pápa és Sopron – Műemlékvédelem
A projekt összefoglalása: Történeti városok rekonstrukciója, metodika fejlesztése.
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
A projekt összefoglalása: Oktatási anyag fejlesztése.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A közterületek fenntartható fejlesztése.
Témavezető: Dr. Németh Iván főiskolai docens, nemethivan@gmail.com

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. A szanyi rk. templom építészeti felmérése
Megbízás típusa: hallgatói munka oktatói vezetéssel
Időtartama: 2010. április 25. – május 28.
A szervezeti egység által végzett feladatok: Helyszíni mérés, szerkesztés
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Győri Iroda
2. A Győr, újvárosi rk. templom építészeti fölmérése
Megbízás típusa: hallgatói munka oktatói vezetéssel
Időtartama: 2010. január
A szervezeti egység által végzett feladatok: Helyszíni mérés, szerkesztés
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Győri Püspökség
Partnerek: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
Partnerként rész vettünk „Az építészettörténet oktatás ma” c. konferencián a BME-n 2010 május 28-án.
Kapcsolódó publikáció: http://www.architectforum.hu/node/16021 
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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, Dr. Eke Zsolt PhD. 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

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék meghatározó profi lja 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); Lakóépület-
tervezés (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 főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Absztrakt térképzés
Élő József – Kozma Zoltán György – Mojzes Ádám: Át a falon! Című pályamű = epiteszforum.hu, 2010, nov. 29.
2. Lakóépület-tervezés
3. Középület-tervezés
Cseh András – Czigány Tamás – Papp Róbert: Szent csend: zarándokház és erdei kápolna, Pannonhalma. = epiteszforum.hu, 2011. jan. 19.
Bodrossy Attila – Czigány Tamás: Győri műteremház: Új építész-épület a Széchenyi Egyetemen. = epiteszforum.hu, 2008. máj. 29.
Golda János – Kovács Zoltán – Mészáros Erzsébet: Harmonia caelestis: Piarista Központ, Budapest. = epiteszforum.hu, 2011. máj. 13. 
4. Ipari épülettervezés
5. Komplex tervezés
6. Belső terek tervezése
7. Tervezéselmélet
8. Faépítészet, EXPO építészet
Eke, Zsolt: Gems of timber Architecture: Pavilions of Expos : Hungarian pavilion in Sevilla and Swiss pavilion in Hannover. = Hungarian 

Electronic Journal, 2006. máj. 17.
Eke Zsolt: A fa építészeti szerepe a világkiállítások pavilon építészetében az ezredforduló Expo-i kapcsán. (PhD dolgozat) Sopron: NymE., 2010.  
9. Efemer, hordozható építmények a modern és a történeti építészetben
Kulcsszavak: efemer, hordozható építmények, szcenikai építmények
Géczy Nóra: A soproni zöldövezetek favázas lakóépületei a 19. század fordulóján. = Soproni Szemle, 2010. 1.sz.  28-45. o.
10. Építészetoktatás gyermekeknek
11. Iskolabútor
Jakab Csaba: „Óvódától egyetemig és tovább…” [elhangzott a] XIV. Belsőépítészek Országos Találkozóján. (Zsennye, 2010.)
12. Hely-ház-táj Miért építünk hajlékot, jeleket? Térelmélet-történet
13. Fa épületszerkezetek története és megújítása műemléki környezetben
Kulcsszavak: faépítészet, műemlékvédelem
Géczy, Nóra: Wood Industrial background of timber architecture in Sopron between 1850 and 1914 = Hungarian Electronic Journal, 2005. 

jún. 7. 10 o.
Géczy, Nóra: Wooden portals in the historical townscape: Castellany of Sopron. = Hungarian Electronic Journal, 2005. szept. 19.  10 o.
Géczy Nóra: A soproni faépítészet technológiai háttere a XIX. század második felében. = Magyar Építőipar, 2005. 3.sz.  148-151. o. 
Géczy Nóra: Efemer ünnepi faépítmények Sopronban: Diadalívek. (Különnyomat) Sopron: Győr-Moson Sopron Megye Soproni Levél-

tára, 2004. 32 o.
Géczy Nóra: Védendő kapuívek – régen és most. = Értékmentő, 2006. 6. sz.  12-13. o.

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Humor
A konferencia célja: A humor az építészetben.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 27.
Elhangzott előadások száma (db): 5
Hazai résztvevők száma (fő): 90
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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 főmunka-
társ, 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

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék 1993-ban jött létre, azóta a környezettudományok, a környezetgazdálkodás, a regionális tudományok területén végzi munkáját.

Kutatási területeink kiterjednek a környezeti folyamatok modellezésére, a környezetállapot-változások, valamint a gazdasági-társadal-
mi folyamatok összefüggéseinek elemzésére (Soft  Computing módszerekkel), a környezetállapot-értékelésre, regionális fejlesztésre, az or-
szágos 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Komplex környezetállapot-értékelő módszer fejlesztése
Kulcsszavak: környezetállapot-értékelés, környezetelemzés, környezeti folyamatok modellezése, fenntartható fejlődés
Bulla Miklós – Guzli Piroska: Környezetállapot Értékelés Program (KÉP), 2007.
Bulla Miklós – Tamás Pál: Fenntartható fejlődés Magyarországon: Jövőképek és forgatókönyvek. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 

2006.  511 o.
Bulla Miklós – Szalay Zoltán – Tóth Péter – Nagy Géza – Dusek Tamás – Koren Edit – Pestiné Rácz Éva Veronika – Zseni Anikó: Ország-

stratégia-Helyzetértékelés (az élhető környezet stratégiája).
Komplex környezetállapot-értékelő szakértői rendszerek metodikai fejlesztése. (szerk. Bulla Miklós) Győr: SzE, 2004. 
Bulla Miklós: Környezetpolitika. Budapest: Mobil Kiadó és Grafi kai Stúdió Kft ., 2004.
2. Komplex környezetvédelmi projektmenedzsment módszer fejlesztése
Kulcsszavak: projektmenedzsment, környezetmenedzsment, környezeti teljesítményértékelés, EMAS, Integrált környezetvédelmi projekt-
menedzsment
Vagdalt László – Nagy Géza – Torma András: Energiamenedzsment funkciója egy környezetbarát iparvállalatnál. = IX. Környezettudomá-

nyi Tanácskozás kiadványában. Győr: SzE, 2009.  115-116. o.
Torma András – Vagdalt László – Kauer Alois – Csizmadia László: Projektmenedzsment elvek alkalmazhatósága környezetvédelmi beruhá-

zásoknál - egy integrált modell fejlesztése. IX. Környezettudományi Tanácskozás kiadványában. Győr: SzE, 2009. 108-115. o.
Torma András: A környezeti teljesítményértékelés aggregáló módszerei és az anyagáram-elemzés kapcsolatrendszere. Egy integrált vállalati 

modell megalapozása. Budapest: BME, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola, 2008.
Torma András: Környezetmenedzsment. Budapest: Typotex, 2006. 
Torma András: Környezetmenedzsment eszközök a vállalati versenyképesség szolgálatában. = A magyar gazdaság versenyképessége című 

II. Országos Doktorandusz Konferencia kiadványában. (Budapest, 2006.)  208-218. o. 
3. Regionális fejlesztések fenntarthatósági értékelése
Kulcsszavak: regionális fejlesztések fenntarthatósági értékelése, fenntartható fejlődés, regionális fenntartható fejlődés, regionális tervezés, 
regionális környezethasználatok, fenntarthatósági értékelés, fenntarthatósági indikátorok
Bulla Miklós: A regionális–fejlesztés–politikák környezethasználati indikátorai. = X. Környezettudományi Tanácskozás című konferencia 

kiadványában. (Győr, 2010. nov. 12.) Győr: SzE, 2010.  4-37. o.
Bulla Miklós – Buruzs Adrienn: A fenntarthatóság elemzése a regionális tervezésben: az indikátorok szerepe a fejlesztések hatásainak mérés-

ében = X. Környezettudományi Tanácskozás című konferencia kiadványában. (Győr, 2010. nov. 12.) Győr: SzE, 2010.  98-117. o.
Gyulai István: Regionális fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata – földhasználat. = X. Környezettudományi Tanácskozás című konferencia 

kiadványában. (Győr, 2010. nov. 12.) Győr: SzE, 2010.  89-97. o.
Zseni Anikó: Regionális környezethasználatok és fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata : A vízterhelések indikálása. = X. Környezettudo-

mányi Tanácskozás című konferencia kiadványában. (Győr, 2010. nov. 12.) Győr: SzE, 2010.  38-55. o.
Horváth Balázs: A regionális környezethasználatok ökológiai hatásai. = X. Környezettudományi Tanácskozás című konferencia kiadványá-

ban. (Győr, 2010. nov. 12.) Győr: SzE, 2010.  80-88. o.
4. Hulladékgazdálkodási módszerek fejlesztése
Kulcsszavak: hulladékgazdálkodási módszerek, mechanikai-biológiai hulladék, hulladékok energetikai hasznosítása, biomassza, pellet
Bulla Miklós – Buruzs Adrienn – Kovács Barnabás – Nagy Géza: A mechanikai biológiai hulladékok hasznosítása. = X. Környezettudomá-

nyi Tanácskozás című konferencia kiadványában. (Győr, 2010. nov. 12.) Győr: SzE, 2010. 118-132. o.
Nagy Géza – Palotás Árpád – Bence Szűcs István – Szemmelveisz Tamásné: Alternatív energiahordozók (biomasszák, hulladékok) energe-

tikai hasznosítási feltételeinek kidolgozása, korszerű alternatív energiaforrás (MBH pellet) laboratóriumi mennyiségben történő előállí-
tása, lakossági méretű valóságos tüzelőberendezésben való tesztelése.
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Nagy Géza – Palotás Árpád Bence – Szűcs István – Szemmelveisz Tamásné: Kommunális és ipari hulladékok energetikai hasznosítása. 43. 
Ipari Szeminárium: Hulladék energiák és energetikai hulladékok hasznosítása (Dunaújváros) = Tüzeléstechnika, 2010. 

Nagy Géza – Palotás Árpád Bence – Szemmelveisz Tamásné – Szűcs István: Másod tüzelőanyag pellettálásával nyerhető szilárd tüzelőanyag 
hasznosításának lehetősége földgáz alapú tüzelés kiváltására. = X. Környezettudományi Tanácskozás című konferencia kiadványában. 
(Győr, 2010. nov. 12.) Győr: SzE, 2010. 133-148. o.

Nagy Géza [et al.]: Tiszaújváros távhőszolgáltatási rendszeréhez kapcsolódó hőtermelési koncepciók modelljeinek kidolgozása, különös 
tekintettel a megújuló energiaforrások alkalmazására. 2010

5. Komplex épületenergetikai rendszer fejlesztése
Kulcsszavak: épületenergetikai rendszer, energiahatékonyság, életciklus analízis, zöldházak, passzív házak, zéró házak, megújuló energiák 
innovatív használata, a környezeti hatások minimalizálása, minőségbiztosítás
Csoknyai Tamás – Talamon Attila – Csík Árpád: Hazai épülettipológia és alkalmazási lehetőségei 1. rész. = Magyar Épületgépészet, 2010. 

11. sz. 11-14. o.
Csoknyai Tamás – Talamon Attila – Csík Árpád: Hazai épülettipológia és alkalmazási lehetőségei 2. rész. - Magyar Épületgépészet, 2011. 

1-2. sz.  12-14 o.
Tóth Péter: A napenergia komplex hasznosításának tendenciái az Európai Unióban. = MTA Meteorológiai Tudományos Napok, a “Légköri 

Erőforrások Hasznosításának Alapjai” c. Nemzetközi Konferencia kiadványában.  Budapest: MTA, 2001.  69-71. o.
Tóth Péter: Energy saving techniques through special building service energy suply and management in institutions of education.higher 

education. = Proceedings of Facility-Congress ‘97. (Bécs, 1997. ápr. 23-25.)
Tóth Péter: Egy családi ház épületenergetikai vizsgálata. = Magyar Építőipar, 2005. 3. sz.  155-168. o. 
6. Környezeti folyamatok modellezése Soft  Computing módszerekkel
Kulcsszavak: soft  computing módszerek, celluláris neurális hálózatok, fuzzy modellek, sejtautomata modellek, környezeti folyamatok mo-
dellezése, környezetállapot-változások elemzése
Pestiné Rácz Éva V.: Kompetíció, kolonizáció és aggregáció metapopulációs modellekben.  (PhD értekezés) Budapest: ELTE, 2006.
Pestiné Rácz Éva V. – Karsai, J.: Th e eff ect of initial pattern on competitive exclusion. = Community Ecology, 2006.  23–33. o.
Bulla, Miklós – Keresztes, Péter – Kóczy, T. László – Pestiné Rácz, Éva V.: Modelling of Environmental Processes with Soft  Computing 

Methods. = Proceedings of 2nd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (SISY). (Subotica, 2004.).  289-300. o.
Bulla, Miklós: Modelling of Environmental Processes Applying Soft  Computer Methods.  Berkely: State University of California, 2004.
Pestiné Rácz, Éva V. – Karsai, J.: Computer simulation results for cellular automata models of some ecological systems. = Colloquium on 

Diff erential and Diff erence Equations című konferencia kiadványában. (Brno, 2002)  213–221. o.
Karsai, J. – Pestiné Rácz, Éva V. – Schwenk, A. – Kalus, N.: Visualization and art in the mathematics classroom. = Zentralblatt für Didaktik 

der Mathematik  24–29. o.
7. Komplex energiaellátó rendszerek a megújuló energiák bázisán
Kulcsszavak: biomassza fűtőmű, növényi olaj üzemanyagú kapcsolt energiatermelés, szélenergia hasznosítás, szélerőművek környezeti ha-
tásai
Tóth Péter – Bulla Miklós – Tóth Tamás – Kovács István: A megújuló energiák hasznosítása a Pannonhalmi Főapátság energia ellátásában. 

= Klímaváltozás, energiatakarékosság, energiahatékonyság AEE Nemzetközi Konferencia kiadványában. (Győr, 2011. ápr. 7.)
Kaderják Péter – Tóth Tamás – Tóth Péter: Renewable Energy Use and Regulation in Hungary. = EU Energy Law, 2010  1-29. o. 
Szalai Sándor – Gácsi Iván – Tar Károly – Tóth Péter: A szélenergia helyzete Magyarországon. = Magyar Tudomány, 2010. 8. sz.
Tóth Péter: A napenergia hasznosítás lehetőségei Magyarországon.: „ESPAN Megújuló Energiaforrások Hasznosítása a Nyugat-dunántúli 

Régióban.” [elhangzott az] MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet szervezésében megtartott 
nemzetközi konferencián. (Győr, 2010. máj. 5.)

Tóth Péter: Energia, Klímaváltozás, Energiatudatosság, Energiahatékonyság. [elhangzott a ] HUSKI, Magyarország-Szlovákia Kezdeményezés 
egy Fenntartható Együttműködési Hálózatért című projekt keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Nyugat-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Közhasznú Nonprofi t Kft . szervezésében megtartott Nemzetközi Konferencián. (Szántó, 2010. aug. 24.)

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Regionális környezethasználatok és -fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálat metodikai fejlesztése)
A projekt összefoglalása: 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 projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Egy viszonylag egyszerűen kezelhető eszköztárat, illetve eljárás létrehozását tervezik 
regionális projektek (tervek, programok) fenntarthatóságának eldöntésére, és annak vizsgálatára, hogy az egyes (gazdasági) projektek meg-
valósítása 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 konferen-
ciákon elhangzott előadások formájában.
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
A projektben való részvétel típusa: egyéni pályázó
Témavezető: Dr. Bulla Miklós CSc. egyetemi docens, bulla@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Széchenyi István Egyetem
2. ENERGOPT: Intelligens épületenergetikai szakértői rendszer kifejlesztése – Baross Pályázat
A projekt összefoglalása: Az NKTH ENERGOPT Baross – ND07-INRG5-07-2008-0059 projektjének célja intelligens épületenergetikai szak-
értői rendszer kifejlesztése. 
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Új épületfi zikai tudásbázis és szakértői rendszer kialakítása. Új publikációk alkotása a 
témában. A tanszék a projekt konzorcium tagjaként vesz részt új épületfi zikai tudásbázis kialakításában és a projekt koordinációban.
Jellege: K+F
Időtartam: 2010-2012
A projektben való részvétel típusa: konzorciumi tag
Témavezető: Dr. Bulla Miklós CSc. egyetemi docens, bulla@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: NKTH Baross Pályázat – ND07-INRG5-07-2008-0059
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3. Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés
A projekt összefoglalása: A hét egyetemből álló konzorcium tagjai arra vállalkoztak, hogy a Környezetmérnök MSc oktatás számára egy-
ségesen használható elektronikus egyetemi tankönyveket hozzanak létre. A SZE Környezetmérnöki Tanszéke az Energetika, a Hulladék-
gazdálkodás, az Ökológia és Talajtan, a Környezetmenedzsment, valamit a Környezetinformatika és értékelés című modulokhoz tartozó 
tankönyvek megírásban vesz részt.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A projekt során a Környezetmérnök MSc képzésben országosan egységesen használható 
elektronikus tankönyvek készülnek el. A SZE Környezetmérnöki Tanszéke tankönyvenként 100-100 oldal magyar, és a Hulladékgazdálko-
dás ill. Környezetinformatika és értékelés modulokban 50-50 oldal angol szöveg megírását kapta feladatul. A tankönyvekhez létrehozandó 
fogalomtár és kérdéstár kialakításában is részt veszünk.
Jellege: Oktatási
Időtartam: 2010-2011
A projektben való részvétel típusa: konzorciumi tag
Témavezető: Dr. Bulla Miklós CSc. egyetemi docens, bulla@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Európai Szociális Alap + Új Magyarország Fejlesztési Terv (TÁMOP)

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. 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 hasz-
nosításával kapcsolatosan. Elemző tanulmányok létrejötte „A megújuló energiafajták hasznosítási lehetőségei” címmel a napenergia, 
biomassza, geotermikus energia, vízenergia, szélenergia hasznosításával kapcsolatosan.
Megbízás típusa: szakértés
Időtartama: 2009-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: 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 mun-
kájában.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: MTA Megújuló Energiák Albizottság
Partnerek: Magyar Tudományos Akadémia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szent 
István Egyetem, Pannon Egyetem, Miskolci Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Károly Róbert Főiskola, Magyar Tudományos Akadé-
mia Központi Fizikai Kutatóintézet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Magyar Villamos Művek Zrt., MOL
2. LA21 Győr: 1. Győr Megyei Jogú Városra vonatkozó, környezeti témájú stratégiai dokumentumok meghatározott szempontrendszer 
alapján történő vizsgálata. 2. A környezet tématerületre vonatkozó átfogó értékelés készítése. 3. Közreműködés Győr Megyei Jogú Város 
helyi fenntarthatósági programja (Local Agenda 21 Program) környezeti témájú fejezeteinek elkészítésében.
Megbízás típusa: szakértés
Időtartama: 2010-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: A tanszék a Környezeti Munkacsoport tagjaként meghatározott szempontrendszer alapján érté-
kelte a környezeti témájú stratégiai dokumentumokat, elkészítette az átfogó értékelést, három workshopot szervezett szakmai és civil szerveze-
tek számára az LA21 Győr kapcsán, valamint észrevételeket tett a „Győr Városstratégiájának Programjavaslata” című tanulmányhoz.
3. A nanotechnológiára épülő berendezés vizsgálatát követő vizsgálati eredmények értékelése: Nanotechnológiát alkalmazó ipari vízlá-
gyító berendezés fejlesztési projektjéhez elméleti háttéranyag kidolgozása, a kísérleti berendezés működésének tesztelése laboratórium-
ban, a vizsgálati eredmények értékelése.
Időtartama: 2009-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: A tanszék részéről Dr. Bulla Miklós és Dr. Zseni Anikó tanulmányt készített a következő 
témában: Az alkalmazott ipari hűtővíz kezelési eljárások áttekintő értékelése, a nanotechnológián alapuló vízkezelési eljárások elméleti 
alapjai és alkalmazási lehetőségei, környezetvédelmi vonatkozások. Ezen kívül a kísérleti berendezés működése hatékonyságának felmérése 
laboratóriumi mérésekkel, és az eredmények értékelése.

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. X. Környezettudományi Tanácskozás
A konferencia célja: A X. Környezettudományi Tanácskozás elsődleges célja a tanszéki kutatási főirány eredményeinek bemutatása, és a 
meghívottakkal való érdemi megvitatása: a regionális fejlesztési programok fenntarthatóságának ex ante vizsgálatához és ilyen programok 
értékeléséhez szakértői rendszer fejlesztése a tervezők és a döntés-előkészítők számára. A konferenciát hagyományosan a Magyar Tudo-
mány Ünnepe rendezvény sorozatához kapcsolódva rendeztük meg a Széchenyi István Egyetemen.
A konferencia időpontja: 2010. november 12.
Elhangzott előadások száma (db): 11
Hazai résztvevők száma (fő): 37
Kapcsolattartó: Dr. Torma András PhD. egyetemi adjunktus, torma@sze.hu
2. Hulladékgazdálkodás Határok Nélkül
A konferencia célja: A konferencia célja a nemzetközi és hazai előadók által aktuális információkat nyújtani az Európai Uniós hulladékos 
jogalkotás jelenlegi és jövőbeli trendjeiről, ezeknek a hazai jogi szabályozásba való beépüléséről és a jövőben ennek kapcsán várható felada-
tokról. Jogalkalmazói oldalról a hazai környezetvédelmi felügyelőségek, a települési és ipari hulladékgazdálkodásban, valamint a hulladék-
gazdálkodási tervezésben jártas szakemberek és a zöld szervezetek képviselői mutatták be álláspontjukat.
A konferencia időpontja: 2010. június 3.
Elhangzott előadások száma (db): 7
Hazai résztvevők száma (fő): 67
Külföldi résztvevők száma (fő): 8
Kapcsolattartó: Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd, buruzs@sze.hu
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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 Péter egyetemi tanársegéd, Pesti Bálint kutatási munkatárs, Hegyi Pál tanszéki mérnök, 
Koch Róbert egyetemi tanársegéd, Tóváriné Zotter Magdolna egyetemi adjunktus, Tóvári András egyetemi adjunktus, Dr. Makó Emese PhD. 
egyetemi docens, Horváth Zsolt tanszéki munkatárs, Kovács Péter egyetemi adjunktus, Hausel István egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Koren 
Csaba CSc. egyetemi tanár, Dr. Ottófi  Rudolf főiskolai docens, Dr. Petőcz Mária főiskolai docens, Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus, Lévai 
Mónika igazgatási ügyintéző, Dr. Horvát Ferenc CSc. főiskolai tanár, Fischer Szabolcs egyetemi tanársegéd 
A képen nem szerepel: Dr. Adorjányi Kálmán CSc. egyetemi docens, Dr. Bene Katalin PhD. egyetemi docens, Dr. Borsos Attila PhD. egyetemi 
adjunktus, Prof. Dr. Gáspár László DSc. egyetemi tanár, Iván Gabriella tanszéki mérnök, Dr. Kiss Ferenc főiskolai docens, Mester Márton tan-
széki mérnök, Miletics Dániel egyetemi tanársegéd, Pöröntő András tanszéki mérnök, Dr. Tóth-Szabó Zsuzsanna PhD. egyetemi docens

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1993-ban létrejött Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék szakterülete a műszaki infrastruktúra, ezen belül különösen a közle-
kedési létesítmények tervezése, építése, fenntartása, üzemeltetése, valamint települések fejlesztése és működtetése. A tanszék feladata a fenti 
szakterületeken mérnökök képzése és továbbképzése, valamint a kutatás-fejlesztés, tervezés 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 Verkehrswissenschaft liche Gesellschaft , AK Eisenbahntechnik
– Journal of Th ai Society for Transportation and Traffi  c Studies
– Slovak Journal of Civil Engineering

Doktorandusz hallgatók és kutatási témájuk:
– Fischer Szabolcs: A vasúti vágánygeometria stabilizálása a zúzottkő ágyazat alá beépített georáccsal
– Füleki Péter: Aszfaltok reológiai vizsgálatai
–  Iván Gabriella: Az úttervezésben használt tervezési sebesség, a megengedett sebesség és a tényleges sebesség eltéréseiből adódó 

problémák
– Koch Róbert: Források vízhozamváltozásának elemzése
– Macsinka Klára: Parkolási igények és a fenntartható mobilitás
– Miletics Dániel: Az útkialakítás hatása a járművezetők előzési viselkedésére

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Útpályaszerkezetek méretezése, technológiája és anyagaik
Adorjányi Kálmán: Bemenő paraméterek bővítése az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek méretezésénél. = Közlekedésépítési Szemle, 2009. 

7. sz.  11-17. o.
Adorjányi Kálmán: Kétlépcsős mechanikai modellek alkalmazása útpályák felújítási beavatkozásainak méretezésénél. = Közlekedésépítési 

Szemle, 2010. 3. sz.  5-11. o.
Füleki Péter: A kompaktaszfalt alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a hazai útpályaszerkezetek építésénél. = Közúti és Mélyépítési Szemle, 

2008. 5-6. sz.  16-22. o.
Füleki, Péter: Analysis of stiff ness moduli and rheological properties of bitumens and bituminous mixtures. = Proceedings of 11th Interna-

tional Scientifi c Conference (MOBILITA ´11) (Bratislava, 2011. máj. 26-27.)
Adorjányi, Kálmán: Eff ect of capping layers on the improvement of subgrade bearing capacity. = Proceedings of 11th International Scien-

tifi c Conference (MOBILITA ´11) (Bratislava, 2011. máj. 26-27.)
2. Vasúti pályák al- és felépítménye
Fischer, Szabolcs: Comparison of railway track transition curves. = Pollack Periodica, 2009. 3. sz.  99-110. o. 
Kiss Ferenc: A vasúti pálya lassújelei okozta vontatási többletenergiák és költségeik. = Közlekedésépítési Szemle, 2009. 6. sz.  10-16. o.
Fischer Szabolcs – Horvát Ferenc: Vasúti zúzottkő ágyazatos felépítmény georácsos stabilizációja. = Közlekedésépítési Szemle, 2010. 7. sz.  14-20. o.
Fischer Szabolcs – Horvát Ferenc: A georács erősítésű vasúti zúzottkő ágyazat diszkrét elemes modellezési lehetőségei. = Közlekedésépítési 

Szemle, 2010. 8. sz.  20-29. o.
Horvát Ferenc: Vasúti hidak háttöltésének kialakítása. = XII. Futástechnikai konferencia kiadványában. (Pécs, 2010. szept. 16-17.)
3. Közlekedéstervezés, közúti forgalomtechnika, közúti biztonság
Koren Csaba – Borsos Attila: Similarities and diff erences among countries concerning road fatality rates. = Transport Research Arena Eu-

rope 2010. konferencia kiadványában. (Brüsszel, 2010. jún. 7-10.)  1-8. o.
Koren Csaba – Iván Gábor: Design philosophies refl ected in the guidelines of urban roads. = Proceedeings of 7th International Conference 

on Transport Infrastructure in Cities. (Žilina, 2010. okt. 20-21.)  1-8. o.
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Koren Csaba – Pesti, A. – Vesper, P. – Taneerananon, K. – Kanitpong, P. – Iamtrakul: Roundabouts – Preparation of a Design Guideline for 
Th ailand. = Journal of Society for Transportation & Traffi  c Studies, 2010. 4. sz.  32-50. o.

Koren, Csaba – Miletics, D.: Irregular use of left -turning lanes on rural roads. = Proceedings of 11th International Scientifi c Conference 
(MOBILITA ´11) (Bratislava, 2011. máj. 26-27.)

Koren Csaba: A közúti biztonsági hatásvizsgálat. = Közlekedésépítési Szemle, 2010. 11. sz.  1-8. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Trendy Travel. Intelligent Energy – Europe Programme
A projekt összefoglalása: A 2007-2010 között futó projekt célja energiatakarékos fenntartható közlekedési módok használatának terjesztése.
Jellege: K+F
Időtartam: 2007-2010
A projektben való részvétel típusa: konzorciumi tag
Témavezető: Dr. Makó Emese PhD. egyetemi docens, makoe@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: EU
2. Auditing the Sustainability of Public Spaces
A projekt összefoglalása: A városi közterületek fenntarthatóságának bemutatása játék alapú tanuláson keresztül (tanulók, egyetemi hall-
gatók, tervezők).
Jellege: K+F
Időtartam: 2010-2012
A projektben való részvétel típusa: konzorciumi tag
Témavezető: Prof. Dr. Koren Csaba CSc. egyetemi tanár, koren@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: EU
3. Sustainable Improvement of Road Traffi  c Safety By Establishment of the EU-Asia Road Safety Centre of Excellence in Th ailand - RoSCOE
A projekt összefoglalása: Az Európai Unió és Th aiföld kutatási együttműködési programja keretében a projekt célja a közúti biztonság 
javítása Th aiföldön.
Jellege: K+F
Időtartam: 2011-2013
A projektben való részvétel típusa: konzorciumi tag
Témavezető: Prof. Dr. Koren Csaba CSc. egyetemi tanár, koren@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: EU
4. Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése
A projekt összefoglalása: Útpályaszerkezetek tervezése és méretezése, vasúti felépítmény és alépítmény tervezése, biztonságosabb közutak 
kialakítása
Jellege: K+F
Időtartam: folyamatos
Témavezető: Dr. Horvát Ferenc CSc. főiskolai tanár, horvat@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: SZE

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Aszfaltpályák alakváltozási ellenállásának értékelése
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2004-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Kutatás irányítása, vizsgálatok végzése és kiértékelése, kutatás végzése, dokumentálás, helyszíni 
szemlék és vizsgálatok, koordináció.
Partnerek: COLAS, Strabag
2. Georácsok alkalmazása a vasúti zúzottkőágyazat stabilizálására
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2009-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Georács/zúzottkő kapcsolat kutatása laboratóriumi mérésekkel, pályakísérletek, számítógépes 
elemzés, ajánlás készítése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: MÁV Zrt.
Partnerek: MÁV Zrt.
3. Lassújelek okozta vontatási energiatöbblet költségeinek és a lassújelet okozó pályahiba kijavítási költségeinek összevetése
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2009-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Energiafelhasználás mérése vontatójárműveken, energiafelhasználás számítása, karbantartási 
költségek, költség-összehasonlítások végzése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: MÁV Zrt.
Partnerek: MÁV Zrt.
4. Közúti biztonsági audit
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: 2004-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Közúti biztonsági audit módszertan kialakítása, fejlesztése és oktatása.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Partnerek: Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
5. Baleset-megelőzési közúti beavatkozási intézkedéscsomagok összeállítása
Időtartama: 2010-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Közúti biztonsági intézkedésekből kialakított csomagok otpimálásának elvégzése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Magyar Közút Kht.
Partnerek: Magyar Közút Kht.



31

6. Balesetveszélyes helyszínek közúti biztonsági felülvizsgálata
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: 2010-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Balesetveszélyes helyszínek közúti biztonsági felülvizsgálata.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Partnerek: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
7. Közúti biztonsági auditori képzés feltételeinek kidolgozása
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: 2010-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Közúti biztonsági audit képzéshez oktatási csomag kidolgozása.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Partnerek: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
8. Gyorsforgalmi utak forgalombiztonsági beavatkozásainak optimálása
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: 2010-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Gyorsforgalmi utak forgalombiztonsági beavatkozásainak optimálása.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Állami Autópályakezelő Zrt.
Partnerek: Állami Autópályakezelő Zrt.

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 ta-
nár, 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 

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 okta-
tása, kutatása.

A tanszék kutatási területeit négy fő csoportra lehet osztani: közforgalmú személyszállítási, közlekedésbiztonsági, vasútüzemi és vízi ku-
tatások. 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 part-
nerség 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 közleke-
dési rendszerek makró és mikró szintű vizsgálatára alkalmas számítógépes szoft verek állnak az oktatók és a hallgatók rendelkezésére.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Közforgalmú közlekedési rendszerek értékelése, fejlesztése, tervezése
Koren Csaba – Prileszky István – Horváth Balázs – Tóth-Szabó Zsuzsanna: Közlekedéstervezés. Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 

2007.  196 o. 
Horváth Balázs: Optimális szolgáltatási színvonal a közforgalmú közlekedésben. = Városi Közlekedés, 2010. 4. sz.  239-242. o.
Prileszky István [et al.]: Dunaújváros helyi tömegközlekedési szolgáltatásának fejlesztése komplex hatékonysági kritériumok alapján. Győr: 

Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2009.
Horváth Balázs [et al.]: Városi közforgalmú közlekedési szolgáltatás javításának lehetőségei Zalaegerszegre adaptált modell segítségével. 

Zalaegerszeg: Zala Volán Zrt., 2008.
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2. Közlekedési-forgalmi modellezések
Kulcsszavak: modellezés, szimuláció, közforgalmú közlekedés, közlekedési rendszerek
Koren Csaba – Prileszky István – Horváth Balázs – Tóth-Szabó Zsuzsanna: Közlekedéstervezés. Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 

2007.  196 o. 
Horváth Balázs: Optimális szolgáltatási színvonal a közforgalmú közlekedésben. = Városi Közlekedés, 2010. 4. sz.  239-242. o.
Horváth Balázs: Schlüssel der Verkehrsplanung - Methode zur Bildung zeitabhängiger. = Quell-Ziel-Matrizen Der Nahverkehr, 2010. 3. 

sz.  54-57. o.
Horváth Balázs: Tömegközlekedési ráterhelési modellek fejlődése. = Közlekedéstudományi Szemle, 2007. 5. sz.  175 – 182. o.
Horváth Balázs: Forecasting of travel demand in urban public transport. [elhangzott a] Transport Research Arena Europe 2010. című 

konferencián. (Brüsszel, 2010. jún. 7-10.)
Horváth Balázs: Komplex utasszámláló és kikérdező rendszer alkalmazása helyi közforgalmú közlekedési rendszerek tervezésében. = Köz-

lekedéstudományi Konferencia kiadványában. (Győr, 2011. márc. 24-25.) 
3. A közforgalmú közlekedés szabályozása, gazdasági regulációja
Prileszky István: Transport restructuring in Hungary. = Transport and Economic Development in the new Central and Eastern Europe. 

London: Belhaven Press ; New York: Halsted Press, 1993.
Prileszky István: Reguláció és regulációs eszközök a személyszállításban. (Kandidátusi értekezés) Budapest: MTA, 1990.
Nelson, J. O. – Saleh, W. – Prileszky, István: Ownership and controll in the bus industry : Th e case of Hungary. = Journal of Transport 

Geography, 1997. 2. sz. 
Kovács Ferenc: Az új közlekedéspolitika közgazdasági összefüggései, különös tekintettel a magyar vasutakra. = Közlekedéstudományi 

Szemle, 1995. 8. sz.
Kovács Ferenc: Current Issues on the Financing and Development of the Motorway Network in Hungary. [elhangzott a] 1st European Road 

Congress című konferencián. (Lisszabon, 2004. nov.)
4. Igényvezérelt közlekedési rendszerek
Kulcsszavak: igényvezérelt közlekedési rendszerek, rugalmas közlekedés, közforgalmú közlekedés
Prileszky István – Horváth Balázs: Demand responsive transport in the region of Gyor : needs, barriers and solutions. [elhangzott a] Mobi-

lity Show, Workshop: Flexible services in the overall context of public mobility. (CarraraFiere, 2006. szept. 21-23.)
Prileszky István – Horváth Balázs – Farkas István: Service concept for people with mobility impairments in Győr. = MASCARA Final Con-

ference kiadványában. (Firenze, 2007. máj. 24-25.)  79-86. o.
Horváth Balázs: Demand responsive transport in Western Europe and in Hungary. = MOBILITA ‘07 Sustainable mobility in urban areas 

című konferencia kiadványában. (Pozsony, 2007. máj. 24-25.)  109-114. o.
Tóth János – Horváth Balázs: Rugalmas közlekedési rendszerek tervezésének alapjai (utascsoportok, elméleti modellek). = Közlekedéstu-

dományi Szemle, 2006. 7. sz.  263-268. o.
Horváth Balázs – Prileszky István – Tóth János: Rugalmas közlekedés 1. : Általános jellemzők. = Városi Közlekedés, 2006. 4. sz.  215-220. o.
5. Közlekedési közszolgáltatások minősége
Rixer Attila: A személyszállítási közszolgáltatások minőségmenedzsmentje. = Közlekedéstudományi Szemle, 2005. 3. sz.
Rixer Attila: A kötöttpályás szállítási – logisztikai szolgáltatási minőségkoncepció kialakításának lépései és alapelvei. = Közlekedéstudomá-

nyi Szemle, 2003. 12. sz.
Tóth, Lajos – Rixer, Attila – Suhai, Ferenc: Situationsanalyse des Eisenbahn-Transportmektes in Mittel- und Osteuropa, und die Verbesse-

rungsmöglichkeiten der Wettbewerschancen. = Hungarian Electronic Journal, 2000.
Tóth, Lajos – Rixer, Attila – Duma, László: Management-Concept and Quality-Strategic Elements of Transport-Logistic Services. = Perio-

dica Polytechnica, 2001. 2. sz.
Rixer Attila: Közlekedési rendszerek minőségirányítása. Személyközlekedési közszolgáltatások minőségkoncepciója. Győr: Sze, 2003.
6. Vasútüzemi fejlesztések
Kulcsszavak: vasút, üzemszervezés
Rixer Attila – Suhai Ferenc – Tóth Lajos: A hazai vasúti közlekedés EU-konform regionalizálásának alapelvei és alapelemei. = Közlekedés-

tudományi Szemle, 2000. 2. sz. 
Szabó [et al.]: Kistérségi tömegközlekedési rendszer megvalósítása. Győr: Győri Többcélú Kistérségi Társulás, 2005.
Szabó [et al.]: Vasútvonali és állomási vágányzárakhoz tartozó technológiai tervek készítése Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal, Budapest-

Kunsztnmiklós-Tass-Kelebia vonal. MÁV Vezérigazgatóság, 1992-1994.
Szabó [et al.]: Vasúti kocsiáramlatok hatékony levezetésének elvei, módszertana és számítógépes tervező rendszere. KTSZ 1991.
7. Hajózási infrastruktúra vizsgálata
Kulcsszavak: hajózás, belvízi hajózás, kikötő, víziút
Horváth Gábor – Hartványi Tamás : Establishment of port logistic service chains. [elhangzott a] 3rd European Inland Waterway Navigation 

Conference című konferencián. (Győr 2003.)
Horváth Gábor – Oláh Ferenc: Utilisation possibilities of telematics in inland navigation. [elhangzott a] 2nd European Inland Waterway 

Navigation Conference című konferencián. (Budapest, 2001.)
Horváth Gábor: Riverbed recording by the ATLAS computerized surveying system. [elhangzott a] 1st European Inland Waterway Naviga-

tion Conference című konferencián. (Balatonfüred, 1999.)
Horváth Gábor – Hartványi Tamás – Oláh Ferenc: ECDIS Térkép Megjelenítő és Információs Rendszer. = Közlekedéstudományi Szemle, 

2005. 5. sz.
8. Közlekedésbiztonsági kutatások
Kulcsszavak: közúti közlekedés, közlekedésbiztonság, nevelés, képzés
Holló, Péter: Traffi  c accidents, their prevention and the possibilities of mitigating the consequences : Environmental Science and Techno-

logy in Hungary. Budapest: Műszaki kiadó, 2006.
Jankó D. – Arató Károly: Közúti közlekedésbiztonság. Győr: NOVADAT, 1995.
Holló Péter: A globalizáció hatása a közúti közlekedés biztonságára : Közlekedés és globalizáció. Budapest: MTA Társadalomkutató Köz-

pont, 2005.
Péter Holló: A methodological approach to the evaluation of road safety policies. Brussels: European Transport Safety Council, 2006.
Arató Károly: Neue Richtungen der Verbesserung der Verkehrssicherheit in Ungarn : PKW Sicherheitstraining. Vaihingen: Deutsche Ver-

kehrswacht, 2005.
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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
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. egye-
temi 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 egye-
temi adjunktus. 
A képen nem szerepel: Dr. Tömpe István egyetemi docens, Prof. Dr. Várlaki Péter DSc. egyetemi tanár

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 profi lt 
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 hallga-
tók 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 szempon-
tok, 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Rögzítési technika
Marek, József – Földesi, Péter – Kiss, Csaba – Bajor, Péter: Temporary monitoring of forklift  material handling processes in warehouses. = 

Proceedings of the 7th International Conference on Logistics and Sustainable Transport. (Celje, 2010.)
2. Egységrakomány-képzés
Monori, Pál – Földesi, Péter – Bódis, Tamás: Th e weight problems of standard EU wood pallets. = Proceedings of the 7th International 

Conference on Logistics and Sustainable Transport. (Celje, 2010.)
Böröcz Péter: Egy és többutas (zárt, nyiott és hibrid) csomagolási rendszerek használatának modellezése játékelméleti módszerekkel. = 

Logisztikai Innovációs Füzetek, Pannon Kutatásfejlesztási Közhasznú Alapítvány, 2010.  26-36. o. 
Mojzes, Ákos: Using degradable foam cushioning in a product - packaging system. (Vilnius, Gediminas Technical University, 2010.)
3. Csomagolástechnikai fejlesztés
Dányádi, Zsolt – Földesi, Péter – Kóczy, László T.: A Fuzzy Bacterial Evolutionary Solution for Th ree Dimensional Bin Packing Problems. 

= Acta Technica Jaurinensis Series Logistica, 2010. 3. sz.  325-333. o. 
Mojzes Ákos: Csomagolóanyagok laboratóriumi vizsgálatához használt mérőrendszerek kalibrálása, a mérési tartomány hatékony megha-

tározásának kísérleti módszerei. 2010.
Mojzes Ákos: Logisztikai szempontú csomagolástervezés az igénybevételek laboratóriumi szimulálásával. = NKTH - Logisztikai Innovációs 

Füzetek, 2010.  64-68. o. 
4. Környezetgazdálkodási szempontok
Mojzes, Ákos – Böröcz, Péter: Predicting cushion characteristic on new type of environmental friendly foam. = Acta Technica Jaurinensis, 

2010. 3. sz.  395-404. o. 
Földesi, Péter – Baricza, Miklós – Kiss, Csaba – Vas, Ottó – Bajor, Péter: Th e Green Truck Project. = Proceedings of the 7th International 

Conference on Logistics and Sustainable Transport. (Celje, 2010.)
Knez, Matjaz – Vas, Ottó – Bajor, Péter: Green electricity logistics in warehouse operations. =  Logisztikai Évkönyv 2010. Budapest: Magyar 

Logisztikai Egyesület, 2010.
Kvasz, Mihály – Knez, Matjaz – Bajor, Péter: Environmental background of V2G solutions. = Proceedings of 6th Annual International Bata 

Conference for Ph.D. students and young researches. (Zlin, Tomás Bata University, 2010.)
Bajor, Péter – Kvasz, Mihály: Possible strategies for applying renewable solar electricity sources at collective farms. = Proceedings of 4th 

international conference on Agricultural logistics. (Novo Mesto, 2010.)
5. Disztribúciós logisztika
Csík, Árpád – Földesi, Péter: Elimination of the bullwhip eff ect by constructing stable supply chains. = Conference proceedings at the 7th 

International Symposium on Management Engineering 2010 (ISME2010). (Kitakyushu, Fukouka, 2010.)  190-195. o.
Földesi, Péter – Botzheim, János: Modeling of loss aversion in solving fuzzy road transport traveling salesman problem using eugenic bac-

terial memetic algorithm. = Memetic Computing, 2010. 4. sz.  259-271. o. 
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Hirkó, Bálint, – Krivács, Krisztina – Hencz, Csaba: New distribution models on commercial logistics. = Acta Technica Jaurinensis Series 
Logistica, 2010.  335-344. o. 

6. Szállítási rendszerek
Hartványi, Tamás – Németh, Péter – Keil, R.: Reliability theoretical approaches for organisation of resource-limited infrastructure loads. = 

Proceedings of International Symposium on Advanced Engineering & Applied Management. (Hunedoara, 2010.)  43-50. o.
Hegyi Csaba – Horváth Adrián: Járattervezési módszerek időtervezési pontosságának javítása térképi adatbázisok fejlesztésével. = Logisz-

tikai Évkönyv 2010. Budapest: Magyar Logisztikai Egyesület, 2010. 113-121. o. 
7. Szállítmányozás
Hartványi, Tamás – Horváth, Gábor: Elaboration of port development model based on logistical resources. [elhangzott a] 7th SoNorA 

University Th ink Tank Conference című konferencián. (Trieszt, 2010. febr. 25.)
Horváth Adrián – Hegyi Csaba: A logisztikai szolgáltatások és az elosztási hálózat kapcsolata. = Transpack, 2010. 5. sz.  36-38. o.
8. Logisztikai informatikai fejlesztések
Bakó, András – Szüts, István – Földesi, Péter: A Solution Method for Solving I/O and O/D Tables. = Proceedings of IEEE 14th International 

Conference on Intelligent Engineering Systems. (Las Palmas of Gran Canaria, 2010.)  195-198. o. 
Farkas, Márk – Földesi, Péter – Botzheim, János – Kóczy, László T.: A Comparative Analysis of Diff erent Infection Strategies of Bacterial 

Memetic Algorithms. = Proceedings of IEEE 14th International Conference on Intelligent Engineering Systems. (Las Palmas of Gran 
Canaria, 2010.)  109-115. o.

Hartványi, Tamás – Kovács, György – Kiss, I. – Németh, János – Košťál, Peter:  Improving the quality in industrial areas with adapted met-
hodology for a better enterprise data. = Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, 2010. 3. sz.  131-136. o.

9. Metalogisztikai rendszerek fejlesztése
Németh, Péter – Földesi, Péter: Performance Measurement by Characterizing Supply Chains. = Proceedings of 8th Annual International 

Symposium on Supply Chain Managemet. (Toronto, Ontario, 2010.)  181-189. o.
Filep, Bálint – Földesi, Péter – Csík, Árpád: Competitiveness of Cities, Searching for a Model to Optimize Cities. = Acta Technica Jaurinen-

sis Series Logistica, 2010. 3. sz.  383-393. o. 
Bátori, Zoltán – Hartványi, Tamás: Development of forecasting systems. = Proceedings of International Symposium on Advanced Engine-

ering & Applied Management. (Hunedoara, 2010.)  
Nagy, Zoltán András: Integration of Customer Satisfaction into a Supply Model. = Acta Technikca Jaurinensis Series Logistica, 2010. 3. sz.  

345-354. o. 
10. Termelés-logisztikai fejlesztések
Tápler, Csaba – Csík, Árpád: Packaging unit quantity optimization. = Acta Technica Jaurinensis, 2010. 3. sz.  257-266. o. 
Csík, Árpád – Horváth, Tamás – Földesi, Péter: An approximate Analytic Solution of the Inventory Balance Delay Diff erential Equation. = 

Acta Technica Jaurinensis Series Logistica, 2010. 3. sz.  231-256. 
Antreter, Ferenc – Földesi, Péter: Applying multi-dimensional cluster analysis in forecasting the supplementary work hour demand for 

manufacturing processes. = Proceedings of the 7th International Conference on Logistics and Sustainable Transport. (Celje, 2010.)
Tápler, Csaba – Hartványi, Tamás – Krivács, Krisztina: Basic requirements of material traceability in warehouses. = Proceedings of the 6th 

International Scientifi c Conference Business and Management, 2010. 2. köt.   849-855. o. 
Tápler, Csaba: Inventory level reduction by inserting unpacking stations in production supply process. = Proceedings of International Sym-

posium on Advanced Engineering and Applied Management - 40th Anniversary in Higher Education (1970-2010). 51-56. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Raktári folyamatok hatékonyságának növelését megvalósító kutatás
A projekt összefoglalása: A projekt során a raktározási rendszer helyzetfelmérése történt meg (IST-analízis segítségével), mely a fi zikai 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
2. Közúti fuvarozási szolgáltatások hatósági engedélyezési rendszerének felülvizsgálata
A projekt összefoglalása: A kutatás során a tanszék feltárja és megvizsgálja az engedélyezési rendszer jelenlegi gyakorlatát, a rendszer nem-
zetgazdasági 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 
3. Hengerfej csomagolás vizsgálata
A projekt összefoglalása: A vizsgálat során a rendelkezésre bocsátott hengerfejekkel teljesen töltött és lezárt egységrakományon a logisz-
tikai 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
4. Hengerfej csomagolás vizsgálata
A projekt összefoglalása: A vizsgálat során a rendelkezésre bocsátott hengerfejekkel teljesen töltött és lezárt egységrakományon a logisz-
tikai 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 projekt összefoglalása: A vizsgálat során rendelkezésünkre bocsátott különböző alapanyagú műanyag alkatrészek napfénnyel szembeni 
ellenálló képességét vizsgáltuk, 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
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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 mér-
nök, 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

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, tartószerkezetek dinamikai és diagnosztikai vizsgálata, cölöpalapozások fejlesztése, valamint a 
talaj-szerkezet-kölcsönhatás modellezése terén végezik.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Hídgazdálkodási rendszerek (közút, vasút, önkormányzat) fejlesztése
A hídgazdálkodási és hídfenntartási rendszerek hatékony felhasználhatóságának  alapvető feltétele a megfelelő adatbázis. Az adatok jellegét olyan 
szempontok szerint kell eldönteni, amelyek az elvégzendő munkák sorrendjének meghatározásában is segítséget nyújt. Ennek felállításához kell 
olyan rendszert alkotni, amely lehetővé teszi, hogy objektív szempontok alapján tudjunk pl. felújítási sorrendet felállítani.
Témavezető: Dr. Lublóy László főiskolai docens, lubloy@sze.hu
Lublóy, László – Gáspár, László: Experieces and Results in Hungarian Bridge Management. = Acta Technica Jaurinensis, 2009.  81-95. o.
2. Szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok
A folyamatos kutatás célja, hogy a tényleges tartószerkezeteket és a számítási modelleket összehasonlítsa. Az ennek érdekében végzett 
statikus és dinamikus vizsgálatok eredményeinek összevetésével tudjuk a véges elemes számítási módszereket fokozatosan fi nomítani. 
   Elsősorban hídszerkezetekkel foglalkozunk.
Témavezető: Agárdy Gyula egyetemi adjunktus, agardy@sze.hu
3. Cölöpalapozások fejlesztése
2011-től a tartószerkezeteket, s köztük a geotechnikai szerkezeteket is, az Eurocode-ok követelményeinek megfelelve kell tervezni. Felada-
tunk egy olyan új cölöpméretezési rendszer kidolgozása, mely

• a gyakran készülő cölöptipusokra alkalmazható,
• a Magyarországon jellemző talajok nagy többségére érvényes lehet,
• CPT-vizsgálattal meghatározható adatokra támaszkodik,
• illeszkedik a nemzetközi gyakorlathoz, illetve hasznosítja annak eredményeit is,
• a hazai próbaterhelési eredmények tükrében kellően megbízhatónak bizonyul,
• az EC-ok biztonsági rendszerét használja a kívánatos biztonságot adó értékekkel,
• gyorsan, hatékonyan használható,
• egyszerű, könnyen korrigálható képleteket és szabályokat tartalmaz.

Témavezető: Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens, szepesr@sze.hu
Szepesházi Róbert: A cölöpalapozások fejlődése. = Az 50. hídmérnöki konferencia publikációi. (Siófok, 2009.)
4. A talaj-szerkezet-kölcsönhatás modellezése
A kutatási feladat komplex véges elemes modelleken keresztül, elsősorban a talaj-szerkezet kölcsönhatásával, bővebb értelemben a hídszerke-
zetek globális viselkedésének, a különböző szerkezeti elemek egymásra hatásának vizsgálatával, megismerésével foglalkozik. Az ilyen komp-
lex jellegű számításokból kapott eredmények alapján, az egyszerűbb – szeparált – modellek felépítésre kíván ajánlásokat adni.
Doktorandusz: Szép János egyetemi tanársegéd, szepj@sze.hu
Konzulens: Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens, szepesr@sze.hu
Szép, János: FEM - Modeling of Abutment. = Proceedings of 10th Slovak Geotechnical Conference – Geotechnical problems of engineering 

constructions. (Pozsony, 2011.)
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Szép János: Hídfők véges elemes modellezése. = ÉPKO 2011 XV. Nemzetközi Építéstudumányi Konferencia kiadványában. (Csíksomlyó, 2011.) 
Szép János: Hídalépítmények vizsgálata a talaj-szerkezet kölcsönhatásának fi gyelembevételével. (Kutatási jelentés) 2011.
5. A hidraulikai műtárgyak tartószerkezetének méretezése földrengésre.
Kulcsszavak: Eurocode 8, vízlengés, sajátfrekvencia, földrengés, stabilitás.
A földrengés speciális hatásaként a tartályban tárolt víz gerjesztett lengése alakulhat ki. A víztömeg szabad lengése a rugalmas testekben ki-
alakuló állóhullámokhoz hasonló jelenség, a víztér alakjától és méreteitől függően különböző lengésalakokhoz különböző sajátfrekvenciák 
tartoznak. Amennyiben a földrengésnek a szerkezet által közvetített gerjesztése a víztömeg egy vagy több lengésalakjának sajátfrekvenciá-
jához közeli frekvencián történik, a víztömeg a statikus esettől lényegesen eltérő terhelést jelenthet – a szerkezetre egyébként nem veszélyes 
földrengés esetén is –, és ez veszélyezteti a tartószerkezet egyensúlyát, tönkremenetelt idézhet elő. Ennek megelőzésére is szükséges a szá-
mítási módszer elméleti és gyakorlati megfogalmazása.
Doktorandusz: Shaghagi K. Manoucher okleveles építőmérnök, manouch_28@hotmail.com
Konzulens: Dr. Lőrincz György PhD. egyetemi docens, lorincz@sze.hu
Shaghagi Kandovani Manoucher: Vasbeton kémények vizsgálata földrengésre az amerikai és az iráni szabványok szerint. (Megjelenés alatt)
6. A dinamikai jellemzők változása
Kulcsszavak: fa öszvértartó, dinamikai változás, a dinamikai jellemzők változása
A kutatás fa öszvérszerkezeten azt vizsgálja, hogy a tartó teherbírást befolyásoló változásai (az elcsúszás mértéke, a támaszköz és a statikai 
váz kivitelezés miatti módosulása) milyen mértékű változást okoznak a dinamikai jellemzőkben? Lehet-e csak a dinamikai jellemzők meg-
változásából következtetni a változás okára?
Témafelelős: Dr. Lőrincz György PhD. egyetemi docens, lorincz@sze.hu
Lőrincz, György: Th e Eff ect of the Structural Changing of Timber Beams on its Dynamic Characteristics. = Proceedings of 13th Internati-

onal Conference on Civil Engineering and Architecture. (Csíksomlyó, 2009. jún.)  334-346. o.
Lőrincz, György: Dynamic Control of Concrete Piles.: International Conference on Constructions (Cluj-Napoca, 2009. máj.) = Acta Tech-

nica Napocensis, 2009. 2. sz.  99-106. o.
7. Töltések alapozása különlegesen kedvezőtlen talajkörnyezetben
Kulcsszavak: talajerősítés, vasúti töltés
A kutatás célja a meglévő és új vasúti pályaszakaszok alatti, különlegesen kedvezőtlen talajkörnyezet (mésziszap, tőzeg, stb.) viselkedésének 
megváltoztatása utólagos alapozási talajerősítési módszerekkel, különös tekintettel a mélykeverés eljárására. 
Feladatunk három kísérleti terület kiválasztása, geotechnikai feltárásokkal, dokumentálással, laboratóriumi vizsgálatok végzése a talajke-
verés adalékanyagainak kiválasztására, a kiválasztott anyag(ok) optimális beviteli arányainak meghatározása laboratóriumi vizsgálatokkal 
és ellenőrző kísérletekkel.
A korábban alkalmazott eljárások kritikája alapján olyan kivitelezésre alkalmas eljárás kidolgozása a cél, amely a vasúti felépítmény fogadá-
sára egy „átlagos”, vagy átlagosnál valamivel jobb fogadó felületet eredményez úgy, hogy a terepre kerülő töltés süllyedései ne haladják meg 
a „normál” talajoknál elvárható értékeket. 
Doktorandusz: Koch Edina egyetemi tanársegéd, koche@sze.hu
Konzulens: Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens, szepesr@sze.hu
Témavezető: Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár, horvatf@sze.hu
Koch, Edina: 3-D Analysis of stone columns to support a roadway embankment on soft  soil. = Proceedings of 10th Geotechnical Engine-

ering Conference. (Bratislava, 2011. máj. 30-31.) CD-formátumban
Koch Edina: Kavicscölöpös altalajjavítás 3D modellezése. = 15. ÉPKO Nemzetközi Építéstudományi Konferencia kiadványában. (Csíksom-

lyó, 2011 jún. 2-5.)  252-259. o.
8. Körzetek, régiók épített környezetének földrengéskockázata
A földrengéssel és hatásával ma széles körben foglalkoznak. Az új épületek aktív és passzív méretezése mellett, adott területen lévő épített 
örökség védelme, az emberi élet kockázatának felmérése becslése, csak az utóbbi néhány évben került az érdeklődés homlokterébe. Kis-
térségek földrengés kockázatát jól tudjuk megjeleníteni, ha egy adott települést vizsgálunk, mely jellemezheti az egészet. A kutatás célja a 
földrengéskockázat meghatározása, azaz annak prognózisa, hogy egy adott helyen milyen földrengésből származó vízszintes gyorsulásra 
kell számítani. Egy adott körzet, régió veszélyeztetettségének megállapításakor fi gyelembe vesszük a szeizmikus forrászónákat és forráspa-
ramétereket, természetesen a csillapodást is.
A fentieket vizsgáljuk a kistérségek földrajzi, gazdasági, építészeti, szellemi és kulturális hasonlóságának, az együvé tartozásuknak fi gye-
lembe vételével. 
Doktorandusz: Kegyes-Brassai Orsolya egyetemi tanársegéd, kegyesbo@sze.hu
9. Acélszálerősítésű vasbeton gerendák nyírási teherbírása
A szálerősítésű betonok lényege, hogy az acélbetétek helyett, kis átmérőjű és rövid szálakat keverünk a betonhoz. A szálak anyaga, valamint 
geometriai és mechanikai jellemzői lényegesen befolyásolják a szálerősítésű beton tulajdonságait. Jelen kutatás során acélszálakkal foglal-
kozom. Az acélszálak valamint a hagyományos vasalás egyidejű alkalmazását már többen is vizsgálták kis száltartalmú betonok esetén (2% 
< V%). Ezen betonok felhasználásának egyik legígéretesebb területe a szerkezeti elemek nyírási teherbírásának növelése. A térben eloszló 
szálak nem csak kedvezőbb nyírási teherbírást biztosítanak, hanem a maximális teher elérése után kedvező törési viselkedést tesznek le-
hetővé. A szálak által felvett nyíróerő kedvezően kiegészíti, illetve helyettesíti a nyírási vasak által felvett nyíróerőt, így fennáll annak a 
lehetősége, hogy a szálerősítés esetén csökkenthetjük a kengyelezési mennyiséget. A kutatás célja különböző szálmennyiség, betonminőség, 
kengyelezés mellett vasbeton gerendák nyírási teherbírásának mérése, majd az eredmények felhasználásával egy olyan modell megalkotása 
mely segítségével számíthatjuk a teherbírást.
Doktorandusz: Halvax Katalin egyetemi tanársegéd, halvaxk@sze.hu
10. Budapesti lakóépületállomány vizsgálata
Budapest egy összefüggő területén megvizsgált épületállomány értékelésére készítünk egy Fuzzy szingleton szignatúra alapú lakóépület-
szerkezet minősítő és rangsoroló modellt és megvizsgáljuk ennek gyakorlati hasznát, használhatóságát.
Doktorandusz: Bukovics Ádám egyetemi tanársegéd, bukovics@sze.hu
Kapcsoló konferenciaelőadások:
Adam Bukovics: Pathological analysis of suspension corridor and fl oor structures of residential buildings. CIB World Congress (Manches-
ter, 2010. május 10-13.)
Adam Bukovics: Examination of tenement houses in respect of social environment and the construction technology featuring the time of 
the construction thereof. 37th IAHS World Congress of Housing Science (Santander, 2010. október 26-29.)
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A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Laborfejlesztés TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003
A projekt összefoglalása: 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 projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A Szerkezetépítési Tanszék e fejlesztés révén 2011-től képessé kíván válni a talajok di-
namikai vizsgálatára, ami Magyarországon, de Közép-Európában is viszonylag ritka. 2010-ben be kívánjuk üzemelni a vizsgálatok újonnan 
beszerzendő alapberendezését a dinamikus/ciklikus triaxiális berendezést, illetve egyéb eszközök (resonant column test) saját fejlesztésén is 
dolgozunk. Az év során néhány munkatárs megkezdi a felkészülését a dinamikus vizsgálatok tervezésére, végrehajtására és feldolgozására. 
Két fő ezzel a témakörrel pályázik PhD tanulmányokra.
Jellege: előkészítő, felkészülési tevékenység a későbbi kutatásokra
Időtartam: 4 év (2009 pályázás műszerekre, 2010 beüzemelés és személyi felkészülés, 2011-12 vizsgálatok végzése kutatási és ipari alkal-
mazási célokra) 
Témavezető: Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens, szepesr@sze.hu
2. Elméleti és gyakorlati szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok alkalmazása, elemzése, értékelése, fejlesztése
A projekt összefoglalása: A folyamatosan futó projekt célja tartószerkezetek állapotfüggő viselkedésének elemzése, a valós szerkezetek és a 
számítási modellek összevetése, a modellfelvétel fi nomítása a hibák, pontatlanságok, indokolatlan részletezettség elkerülésével.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A tartószerkezetek vizsgálatára alkalmas meglévő és a 2011-ben bővülő műszerekkel 
vizsgálhatjuk mind a statikai, mind a dinamikai szerkezeti tulajdonságokat mind a laboratóriumban, mind a helyszínen (pl. cölöpteherbí-
rás, a forgalom okozta rezgések hatása az építményekben, a tulajdonságok változása az idő múlásával).
Jellege: tudományos kísérleti és szakértői in situ vizsgálatok
Témavezető: Agárdy Gyula egyetemi adjunktus, agardy@sze.hu
3. Kooperációs Kutató Központ Hídalépítmények tervezésének fejlesztése alprogramja
A projekt összefoglalása: A 2004-től futó projekt célja a hídalapozások gazdaságosabb, az új európai szabványoknak megfelelő, a korszerű 
szoft vereket felhasználó tervezése.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A munka célja a hídalapozások keretében felmerülő tervezési feladatok korszerű meg-
oldásainak feltárása, kipróbálása és bevezetése a gyakorlatba. Ennek keretében kiemelten foglalkozunk a cölöpalapok méretezésével, s 
2010-ben egy új kalibrált méretező programot készítünk. Vizsgáljuk a hídfők komplex viselkedésének, a felszerkezet, az alépítmény, az 
altalaj és a háttöltés kölcsönhatásának korszerű modellezési lehetőségeit. 2010-ben 3D programok alkalmazását is kipróbáljuk. A kutatások 
eredményeiből PhD dolgozatok készülnek, kutatási jelentések, publikációk készülnek. A kutatás során szerzett tapasztalatokat ipari meg-
bízások keretében is felhasználjuk.   
Jellege: alkalmazott kutatás a statikai-geotechnikai tervezés fejlesztésére
Időtartam: A 2004-ben megkezdett kutatások a KKK égisze alatt 2011 elején befejeződnek, de a témakörben tovább dolgozunk. 2012-ig 3 
PhD disszertáció készül, és egyre inkább a gyakorlati alkalmazás kerül előtérbe.   
Témavezető: Dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens, szepesr@sze.hu
4. A közút és a MÁV hídgazdálkodási rendszerének fejlesztése
A projekt összefoglalása: Az 1999-ben ill. 2001-ben indult projektek célja a közút és vasút tulajdonában levő hidak fenntartására fordított 
összegek optimális felhasználása.
Témavezető: Dr. Lublóy László főiskolai docens, lubloy@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Elméleti és gyakorlati szerkezetdiagnosztikai vizsgálatok alkalmazása, elemzése, értékelése, fejlesztése
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: folyamatos
A szervezeti egység által végzett feladatok: Statikai-dinamikai próbaterhelés, végeselemes modellek elemzése-értékelése tényleges mérési 
eredmények felhasználásával, szerkezeti hibák teherbírási ill. élettartam hatásának elemzése, értékelése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Magyar Közút Nonprofi t Zrt.



38

Műszaki Tudományi Kar

Jedlik Ányos
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és Villamosmérnöki Intézet

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 óraadó tanár, Ráblné Surányi Zsuzsanna tanszéki ügyintéző, Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi 
tanár, Menyhárt Tibor tanszéki üzemmérnök, Tarnai Gábor mérnöktanár, Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd, Dr. Nagy Zoltán egyetemi 
adjunktus. 
A képen nem szerepel: Terdikné Szüle Veronika egyetemi tanársegéd

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a BSc képzésben gépészmérnök, járműmérnök, 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 tan-
tárgyait, 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 prog-
ramjában 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 megoldá-
sára, 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Mérnöki szilárdságtani, dinamika, rezgéstani és hőtani feladatok megoldása
Kulcsszavak: mérnöki problémák, szilárdságtani feladatok, dinamikai feladatok, rezgéstani feladatok, hőtani feladatok
Lukács, János – Nagy, Gyula – Török, Imre – Égert, János – Pere, Balázs: Experimental and Numerical Investigations of External Reinforced 

Damaged Pipelines. = Procedia Engineering, 2010. 1 sz.  1191-1200. o.
Lukács, János – Nagy, Gyula – Török, Imre – Égert, János – Pere, Balázs: Experimental and Numerical Investigation of Internally Reinforced 

Damaged Pipelines. [megjelent az] 18th European Conference on Fracture (ECF18) : Fracture of Materials and Structures from Micro to 
Macro Scale konferencia kiadványában. (Drezda, 2010. aug. 30. – szept. 3.) Berlin: DVM, 2010.  126-133. o.  CD-ROM formátumban

Égert, János – Pere, Balázs: Repair of Internal and External Longitudinal Failures of Pipes by Fabric Composite Reinforcement = Acta 
Technica Jaurinensis, 2009. 1. sz.  3-17. o.

Nagy Zoltán: Ívben haladó vonat dinamikai elemzése. [megjelent az] OGÉT 2010, XVIII. Nemzetközi Gépész Találkozó kiadványában. 
(Nagybánya, 2010.ápr.22 – 25.)  318-321. o.

Fehér Lajos – Pere Balázs: Transponder ejtéstesztjének szilárdsági analízise : Az Alkalmazott Mechanikai Kutatások szemináriumon elhang-
zott előadások teljes anyaga. Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Győr: SzE, 2010.  59-66. o.

2. A mérnöki mechanika numerikus módszereinek fejlesztése és alkalmazása
Kulcsszavak: műszaki mechanika, numerikus eljárások, számítógépes módszerek, fejlesztés, mérnöki alkalmazás
Pere, Balázs: Mechanical and thermodynamic analysis of a rubber band under fi nite deformations. = Abstrcts of Continuum Physics and 

Engineering Applications. (Ráckeve, 2010. máj. 29. – jún. 7. )  24-25. o.
Égert János – Pere Balázs – Lukács János – Nagy Gyula – Török Imre: Csőhiba szilárdsági analízise és kompozit szalagos megerősítése. = 

OGÉT 2010, XVIII. Nemzetközi Gépész Találkozó kiadványa. (Nagybánya, 2010. ápr. 22-25.)  111-116. o.
3. A végeselem módszer mérnöki mechanikai alkalmazása és továbbfejlesztése
Kulcsszavak: végeselem módszer, mérnöki alkalmazások, mechanikai alkalmazások, fejlesztés
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Pere, Balázs – Égert, János – Szabó, Tamás: Reinforcement of Inner and Outer Circular Failures of Pipes by Textile Composite Layers. = 
Journal of Computational and Applied Mechanics, 2009. 1. sz. 1-15. o. 

Pere, Balázs – Égert, János: Repair of Internal and External Longitudinal Failures. =  Acta Technica Jaurinensis, 2009. 1. sz.  3-18. o.
Porkoláb László – Stift er János – Pere Balázs – Égert János: Versenyautó keréktárcsa mechanikai modellezése és végeselem analízise. (szemi-

náriumi előadás) Az Alkalmazott Mechanikai Kutatások szemináriumon elhangzott előadások teljes anyaga. Magyar Tudomány Ünnepe 
2010. Győr: SzE, 2010.

4. Szálerősített kompozit anyagok mechanikájának modellezési és kísérleti módszereinek fejlesztése
Kulcsszavak: szénszál erősítés, üvegszál erősítés, polimer kompozitok, ortotrop anyagi viselkedés, textil kompozit, végeselem módszer, 
mechanikai mérések
Bojtár Gergely – Égert János: 2D és 3D végeselem modell-cellák textil-kompozit rétegek anyagállandóinak meghatározására. = EMT Mű-

szaki Szemle, 2009. Klnsz.  69-74. o. 
Aczél Ákos – Menyhárt Tibor: Gyárilag hőkompenzált nyúlásmérő bélyegek méréstechnikája. Az Alkalmazott Mechanikai Kutatások sze-

mináriumon elhangzott előadások teljes anyaga. Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Győr: SzE, 2010.
Bojtár Gergely – Égert János – Menyhárt Tibor: Szén- és üvegszál szövettel erősített kompozitok anyagi és szilárdsági jellemzőinek megha-

tározása. Az Alkalmazott Mechanikai Kutatások szemináriumon elhangzott előadások teljes anyaga. Magyar Tudomány Ünnepe 2010. 
Győr: SzE, 2010.

5. Viszkoelasztikus anyagok mechanikai és hőtani viselkedésének numerikus analízise
Kulcsszavak: hiperelasztikus anyag, viszkorugalmas anyag, nagy alakváltozások, nemlineáris anyagtörvény, Clausius-Duhem-egyenlőtlen-
ség, csatolt termo-mechanikai feladat
Pere, Balázs: Investigation of a one dimensional coupled thermo-visco-elastic problem under fi nite deformations. [elhangzott a] Modeling 

in Biomechanics and Mechanobiology at Diff erent Length Scales című konferencián. (Graz, 2010. július 5-9.)
Pere, Balázs: Mechanical and thermodynamic analysis of a rubber band under fi nite deformations. = Abstrcts of Continuum Physics and 

Engineering Applications. (Ráckeve, 2010. máj. 29. – jún. 7. )  24-25. o.
Pere, Balázs: Heat Generation Caused by Cyclic Finite Deformation in Viscoelastic Solids. = XXIII. microCAD International Scientifi c 

Conference kiadványában. Miskolc: University of Miskolc, 2009.  37-41. o. 
Pere Balázs: Gumiból készült alkatrészek hő- és viszkorugalmas alakváltozásainak numerikus analízise. = OGÉT 2010, XVIII. Nemzetközi 

Gépész Találkozó kiadványa. (Nagybánya, 2010. ápr. 22-25.)  348-351. o.
6. Elektroaktív polimerek mechanikai viselkedésének numerikus és kísérleti vizsgálata
Kulcsszavak: elektro-rugalmas anyag, nagy alakváltozások, nemlineáris anyagtörvény, csatolt elektro-rugalmas és elektro-termo-rugalmas 
feladatok, előfeszítés, diszperzió, polarizáció
Molnár Zoltán: Ionos aktuátorok a robotikában. Az Alkalmazott Mechanikai Kutatások szemináriumon elhangzott előadások teljes anyaga. 

Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Győr: SzE, 2010.
Pere Balázs: Elektroaktív polimerek mechanikai viselkedése. Az Alkalmazott Mechanikai Kutatások szemináriumon elhangzott előadások 

teljes anyaga. Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Győr: SzE, 2010.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Belső égésű motorok és járműszerkezetek végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja
A projekt összefoglalása: 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 analízi-
sén kívül járműszerkezetek végeselem vizsgálatának előkészítésével is foglalkozott. A megvalósításban az egyetemen belüli együttműködő 
partner az AUDI HUNGARIA Belső Égésű Motorok Tanszék volt.
Jellege: K+F
Időtartam: 2008-2010
Témavezető: Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár, egert@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: SZE Győr
2. Személygépkocsi műszerfal konzol prototípusának elkészítése szálerősítéses kompozitból
A projekt összefoglalása: A BAROSS INNOREG pályázat 2009-re és 2010-re biztosít forrást a téma kutatásához. A projekt célja könnyű-
szerkezetű személygépkocsi műszerfal konzol megtervezése és előállítása. A kutatás keretében a tanszék a vonatkozó szakirodalom érté-
kelését, a mechanikai 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/)
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár, egert@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: INNOREG 2007
3. Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása
A projekt összefoglalása: A BAROSS INNOREG projekt célja elektroaktív 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).
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. Pere Balázs PhD. egyetemi docens, perebal@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: INNOREG 2007
4. Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban. TÁMOP-4.2.1/B-
09/KONV-2010-0003
Alprojekt: Hosszú, rendezett szálazással erősített műanyag kompozitok végeselem modellezése és validációja méréssel.
Az alprojekt összefoglalása: Ultrakönnyű versenyautó alváz és keréktárcsa kifejlesztése szénszál szövet erősítésű kompozitból numerikus 
és kísérleti mérnöki eljárások felhasználásával.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Jelentős tömeg és súlycsökkentés.
Jellege: K+F
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Időtartam: 2010-2012
Témavezető: Prof. Dr. Égert János CSc. egyetemi tanár, egert@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Műgyanta nyomásos öntőformák szilárdsági ellenőrzése, méretezése
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2009-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Anyag- és szilárdsági jellemzők mérése, folyadékáteresztő műgyanta mechanikai modellezése, 
öntőforma numerikus szilárdsági méretezése, ellenőrzése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: REFMON Tűzállóanyag-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Mosonmagyaróvár
Partnerek: REFMON Tűzállóanyag-gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Alkalmazott mechanikai kutatások
A konferencia célja: A Széchenyi István Egyetem Alkalmazott Mechanika Tanszékén folyó mechanikai kutatások bemutatása
A konferencia időpontja: 2010. november 17.
Elhangzott előadások száma (db): 11
Hazai résztvevők száma (fő): 20
Honlap: http://tud.sze.hu/images/tncsdokik/MTU/sze_mtÜ_ program_2010_végleges.pdf 

ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
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 tanszé-
ki 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 

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 folya-
matok, 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, grafi kus 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.
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Továbbá a tanszék laboratóriumi vizsgálatokkal és az oktatók közreműködésével támogatja a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásköz-
pont kutatási tevékenységét.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Anyagtudomány (mérnöki anyagok, anyagvizsgálat, hőkezelés, nanotechnológia)
Reti, Tamas – Reger, Mihaly – Csizmazia, Agnes – Czinege, Imre: Modeling of Distribution of Visible and Non-Visible Graphite Nodules 

Embedded in the Surface Layer of Ductile Cast Iron. = Material Science, Testing and Informatics, 2010.  453-458. o. 
Bajáki, Á. – Lábár, J. – Csanády, Á. – Geszti, O. – Hargitai, H. – Kármán, F. H.: Investigation of noble metal nanoparticles (Ag, Au, Pd, Pt) 

produced by chemical reduction. = Materials Science Forum, 2010.  115-120. o.
Mara, M. – Csanády, Á. – Tolnai, Gy. –  Németh, P. – Bertóti, I. – Sajó, I. – Papp, K. –Hargitai, H.: Nano-micro pigment composites for high 

performance paints. = Materials Science Forum, 2010.  203-208. o.
Zsoldos, I.: Planar trivalentpolygonal networks constructed from carbon nanotube Y-junctions. =  Journal of Geom. and Phys., 2011.  37-

45. o.
Csizmazia Ferencné – Igaz Antal: Tisztítás után visszamaradó szennyeződés vizsgálatának módszerei. =  Anyagvizsgálók Lapja, 2010. 3. 

sz.  84-88 o.
2. Gyártástechnológia (lemez- és térfogatalakítás, műanyag alakítás, forgácsoló megmunkálás, szerszámgépek, robotok, automatizálás, 
szerszámtervezés)
Garza, Maribel de la Patricia – Zambrano, Martha – Guerrero-Mata, P. – Reti, Tamás – Réger, Mihaly – Felde, Imre – Colás, Rafael: Dif-

fusion in Electrodes Used for Resistance Spot Welding of Galvannealed Steel. = Defect and Diff usion Forum, 2010. 300-307. o. 
Szakál, Z. – Zsoldos, I.: Shape features of 2D fi gures. = Mater. Sci. Forum, 2010.  459-466. o. 
Ronkay Ferenc – Bodzay Brigitta – Dogossy Gábor: Műszaki alkatrész előállítása vegyes műanyaghulladékból. = Műanyag és Gumi, 2010. 

9. sz.  344-347. o. 
Sági Erik – Dogossy Gábor: Formakövető hűtés optimálása fröccsöntési szimulációval. = A Jövő Járműve, 2010. 3-4. sz.  16-19. o. 
Tancsics Ferenc – Gergye Tamás – Halbritter Ernő: Technológiai fejlesztés és optimalizálás többüregű kovácsolásnál végeselemes módszer-

rel. [elhangzott a] FISITA World Automotive Congress 2010 konferencián. = A jövő járműve, 2010. 22-25. o.
Zsoldos I. – Janik J.: Virtuális géphasznosulási jellemzők. = GÉP, 2011. 1-2. sz.  84-86. o.
3. Méréstechnika (optikai digitalizálás, felület topológia, geometriai mérések)
Szakál, Z. – Zsoldos, I.: Sorting algorithm by shape independently from geometrical measures. = Computers and Simulation in Modern 

Science, 2010.   404-412. o.
Solecki Levente – Réti Tamás: Belső borda mérése koordináta mérőgéppel. = Gép, 2010. 7. sz.  30-33. o. 
Solecki Levente: Belső égésű motorok vezérműtengelyeinek mérése és kiértékelése. = A jövő járműve, 2010. 3-4. sz.  40-43. o
4. Gyártási folyamatok tervezése (folyamat szimuláció, optimalizálás, logisztika, minőségirányítás)
Jósvai, János: Methods and Applications in Production Planning using Digital Factory approach. [elhangzott a] Factory Automation 2010 

Conference című konferencián.  (Kecskemét, 2010. ápr. 15-16.)
Jósvai, János – Perger, J.: Digital Factory, Methods and Applications in Audi Hungaria Motor Ltd. [elhangzott a] FISITA World Automotive 

Congress 2010 konferencián. (Budapest, 2010. máj. 30 – jún. 4.)
Perger, J. – Tóth, A. – Jósvai János: Digitale Fabrik bei Audi Ungarn. [elhangzott a] VW Digitale Fabrik KAK Konferenz (Braunschweig, 

2010. jún. 10.)
Kardos Károly – Jósvai János: Integrált termelési rendszerek optimalizálása, a digitális gyár alkalmazási lehetőségei. = Műszaki Szemle, 

2010.
Jósvai János: Gyártás optimalizálás. [elhangzott a] Tech4Auto Konferencián (Győr, 2010. nov. 10-11.)

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Integrált Járműipari Termék és Technológia Fejlesztő Rendszer
A projekt összefoglalása: A 2009-től 2012-ig tartó projekt célja CAD-CAM-CAQ-IPD fejlesztések elvégzése. A tanszék technológiai szimuláció-
val, hőkezelési és műanyag technológiai kutatással, CNC megmunkálással, méréssel és minőségirányítással segíti a projekt megvalósulását.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: kutatási jelentés
Időtartam: 2009-2012
Témavezető: Prof. Dr. Czinege Imre CSc. egyetemi tanár, czinege@sze.hu
2. A rendszerekkel támogatott folyamatok megfelelőségének vizsgálata, rendszerek korszerűsítésének támogatása
A projekt összefoglalása: Rendszer felépítése.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Kutatási jelentés (nem publikus)
Témavezető: Jósvai János egyetemi adjunktus, josvai@sze.hu
3. FEM Analyse von Presswerkzeug
A projekt összefoglalása: Végeselem analízis, alakváltozás mérés
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: kutatási jelentés (nem publikus)
Témavezető: Dr. Kardos Károly egyetemi docens, kardos@sze.hu
4. Simulation der Logistikprozesse in V6 FSI Lager
A projekt összefoglalása: Folyamat szimuláció Tecnomatix szoft verrel.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: kutatási jelentés (nem publikus)
Témavezető: Jósvai János egyetemi adjunktus, josvai@sze.hu
5. Einführen Nitrocarburieren, fachliche Unterstützung
A projekt összefoglalása: Nitridált és elektronsugarasan edzett felület kutatása.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: kutatási jelentés (nem publikus)
Témavezető: Dr. Csizmazia Ferencné főiskolai docens, csizm@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ
Megbízás típusa: technológiafejlesztés, mérés, gyártásoptimalizálás
Időtartama: 2008-2011
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A szervezeti egység által végzett feladatok: Technológiafejlesztés, mérés, gyártásoptimalizálás.
Partnerek: Universitas-Győr Nonprofi t Kft . és 25 tagvállalat (Nemak Győr Kft ., MOFÉM-TEKA, BPW-Hungaria Kft ., BWT, stb.)

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Tech4Auto 2010
A konferencia célja: Járműipari tudományos konferencia és szakkiállítás.
A konferencia időpontja: 2010. november 10-11.
Elhangzott előadások száma (db): 19
Hazai résztvevők száma (fő): 180
Külföldi résztvevők száma (fő): 20

AUDI HUNGARIA BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOROK TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Dreyer R. Mathias PhD. 
egyetemi docens

Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: timea@sze.hu
Telefon: (96)/503-491
Honlap: www.auditanszek.hu

A tanszék munkatársai (balról jobbra haladva): Hátsó sor: 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. Első sor: Gergye Tamás egyetemi tanársegéd, Dudás Alexander egyetemi tanársegéd

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A 2007-ben alakult AUDI HUNGARIA Belső Égésű Motorok Tanszék (AHMT) életében 2010-ben is számos „mérföldkő” jelezte az alaku-
láskor megfogalmazott célok időbeni megvalósulását.
A tanszék tevékenységére az oktatás és a kutatás harmonikus egysége a jellemző. 
Az oktatás területén néhány jelentős mozzanatot kell kiemelni:
•  A tanszék által gondozott Járműmérnöki MSc. képzés Belső Égésű Motorok Szakirányon sor került az első hallgatók sikeres diplomavé-

désére. A győri gépészmérnök képzés történetében ez volt az első alkalom, hogy a jelöltek egy teljes félévet fordíthattak a német nyelvű 
diplomamunkájuk elkészítésére. 

•  A mesterképzés beindulásával összefüggésben szükségessé vált a BSc képzés keretében oktatott motoros tárgyak harmonizálására is.  A 
letisztult profi lú és tartalmú tárgyak oktatásának eredményeképpen a vizsgákon jó és jeles eredményt elért hallgatók aránya jelentős, 
mintegy 10 %-os növekedést mutatott.

•  Ebben az is szerepet játszott, hogy a hallgatók érdeklődése a tanszéken folyó ipari projektek- és az AUDI HUNGARIA Motor Kft .-nél 
töltött nyári gyakornoki munkalehetőségek iránt örvendetesen megnőtt.

•  Az elmúlt évben is folytatódott az AUDI Hungaria Motor Kft . felkérésére a vállalati mérnökök számára szervezett német nyelvű gyakorlatori-
entált mérnöktovábbképző tanfolyam. A 3 féléves képzést sikerrel befejező első 16 résztvevő 2010 októberében vehette át az oklevelet.

Kutatás-fejlesztés
Az AUDI Hungaria Motor Kft ., Győr Város, az Egyetem és nem utolsó sorban Európai Uniós programok (TÁMOP, TIOP pályázatok) 
támogatásával 2010-ben két olyan nagy projekt előkészítését, a kapcsolódó építészeti beruházások megvalósulását és az épületgépészeti 
rendszerek tervezési munkáit sikerült befejezni, melyek megvalósítása jelentős mértékben megteremti, ill. bővíti a kutatás/fejlesztési tevé-
kenység műszaki feltételeit.
A tanszék tudományos tevékenysége a belső égésű motorok tervezésére, fejlesztésére, a belső égésű motorok vizsgálatára, új mérési eljárások 
alkalmazására, járműipari technológiák fejlesztésére, a járműmotorok tribológiájára és alternatív járműhajtások fejlesztésére terjed ki.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Belső égésű motorok tervezése, fejlesztése
Dreyer, Mathias – Dudás, Aalexander: Korszerű Vizsgálómotor Fejlesztése és Koncepcionális Terve. = GÉP, 2010. 7. sz.  3-6. o.
Tóth-Nagy C.: Stirling motor számítógépes szimulációja. [elhangzott a] XVIII. Nemzetközi Gépészeti találkozón – OGÉT 2010. (Nagybá-

nya, 2010. ápr. 22-25.)
2. Belső égésű motorok vizsgálata, mérési eljárások fejlesztése
Dreyer, Mathias – Dudás, Aalexander: Korszerű, egyhengeres vizsgálómotor fejlesztése.  [elhangzott a] XVIII. Nemzetközi Gépészeti talál-

kozón – OGÉT 2010. (Nagybánya, 2010. ápr. 22-25.)
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3. Járműmotorok tribológiája
Kulcsszavak: járműmotorok tribológiája, súrlódás, kopás, kenés
Morauszki, T. – Dreyer, Matthias: Dynamishce Simulation des kolben-liner Kontaktes in einem Verbrennungsmotor. / Dynamic Fem-si-

mulation of the piston-liner cintact in internal combustion engines. = Proceedings of the Fisita-World Automotive Congress 2010.
Dreyer, Matthias – Gál, Péter: Klímaváltozás! - Még meddig autózhatunk? [elhangzott a] XVIII. Nemzetközi Gépészeti találkozón – OGÉT 

2010. (Nagybánya, 2010. ápr. 22-25.)
Dreyer, Matthias – Gergye, Tamás: Motoralkatrészek korszerű kopásmérése: Online kopásmérés radionuklid technikával [elhangzott a] 

XVIII. Nemzetközi Gépészeti találkozón – OGÉT 2010. (Nagybánya, 2010. ápr. 22-25.)
Dreyer, Matthias: 1. Győrer Tribologie Tagung. Proceedeings book of the conference.  2010
4. Alternatív járműhajtások fejlesztése
Tóth-Nagy, C.: Hibrid hajtások, tüzelőanyagcellák, alternatív tüzelőanyagok. (fordítás) (Sárga füzetek sorozat/Bosch) Budapest: Maróti, 2010.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. A TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 
Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban c. projekt keretében a 
tanszék két kutatási főirány (1. és 2. számú), és azon belül hat alprojekt keretében az alábbi területeken folytat kutatást.
2. Belsőégésű motorok mechanikai hatásfokának elemzése és az emisszió környezeti hatásvizsgálata
2.1.1. Belsőégésű motorok mechanikai hatásfokának, súrlódási veszteségeinek és a kapcsolódó alkatrészek tribológiai viszonyainak elemzése
2.2.1. Kopási folyamatok felület topologiai kutatása
2.3.1. Különféle szerkezeti anyagok, felületi paraméterek és kenőolajok összehasonlító vizsgálata triboteszt-berendezésen
2.3.2. Különböző kenőolajokkal üzemelő motorok mechanikai veszteségeinek vizsgálata külső hajtású motoron
2.3.3. Kapcsolódó alkatrészek anyagpárosításai, új anyagok és bevonatok kutatása.
4. Hozzájárulás (célzott alapkutatások) belsőégésű motorok nagy energiatartalmú és környezetbarát üzemanyagainak kifejlesztéséhez
4.1.  Belső égésű motor tesztek új üzemanyagok minősítésére
4.2.  Kopási folyamatok radio-nukleációs technikán alapuló minősítésének kutatása
Témavezető: Dr. Gál Péter PhD. egyetemi docens, galpeter@sze.hu
2. Az AHMT fő profi ljának megfelelően 2010-ben két PhD-hallgató kutatási munkájának támogatása
Morauszki Tamás doktorandusz a belső égésű motorok dugattyú-gyűrű-hengerfal rendszer végeselemes dinamikai szimulációja területén, 
Dudás Alexander a motorok mechanikai veszteségeinek elemzése témakörben folytatta kutatásait. Ez utóbbi témában elkészült a speciális 
egyhengeres vizsgálómotor feltétfüzete, főterve valamint a motor főegységeinek CAD-modellje.
Témavezető: Dr. Dreyer R. Mathias PhD. egyetemi docens, MathiasRoman.Dreyer@audi.hu
3. Folyamatosan változtatható kompresszió viszonyú motor fejlesztése
A fejlesztés folyamatosságát a Baross Gábor pályázaton elnyert támogatás révén tudtuk biztosítani. Folytatódott a motor konstrukciójának 
a HCCI-motorikus eljáráshoz való illesztése, és a motormanagement-rendszer kifejlesztése.
Témavezető: Dr. Tóth-Nagy Csaba PhD. egyetemi docens, tothncs@sze.hu
4. Széchenyi – DUO egyetemi pályázat
A tanszék munkatársai és az együttműködő hallgatók egy második és két harmadik helyezést értek el.
Témák: 

• Hulladékhővel hajtott külső égésű motor fejlesztése
• Vízbontás hatásfokának növelése
• Járműszimulátor fejlesztése

Témavezető: Dr. Tóth-Nagy Csaba PhD. egyetemi docens, tothncs@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Dugattyú- / gyűrű / futófelület rendszer számítógépes vizsgálatai
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Projektkoordináció, konzultáció.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Audi Hungaria Motor Kft .
Partnerek: SZE Matematika és Számítástudomány Tanszék
2. A 2.0 l-es FSI motor olajhűtőjének szilárdsági mérései
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Projektkoordináció, mérések előkészítése és elvégzése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Audi Hungaria Motor Kft .
3. Felületi lenyomat vizsgálatok
Megbízás típusa: K + F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Projektkoordináció, konzultáció.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Audi Hungaria Motor Kft .
Partnerek: SZE Anyagtudomány és Járműgyártás Tanszék
4. Motorvizsgálatok / A kiválasztott motorok vizsgálata
Megbízás típusa: műszaki vizsgálat, elemzés
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Projektkoordináció, motorok szétszerelése, mérése, dokumentáció.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Audi Hungaria Motor Kft .
5. Egy Range Extender jármű felépítése
Megbízás típusa: K + F 
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Projektkoordináció, belsőégésű motor adoptálása hibrid járműbe.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Audi Hungaria Motor Kft .
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6. Gyakorlatorientált mérnökképzés az Audi Hungaria Motor Kft . termelés- és minőségbiztosításban dolgozó mérnökei részére, a belső 
égésű motorok területén 
Megbízás típusa: Képzés 
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Projektkoordináció, tananyagfejlesztés, oktatás.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Audi Hungaria Motor Kft . 

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. 1. Győrer Tribologie Tagung
A konferencia célja: Tudományos információk cseréje a tanszék főirányának területén.  Az érintett tudományos társadalom Győrbe történő 
koncentrációja a konferencia során, ipari és tudományos kapcsolatok kialakítása.  
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 13.
Elhangzott előadások száma (db): 10
Hazai résztvevők száma (fő): 51
Külföldi résztvevők száma (fő): 61
Honlap: \\audigysv0302\GE-7\b_Organisation\1_GyTT 
2. Vortragsreihe Motorentechnik (Motortechnika Előadássorozat)
A konferencia célja: A helyi tudományos és ipari szakemberek számára egy olyan kapcsolatteremtő és továbbképző lehetőség teremtése, 
ahol a modern motortudomány aktuális témáival foglakoznak az előadások.  
A konferencia időpontja: A szorgalmi időszakban minden második csütörtökön.
Elhangzott előadások száma (db): 16
Hazai résztvevők száma (fő): 50
Külföldi résztvevők száma (fő): 50
Honlap: http://www.auditanszek.hu//article/2010/motortechnika_eloadassorozat/ 

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, End-
rődi 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: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, Dr. Rózsa Gábor főiskolai docens, Dr. Szénásy István főiskolai docens

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az Automatizálási Tanszék az egykori főiskola TAI intézetének azon oktatóiból verbuválódott, akik részben a villamosmérnöki alapis-
mereteket, 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 villa-
mosmérnöki 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 hajtá-
sokkal, illetve a robotikával kapcsolatos tárgyakat. A bolognai rendszer bevezetését követően a villamosmérnöki alap- és mesterképzésben 
a tanszék ugyanezt az oktatási profi lt 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 profi lja lényegében az oktatási profi lhoz 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 identifi káció, evolúciós algoritmusok,
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• Kommunikáló mobil robotok és intelligens asszisztens robotok
• Beágyazott rendszerek architektúrái.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Kötöttpályás közlekedési rendszerek biztonságigazolása
Keresztes, Péter – Héray, Tibor: Modelling NCL Logic Circuits and Systems through Token Driven Datafl ow Behavioural Descriptions. = 

Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems, 2008.  51-57. o. 
2. PLC bázisú ipari vezérlőrendszerek
Hodossy László: GSM alapú rendszer alkalmazása PLC alapú irányításokban: Táphálózati problémák és ezek következményei zavart kör-

nyezet esetén. (Kutatási jelentés) Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.
Hodossy László – Tomozi Gy.: Távelérés, távprogramozás PLC-s hálózatokban. [elhangzott egy] Tanszéki mini konferencián (Győr, 2010. 

nov. 2.)
Hodossy László: Energiaellátó hálózatok minőségi problémáinak vizsgálata: Aktív szűrők alkalmazási lehetőségeinek elemzése szimulációs 

módszerekkel. (Kutatási jelentés) Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.
3. Mobil robotok fuzzy kommunikációja és intelligens asszisztens robotok
Ballagi, Áron – Kóczy, T. László: Multi-robot cooperation by fuzzy signature sets. = Proceedings of the International Multi-Conference on 

Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC ’10), 2. köt. (Orlando, 2010. április) 154–159. o.
Ballagi, Áron – Kóczy, T. László – Pozna, C.: Context recognition in mobile robots cooperation using fuzzy signature. = Proceedings of the 

Intern. Conference on Th eoretial and Mathematical Foundations of Computer Science (TMFCS). (Orlando, 2010. jún.)  110–114. o.
Ballagi, Áron – Kóczy, T. László – Pozna, C.: Man-machine cooperation without explicit communication. = Proceedings of the World Au-

tomation Congress (WAC-ISSCI 2010). (Kobe, 2010. szept.)
Ballagi, Áron – Kóczy, T. László: Decision making in multi-robot cooperation by fuzzy signature sets. = Proceedings of the WCCI 2010 

IEEE World Congress on Computational Intelligence. (Barcelona, 2010. júl.)  1049–1056. o.
Ballagi, Áron – Kóczy, T. László: Fuzzy communication in collaboration of intelligent agents.  = Proceedings of the 9th WSEAS Int. Confe-

rence on applied computer and applied computational science. (Hangzhou, 2010. ápr.)  208–214. o.
4.  Késleltetés-érzéketlen logikai áramkörök tervezése és alkalmazása
Keresztes, Péter: Studies on Hysteresis Characteristics of Fuzzy Muller-C Logic Models. = Acta Technica Jaurinensis, 2009. 2. sz.  265-275. o. 
Keresztes Péter – Héray Tibor: Késleltetés-érzéketlen logikai áramkörök. = Vezetékek világa, 2008. 1. sz. 11-15. o. 
Keresztes, Péter – Héray, Tibor: Modelling NCL Logic Circuits and Systems through Token Driven Datafl ow Behavioural Descriptions. = 

Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems, 2008.  51-57. o. 
Keresztes, Péter – Hidvégi, Timót: Dual-Rail Asynchronous Implementation of a VLSI Processor for Digital Cellular Neural Networks. = 

Acta Technica Jaurinensis, 2008. 3. sz.  499-512. o.
Keresztes, Péter – Simon, Attila: Synthesis of Counter-multiplexer-based Timing Units Applied in Application Specifi c DSP-Ics. = Acta 

Technica Jaurinensis, 2008. 1. sz. 61-68. o. 
5. Számítási intelligencia módszerek és alkalmazásaik
Földesi, P. – Botzheim, János: Modeling of loss aversion in solving fuzzy road transport traveling salesman problem using eugenic bacterial 

memetic algorithm. = Memetic Computing, 2010. 4. sz.  259–271. o. 
Botzheim, János – Földesi, P.: Parametric representation of fuzzy power function  for decision-making processes. = Proceedings of the 7th 

International Symposium on Management Engineering (ISME 2010). (Kitakyushu, 2010. aug.)  248–255 o.
Balázs, K. – Botzheim, János – Kóczy, T. László: Comparative investigation of various evolutionary and memetic algorithms. = Computational 

Intelligence in Engineering (ed. By Imre J. Rudas, János Fodor, Janusz Kacprzyk). Berlin ; Heidelberg:  Springer, 2010. 129–140. o.
Balázs, K. – Botzheim, János – Kóczy, T. László: Hierarchical fuzzy system modeling by genetic and bacterial programming approaches. = 

Proceedings of the IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2010). (Barcelona, 2010. júl.)  1866–1871. o.
6. VLSI áramkörök tervezése
Keresztes, Péter – Hidvégi, Timót: Dual-Rail Asynchronous Implementation of a VLSI Processor for Digital Cellular Neural Networks. = 

Acta Technica Jaurinensis, 2008. 3. sz.  499-512. o. 
7. Energiatárolók modellezése, számítógépes energia-irányítás energiatárolós járműveken
Szénásy, István: Improved energie-management of capacitive energy storage in metro railcar by simulation. = Proceedings of Inernational 

Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’10’). (Granada, 2010. márc. 23-25.)
Szénásy, István: New Management of Capacitive Energy Storage in Metro Railcar by Simulation. = IEEE VPPC Vehicle Power and Pro-

pulsion Conference című konferencia kiadványában. (Dearborn, 2009. szept. 7-11.)
Lőrincz, Illés – Nagy, Viktor – Szénásy, István, – Tóth-Nagy, Csaba – Varga, Zoltán: Electric vehicle design & construction – Application of 

solar cells. = Proceedings of the 4th International conference on interdisciplinarity in education. (Vilnius, 2010. máj.)  21. o. 
Szénásy, István: New Energy Management of Capacitive Energy Storage in Metro Railcar gy Simulation = Acta Technica Jaurinensis, 2009. 

1. sz. 117-131. o. 
Szénásy, István: Improvement the Possibilities of Capacitive Energy Storage in Metro Railcar by Simulation. = IEEE ICSET International 

Conference of Sustainable Energy Technologies című konferencia kiadványában. (Singapore 2008. nov 24-27.)
Szénásy, István: Improvement teh energy storage with ultracapacitor in metro rail car by modeling and simulation. = IEEE VPPC konferen-

cia kiadványában. (Harbin, 2008.)  134-139. o. 
8. Hálózatbarát villamos energiaellátás
Kulcsszavak: villamosenergia-ellátás, hálózatok, aktív szűrők 
Tóth, B. – Puklus, Zoltán – Hodossy, László: Introduction to Spice Simulation of Active Filters. = Proceedings of the 4th International con-

ference on interdisciplinarity in education. (Vilnius, 2010. máj.)
Tóth, B. – Puklus, Zoltán: Series Active Filters- Spice Simulation. = Proceedings of the 11th International Symposium on Computational 

Intelligence and Informatics (CINTI 2010). (Budapest, 2010. nov. 18-20.  229-231. o.
Scortaru, P – Nicolae, D. V. – Cernat, M. – Puklus, Zoltán: Reversible DC-to-DC Converter for a Dual Voltage Automotive System Using 

Zero Voltage Switching Technique. = 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM 
2008) című konferencia kiadványában, 2/A köt. (Brasov, 2008. máj. 22-23.)  251-258. o.

Fehér, A. – Puklus, Zoltán: Defi nition and Measurement of Power Factor. = Proceedings of the 8th International Symposium of Hungarian 
Researchers on Computational Intelligence and Informatics (CINTI ‘2007). (Budapest, 2007. nov. 15-17.  623-632.
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A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. SIEMENS-METRO biztonsági rendszer
A projekt összefoglalása: A 2005-től 2010-ig tartó projekt célja a 2-es és 4-es METRO biztonsági rendszer rekonstrukció, illetve létesít-
mény biztonságának igazolása, melyben a tanszék alkalmassági tanúsítvány analízist és biztonsági kritériumokkal való egyezés ellenőrzését 
végzi.
Időtartam: 2005-2010
Témavezető: Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, keresztp@sze.hu
2. GOP-2007-112-MT F2.4
A projekt összefoglalása: 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 szabá-
lyozás, 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.
Időtartam: 2007-2010
Témavezető: Dr. Keresztes Péter CSc. egyetemi docens, keresztp@sze.hu
3. HUNOROB 0045/NA/2006-2/ÖP-9
A projekt összefoglalása: A HUNOROB projekt célja robottechnológiák kutatás alapú innovációja. A kutatás 2007-től 2010-ig tart. A tan-
szék a környezetbarát és versenyképes robottechnológiák kifejlesztését magyar-norvég kutatási együttműködés keretében végzi.
Időtartam: 2007-2010
Témavezető: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. SIEMENS-METRO biztonsági rendszer
Időtartama: 2005-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Alkalmassági tanúsítvány analízise, biztonsági kritériumokkal való egyezés ellenőrzése.
Partnerek: Budapesti Közlekedési Vállalat Rt.
2. Zárlati hibahely meghatározó rendszer továbbfejlesztése
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Mérési módszer és szoft ver kidolgozása.
Partnerek: R-Traffi  c
3. Nagyteljesítményű villamos vontatójárművek hatásai kétsínszálas sínáramköri renszerekre
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Mérések és analízis.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c
Partnerek: R-Traffi  c
4. Vonali biztosítóberendezések működésregisztrációja és távdiagnosztikája
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Elvek kidolgozása, algoritmusok kidolgozása.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c
Partnerek: R-Traffi  c
5. Nagyteljesítményű villamos vontatójárművek hatásai a kétsínszálas sínáramköri rendszerre, elemeire
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tervtanulmány elkészítése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c
Partnerek: MÁV Zrt.
6. Zárlati hibahely behatároló rendszer továbbfejlesztése és kísérleti telepítése Kiskúnfélegyháza-Szeged vonalon
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tervtanulmány elkészítése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c
Partnerek: MÁV Zrt.
7. Felső vezetéki hosszláncok hőmérsékletfüggő terhelhetőségét dinamikusan követő túlterhelésvédelem alapelveinek kidolgozása
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tanulmány elkészítése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c
Partnerek: MÁV Zrt.
8. A MÁV Zrt. távközlési hálózat működési folytonossága biztosításának elemzése
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tanulmány elkészítése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c
Partnerek: MÁV Zrt.
9. A TEB üzemi helyiségek egységes beléptető rendszere kialakítási lehetőségeinek kidolgozása
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tanulmány elkészítése.



47

Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c
Partnerek: MÁV Zrt.
10. A TB1.sz. Biztosítóberendezési utasítás átdolgozása
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Az utasítás átdolgozása.
Partnerek: GYESEV
11. Vonali biztosítóberendezések működésregisztrációja és távdiagnosztikája elveinek, alapáramkörének és kiértékelési/szűrési algorit-
musainak kidolgozása
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tanulmányterv kidolgozása.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c Kft .
Partnerek: MÁV Zrt.
12. Villamos vontatójárművek fedélzeti számítógépe, valamint FET rendszerek adatkapcsolati követelményrendszerének kidolgozása és 
kísérleti bevezetése
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tanulmányterv készítése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c Kft .
Partnerek: MÁV Zrt.
13. Villamos váltófűtő berendezések termovíziós ellenőrzési technológiája
Megbízás típusa: műszaki K+F
Időtartama: 2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Tanulmányterv készítése.
Kapcsolódás céghez/intézményhez: R-Traffi  c Kft .
Partnerek: MÁV Zrt.

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Negyedik automatizálási-tanszéki minikonferencia
A konferencia célja: A tanszék tudományos aktivitásainak szemléje
A konferencia időpontja: 2010. november 3.
Hazai résztvevők száma (fő): 14

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://fi zkem.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

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:

– magfi zika és magkémia
– fi zikai rendszerek számítógépes szimulációja.

A magfi zikai-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 fej-
lesztését tanszékünkön.



48

A fi zikai rendszerek számítógépes szimulációja terén a fő kutatási terület az áramlástani modellezés, amelybe természettudományos és mű-
szaki problémák vizsgálata egyaránt beletartozik. Az ilyen irányú kutatásokban a fő együttműködő partnerünk a Matematika és Számítástu-
dományi Tanszék. Részben ehhez kapcsolódik, de önálló kutatási területként is megjelenik az genetikus optimalizálás témaköre. 

Kisebb intenzitással művelt kutatási témáink: rádiófrekvenciás azonosítás, biometrikus azonosítás.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Gázáramlási problémák számítógépes modellezése
Kulcsszavak: áramlástan, összenyomható, gázdinamika, szimuláció, numerikus modell
Horváth, Zoltán – Horváth, András: Numerical simulation of compressible fl uids with moving boundaries: an eff ective method with applications 

= Numerical Mathematics and Advanced Applications : Proceedings of ENUMATH 2003. [Berlin]: Springer Verlag, 2004.  471-482. o.
Horváth, Zoltán – Horváth, András: Optimal shape design of Diesel intake ports with evolutionary algorithm. = Numerical Mathematics 

and Advanced Applications : Proceedings of ENUMATH 2003. [Berlin]: Springer Verlag, 2004.  459-470. o.
Horváth, Zoltán – Horváth, András: Application of CFD numerical simulation for intake port shape design of a diesel engine. = Journal of 

Computational and Applied Mechanics, 2003. 2. sz.  129-146. o.
Horváth, András – Ziegler, Udo: Th e infl uence of hydrogen molecules to the shock-cloud collisions. = Astronomy and Astrophysics, 1999. 

349. sz.   595-604. o. 
2. Genetikus algoritmusok
Kulcsszavak: genetikus algoritmusok, optimalizáció
Hatwágner, Ferenc Miklós – Horváth, András: Error handling techniques of genetic algorithms in parallel computing environment. = 

Pollack Periodica, 2008. 2. sz.  3-14. o. 
Hatwágner, Ferenc Miklós – Horváth, András: Th e eff ect of network errors on genetic algorithms. = Pollack Periodica, 2007. 2. sz.  3-12. o. 
Horváth, Zoltán – Horváth, András: Optimal shape design of Diesel intake ports with evolutionary algorithm. = Numerical Mathematics 

and Advanced Applications : Proceedings of ENUMATH 2003. [Berlin]: Springer Verlag, 2004.  459-470. o.
3. Fúziós plazma diagnosztikája
Kulcsszavak: TOKAMAK, magfúzió, diagnosztika, zajdiagnosztika, mérés, mérési eljárás fejlesztés
Zoletnik, S. – Petravich, G. – Bencze, A. – Berta, Miklós – Fidler, S. – McCormick, K. – Schweinzer, J.: Two-dimensional density and density 

fl uctuation diagnostic for the edge plasma in fusion devices. = Review of Scientifi c Instrument, 2005. 7. sz. 
Bencze, A. – Berta, Miklós – Zoletnik, S. – Stöckel, J. – Adámek, J. – Hron, M.: Observation of zonal fl ow-like structures using the auto-

correlation-width technique: Plasma Phys. Control. Fusion, 2006.  137-153. o.
Oost, G. Van – Berta, Miklós – Brotánková, Jana [et al.]: Joint experiments on small tokamaks: edge plasma studies on CASTOR. = Nuclear 

Fusion, 2007.
4. Atomreaktorok diagnosztikája
Kulcsszavak: atomreaktorok, zajdiagnosztika, neutron zajdiagnosztika
Pór, G. – Berta, Miklós – Csúvár, Miklós: Measurement of the coolant fl ow rate using correlation of temperature fl uctuations. = Progress 

in Nuclear Energy, 2003. 1. sz.
Berta, Miklós – Pór, G.: Th e eff ect of the matrix condition number on the estimate of core barrel motion. = Progress in Nuclear Energy, 

1999. 1. sz. 
5. Digitális jelfeldolgozás
Kulcsszavak: digitális jelfeldolgozás
Berta, Miklós – Pór, G.: Th e eff ect of the matrix condition number on the estimate of core barrel motion. = Progress in Nuclear Energy, 

1999. 1. sz.
Bencze, A. – Berta, Miklós – Zoletnik, S. – Stöckel, J. – Adámek, J. – Hron, M.: Observation of zonal fl ow-like structures using the auto-

correlation-width technique. = Plasma Phys. Control. Fusion, 2006.  137-153. o.
6. Rádiófrekvenciás és biometrikus azonosítás
Kulcsszavak: rádiófrekvenciás azonosítás, biometrikus azonosítás, logisztika
Zsebők, Ottó – Hurtik, I.: Connection of Personal Identifi cation and Asset Tracking. = RFID Networking Forum, 2007.  D4 o. 
Zsebők Ottó – Pólik Zoltán – Hurtik I.: Biometrikus azonosítás és UHF azonosítási technológia. [elhangzott a] Biztonságtechnikai Szakmai 

Napon (Budapest, Hotel Helia, 2009.)
Pólik Zoltán – Zsebők Ottó – Hurtik I.: RFID-val a logisztika biztonságáért. Budapest: Magyar Logisztikai Egyesület : MTA, 2009.
7. Környezetkémiai kutatások
Kulcsszavak: kémiai vizsgálat, víz, levegő, talaj, szennyezés
Nagyné Szabó Andrea – Simon Gábor – Vass István – Erdős József – Reményiné Vadász Ibolya: Nitrogénformák vizsgálata a Duna Rajka-

Komárom szakaszán. = Hidrológiai Közlöny, 2011. 2. sz. 61-64. o.
 Nagyné Szabó, Andrea – Simon, Gábor – Vass, István – Erdős, József – Reményiné Vadász, Ibolya: Hydrochemical investigation of the 

nitrogen species of the Danube between Rajka and Komárom (1848-1766 rkm). [elhangzott az] EMEC11 Conference című konferencián 
(Portoroz, Slovenia, 2010.)

8. Atomerőművi korróziós és kontaminációs-dekontaminációs kutatások
Kulcsszavak: atomerőmű, dekontamináció, korrózió, felületkémia
Németh, Zoltán – Baja, Bernadett – Radó, Krisztián – Horváthné Deák, Emese – Varga, Kálmán – Nagyné Szabó, Andrea – Schunk, János 

– Patek, Gábor: Comparative study of the corrosion and surface chemical eff ects of the decontamination technologies. = Journal of Ra-
dioanal. Nucl. Chem., 2010. 3. sz.  815-821. o.

Baja, Bernadett – Varga, Kálmán – Nagyné Szabó, Andrea – Németh, Zoltán – Kádár, Péter – Oravetz, Dezső – Homonnay, Zoltán – Kuz-
mann, Ernő – Schunk, János – Patek, Gábor: 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. = Corrosion Science, 2009. 12. sz.  2831-2839. o.

Homonnay, Zoltán – Szilágyi, Ágnes – Kuzmann, Ernő – Varga, Kálmán – Németh, Zoltán – Nagyné Szabó, Andrea – Radó, Krisztián 
– Schunk, János – Tilky, Péter – Patek, Gábor: Corrosion study of heat exchanger tubes in pressurized water cooled nuclear reactors by 
conversion electron Mössbauer spectroscopy. = Journal of Radioanal. Nucl. Chem., 2007. 85-90. o.

Homonnay, Zoltán – Kuzmann, Ernő – Varga, Kálmán – Németh, Zoltán – Nagyné Szabó Andrea – Radó, Krisztián – Kristófné Makó, Éva 
– Kövér, László – Cserny, István – Varga, Dezső – Schunk, János – Tilky, Péter – Patek, Gábor – Tóth, József: Comprehensive investigation 
of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators II. : Chemical composition and structure of tube surfaces. = Journal 
of Nucl. Mater, 2006. 191-204. o. 
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Varga, Kálmán – Németh, Zoltán – Nagyné Szabó, Andrea – Radó, Krisztián – Oravetz, Dezső – Homonnay, Zoltán – Schunk, János – Tilky, 
Péter – Kőrösi, Ferenc: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators I. : General 
corrosion state and morphology. =  Journal of Nucl. Mater, 2006.  181-190. o.

9. Ionizáló sugárzások elleni védelem
Kulcsszavak: ionizáló sugárzások, sugárvédelem, dozimetria, páciens dozimetria,
Vano, Eliseo – Gallego, J.J. – Pellet, Sándor – Nemes, Balázs – Fernández, J.M. – Giczi, Ferenc – Sanchez, R.: Infl uence of the X-ray system 

on patient doses in vascular radiology: results of a bicentric European study. = Congress of the Cardiovascular and Interventional Radi-
ological Society of Europe : Book of Abstracts (Lisbon, 2009.)

Giczi, Ferenc – Pellet, Sándor – McLean, Ian Donald – Meghzifene, Ahmed: Testing of the Implementation of the Code of Practice on Do-
simetry in X-ray Diagnostic Radiology. = Proceedings of IRPA 12, 12th International Congress of the International Radiation Protection 
Association (Buenos Aires, 2008. október 19-24.)

Porubszky, Tamás – Pellet, Sándor – Giczi, Ferenc – Fekete, Tibor: Th e X-ray Status Testing Laboratory. = First Central and Eastern Eu-
ropean Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and 
Nuclear Medicine : Book of Abstracts (Budapest, 2007. április 25-28.)

Giczi, Ferenc – Pellet, Sándor – Ballay, László – Temesi, Alfréda – Motoc, Annamária – Porubszky, Tamás – Gáspárdy, Géza: Results of the 
Hungarian National Patient Dose Assessment Programme, 1989-2007 = First Central and Eastern European Workshop on Quality Cont-
rol, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine : Book of Abstracts 
(Budapest, 2007. április 25-28.)

10. Elektrokémia és elektrospray tömegspektrometria kapcsolata
Kulcsszavak: elektrokémia, tömegspektrometria, oxidáció, redukció
Van Berkel, GJ – Kertesz V. – Ford, MJ. – Granger, MC.: Effi  cient analyte oxidation in an electrospray ion source using a porous fl ow-th-

rough electrode emitter. = Journal of the American society for mass spectrometry, 2004.  1755-1766. o. 
Kertesz V. – Van Berkel, GJ.: Monitoring ionic adducts to elucidate reaction mechanisms: reduction of tetracyanoquinodimethane and 

oxidation of triphenylamine investigated using on-line electrochemistry/electrospray mass spectrometry. = Journal of solid state elect-
rochemistry, 2005.  390-397. o.

Kertesz V. – Van Berkel, GJ. – Granger, MC.: Study and application of a control led-potential electrochemistry : electrospray emitter for 
electrospray mass spectrometry. = Analytical chemistry, 2005.  4366-4373. o. 

11. Felületvizsgáló tömegspektrometriai módszerek
Kulcsszavak: tömegspektrometria, metabolízis, gyógyszerkutatás, vékonyréteg kromatográfi a
Van Berkel, GJ. – Kertesz, V.: Application of a Liquid Extraction Based Sealing Surface Sampling Probe for Mass Spectrometric Analysis of 

Dried Blood Spots and Mouse Whole-Body Th in Tissue Sections. = Analytical chemistry, 2009.  9146-9152. o. 
Van Berkel. GJ. – Tomkins, BA. – Kertesz, V.: Th in-layer chromatography/desorption electrospray ionization mass spectrometry : Invest-

igation of goldenseal alkaloids. = Analytical chemistry, 2007.  2778-2789. o. 
Kertesz. V. – Van Berkel, GJ. – Vavrek, M. – Koeplinger, KA. – Schneider, BB. – Covey, TR.: Comparison of drug distribution images from 

whole-body thin tissue sections obtained using desorption electrospray ionization tandem mass spectrometry and autoradiography. = 
Analytical chemistry, 2008.  5168-5177. o. 

Kertesz. V. – Van Berkel, GJ.: Fully automated liquid extraction-based surface sampling and ionization using a chip-based robotic nanoelec-
trospray platform. = Journal of mass spectrometry, 2010.  252-260. o. 

Van Berkel, GJ. – Kertesz, V. – Koeplinger, KA. – Vavrek, M. – Kong, ANT: Liquid microjunction surface sampling probe electrospray mass 
spectrometry for detection of drugs and metabolites in thin tissue sections. = Journal of mass spectrometry, 2008.  500-508. o. 

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Fúziós kutatási együttműködés
A projekt összefoglalása: A több kutatási projekt gyűjteményeként, keretszerződés alapján létrejött kutatás 2001 óta folyik a tanszéken. A 
kutatási téma egyrészt alapkutatási, módszertani jellegű (a plazmában lezajló fi zikai folyamatok elméleti vizsgálata), másrészt alkalmazott, 
mérnöki feladatokat is generál, melyek irányításában a tanszék vezető szerepet játszik. A kutatások eredményei az EU által kiemelten fi nan-
szírozott „ITER” berendezés megvalósításánál is hasznosíthatók lesznek.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Fúziós plazmákkal kapcsolatos alap és alkalmazott kutatás.
Jellege: K+F
Időtartam: 2006-
A projektben való részvétel típusa: közreműködő
Témavezető: Berta Miklós egyetemi adjunktus, bertam@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: KFKI-RMKI
2. FUSENET
A projekt összefoglalása: A 2008-2012-ig tartó projekt kiemelt célja európai fúziós szakemberképzés megvalósítása egyetemi és doktori 
szinteken. Az Európai Bizottság fi nanszírozásában (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.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Fúziós szakemberek képzésének elősegítése
Jellege: K+F
Időtartam: 2008-2012
Témavezető: Berta Miklós egyetemi adjunktus, bertam@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: EU
3. Szimuláció és optimalizáció
A projekt összefoglalása: A 2009-es évben induló projekt célja komplex fi zikai rendszerek szimulációját megvalósító, nagy számításigényű 
szoft verek fejlesztése, valamint a kapcsolódó területeken optimalizációs problémák megoldása. A tanszék a sok éve eredményesen folyó 
áramlástani kutatásokra alapozva fi zikai modellalkotással, programtervezéssel, programozással, valamint mérési adatokkal való összevetés-
sel segíti a megvalósulást. A kutatás a Matematika és Számítástudományi Tanszékkel való együttműködésben valósul meg.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Nemzetközi kutató csapat szervezésével korszerű, nagy számításigényű fi zikai szimulációk 
megvalósítása
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Jellege: alapkutatás 
Időtartam: 2009-
A projektben való részvétel típusa: közreműködő
Témavezető: Dr. Horváth András CSc. egyetemi docens, horvatha@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: EU + minisztériumi pályázat
4. Páciens és személyzet sugárterhelésének optimalizációja
A projekt összefoglalása: A tanszék több éve vesz részt olyan kutatásokban, melyek azt vizsgálják, milyen sugárterhelést okoznak a külön-
féle orvosi, ionizáló sugárzásokat használó vizsgálatok, különös tekintettel az intervenciós radiológiára és a CT-berendezések alkalmazásá-
ra. A kutatások célja a terhelések forrásának pontos felmérése, majd a képminőség megtartásával a sugárterhelés csökkentése. A kutatások 
intenzív hazai és nemzetközi együttműködéssel valósulnak meg.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: az intervenciós radiológiában alkalmazott röntgenberendezések jellemzésére kifejlesz-
tett eljárások továbbfejlesztése, a beavatkozás optimálása az indokolatlan sugárterhelés csökkentésére.
Jellege: alapkutatás 
Időtartam: 2009-
A projektben való részvétel típusa: közreműködő
Témavezető: Dr. Giczi Ferenc PhD. egyetemi docens, giczif@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: OSSKI
5. A radioaktív kontamináció-dekontamináció és korrózió-korrózióvédelem kapcsolatrendszerének tanulmányozása
A projekt összefoglalása: A Paksi Atomerőmű ZRt.-nél a reaktorblokkok élettartam-növelésének előkészítése folyamatban van. A társa-
dalom 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 projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Az atomerőmű primer hűtőkörében lezajló kontaminációs-dekontaminációs és korró-
ziós folyamatok vizsgálata.
Jellege: K+F
Időtartam: 2006-
A projektben való részvétel típusa: közreműködő
Témavezető: Nagyné Dr. Szabó Andrea PhD. egyetemi docens, nszaboa@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Pannon Egyetem 

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, Törő-
csik 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

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 elektro-
aktív polimerek alkalmazásainak kutatásával, szenzorok fejlesztésével, gépészeti mérésekkel (erő, feszültség, elmozdulás, stb.), gördülőcsap-
ágyazások élettartam vizsgálatával, csavarkötés vizsgálatával, rotorok felütközési jelenségeivel, forgácsolóerők szabályozásával történő aktív 
csökkentésével, mezőgazdasági gépészeti, valamint kapcsolt hő és áramlástani problémák modellezésével foglalkozik.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Elektroaktív polimerek alkalmazásainak kutatása
Nagy Attila: Aktív rezgéscsökkentés elektroaktív polimer aktuátorral. [elhangzott a] MACh-Tech 2011 – 10. Nemzetközi Gépgyártástech-

nológiai és Hegesztéstechnikai szakkiállítás. (Budapest, 2011. máj. 17-20.)
2. Képfeldolgozás
3. Szenzorok (optikai) fejlesztése
Horváth, Péter: Development of an angular optosensor. = Proceedings of the fi ft h conference on mechanical engineering. (Budapest, 2006.) 

CD-formátumban
Horváth Péter: Az optokapu néhány méréstechnikai alkalmazása a mechatronikai képzésben. = Gép. 2006. 4. sz.  3-5. o.
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Horvath, Péter – Nagy, Attila: Determination of DC micro-motor characteristics by electrical measurements. = Proceedings of Mechatro-
nics 2007 Conference. (Varsó, 2007.)  278-282. o.

Horvath, Péter – Nagy, Attila: Optical torque sensor development. = Proceedings of Mechatronics 2009 Conference. (Luhacovice, 2009.)  52-56. o.
4. Gördülőcsapágyazások élettartam vizsgálata
Horváth Péter: Kúpgörgős csapágyak optimális előfeszítése. = Gép, 2008. 10-11. sz.  52-55. o.
5. Csavarkötés elméleti és kísérleti vizsgálata
6. Kapcsolt hő és áramlástani problémák modellezése
7. Felütközési jelenségek rotorokban
Triesz Péter: A felütközéses jelenség stabilitásvizsgálata a rotordinamikában, a giroszkópikus hatás fi gyelembevételével. = Gép, 2006.  30-34. o.
Triesz, Péter: Stability Analysis of the Rubbing Phenomenon with Gyroscopic Eff ect. =  Proceedings of the 7th International Conference on 

Rotordynamics, IFToMM. (Bécs, 2006. szept. 25-28.) CD-ROM-formátumban
Triesz, Péter: Th e Rubbing Phenomenon under the Infl uence of Gyroscopic Eff ect. = Proceedings of the MicroCAD 2008 International 

Scientifi c Conference. (Miskolc, 2008. márc. 20.)  101-106. o.
Hős, Cs. – Triesz, Péter – Nyers, T.: An Fsi Study on Th e Dynamic Behaviour of Planar Journal Bearings. = Proceedings of Conference on 

Modelling Fluid Flow (CMFF ’09), Th e 14th International Conference on Fluid Flow Technologies. (Budapest, 2009. szept. 9-12.)
Triesz Péter: Rotorok csapágyazásainak felütközés okozta rezgései. [elhangzott a] Géptervezők és Termékfejlesztők XXIII. Országos Sze-

mináriumán. (Miskolc, 2007. nov. 15-16.)
8. Forgácsolóerők aktív csökkentése szabályozással
Szalai, P. – Mészáros, I.: Dynamic analysis of new, ultrasonic frequency machine tool. = Gépészet, 2010.
9. I Száraz súrlódás tribológiai vizsgálata
Eleőd, A. – Devecz, J. – Balogh, T.: Numerical modelling of the Mechanical Process of Particle Detachment by Finite Element Method. = 

Periodica Polytechnica Series Transportation Engineering, 2000. 1-2. sz.  77-90. o.
Balogh, T.: A kopás megindulásának kísérleti és numerikus vizsgálata száraz súrlódásnál. = Gép, 2001. 12. sz.  35-40. o.
Balogh, T. – Eleőd, A.: A kopás megindulásának vizsgálata és modellezési lehetőségei száraz súrlódás esetén. = Gép, 2006. 4. sz.  8-22. o.
Balogh, T. – Eleőd, A.: Fracture criteria of macro-, micro- and nano-scale for numerical simulation of the particle detachment. = Pro-

ceedings 7th Internetional Conference on Tribology (ed. by M. Kozma). (Budapest, 2000. szept. 4-5.)  363-366. o.
Eleőd, A. – Törköly, T. – Balogh, T.: Experimental and Numerical Investigations to Predict the Wear Resistance of Diamond Like Carbon Coating. = 

13th International Colloquium Tribology, Lubricants, Materials and Lubrication Engineering. (Stuttgart, 2002. jan. 15-17.)  671-678. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása (ENTALSZE)
A projekt összefoglalása: A 2009-2011-ig tartó projektben a tanszék irodalomkutatással, tapasztalatcserével, szimulációs és mérési felada-
tokkal foglalkozik.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: egy aktuátor és egy szenzor prototípusának megalkotása, mások eredményeinek repro-
dukálása
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. habil Molnárka Győző PhD. egyetemi docens, molnarka@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofi t Kft .

INFORMATIKA TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Sziray József CSc. egyetemi docens
2010. szeptember 1-től:
Dr. Pozna Claudiu Radu PhD. 
egyetemi docens

Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: pozna@sze.hu
Telefon: (96) 503-463
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 egye-
temi 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. Pozna Claudiu Radu PhD. egyetemi docens, Dr. Raff ai Mária PhD. főis-
kolai tanár

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1990-ben alakult tanszék az Informatikai és Villamosmérnöki Intézethez tartozik, elsődleges tevékenysége az egyetem Műszaki infor-
matika 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. Szoft ver-technológia, Számítógép-architektúrák, 
Operációs rendszerek, Számítógép-hálózatok is a tanszék profi ljába tartoznak. Ugyancsak a tanszéken került bevezetésre a szoft ver-verifi -
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kációs, szoft ver-tesztelési témakör intenzív oktatása, amelyet jelenleg csak a Széchenyi István Egyetemen a tanszéken oktatnak az ország-
ban. 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;
• szoft ver-fejlesztési minőségbiztosítás;
• biztonságkritikus számítógéprendszerek;
• szoft ver-verifi káció és -validáció, szoft ver-tesztelés;
• objektum-orientált fejlesztési technológiák;
• számítógéppel segített szoft verfejlesztés (CASE);
• elektronikus adatforgalom (EDI), elektronikus üzletvitel (E-business);
• hálózati rendszerek adatbiztonsága;
• internetes fejlesztéstechnológiák.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Valós idejű szoft ver rendszerek fejlesztése
Sziray, József: A Test Model for Hardware and Soft ware Development. = IEEE International Conference on Dependable Systems and 

Networks című konferencia kiadványában. (Anchorage, 2008.) 58-59. o. 
Sziray, József: Test Calculation for Logic and Timing Faults. = IEEE International Workshop on RTL and High level testing (WRTLT-2004) 

című konferencia kiadványában. (Osaka, 2005.)  45-50. o.
2. Biztonságkritikus számítógép-rendszerek funkcionális verifi kálása
Benyó Balázs – Héray Tibor – Kallós Gábor – Keresztes Péter – Pataricza András – Rózsa Gábor – Szijártó Miklós – Sziray József: Vasúti 

biztonságkritikus rendszerek verifi kációja és validációja. = Vezetékek világa, 2000. 3. sz.   15-19. o.
Sziray József: Szoft ver rendszerek tesztelési modellje. = Híradástechnika, 2005. 4. sz.  2-7. o. 
Sziray, József: Verifi cation and Validation of Soft ware Systems. = IEEE International Conference on Soft ware Engineering Research and 

Practice (SERP-06) című konferencia kiadványában. (Las Vegas, 2006)  145-150. o.
Sziray, József: Verifi cation and Validation of Hardware and Soft ware Systems. = “Irányítástudomány és infokommunikáció” című konferen-

cia kiadványában. Győr: SzE, 2005.  55-68.
3. Orvos-genetikai diagnosztika
Benyó, Zoltán – Benyó, Balázs – Kovács, L. – Várallyay, Gy. – Török, L. – Reiss, A.: Diagnostic-purpose Research of Biological Signals. = 4th 

Slovakian-Hungarian Joint Symposium on applied Machine Intelligence című konferencia kiadványában. (Herlany, 2006)  98-106. o. 
Biro, J. C. – Benyó, Zoltán – Sansom, C. – Benyó, Balázs: In Search of the Nature of Specifi c Nucleic Acid - Protein Interactions. = Acta 

Physiologica Hungarica, 2005.  10. o.
Benyó, Balázs – Benyó, Zoltán, jr. – Benyó, Zoltán – Somogyi, Péter – Paláncz, B.: Classifi cation of Cerebral Flood Flow Oscillation using 

SVM classifi ers with diff erent kernels. = Intelligent Systems at the Service of Mankind. Books Germany, 2005.
György, András – Kovács, Levente – Haidegger, Tamás – Benyó, Balázs: Investigating a novel model of human blood glucose system at molecular 

levels from control theory point of view. = Acta universitatis sapientiae-electrical and mechanical engineering, 2009. 1. sz.  77-92.
Haidegger, Tamás – Kovács, Levente – Benyó, Balázs – Benyó, Zoltán: Industrial Concepts Applied to Surgical Robotics. = 9th International 

Conference on Modern Technologies in Manufacturing című konferencia kiadványában. (Kolozsvár, 2009. okt. 8-10.)  115-118. o.
4. ENUM eljárásra épülő piacképes kommunikációs és információs szolgáltatások megvalósítása
Benyó, Balázs – Hatwágner, Ferenc Miklós – Heckenast, Tamás – Kovács, Katalin – Varga, Ágnes – Varjasi, Norbert: Novel Communication 

Services Based on ENUM Technology. [elhangzott az] INES 2005, 9th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 
című konferencián. (Görögország, 2005.)  217-220. o.

Benyó, Balázs – Hatwágner, Ferenc Miklós – Heckenast, Tamás – Kovács, Katalin – Varga, Ágnes – Varjasi, Norbert: Design and Implemen-
tation of Enum-Based Services = Journal of Universal Computer Science, 2006.  1128-1138. o.

Benyó, Balázs – Hatwágner, Ferenc Miklós – Heckenast, Tamás – Kovács, Katalin – Varga, Ágnes – Varjasi, Norbert: ENUM eljárásra ala-
puló szolgáltatások megvalósítása. [elhangzott az] Informatika a felsõoktatásban 2005 Konferencián (Debrecen, 2005.)

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Valós idejű szoft ver rendszerek fejlesztése (Real Time Java nyelv alkalmazása)
A projekt összefoglalása: A 2008-2010 között elvégzendő kutatás elsőrendű célja valós idejű beágyazott rendszerek fejlesztése.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Valós idejű beágyazott rendszerek fejlesztése.
Jellege: K+F
Időtartam: 2008-2010
Témavezető: Dr. Sziray József CSc. egyetemi docens, sziray@sze.hu
2. Biztonságkritikus számítógép-rendszerek funkcionális verifi kálása
A projekt összefoglalása: Az 1998-ban indult kutatás ma is zajlik a tanszéken. Célja biztonságkritikus szoft verrendszerek tesztelése verifi -
kálása és validálása, valamint hardverrendszerek hibavizsgáló tesztjeinek számítógépes tervezése.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Biztonságkritikus szoft verrendszerek tesztelése, verifi kálása és validálása.
Időtartam: 1998-
Témavezető: Dr. Sziray József CSc. egyetemi docens, sziray@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Valós idejű szoft ver rendszerek fejlesztése (Real Time Java nyelv alkalmazása) Th omas Watson Research Center, Yorktown Heights, 
New York State IBM Innovation Award
Időtartama: 2008-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Valós idejű Java; Real Time Specifi cation for Java (RTSJ); párhuzamos programozás, ütemezés 
és szinkronizáció.
Partnerek: IBM Magyarország Kft .
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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 tan-
széki 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 

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék jogelődje már a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapításakor működött. A Közúti és Vasúti Járművek Tanszék az au-
tók és a kötöttpályás járművek üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó témakörök oktatásával és tudományos kutatásával foglalko-
zik. 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Közúti és vasúti járművek dinamikája és menetdinamikája
Antal Attila – Varga Zoltán – Szauter Ferenc – Polák József: Jármű menetdinamikai kísérleti vizsgálata. = IFFK konferencia kiadványában. 

(Budapest, 2008. szept. 3-5.) CD-formátumban
Varga, Zoltán – Szauter, Ferenc: Th e information content of the automatic gearboxes of buses of the vehicle during an operation. = 8th 

Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics című konferencia kiadványában.  Győr, 2009. máj. 20 -23.) CD-formátumban
Varga, Zoltán – Szauter, Ferenc: Th e Information Content of the Automatic Gearboxes. = FISITA World Automotive Student Congress 

című konferencia kiadványában. (Budapest, 2010. máj. 30. – jún. 4.) CD-formátumban
2. Közúti balesetek indepth elemzése
Antal Attila – Varga Zoltán – Szauter Ferenc: Közúti közlekedésbiztonsági mérések és eredmények. = „Az intelligens autó” konferencia 

kiadványában. (Győr, 2008. okt. 17.) 
Szauter Ferenc – Kalincsák István: Tehergépjárművek haladási folyamatának sávigény elemzése körforgalmakban és körgeometriás csomó-

pontokban. = Nemzetközi közlekedésbiztonsági konferencia kiadványában. (Győr, 2010. ápr. 26.) CD-formátumban
3. Járműfenntartási stratégia kifejlesztése
Karbantartási és felújítási költségkeretek elosztási módszere. (Kutatási jelentés) 2002. 35 o. 
BKV VSZ Kft . szakosított álláshelyeinek fejlesztése. (Kutatási jelentés) 2002. 163 o.
Autóbuszok karbantartási rendszerének optimalizálása. (Kutatási jelentés) 2004. 
4. Járművek és részegységek fejlesztése laboratóriumi és üzemi körülmények között
MFAV kocsiszekrények élettartam növelése. (Kutatási jelentés) 2002.  144 o. 
Ipari csuklós járművek hajtásrendszeréből származó rezgések vizsgálata. (Kutatási jelentés)  2003.  46 o. 
Szauter, Ferenc – Nagy, Vince – Bozóky, László – Döme, Béla: Decrease of abnormal wheel wear in an electric railway engine. = XV. OGÉT 

konferencia kiadványában. (Cluj-Napoca, 2007. ápr. 26-29.)  352-355. o.
Nagy, Vince – Bozóky, László – Kiss, László – Szauter, Ferenc: Th e improvement of the electronic locomotive log of railway vehicles. = XVII. 

OGÉT konferencia kiadványában. (Baia Mare, ápr. 22-25.)  237-240. o.
5. Megújuló energiák járművekben való alkalmazása
Varga Zoltán – Szauter Ferenc – Nagy Vince: Alternatív, környezetbarát közlekedési rendszer megvalósíthatósága. = IFFK konferencia 

kiadványában. (Budapest, 2009. szept. 3-5.) CD-formátumban
Lőrincz, Illés – Nagy, Vince – Szénásy, István: Electric vehicle’s design & construction with solar cells. [elhangzott a] 4th International con-

ference on interdisciplinarity in education (ICIE’ 09) konferencián. (Vilnius, 2009. máj. 21-22.)
Lőrincz, Illés: Design & construction of solar cell driven electric vehicle. = Proceedings of 8th Youth Symposium on Experimental Solid 

Mechanics. (Győr, 2009. máj. 20-23.)
Lőrincz Illés – NagyVince – Szénásy István – Varga Zoltán: Energiatakarékos, károsanyag kibocsátás nélküli városi jármű fejlesztése. = 

IFFK konferencia kiadványában. (Budapest, 2009. szept. 3-5.) CD-formátumban
Lőrincz Illés: Napelem valós használhatósága a fenntartható közlekedésben. = Fenntarthatóság – Autóipar Magyarországon 2010 című 

konferencia kiadványában.
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A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Magyarországi tehergépjármű balesetek elemzésére alkalmas moduláris platform kifejlesztése és bevezetése
A projekt összefoglalása: A két és fél évet felölelő, 2009-től 2011-ig tartó kutatás célja balesetelemző irodalomkutatás és feldolgozó szoft ver 
fejlesztése. A tanszék a projektben irodalomkutatással és algoritmusfejlesztéssel vesz részt.
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu
2. A minta rendszermodell kifejlesztése
A projekt összefoglalása: A 2006-2010-ig tartó kutatás alapvető célja stratégiai célú járműtelepi minta rendszermodell kifejlesztése. A 
tanszék a projektről kutatási jelentést készít.
Időtartam: 2006-2010
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu 
3. A kifejlesztett minta rendszermodell tervekbe foglalása
A projekt összefoglalása: A 2008-2010-ig tartó projekt célja a járműtelepi specifi kációkkal a minta rendszermodell tervekbe foglalása. A 
tanszéken a projektről kutatási jelentés készül.
Időtartam: 2008-2010
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu
4. Közúti- vasúti üzemhez kopási kerékprofi l kifejlesztése
A projekt összefoglalása: 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.
Időtartam: 2003-
Témavezető: Dr. Nagy Vince CSc. egyetemi docens, marosne@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Magyarországi tehergépjármű balesetek elemzésére alkalmas moduláris platform kifejlesztése és bevezetése
Időtartama: 2009-2010
A szervezeti egység által végzett feladatok: Irodalomkutatás, algoritmusfejlesztés
Partnerek: e-Grade Kft ., Prof-e Kft ., Balesetkutató és Balesetelemző Nonprofi t Kft ., Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE)

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, Sza-
lay Krisztina egyetemi adjunktus, Dr. Szörényi Miklós főiskolai docens, Dr. Takács Gábor PhD. egyetemi adjunktus  

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapítása óta létezik. Jelenlegi formájában 2004 óta működik. A Matematika és Szá-
mítástudomány Tanszéken folyó kutatások általában valós, ipari illetve alkalmazott, interdiszciplináris tudományos témák alapján szerve-
ződnek. 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 
• Diff erenciál- 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
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• Nemlineáris és globális optimalizálás
• Automatizált optimalizálás komplex szimulációkra, CAD-alapú alakoptimalizálás
• Termelésütemezés optimalizálása
• Komputer algebra, fraktálgeometria

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Ipari és gazdasági feladatok modellezése: modellalkotás és feladatmegoldás. Ipari szimulációk.
Kulcsszavak: matematikai modellezés, ipari matematika, ipari szimulációk
Molnárka Győző – Gáspár Csaba – Horváth András, – Horváth Zoltán – Lotfi , Abdelhakim: Nagyfeszültségű árammegszakítók számítógé-

pes modellezése. = Gép, 2006. 4. sz. 23-26. o. 
Horváth-Bokor Rózsa – Horváth Zoltán – Takács Gábor: Kockázatelemzés logisztikus regresszióval nagy adathalmazokon. [elhangzott a] 

28. Magyar Operációkutatási Konferencián, 2009.
Horváth, Zoltán – Morauszki, Tamás – Závori, Péter: Flow computation around the external car mirror with noise and contamination 

calculation. (Kutatási jelentés) 2006.
Gáspár Csaba – Hajba Tamás – Horváth András – Horváth Zoltán – Lotfi , Abdelhakim – Miletics Edit – Molnárka Győző: SF6-megszakítók 

matematikai modelljei és számítógépes megoldási algoritmusok. (Kutatási jelentés) 2004.  61 o.
Horváth, András – Horváth, Zoltán: Optimal shape design of Diesel intake ports with evolutionary algorithm. = Numerical Mathematics 

and Advanced Applications (ENUMATH 2003). (Prága, 2004.)  459-470. o. 
2. Numerikus módszerek, diff erenciálegyenletek numerikus megoldása és kvalitatív szempontból való elemzése
Kulcsszavak: diff erenciálegyenletek, numerikus módszerek, dinamikai rendszerek
Horváth, Zoltán: Monotonicity of Dynamical Systems and their Discretizations’. = Proceedings of Conference on Diff erence Equations, 

Special Functions and Applications. (München, 2005. júl. 25-30.) 
Horváth, Zoltán: Invariant cones and polyhedra for dynamical systems. = Proceedings of International Conference in Memoriam Gyula 

Farkas. (Kolozsvár, 2005. aug. 23-26.) 
Horváth, Zoltán: On the positivity step size threshold of Runge-Kutta methods. = Applied Numerical Mathematics, 2005. 2-4. sz. 341-356. o. 
Grossmann, Christian – Horváth, Zoltán: Construction of two-sided bounds for initial-boundary value problems. = Applied Numerical 

Mathematics, 2002.  177-187. o. 
3. Véges elem módszerek (FEM): numerikus módszerek kutatása, fejlesztése és ipari alkalmazása. Kontinuummechanika egyenletei, 
numerikus módszerei.
Kulcsszavak: véges elem módszerek, kontinuum mechanika
Lotfi , Abdelhakim – Molnárka, Győző: Solving Contact Problems Using the Domain Decomposition Method with an Interface Preconditi-

oner. = Proceedings of the 6th International Conference of Engineering Computational Technology. (Athén, 2008. szept. 2-5.) 
Lotfi , Abdelhakim: Domain decomposition method with an interface preconditioner for frictionless contact problem. = Numerical analysis 

and applied mathematics, 2008, 1048. sz. 
Lotfi , Abdelhakim: A Preconditioned Domain Decomposition Algorithm for Contact Problem. 2007.
Lotfi , Abdelhakim – Molnárka, Győző: Th e Method of Asymptotic Expansion for Plate problem in the Linear Th eory of Viscoelasticity. = 

Zeitschrift  für Angewandte Mathematik und Mechanik, 2000.  391-393. o. 
4. Áramlástani módszerek (CFD) fejlesztése és ipari alkalmazása
Kulcsszavak: numerikus áramlástan (CFD)
Horváth, András – Horváth, Zoltán: Numerical simulation of compressible fl uid fl ow in 3D domains with translating boundaries. = Pro-

ceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2004.  422-423. o. 
Horváth, András – Horváth, Zoltán: Numerical simulation of compressible fl uids with moving boundaries: an eff ective method with app-

lications. = Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH 2003)  471-482. o. 
5. Háló nélküli módszerek, interpolációs technikák, perem-integrálegyenlet módszerek (BEM)
Kulcsszavak: háló nélküli módszerek, interpolációs technikák, perem-integrálegyenlet módszerek, BEM
Gáspár, Csaba: Meshfree Vectorial Interpolation Based on the Generalized Stokes Problem. = Meshfree Methods for Partial Diff erential 

Equations V. (szerk. Michael Griebel, Marc Alexander Schweitzer) Berlin: Springer-Verlag, 2011. 65-80. o.
Gáspár, Csaba: A Meshless Boundary Interpolation Technique for Solving the Stokes Equations. = Advances In Boundary Element Tech-

niques (szerk. Ch Zhang, M. H. Aliabadi, M. Schanz) (Berlin, 2010. júl. 12-14.)  184-189. o. 
Gáspár, Csaba, Multi-level meshless methods based on direct multi-elliptic interpolation. = Journal of computational and applied mathe-

matics, 2009. 2. sz.  259-267. o.
Gáspár, Csaba: Several meshless solution techniques for the Stokes fl ow equations. = Progress on Meshless Methods. (szerk. A. J. M. Ferre-

ira [et al.]) Berlin: Springer, 2009.  141-158. o. 
Gáspár, Csaba: A multi-level regularized version of the method of fundamental solutions. = Th e Method of Fundamental Solutions – A 

Meshless Method (szerk. Chen C. S., A. Karageorghis, Y. S. Smyrlis). Atlanta, 2008.  145-164. o. 
6. Operációkutatás elmélete és alkalmazása. Nemlineáris és globális optimalizálás. Gyártási rendszerek optimalizálása.
Kulcsszavak: operációkutatás alkalmazásai, gyártási rendszerek optimalizálása, nemlineáris és globális optimalizálás
Horváth-Bokor Rózsa – Horváth Zoltán – Takács Gábor: Kockázatelemzés logisztikus regresszióval nagy adathalmazokon. [elhangzott a] 

28. Magyar Operációkutatási Konferencia (Balatonőszöd, 2009. jún. 8-10.)
Hajba Tamás: A másodrendű diff erenciálegyenlettel modellezett optimalizálók megengedett paramétereinek elemzése. = Alkalmazott Ma-

tematikai Lapok, 2008. 25. sz. 61-79.
Kálmán László – Pusztai Pál: A mohó halmazlefogási heurisztika alkalmazása az elektronikus díjszedési rendszer tervezéséhez. = Közle-

kedésépítési szemle, 2009. 2. sz.  29-33. o. 
Pusztai, Pál: An application of the greedy heuristic of set cover to traffi  c checks. = Central European Journal of Operations Research, 2008. 

4. sz.  407-414. o. 
7. Párhuzamos numerikus algoritmusok. Nagy teljesítményű számítások (HPC).
Kulcsszavak: párhuzamos numerikus algoritmusok, HPC
Takács, Gábor – Horváth, Zoltán – Veres, G.: Fast tomographic reconstruction on parallel hardware = Abstracts of the 8th International 

Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010). (Rodosz, 2010. szept. 19-25.)
8. Automatizált optimalizálás komplex szimulációkra
Kulcsszavak: automatizált optimalizálás, komplex szimulációk
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Molnárka Győző – Gáspár Csaba – Horváth András – Horváth Zoltán – Lotfi , Abdelhakim: Nagyfeszültségű árammegszakítók számítógé-
pes modellezése. = Gép, 2006. 4. sz.  23-26. o. 

Horváth, Zoltán – Morauszki, Tamás – Tóth, Krisztián: Automated CAD-based CFD-Optimization and Applications in Diesel Engine 
Design. = Proceedings of 3rd European Automative CFD conference. (Frankfurt, 2007. júl. 5-6.)

Horváth, Zoltán – Morauszki, Tamás – Tóth, Krisztián: CAD-based optimization and applications in automotive engineering. = Pro-
ceedings of 3rd European Automative CFD conference. (Frankfurt, 2007. júl. 5-6.)

9. Adatbányászat. Kollaboratív szűrés. Ajánló rendszerek.
Kulcsszavak: adatbányászat, kollaboratív szűrés ajánló rendszerek
Takács, Gábor – Pilászy, István – Németh, Bottyán – Tikk, Domonkos: Scalable collaborative fi ltering approaches for large recommender 

systems. = Journal of Machine Learning Research, 2009.  623-656. o.
Takács, Gábor – Pilászy, István – Németh, Bottyán – Tikk, Domonkos: Investigation of various matrix factorization methods for large 

recommender systems. = Proceedings of the 2nd KDD Workshop on Large Scale Recommender Systems and the Netfl ix Prize Compe-
tition. (Las Vegas, 2008.)

Takács, Gábor – Pilászy, István – Németh, Bottyán – Tikk, Domonkos: Matrix factorization and neighbour based algorithms for the Netfl ix 
Prize problem. = Proceedings of the 2008 ACM Conference on Recommender Systems (RECSYS ‘08). (Lausanne, 2008.)  267-274. o. 

Takács, Gábor – Pilászy, István – Németh, Bottyán – Tikk, Domonkos: On the Gravity Recommendation System. = Proceedings of the of 
the KDD Cup and Workshop 2007 (KDD 2007). (San Jose, 2007.)  22-30. o. 

Takács, Gábor – Pilászy, István – Németh, Bottyán – Tikk, Domonkos: Major components of the Gravity Recommendation System, ACM 
SIGKDD. = Explorations Newsletter, 2007. 2. sz.  80-83. o. 

10. Digitális holográfi a
Gyímesi, Ferenc – Füzessy, Zoltán – Borbély, Vencel – Ráczkevi, Béla – Molnár, György – Czitrovszky, Aladár – Nagy, Attila – Molnárka, 

Győző – Lotfi , Abdelhakim – Harmati, István – Szigethy, Dezső: Half-magnitude extensions of resolution and fi eld of view in digital 
holography by scanning and magnifi cation. = Applied Optics, 2009. 31. sz.  6026-6034. o. 

Lotfi , Abdelhakim: Numerical Method for Computer Generated Hologram. = Numerical analysis and applied mathematics, 2007.  351-
355. o. 

Lotfi , Abdelhakim – Molnárka Győző: Háromdimenziós hologram-bevitele és rekonstrukciója párhuzamos és dönthető síkok esetében. 
(Kutatási jelentés) 2007.

Molnárka Győző – Lotfi , Abdelhakim – Nagy Attila – Harmati István: Elrendezés és Eljárás hologramok digitális feldolgozására. (Szolgálati 
szabadalom a BME és a SZE részéről) 2006.

Lotfi , Abdelhakim: Computer Genereted Hologram, ICNAAM. = Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and 
Applied Mathematics. (Kréta, 2006.)  203-207. o.

11. Fuzzy módszerek és alkalmazásaik
Fullér, Róbert – Harmati, István – Mezei, József – Várlaki, Péter: On Possibilistic Correlation Coeffi  cient and Ratio for Fuzzy Numbers. = 

Recent Researches in Artifi cial Intelligence, Knowledge Engineering & Data Bases  : 10th WSEAS International Conference on Artifi cial 
Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. (Cambridge, 2011. febr. 20-22.)  263-268. o. 

Harmati, István: A note on f-weighted possibilistic correlation for identical marginal possibility distributions. = Fuzzy Sets and Systems, 
2011. 1. sz.  106-110. o.

Fullér, Róbert – Harmati, István – Várlaki, Péter: On Possibilistic Correlation Coeffi  cient and Ratio for Triangular Fuzzy Numbers with 
Multiplicative Joint Distribution. = Proceedings of the Eleventh IEEE International Symposium on Computational Intelligence and In-
formatics (CINTI 2010). (Budapest, 2010.)  103-108. o. 

Harmati, István – Rövid, András – Várlaki, Péter: LPV type model of deformational force in vehicle collisions. = Procedings of the IEEE 7th 
International Conference on Computational Cybernetics. (Palma de Mallorca, 2009. nov. 26-29.)  103-108. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Szimuláció és optimalizálás (TÁMOP 4.2.2)
A projekt összefoglalása: A 2009-2011-ig futó projekt célja alapkutatás végzése gyors, korszerű hardvereken alapuló szimulációk kialakí-
tására, komplex fi zikai és termelési rendszerekre. A tanszék feladata párhuzamos programozási módszertanok kidolgozására és a módszer-
tanok alapján szimulációk saját kódokkal való készítésére, fi zikai folyamatok matematikai modellezésére és komplex matematikai modellek 
numerikus elemzésére terjed ki.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A projekt célja olyan alapkutatások végzése, melyek továbbfejlesztésével az ipar, különö-
sen a járműipar, több fontos feladata megoldható lesz.
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, horvathz@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: EU, ESZA, Magyarország, SZE
2. KAUST FIC projekt “Positive numerical solution of diff erential equations” témában
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Nemzetközi kutatói együttműködéssel alapkutatás végzése a projekt témájában, amely 
új publikált eredményeket hoz az alkalmazott matematika területén.
Jellege: K+F
Időtartam: 2010-2013
Témavezető: Dr. Horváth Zoltán PhD. főiskolai tanár, horvathz@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: King Abdullah University of Science and Technology

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. A TÁMOP-4.2.2. konstrukció keretében megvalósuló “Szimuláció és optimalizáció” c. projekt nyitórendezvénye
A konferencia célja: A projekt hivatalos bemutatása.
A konferencia időpontja: 2010. február 25.
Elhangzott előadások száma (db): 4
Hazai résztvevők száma (fő): 40
Külföldi résztvevők száma (fő): 2
Honlap: http://tamop422.sze.hu/ 
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2. MTA VEAB Matematikai Analízis és Alkalmazásai Munkabizottság tudományos konferenciája
A konferencia célja: A régióban dolgozó kutatóknak biztosít találkozási lehetőséget a kutatási tapasztalatok kicserélésére az alkalmazott 
matematika területén.
A konferencia időpontja: 2010. október 8.
Elhangzott előadások száma (db): 8
Hazai résztvevők száma (fő): 17
3. Workshop on Parallel and Accelerated Computing
A konferencia célja: A “Szimuláció és optimalizáció” projekt keretében neves kutatók előadásai a világ leggyorsabb számítógépének meg-
alkotásáról és az atomreaktorokkal kapcsolatos szimulációkról, illetve a szakemberek közös munkája.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 29.
Elhangzott előadások száma (db): 22
Hazai résztvevők száma (fő): 76
Külföldi résztvevők száma (fő): 11
Honlap: http://paracc.tamop422.sze.hu/ 

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. Szeke-
res 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

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 neveléstudomá-
nyok, 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 Kör-
nyezetek 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. Elnyert pályázataink 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. E-learning alapú képzés
Létray Zoltán: E-learning a Széchenyi István Egyetemen = I. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet. (Budapest, 2009. január 

30-31.)  187-192. o.
Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning alapú képzés minőségbiztosításában. = Problémák az oktatás és képzés felnőttkori 

szakaszában. Budapest: Neveléstudományi Egyesület, 2009.  51-56. o. 
Kovács Miklós: Analyzing the effi  ciency of e-learning based distance education. [elhangzott a] BMF TMPK Emlékkonferencián. (Budapest, 

2009. november 3. ) CD-formátumban
Létray Zoltán – Földes Zoltán: Virtuális tanulási környezetek a mérnöktanárképzésben. = II. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanul-

mánykötet. Budapest: ELTE, 2010. 145-149. o.
Kovács Miklós: E-learning és minőség = „Tanulás-tudás-gazdasági sikerek”, avagy A tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményes-

ségében. (Győr, 2010. április 14.) CD-formátumban
2. Projektmenedzsment
3. Web-használat bányászat
Nyéki Lajos: A Coedu távoktatási keretrendszer használatának elemzése. = Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben (szerk. 

Balogh Imre - Horváth Ádám) Budapest: DSGi, 2010.  73-102. o.
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Nyéki Lajos: A web használat elemzésének néhány módszertani problémája. [elhangzott az] SPSS Nyári Iskolán (Veszprém, 2010. július 12.)
4. LMS rendszerek és használata
Nyéki Lajos: Az SPSS Clementine 12.0 alkalmazása távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzésére. = I. Oktatás-Informatikai Kon-

ferencia Tanulmánykötet. (Budapest, 2009. január 30-31.)  220-226. o.
Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának jellemző sajátosságai. [elhangzott a] IX. Országos Neveléstudományi Konferenci-

án. (Veszprém, 2009.) 181 o.
Nyéki Lajos: Analysing LMS Usage of Distance Learning Students. [elhangzott a] BME LOGOS Open Conference című konferencián (Bu-

dapest, 2009. január 20.)
Nyéki Lajos: LMS usage mining in distance education. [elhangzott a] BMF TMPK Emlékkonferencián. (Budapest, 2009. november 3. ) 

CD-formátumban
5. Képzők képzése, módszertani képzés, menedzsmentképzés, tréningek
Mészáros Attila: Multidiszciplináris szemléletű képzések a felsőoktatásban dolgozók számára. [elhangzott a] IX. Országos Neveléstudomá-

nyi Konferencián. (Veszprém, 2009.) 
6. Korszerű oktatás, módszertani fejlesztés
Létray Zoltán: Functional model for vocational training design. [elhangzott a] BMF TMPK Emlékkonferencián. (Budapest, 2009. novem-

ber 3. ) CD-formátumban
Létray Zoltán: Multidiszciplináris modell a szakképzés tervezéséhez. [elhangzott a] IX. Országos Neveléstudományi Konferencián. (Veszp-

rém, 2009.) 170. o.
Földes Zoltán: Tanítás vagy tanulásirányítás? = Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában. Budapest: Neveléstudományi Egye-

sület, 2009.  57-64. o. 
Nagy Tamás: Motivációs és megértést segítő eljárás a mérnöktanár hallgatók pedagógiai gyakorlatain. [elhangzott a] BMF TMPK Emlék-

konferencián. (Budapest, 2009. november 3. ) CD-formátumban
Mészáros Attila – Baróti Enikő: Új pedagógiai módszerek bevezetése a Széchenyi István Egyetemen. = X. Neveléstudományi Konferencia 

kiadványkötet.  Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2010.  141. o.
7. Élethosszig tartó tanulás
Létray Zoltán: Hallgatóink felkészítése a Lifelong-learning technológiákra. = „Tanulás-tudás-gazdasági sikerek”, avagy A tudásmenedzs-

ment szerepe a gazdaság eredményességében. (Győr, 2010. április 14.) CD-formátumban 
Létray Zoltán – Kóczy T. László: Preparing Students for Lifelong Learning Technologies at Széchenyi István University. [elhangzott az] 

„ICEE-2010” Konferencián (Gliwice, 2010. július 18-22.)

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. BME APPI EPT projekt (2006-2010)
A projekt összefoglalása: A projekt feladatai közé tartozik a web log elemzés, a modellkészítés, és a statisztikai feldolgozás is.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Coedu e-learning keretrendszer használatának elemzése.
Időtartam: 2006-2010
Témavezető: Dr. Nyéki Lajos PhD. egyetemi docens, nyeki@sze.hu
2. TAMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0007 Speciális járműgyártási szakirány (Automobil Produktion) részleges német nyelvű digitális techni-
kára alapozott korszerű tananyagának kidolgozása a gépészmérnök BSc képzés keretén belül, járműipari igényekre alapozva
A projekt összefoglalása: A tanszék elsődleges feladatai közé tartozik a tananyagok fejlesztésében való módszertani segítségnyújtás, tré-
ningek tartása, és projektmenedzsment.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A mesterszakokon folyó tantárgyak tananyag fejlesztése és módszertani továbbképzés, 
összhangban a Bologna-konform lineáris képzés stratégiájával.
Jellege: Oktatási
Időtartam: 2010-2011
A projektben való részvétel típusa: konzorcium vezető
Témavezető: Jósvai János egyetemi adjunktus, josvai@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: NFU-ESZA
3. TAMOP-4.1.2-08/1/C-2009-0010 Kompetencia-alapú felsőoktatás elektronikus tanulási környezetben a Széchenyi István Egyetemen
A projekt összefoglalása: A tanszék feladata a projektben többek között tananyag-fejlesztési és módszertani kompetenciák fejlesztése, 
tutori, mentori feladatok gyakorlati alkalmazása, valamint módszertani és konfl iktuskezelési tréningek tartása.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A célcsoport számára e-tananyagfejlesztési, nem formális tanulásirányítási és konfl ik-
tuskezelési módszerek elsajátítása.
Jellege: Oktatási
Időtartam: 2009-2011
A projektben való részvétel típusa: egyéni pályázó
Témavezető: Dr. Földes Zoltán főiskolai docens, foldes@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: NFU-ESZA
4. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0013 Részlegesen idegen nyelvű, digitális tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudo-
mányi Karának mesterszakjain
Jellege: oktatási
Időtartam: 2010-2011
A projektben való részvétel típusa: egyéni pályázó
Témavezető: Dr. Kovács János PhD. egyetemi docens, kovacs@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: NFU-ESZA
5. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0060 Iskolapadból a menedzseri székbe komplex képzés a nyugat-dunántúli régióban
Jellege: oktatási
Időtartam: 2010-2011
A projektben való részvétel típusa: egyéni pályázó
Témavezető: Dr. Bencsik Andrea CSc. egyetemi docens, bencsika@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: NFU-ESZA    
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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. habil 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. egye-
temi 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

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 okta-
tása, 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);
• antennák tesztelése, vizsgálata;
•  mérési elrendezések és módszerek fejlesztése a 30 MHz alatti digitális rádióműsorszórási rendszer átviteli tulajdonságainak vizs-

gálatára;
• elméleti elektrodinamikai vizsgálatok, elektromágneses terek szimulációja, modellezése;
• a digitális műsorszóró rendszerek témakörben digitális modulációk, oktatási módszerek, tananyagok kidolgozása;
• „digitális átállás” műszaki területét érintő tanácsadás.

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;
• 3D TV bevezetésének lehetőségei, feladatai;
• kommunikációs rendszerek modellezése és szimulációja;
•  új 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;
•  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-csökken-

tő tömörítési eljárásokat;
• a digitális hang- és képkódolási eljárások minőségi vizsgálatai.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Szabványosítás, vállalati szabványok készítése
2. Információ-kommunikáció és szabályozáselmélet
3. Intelligens épületek
4. Különleges csoportok szakirányú továbbképzése
5. Topológiai struktúrák analízise fraktálanalízis, wavelet analízis
Mojzes, I. – Dominkovics, Cs. – Harsányi, G. – Nagy, Sz. – Pipek, J. – Dobos, L.: Heat treatment parameters eff ecting the fractal dimensions 

of AuGe metallization on GaAs. = Applied Physics Letters, 2007.  91-98. o.
Schuszter, M. –  Dobos, L. – Demcu, K. A. – Nagy, S. – Mojzes I.: Analysis of morphology changes of heat treated metallization of compound 

semiconductors by the fast wavelet-transform based on B-Spline. = Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2007. 2241-2244. o. 
Nemcsics, Á. – Nagy, Sz. – Mojzes, I. – Schwedhelm, R. – Woedtke, S. – Adelung, R. – Kipp, L.: Investigation of the surface morphology on 

epitaxially grown fullerene structures. = Vacuum, 2010. 1. sz.  152-154. o. 
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Varga, B. – Molnár, L. M. – Nagy, Sz. – Mojzes, I.: Fractal properties of AlGeNi layers on GaAs surfaces. = Vacuum, 2010. 1. sz.  251-253. o. 
Varga, B. – Ürmös, A. – Nagy, Sz. – Mojzes, I.: Fractal properties of gold, palladium and gold–palladium thin fi lms on InP. = Vacuum, 2010. 

1. sz.  247-250. o. 
6. Infokommunikációs rendszerek modellezése és szimulációja
Lencse, Gábor – Varga, A.: “Performance Prediction of Conservative Parallel Discrete Event Simulation”. = Proceedings of the 2010 Indust-

rial Simulation Conference (ISC’2010) (Budapest, 2010. június 7-9.) Budapest: EUROSIS-ETI, 2010.  214-219. o.
Muka, L. – Lencse, Gábor: “Improving the Spatial Distribution Algorithm of the Traffi  c-Flow Analysis”. = Acta Technica Jaurinensis, 2010. 

2. sz.  161-173. o.
Lencse, Gábor – Muka, L.: “Entity Flow-phase Analysis for Fast Performance Estimation of Organisational Process Systems”. = Acta Tech-

nica Jaurinensis, 2010. 2. sz.  207-220. o.
7. Numerikus térszimuláció
Kuczmann, Miklós – Iványi, Amália: Th e Finite Element Method in Magnetics. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008.  308 o.
Kuczmann Miklós: A hiszterezis karakterisztikávalval jellemzett rendszerek és a numerikus térszámítás kapcsolata. (Habilitációs 

 disszertáció) Győr: SzE, 2011.  138 o.
Kuczmann, Miklós: Using the Newton–Raphson Method in the Polarization Technique to Solve Nonlinear Static Magnetic Field Problems. 

= IEEE Transactions on Magnetism, 2010. 3. sz.  875-879. o.
Kuczmann, Miklós: Measurement and Simulation of Vector Hysteresis Characteristics. = IEEE Transactions on Magnetism, 2009. 11. sz.  

5188-5191. o. 
Marcsa, D. – Kuczmann, Miklós: Comparison of the A* – A and T,Φ – Φ Formulations for the 2D Analysis of Solid-Rotor Induction Ma-

chines. =IEEE Transactions on Magnetism, 2009. 9. sz.  3329-3333. o.
8. Mérőberendezések és módszerek, eljárások
Nagy, Sz. – Fehér, A. – Kuczmann, Miklós: Equipments for measuring shielding eff ectiveness of small samples. = [elhangzott az ] IEEE 

Symposium on Embedded EMC konferencián. (Rouen, 2007. október 18-19.)
Fehér, A. – Kuczmann, Miklós: Simulation of a Conical Dipole Antenna and Measuring in Full Anechoic Chamber. = Proceedings of the 

13th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering and European TEAM Workshop. (Graz, 
2008. szeptember 21-24.) CD-formátumban

Pólik, Z. – Kuczmann, Miklós: Finite Element Simulation and Development of a Radio Frequency Inductor. = Pollack Periodica, 2009. 2. 
sz.   25-36. o.

9. Akusztikai vizsgálatok
Wersényi, György: HRTFs in Human Localization : Measurement, Spectral Evaluation and Practical Use in Virtaul Audio Environment. 

(PhD doktori értekezés) Coottbus: Brandenburgische Technische Universitaet, 2002. 
Wersényi, György: HRTFs in Human Localization : Measurement, Spectral Evaluation and Practical Use in Virtaul Audio Environment. 

Budapest: Szerző, 2002.  187 o.
Wersényi, György: Eff ect of Emulated Head-Tracking for Reducing Localization Errors in Virtual Audio Simulation. = IEEE Transactions 

on Audio, Speech and Language Processing (ASLP), 2009. 2. sz.  247-252. o.
10. Digitális többsávos hangrögzítés

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. OTKA K75711 Számítási intelligencia algoritmusok, rendszerek és modellek
A projekt összefoglalása: A 2009-től 2012-ig tartó kutatási projekt fuzzy szabálybázisos modellekre irányul és különböző intelligens mód-
szerek segítségével történő tanuló algoritmusokkal foglalkozik.
Időtartam: 2009-2012
Témavezető: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu
2. TÉT CZ-13/08 Nagy rendszerek modellbonyolultsága (Nagy fuzzy szabály alapú rendszerek és neurális hálózatok modellbonyolultsága)
A projekt összefoglalása: 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.
Időtartam: 2009-2010
Témavezető: Prof. Dr. Kóczy T. László DSc. egyetemi tanár, koczy@sze.hu
3. Adattovábbítás DVB-T rendszeren
A projekt összefoglalása: A 2008-2010-ig futó projekt célja a DVB-T set-top-boxok konfi gurálása és azok programjának frissítése. A tan-
szék projektfeladata a műszaki lehetőségek feltárása, rendszerterv összeállítása, valamint működő szolgáltatás létrehozása.
Időtartam: 2008-2010
Témavezető: Dr. Borbély Gábor CSc. egyetemi docens, borbely@sze.hu
4. OTKA PD 73242 posztdoktori pályázat
A projekt összefoglalása: A projekt célja a hiszterézis jelenségének modellezése és numerikus térszimulációba történő illesztése.
Időtartam: 2008-2010
Témavezető: Dr. habil Kuczmann Miklós PhD. egyetemi docens, kuczmann@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: OTKA
5. Spektrum menedzsment, digitális átállás
A projekt összefoglalása: ITU-D Regional Development Forum for the Africa Region: “Modern Spectrum Management and Transition 
from Analogue to Digital Broadcasting - Trends and Technologies” Banjul (Gambia)
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: DTTV technológiák műszaki értékelése, a digitális átállás segítése
Jellege: tanácsadás
Időtartam: 2010. július 14-16.
A projektben való részvétel típusa: szakértő
Témavezető: Vári Péter egyetemi adjunktus, varip@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: ITU, SZE
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6. Transition from Analogue to Digital Broadcasting for Countries in the Caribbean Region (Trinidad & Tobago, Jamaica)
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: DTTV technológiák műszaki értékelése, a digitális átállás segítése
Jellege: tanácsadás
Időtartam: 2010. november 29. -  december 3.
A projektben való részvétel típusa: szakértő
Témavezető: Vári Péter egyetemi adjunktus, varip@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: ITU

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. A televíziózás új dimenziója - a 3D TV
A konferencia célja: Az előadók a “mindent a szemnek” elvét követve élőben bemutatták különböző megoldásaikat a konferencia részt-
vevői számára. Betekintést nyerhetünk a különböző szemüvegek használatát igénylő, illetve a holografi kus technológiák alkalmazásának 
rejtelmeibe is. Az eltérő műszaki megoldások elterjedéséről vázolnak jövőképet az egyes nemzetközi gyártók.
A konferencia időpontja: 2010. december 9.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Távközlési tanszék
Elhangzott előadások száma (db): 10
Hazai résztvevők száma (fő): 52
Külföldi résztvevők száma (fő): 10
Honlap: http://3d.tilb.sze.hu/program.html
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Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar

Dékán: Prof. Dr. Józsa László CSc. egyetemi tanár
Kapcsolat: E-mail: jozsal@sze.hu
 Telefon: (96) 503-487

GAZDASÁGI ELEMZÉSEK TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Szalka Éva PhD. egyetemi docens
A tanszék 2010. április 1-jén alakult a Dr. Rech-
nitzer János által vezetett Regionális-tudományi és 
Közpolitikai Tanszék egy részének és a Dr. Solt Ka-
talin által vezetett Gazdálkodástudományi Tanszék 
egy részének az összevonásából.

Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: szeva@sze.hu
Telefon: (96) 613-597
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. hall-
gató, 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

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Makrogazdasági folyamatok elemzése
2. Pénzügyi tervezés, elemzés
3. Piac-elemzés
4. Viselkedési pénzügyek
5. Pénzügyi tervezés, elemzés
6. Önkormányzati pénzügyek, közösségi gazdaságtan
Kovács Gábor: Önkormányzati hitelválság? = „Hitel, világ, stádium” c. konferencia, konferenciakötet. Sopron: NymE KGK, 2010 (meg-

jelenés alatt)
Kovács, Gábor – Lados, Mihály: Th e Eff ect of the Financial Crisis on Local Government Finance in Hungary = Public Administration in 

Times of Crisis : Conference Proceedings. Bratislava: NISPAcee, 2010. (megjelenés alatt)
Kovács, Gábor: Municipal Bond Market in Hungary : Constrains and Chances. = Adrew EUGEO-papers. Ryder – Jan Bucek (eds.) Bratis-

lava: Geografi ka, 2010. (megjelenés alatt)
Kovács Gábor: A magyarországi helyi önkormányzatok hitelfi nanszírozása a válság tükrében. = „Válság közben, fellendülés előtt” : A 2010. 

június 1-i Kautz Gyula konferencia válogatott tanulmányai. Győr: SzE, 2011.  o.
7. Vállalatértékelés, projektelemzés
8. Nemzetközi számviteli sztenderdek befogadásának korlátai az Európai Unióban
Tóth Árpád: A nemzetközi számviteli standardok lehetséges hatásai a magyarországi kis- és középvállalkozások szabályozására. = Útkeresés 

a gazdasági válság nyomán : V. KHEOPS Tudományos konferencia, Mór: KHEOPS, 2010.   5-15. o.
9. A nemzetközi számviteli előírások alkalmazásának minőségi eltérései különböző európai országokban
Tóth Árpád: Számviteli integrációs lehetőségek vizsgálata a közép-európai régióban. = VEAB Konferencia, Komárom, 2010.
Tóth Árpád: Nemzetközi számviteli integrációs lehetőségek a KKV szektorban. = „Válság közben, fellendülés előtt” : A 2010. június 1-i 

Kautz Gyula konferencia válogatott tanulmányai. Győr: SzE, 2011.  o.
10. Nonprofi t szervezetek gazdálkodása, valamint a társadalomban és a gazdaságban betöltött szerepük vizsgálata
Kulcsszavak: nonprofi t szektor, civil társadalom, adományozás, önkéntesség
Reisinger Adrienn: Településfejlesztő nonprofi t szervezetek tevékenységének jelentősége a helyi fejlesztésben. = Politikai régió – Régiópo-

litika. (szerk. Benkő Péter) Budapest: Deák, 2010.  225–241. o.
Reisinger, Adrienn: Th e role of the civil/nonprofi t organizations in building local democracies. = RSA Conference Paper. (Teljes szöveg: 

http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs/papers/Reisinger.pdf) 
Reisinger Adrienn: Civil szervezetek és a civil elit szerepe a társadalmi folyamatokban. = Tér és társadalom, 2010. 2. sz.  107–119. o. 
Reisinger Adrienn: Településfejlesztő nonprofi t szervezetek kapcsolati hálója a nyugat-dunántúli térségben végzett kutatásom alapján. = 20 

évesek az önkormányzatok : Születésnap vagy halotti tor? (szerk. Kákai Viktor). Pécs: Publikon, 2010.  617–626. o. 



63

Reisinger Adrienn: Részvételi eszközök a helyi fejlesztésben a településfejlesztő nonprofi t szervezetek vizsgálata alapján. = Évkönyv 2010: 
„Félidőben” a Közép-Európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája, 
IV. kötet. (szerk. Buday-Sántha Attila et al.) Pécs: PTE KtK, 2010.  100–116. o.

11. Távolságok és terek elemzési módszerei, többdimenziós skálázás, kétdimenziós regresszió
Kulcsszavak: többdimenziós skálázás, kétdimenziós regresszió, hálózati hányados, időtér, költségtér, nemeuklidészi terek
Dusek Tamás: A vasúthálózat 2009. évi változásának hatása a vasúti elérhetőségre. = Területi Statisztika, 2010. 50. sz.  616-629. o. 
Dusek, Tamás: Comparison of air, road, time and cost distances in Hungary. = 50th Congress of the European Regional Science Associa-

tion, Jönköping. p. 13. 
Dusek Tamás: A vasúti hálózat csökkentésének hatása a makroregionális elérhetőségre. = Útkeresés a gazdasági válság nyomán : V. KHE-

OPS Tudományos konferencia, Mór: KHEOPS, 2010.  177-183. o.
12. Területi árelmélet
Kulcsszavak: maastrichti konvergencia-kritériumok, vásárlóerő paritás, területi árkülönbségek, árszínvonal-számítás módszertana
Dusek Tamás: A maastrichti konvergenciakritériumok elméleti indokolatlansága. = A tudomány felelőssége a gazdasági válságban : IV. 

KHEOPS Tudományos Konferencia. Mór: KHEOPS, 2009.  14-20. o.
Dusek, Tamás – Budaházy, György: Regional price diff erences in Hungary. – 48th Congress of the European Regional Science Association, 

Liverpool. p. 10.
Dusek Tamás: Területi árkülönbségek Magyarországon. = IV. Európai kihívások Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szeged: SZTE, 

2007.  121-124. o.
Dusek Tamás: Vásárlóerőparitások, területi árkülönbségek, sörárak. – Comitatus, 2008. 1. sz.  73-82. o.
Dusek Tamás – Szalka Éva: Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon. = Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. (szerk. 

Lengyel Imre – Lukovics Miklós). Szeged: JATEPress, 2008.  235-247. o.
13. Főiskolai-egyetemi hallgatók vállalkozói magatartása
Kulcsszavak: hallgatók vállalkozói attitűdje, induló hallgatói vállalkozások
Farkas Szilveszter: Hallgatói vállalkozások indításának pénzügyi támogatása. = Vállalkozás és Innováció, 2010. 1. sz.  53–63. o.
Farkas Szilveszter – Kovács Norbert: Egyetemi és főiskolai hallgatók vállalkozói aktivitása Magyarországon. = MEB 201 : 8th International 

Conference on Management, Enterprise and Benchmarking.  277–287. o. 

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Servey (GUESSS Project)
A projekt összefoglalása: A nemzetközi kutatási program az egyetemi-főiskolai hallgatók vállalkozási készségével és aktivitásával foglal-
kozik. Magyarország 2006-ban kapcsolódott be a projektbe, a Széchenyi István Egyetem hallgatói 2006-ban és 2008-ban töltöttek ki online 
kérdőívet. 2010-ben a nemzetközi kutatási jelentés fordítása és a magyarországi adatok feldolgozása történt meg. A tanszéki kutatás a felső-
oktatási intézmények által nyújtott támogatási formák jelentőségét elemezte.
Időtartam: 2010
Témavezető: Dr. Farkas Szilveszter PhD. egyetemi docens, farkassz@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Széchenyi István Egyetem
2. Távolságok és terek a közgazdaságtanban
A projekt összefoglalása: A korábbi kutatásokon alapuló kutatás célkitűzése annak szisztematikus vizsgálata, hogy az egyes közgazdasági 
modellek milyen távolság és térfogalmakat használnak és ennek milyen jelentősége van az elméletek használhatóságára, érvényességére 
vonatkozóan. Egyes résztémákat tanulmányok és konferencia előadások formájában is lehet tárgyalni, továbbá a végső cél egy folyamatosan 
írt és a kutatás végére összeállított összefoglaló elmélettörténeti, elméleti és módszertani monográfi a kiadása. A különféle idő- és költségtá-
volságok alapján generált gazdasági terekben jellemzően nem érvényesülnek a metrikus terek axiómái, amire egyrészt az elméleti modellek 
alkotása során szükséges tekintettel lenni, másrészt különféle mutatókkal jellemezni lehet a metrikus terekhez képesti eltérés mértékét. A 
távolságtípusok és a különféle terek geometriai jellemzőinek bemutatásán kívül a fontosabb résztémaköröknek a nemzetközi gazdaságtan, 
a regionális gazdaságtan, az új gazdaságföldrajz és egyes további közgazdasági iskolák és elméletek távolság- és térértelmezései, a térér-
telmezéseknek a modellek érvényesésségére, hatókörére való hatásának vizsgálata tekinthetők. A kutatás eredményeinek révén mélyebb 
betekintést nyerhetünk a területi folyamatokba és összefüggésekbe is.
Jellege: K+F
Időtartam: 2010-2012
Témavezető: Dr. Dusek Tamás PhD. egyetemi docens, dusekt@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: OTKA

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. A biztosítási piac mérése és elemzése
Időtartama: 2010-ig
A szervezeti egység által végzett feladatok: Elméleti elemzés, adatelemzés, modellezés
Kapcsolódás céghez/intézményhez: Gazdasági Versenyhivatal (GVH)
2. Pénzügyi tervezés és elemzés, scenario analízis, új projekt megvalósíthatósága pénzügyi oldalról
Időtartama: 2010-ig
A szervezeti egység által végzett feladatok: Cégérték és az ágazat vizsgálata
Kapcsolódás céghez/intézményhez: ILSA - Nemzetközi Lean Sigma Szövetség
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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 gazdasági tanár, Dr. 
Keller Veronika PhD. egyetemi adjunktus, Eisingerné Balassa Boglárka gazdasági tanár, Dr. Hofer Mara PhD. megbízott egyetemi oktató, 
Dr. Huszka Péter PhD. egyetemi docens, Sólyom Andrea PhD. hallgató. 
A képen nem szerepel: Dr. Bencsik Andrea CSc. egyetemi tanár, Dr. Deli-Gray Zsuzsa Orsolya PhD. egyetemi docens, Dr. Dernóczi-Polyák 
Adrienn PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Élő Gábor PhD. egyetemi docens, Dr. Makkos-Káldi Judit PhD. egyetemi adjunktus, Dr. Papp Ilona 
PhD. egyetemi docens, Szőrös Krisztina gazdasági tanár, Dr. Tárkányi Eszter PhD. egyetemi tanársegéd, Németh Szilárd PhD. hallgató

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának dékánja a tanszék vezetésével 2004 januárjától Prof. Dr. Józsa László 
CSc. egyetemi 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 főbb kutatási területei a következők:

• A kutatási tevékenység erősítése, a tanszék nemzetközi és hazai publikációs teljesítményének fokozása.
• Az oktatás tartalmi korszerűsítése, a kiscsoportos foglalkozások számának bővítése.
•  Filozófi ánk az üzleti ismeretek, ezen belül az általános marketing és menedzsment ismeretek alapozó jellegének erősítésével pár-

huzamosan a specifi kus és szintetizáló ismeretek fejlesztése és a gyakorlatorientált oktatás. Ennek érdekében tantárgyi kínálatun-
kat részben szűkíteni, részben pedig célirányosan továbbfejleszteni szükséges. Az oktató- és kutatómunka innovációjával fő cél a 
hallgatók tudásának gyarapítása és az egyetemen kibocsátott diplomák értékének növelése.

•  A tanszékhez tartozik az Információs Társadalom Oktató- és Kutatóközpont, melynek tevékenysége a jelen kiadványban önállóan 
szerepel.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Kis- és középvállalatok marketingstratégiája
Józsa, László- Moutinho, Luiz: Marketingstratégia, 2005
2. Fogyasztó elégedettségi vizsgálat a közszektorban
Józsa, László – Ercsey, Ida: Th e measurement of the consumer satisfaction at the public utility services. = 5th Congress of the Public and 

Non-lucrative Marketing International Associaton.  Cluj-Napoca, 2006.  198-209. o.
Ercsey, Ida – Józsa, László: Th e measurement of the consumer satisfaction at Hungarian Post, POSTPOINT 2007: 6th International Scien-

tifi c Conference. 2007  85-95. o.
Ercsey, Ida – Józsa, László: Th e Service Guarantees Aff ect on the Reliability and the Confi dence in the Case of Public Utility Services Szeged, 

2008.  1-15. o.
Ercsey, Ida: Th e service guarantees aff ect on customers’ evaluation of the public utility services. 7th International Congress Marketing 

Trends, 2008.
Ercsey, Ida – Józsa, László: Th e Examination of the Consumer Satisfaction in the Urban Public Transport. = Australia and New Zealand 

Marketing Academy Conference (ANZMAC), Sustainable Management and Marketing Conference.  Melbourne: Monash University 
Business and Economics Department of Marketing, 2009. CD publication

3. Fogyasztói magatartás vizsgálat
Kulcsszavak: színek marketingje, fogyasztói magatartás, bioélelmiszer fogyasztás, táplálkozási marketing
Huszka, Péter: Food Consumption Habits and their Change in Hungary between 2004-2009 in Particular Consideration for Crisis in 2008. = 

„Education - Science – Society” : 1st International Scientifi c Conference. Komárno: Selye János University, 2009.  725-736. o.
Káldi Judit - Huszka Péter: Fogyasztói szokások és attitűdök vizsgálata a dohányzó fi atalok körében. [elhangzott a] Conference of Marketing 

Teachers című konferencián (Budapest, 2010. aug. 26-27.)
Huszka Péter – Káldi Judit: Merre tovább hazai fogyasztó, avagy Néhány alapélelmiszer fogyasztásának lehetséges tendenciái. [elhangzott 

a] XXXIII. Óvári Tudományos Napokon. (Mosonmagyaróvár, 2010. október 7.)
Huszka Péter: Növekvő ásványvízfogyasztás, avagy A hazai lakosság ásványvíz-fogyasztói magatartásának változása. [elhangzott a] XIV. 

Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencián.  (Győr, 2010. október)
Józsa, László – Hofer, Mara – Varsányi, Judit: Marketing Research, Serving for a Growing Consumption of Organic Foods in Hungary. 

Th essaloniki: South-East European Research Centre, 2008.  216-230. o. 
Hofer Mária – Varsányi Judit: Valuation of University and College Students on Organic Food Consumption. = „Ifj úsági jövőképek és élet-

stratégiák globalizálódott korunkban” (szerk. Beszteri Béla) Komárom: MTA VEAB, 2007.  14-25. o. 
Gombos, Szandra: Word-of-mouth, is it Enough? : Marketingcommunication of an Underground Music Festival. = „Új marketing világ-

rend” konferenciakiadvány (szerk. Csépe Andrea) Budapest: MOK, 2010   CD publication
4. Marketingkommunikáció a kereskedelmi szektorban
Kulcsszavak: nagykereskedelem, kiskereskedelem, PR, reklám, trendek
Józsa, László – Insch, A. – Krisjanous, J.-Fam, K.: Beliefs about Advertising in China: Empirical Evidence from Hong Kong and Shanghai 

Consumers. = Journal of Consumer Marketing, 2010, 7. sz.  594-603. o.



65

Józsa, László – Keller, Veronika: Analyzing Active Proneness of Small Shop’s Consumers. = 38th EMAC Conference Proceedings. Nantes, 
2009.  1-7. o.

Józsa, László –  Keller, Veronika: Are small grocery store chains successful in Hungary? : Th e results of an empirical study. = Recent Advan-
ces in Retailing and Services Science, 2009.  1-11. o.

Józsa László – Keller Veronika: A kisbolt-lánchoz tartozás hatékonyságának megítélése az élelmiszerkereskedelemben egy feltáró jellegű 
kutatás tapasztalatai alapján. = VII. Nemzetközi Konferencia. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2009.  6-13. o.

5. Új generációs oktatási módszerek kutatása, fejlesztése
Kulcsszavak: információs társadalom, csoportos oktatás
Konczosné Szombathelyi Márta: Az LLL iránti igény elemzése egy statisztikai adatbázis alapján. = „Szellemi tőke mint versenyelőny, avagy A 

tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben”. Budapest:  Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010.  336-345. o.
Konczosné Szombathelyi, Márta: Characteristics of supplay and demand for services of training companies by an Eastern-European example. 

= Proceedings of 17th international conference on Recent Advances in Retailing and Services Science Conference, 2010.  1-9. o.
6. Tudásmenedzsment, szervezeti tanulás
Kulcsszavak: tudásmenedzsment, szervezeti tanulás, tanulási stratégiák, tudásmegosztás, tudásátadás, tanulást támogató szervezeti kultúra
Bencsik, Andrea: A tudásmenedzsment emberi oldala. Miskolc: Z-Press, 2009.  269 o.
Sólyom, Andrea – Bencsik, Andrea: What Will Be Revealed on the Road to Recovery from the Economic Crisis? [elhangzott a] 25th Anniversary 

Workshop on Strategic Human Resource Management Conference című konferncián, (Barcelona, 2010. április 19-20.)  Online publication
Polyák, Zoltánné – Lőre, Vendel: Die Bedeutung des Wissens bei schlowakiscen und ungarischen Klein- und Mittelunternehmen. = Pro-

ceedings of Conference Ekonomika, Financie, a Manazment Podniku – ROK 2009. Bratislava: Fakulty Podnikového Manazmentsu EU 
V Bratislave, 2009.  CD publication

Lőre Vendel: A tudás szerepe a vállalati stratégiában. Egy szintetizáló keretmodell = „Tanulás, tudás, gazdasági sikerek” avagy A tudásme-
nedzsment szerepe a gazdaság eredményességében konferencia. Győr: SzE, 2010.  207- 211. o. CD-kiadvány

Bencsik, Andrea – Lőre, Vendel – Marosi, Ildikó: From Individual Memory to Organizational Memory. [elhangzott a] WASET Interna-
tional Conference on Intelligent Systems and Technologies című konferencián (Singapore, 2009. aug. 26-28. ) = Proceedings of World 
Academy of Science, Engineering and Technology Part 1. WASET, 2010.  1-6. o. 

7. Szellemi tőke mérése
Kulcsszavak: szellemi tőke, pénzügyi mérés, scorecard módszerek
Lőre Vendel – Bencsik Andrea – Papp Ilona: A szellemi tőke értéke a pénzügyi válság tükrében. = Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai 

válság és Magyarország. Komárom: MTA VEAB, 2009. 
Bencsik, Andrea – Lőre, Vendel – Marosi, Ildikó: Small and Silly? or Privat Pitfall of Small and Medium-Sized Enterprises. [elhangzott az] 

International Conference on Knowledge Management című konferencián (Dubai, 2009. január) = Proceedings of World Academy of 
Science, Engineering and Technology. WASET, 2009.  482-488. o.  CD formátumban

Papp Ilona – Lőre Vendel: A tudástőke mint kisvállalati versenyképességi forrás. [elhangzott a] XI. Nemzetközi Tudományos Napokon 
(Gyöngyös, 2008. március 27-28.) , megjelent a konferenciakiadványban

8. Tudásmegosztás problémái, élethosszig tartó tanulás
Kulcsszavak: tudásmenedzsment, élethosszig tartó tanulás, tanulási stratégiák, tudásmegosztás, life wide learning
Bencsik, Andrea – Lőre, Vendel – Noszkay, Erzsébet – Polyák, Zoltánné: Knowledge Transfer among Young People. = Th e Capital of Intel-

ligence – the Intelligence of Capital. Budapest: Foundation for Information Society, 2009.  149-165. o.
Bencsik, Andrea – Méri, Péter – Noszkay, Erzsébet: How much benefi t lifelong learning off ers for women labour market in Hungary? [el-

hangzott az] International Conference and Workshops on Higher Education Partnership and Innovation című rendezvényen. (Budapest, 
2009. szeptember 7-9.) Budapest: Hungarian Parliament, 2009.  223-233. o. 

Bencsik, Andrea – Trunkos, Ildikó: Economic Changes Demand to Move from Life Long Learning to Life Wide Learning. = “Problems of 
Education in the 21st Century” Recent Issues in Education, 2009

Bencsik Andrea – Trunkos Ildikó: „Öregember nem vénember!” avagy Lehetőségeink, esélyeink az élethosszig tartó tanulásra. = Vezetés-
tudomány, 2010. 10. sz.  27-39. o.

Bencsik, Andrea: From Childhood Imitation Based Studying to a Knowledge Based Society. =  Th e International Journal of Learning, 2010. 
1. sz.  221-241. o. 

9. Az ember, mint legfontosabb erőforrás a vállalati gazdálkodásban
Kulcsszavak: emberi erőforrás, családbarát munkahely, HR
Poór, József – Bencsik, Andrea – Fekete, Iván – Májó, Zoltán: Trend and Tendencies in the Field of Improving the HR – Systems of Hunga-

rian Public Universities. = Review of International Comparative Management, 2009. 1. sz.  61-77. o. 
Bencsik Andrea – Juhász Tímea: A hazai szervezetek családbarát koncepciójának néhány jellemzője egy empirikus kutatás alapján. = Va-

lóság, 2010. 6. sz.  47-53. o. 
Bencsik Andrea – Juhász Tímea: A családbarát foglalkoztatás néhány jellemzője a hazai szervezetekben. = Jelenkori társadalmi és gazdasági 

folyamatok, 2010. 1. sz.  101-105. o.
Bencsik, Andrea – Juhász, Tímea: Family Friendly Concepts and Tools in Diff erent-sized Hungarian Organizations Based on Empirical 

Study. = International Research Journal, Problems & Perspectives in Management, 2010. 1. sz.  71-80. o. 
Bencsik, Andrea – Juhász, Tímea: Empirical Study Concerning Women’s Post-Birth Re-Establishment to the Hungarian Labour Market. = 

Perspectives of Innovations, Economics and Business, 2010. 4. sz.   82-85. o. 
10. Felsőoktatási tudásmenedzsment
Kulcsszavak: egyetem, csoportmunka, tudásmegosztás, stratégia, oktatás
Marosi, Ildikó – Bencsik, Andrea: Comparison of Educational and Organisational Teamwork. = “Problems of Education in the 21st Centu-

ry” Recent Issues in Education, 2009. 13. sz.  74-82. o. 
Bencsik, Andrea – Marosi, Ildikó: Teamwork in Higher Education : Teamwork as a Chance of Success. = Th e International Journal of 

Learning, 2009. 5. sz.  167-174. o. 
Bencsik, Andrea: Students’ Opinion about Teamwork – Eastern versus Western Europe in Comparative Perspective. = European Journal of 

Transnational Studies, 2010. 2. sz.  56-75. o.
Marosi Ildikó – Bencsik Andrea: Csoportok a tanulás házában. [elhangzott az] Intellektualny Kapital Ako Konkurencna Vyhoda Internati-

onal Conference című konferencián (Komarno, 2010. június 19.) Proceedings.  420-432. o.
Bencsik, Andrea – Sólyom, Andrea – Gombos, Szandra: New Way of Managers’ Education in a Word of Complexity. = ”From Higher Edu-

cation to Innovation, Management and Enrepreneurship in a Changing Market”. Budapest, 2010.  209-218. o. 
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11. Idő probléma a logisztikában
Kulcsszavak: szállítási lánc, logisztika, idő
Süle, Edit: Th e Role of Time Factor in Purchase Decisions (ESCP-EAP). [elhangzott az] 8th International Congress of Marketing Trends 

című konferencián (Paris, 2009.) 
Földesi, Péter – Botzheim, János – Süle, Edit: Fuzzy Approach to Utility of Time Factor. = Proceedings of the 4th International Symposium 

on Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 2009.  23-29. o. 
Süle, Edit: Th e Role of Time in the Supply Chain. = Acta Technica Jaurinensis Series Logistica, 2009. 3. sz.  325-337. o.
Földesi, Péter – Süle, Edit: Utility of Time Factor in Logistic Optimization, SOFA 2009. [elhangzott a] 3rd International Workshop on Soft  

Computing Applications rendezvényen. = Szeged ; Arad:  IEEE Computational Intelligence Society, 2009.  207-212. o.
12. Változásmenedzsment
Kulcsszavak: változás, szervezeti változások

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. CURE (Corporate Culture and Regional Embeddedness)
A projekt összefoglalása: Vállalati interjúk, azok dokumentálása, elemzése. Négy alkalommal nemzetközi workshopon való részvétel.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Nyugat-dunántúli régió vállalatainak interjús megkérdezéssel történő felmérése, nem-
zetközi összehasonlítások
Jellege: K+F
Témavezető: Prof. Dr. Losoncz Miklós DSc. egyetemi tanár, losonczbt@t-online.hu
2. A Tudásmenedzsment Központ és a Széchenyi István Egyetem egészének jövőbeli szolgáltatásaihoz kapcsolódó piaci igényfelmérés
A projekt összefoglalása: A Széchenyi István Egyetem műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi szolgáltatásai iránti piaci igényfelmérés
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: 1. Az egyetemi szolgáltatási kínálat feltérképezése, rendszerezése (szolgáltatási lista) 2. 
Vállalati kapcsolattartási adatbázis elkészítése az egyetem eddigi ügyfeleinek, partnereinek körében 3. Szolgáltatási elvárások és igények 
mérését biztosító online kérdőívsablon 4. Szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményeket feltáró személyes interjú sablon 5. Stratégiailag fontos 
ügyfelekkel, partnerekkel készített személyes interjúk 6. Vállalati kérdőívek teljes adatbázisa 7. Összefoglaló tanulmány (elemzések, követ-
keztetések és javaslatok) kidolgozása
Jellege: Infrastruktúra fejlesztési
Témavezető: Dr. Csizmadia Zoltán PhD. egyetemi adjunktus, cszoltan@rkk.hu

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. V. Cégtalálkozó- “Gazdaság változások előtt és után”
A konferencia célja: V. Cégtalálkozót a régió gazdasági életében meghatározónak tekintett üzletembereinek, vállalatvezetőinek és hallgató-
ink képviselőinek részvételével zajlott panelbeszélgetés formájában. A találkozó az új stratégiai válaszokat kereste a bizonytalan gazdasági 
környezetben. A panelbeszélgetés főszereplői kiemelkedő stratégák voltak, akik döntési kompetencia helyzetben vannak.
A konferencia időpontja: 2010. május 5.
Hazai résztvevők száma (fő): 50
Honlap: http://kgk.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=195&limit=1&limitstart=4 
2. Tanulás- tudás- gazdasági sikerek
A konferencia célja: A konferencia fórumot teremtett a menedzsment, a gazdaság különböző területein kutatók, oktatók és gyakorlati 
szakemberek számára, hogy kicseréljék gondolataikat a tudásmenedzsmentről, valamint a terület új eredményeit megvitassák.
A konferencia időpontja: 2010. április 14.
Elhangzott előadások száma (db): 90
Hazai résztvevők száma (fő): 90
Külföldi résztvevők száma (fő): 5
Honlap: http://kgk.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=195&limit=1&limitstart=9 

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
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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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Interkulturális és kultúraközi kommunikáció
Kulcsszavak: interkulturális-, kultúraközi-, kommunikáció, tárgyalások, multinacionális-
Ablonczyné Mihályka, Lívia: Business Communication between People with diff erent Cultural Background. [elhangzott a] Conference of 

the International Journal of Arts and Sciences című konferencián, 121-129. o.  CD formátumban
Tompos, Anikó: Th e challenges of spoken discourse in a multinational work environment. [elhangzott a] DICOEN IV Conference konfe-

rencián (Nottingham, 2007. szeptember 09-12.)
Tompos, Anikó: Towards Fighters? : Changing Attitudes to Negotiations in Hungary. = Conference of the International Journal of Arts and 

Sciences, 2009.  130-134. o. CD-ROM formátumban 
Nádai, Julianna:  International Awareness In Cooperation of Hungarian Universities and Multinational Companies. = Management Hori-

zons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges. CD formáumban
Szőke Júlia: A kulturális tényező szerepe a vállalkozási teljesítmény alakulásában. [elhangzott a] „Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európá-

ban V.” című konferencián (Pécs, 2008. november 20-21.)
2. Szakmai – szervezeti kommunikáció
Ablonczyné Mihályka Lívia – Szőke Júlia: Különböző kulturális háttérrel rendelkező kis- és középvállalatok a Nyugat-dunántúli régióban. 

[elhangzott a] Kultúrák Dialógusa a soknyelvű Európában VII. Nemzetközi Konferencián (Pécs, 2010. október 15-16.) 
Tompos Anikó - Ablonczyné Mihályka Lívia (megjelenés alatt) Kritikus esetek magyar-osztrák viszonylatban. Európaiság, magyarság Kö-

zép-Európába. Nemzetközi tudományos konferencia 
Ablonczy-Mihalyka, Livia - Nádai, Julianna: Cooperation strategies of multicultural management is Hungary. [elhangzott az] 18th Annual 

Conference on Business and Marketing.  3-15. o.
Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó (megjelenés alatt) Osztrák üzleti kultúra magyar szemmel. A szaknyelvi kompetenciafejlesz-

téstől a munkaerőpiacig. X. Jubileumi szaknyelvi konferencia.2010. november 19-20. Budapest. Budapesti Gazdasági Főiskola.
Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó: Kultúrák párbeszéde: vizsgálatok az OPTICOM nemzetközi projekt keretein belül. [elhang-

zott a] „Válság közben, fellendülés előtt” című tudományos konferencián. (Győr. 2010. június 1.)
3. Gazdasági terminológia
Kulcsszavak: gazdasági terminológia, nyelvhasználat
Ablonczyné Mihályka Lívia: A gazdaság szereplőinek nyelvhasználata. = Nyelvelmélet és nyelvhasználat (szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla) 

Budapest: Tinta Kiadó, 2007.  9-15. o.
Ablonczyné Mihályka, Lívia – Ziska-Kiczenko, Katalin: Regional Economics’ Terminology from the Economist’s and the Linguist’s Points 

of view. Szombathely, 2007. 
Ablonczy-Mihályka, Lívia: Political Communication in the Information Society. Issues of Culture and Communication. (szerk. Ablonczy-

Mihályka, Lívia – Glaser, Evelyne – Tompos, Anikó), Győr – Linz, 2007.  7-17. o.
Garai Anna: Nyelvi kreativitás és merész szóképek a social web felületein. Budapest: Corvinus Egyetem, 2009.  

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. OPTICOM (Optimisation of Inter-Cultural Communication & Collaboration) 2009-2011
A projekt összefoglalása: A 2009-2011-ig tartó Creating the Future Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési program cél-
ja az osztrák-magyar határmenti régiók együttműködésének javítása. A gazdasági együttműködés folyamán számos kihívással szembesül-
nek a felek, amelyek között nem elhanyagolhatók a kulturális különbségek okozta problémák.  Innovatív kooperációs- és kommunikációs 
technológiák alkalmazása révén, az interkulturális szempontok fi gyelembevétele mellett a határon átnyúló üzleti kapcsolatok optimalizál-
hatóak, és így az össz-régió versenyképessége növelhető. 
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Az osztrák-magyar határ menti régiók és az ott működő ki- és középvállalkozások kom-
munikációjának és együttműködésének javulása.
Jellege: Creating the Future. Ausztria-Magyarország Hatáton átnyúló Együttműködési program
Időtartam: 2009-2011
A projektben való részvétel típusa: Projektpartner
Témavezető: Ablonczyné Dr. habil Mihályka Lívia PhD. egyetemi docens, ablne@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Európai Unió

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Válság közben, fellendülés előtt (Nyelv és kultúra szekció)
A konferencia célja: A Nemzetközi Kommunikáció Tanszék a ‘Válság közben, fellendülés előtt’ című Kautz emlékkonferencián saját szek-
ciót szervezett ‘Nyelv és kultúra’ címmel. Szekciónk előadói között volt a konferencia egyetlen külföldi előadója, Evelyne Glaser, a Linz-i 
Egyetem Professzor Asszonya.
A konferencia időpontja: 2010. június 1.
Elhangzott előadások száma (a szekcióban) (db): 10
Hazai résztvevők száma (fő): 9
Külföldi résztvevők száma (fő): 1
Honlap: http://kgk.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=264 
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NEMZETKÖZI ÉS ELMÉLETI GAZDASÁGTAN TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Losoncz Miklós 
DSc. egyetemi tanár
A tanszék 2010. április 1-jén alakult a Dr. Solt Ka-
talin átlal vezett Gazdálkodástudományi Tanszék 
egy részének és a Dr. Honvári János által vezetett 
Nemzetközi Tanulmányok Tanszéknek az össze-
vonásából.

Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: losonczbt@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 ad-
junktus, Dr. Sziva Miklósné főiskolai adjunktus, Vaszari Istvánné igazgatási ügyintéző

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 profi ljába 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 kép-
zés mindkét szintjén. E célt szolgálja a tanszék munkatársainak folyamatos önképzése, beleértbe a tudományos fokozatszerzést és a habilitá-
ciót, 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 Eu-
rópai 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: 
huszadik századi gazdaságtörténet, nemzeti kisebbségek, nemzetközi gazdaság, pénz-és tőkepiacok, Európai Unió, közgazdaságtan stb. 

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Transznacionális vállalatok
Lukács Eszter: A transznacionális vállalatok és a munkaerőpiac kapcsolatai. (Doktori értekezés) Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 

2006. 149 o. 
Lukács Eszter: A győri telephelyű transznacionális vállalatok munkaerő-piaci kapcsolatai. = Tudományos Füzetek, 2005. 10. sz.  98-123. o. 
2. Ázsia tanulmányok
Lukács Eszter – Mayer Ádám – Völgyi Katalin: Ázsia Tanulmányok. Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.  195 o.
3. Magyar gazdaság és gazdaságpolitika
4. A globális pénzügyi és gazdasági válság
5. Magyarország és az EU
Losoncz Miklós: Az Európai Unió Rómától Budapestig. 4. jav., bőv. kiad. Tatabánya: TRI-Mester, 2009. 5-339. o. 
Losoncz Miklós: A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai. Tatabánya: TRI-Mester, 2007.  5-267. o. 
Losoncz Miklós: Hungary’s competitiveness in an international comparison - a supply-side. =  Acta Oeconomica, 2004. 2. sz.  201-226. o. 
Losoncz Miklós: A Gazdasági és Monetáris Unió és Magyarország nemzetközi versenyképessége. = Európai Tükör, 2001. 4. sz.  65-85. o. 
6. Komplex vállalati pénzügyi tervezés és elemzés, controlling
Koppány Krisztián: Jegybanki hitelesség és a kamatpolitika határai : Likviditási csapda és defl ációs spirál: elmélet és realitás. (Doktori érte-

kezés) Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Doktori Iskola, 2009. 
Koppány Krisztián: Jegybanki hitelesség és gazdasági stabilitás. = „A tudomány felelőssége gazdasági válságban” : IV. KHEOPS Tudomá-

nyos Konferencia. Mór: KHEOPS, 2009.  72-83. o.
Koppány Krisztián: A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélységének összefüggései stock-fl ow konzisztens endogén pénz mo-

dellben. = Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés [konferenciakötet]. Pécs: PTE, 2005.  242-251. o. 
Koppány Krisztián: A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélységének összefüggései stock-fl ow konzisztens endogén pénz modell-

ben. =  Gazdasági növekedés Magyarországon [konferenciakötet]. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2005. 
Koppány Krisztián: F1. A kockázatkezelés módszertani háttere. = Farkas Szilveszter, Szabó József: A vállalati kockázatkezelési kézikönyve. 

Budapest-Pécs: Dialóg-Campus, 2010.  187-233. o.
7. Ökológiai lábnyom
Szigeti Cecília – Ziskáné Kiczenko Katalin: Irodai ökolábnyom számítás. Győr: SzE, 2008
Győr ökológiai lábnyoma. = Fenntarthatósági Füzetek különszám
Szigeti Cecília – Borzán Anita: Ökológiai lábnyom mutató számítása. Győr, 2010.  8 o.
Kutatás az ökológiai lábnyom ismertségéről. = Fenntarthatósági füzetek 3.  32 o.
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8. Üzleti döntések, folyamatok modellezése
9. Magyar külpolitika
Kulcsszavak: integrációs politika, nemzetpolitika, nemzeti érdek, szomszédságpolitika, nemzetközi kapcsolatok
10. Kisebbségvédelem Európában
Kulcsszavak: nemzet, nacionalizmus, nemzetközi kisebbségvédelem, autonómia, önrendelkezés
Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest: Osiris, 2006.  586 o.
Győri Szabó Róbert: A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Budapest: Gondolat, 2008.  434 o.
11. Regionális gazdaságtan terminológiája
Ziskáné Kiczenko Katalin: Th e Existence of Regional Economics’ Terminology = Ablonczyné Mihályka, Lívia – Glaser, Evelyne – Tompos, 

Anikó: Issues of Culture. Linz ; Győr, 2007.  151-157. o. 
Ziskáné Kiczenko Katalin: Il linguaggio di economia dal punto di vista dell’economista. [elhangzott a] “Langues de spécialité et Femmes-

écrivains la littérature francaise, italienne et hongroise” című konferencián (Veszprém, 2005.)
Ziskáné Kiczenko Katalin: Regional Economics’ Terminology from the Economist’s and the Linguist’s Points of view. = Current trends in 

Terminology, 2007.
Ziskáné Kiczenko Katalin: Terminustévesztések a szaknyelvi produkció folyamán. [elhangzott a] XI. Apáczai-napok Tudományos Konfe-

rencián (Győr, 2007.)

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. XIII. Kautz Konferencia
A konferencia időpontja: 2010. november 17.
A konferencia megszervezésében résztvevő szervezeti egységek megnevezése: Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium
Elhangzott előadások száma (db): 12
Hazai résztvevők száma (fő): 40

REGIONÁLIS-TUDOMÁNYI ÉS KÖZPOLITIKAI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Prof. Dr. Rechnitzer János DSc.
egyetemi tanár

Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: rechnj@sze.hu
Telefon: (96) 503-013
Honlap: http://rkt.sze.hu

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 do-
cens, 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

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 társadalomtu-
dományi 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 bizo-
nyos elemeinek összekapcsolására törekszik a jövőben. A tanszék szakmai kapcsolatai az oktatók egyéni tudományos kötődéseivel jellemez-
hetőek, amelyek szerteágazóak itthon és külföldön.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Terület- és településfejlesztés
Kulcsszavak: terület- és településfejlesztés, helyi kormányzás, önkormányzat, regionalizmus, vidékfejlesztés
Szörényiné Kukorelli Irén: Változó vidék – Sikeres vidék. = Sikeres vidéki térségek. (szerk. Glatz Ferenc). Budapest: MTA Történettudomá-

nyi Intézet: MTA Társadalomkutató Központ, 2010.  33-45. o.
Tóth Péter: Vidéki fejlesztési sikerek az információs társadalom építésében Magyarországon. = Sikeres vidéki térségek. (szerk. Glatz Fe-

renc). Budapest: MTA Történettudományi Intézet: MTA Társadalomkutató Központ, 2010.  175-190. o.
Rechnitzer János: A Duna a magyar területfejlesztésben. Győr: MTA RKK NyUTI, 2009. 59. o.
Tóth Péter – Páthy Ádám: Településfejlesztés az önkormányzatoknál. = Közigazgatási olvasmányok. (szerk. Rechnitzer János) Budapest: 

KSZK, 2007. 181-206. o.
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Páthy Ádám – Edelényi Béla: Település önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatai a nyugat-dunántúli 
régióban. = Tér és Társadalom, 2005. 2. sz., 83-101. o.

2. Lokális- és regionális gazdaságfejlesztés
Kulcsszavak: gazdaságfejlesztés, regionális politika, lokalitás, regionalitás
Csizmadia Zoltán [et. al.]: Innováció a Nyugat-Dunántúlon. Győr; Pécs: MTA RKK, 2008.
Szörényiné Kukorelli, Irén – Momsen, Janet, D.: Gender and rural tourism in Western Hungary. = Eastern European Countyside, 2007. 13. 

sz.  83-96. o.
3. Határ menti kapcsolatok
Kulcsszavak: határ menti kapcsolatok, határ, határon átnyúló régió, határon átnyúló kapcsolatok
Csizmadia Zoltán: Hálózatosodás mint lehetőség. = Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. (szerk. Hardi Tamás – Lados Mi-

hály −Tóth Károly) Győr; Somorja: MTA RKK NyuTI, 2010.  144−154. o.
Hardi Tamás: Térségeink és városaink határon átnyúló kapcsolatrendszerének átalakulása a közelmúltban. = A területi kutatások csomó-

pontjai. (szerk. Barta Györgyi [et al.]) Pécs: MTA RKK, 2010.  291–302. o.
Hardi Tamás: Határ menti térségek, határon átnyúló kapcsolatok. = Közép-Dunántúl. (szerk Szirmai Viktória). Budapest; Pécs: MTA RKK 

: Dialóg Campus, 2010.  109-120. o.
Hardi Tamás: Features of Border Regions, Transborder Co-operation and Movements across the Hungarian–Slovakian Border. = Megat-

rend Review, 2010. 2. sz. 103–118. o.
Rechnitzer János: A Duna a magyar területfejlesztésben. Győr: MTA RKK NyUTI, 2009. 59. o.
4. Nemzeti és regionális innovációs rendszerek, fejlesztésük
Kulcsszavak: innovációs rendszerek, innováció, fejlesztéspolitika
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Innováció és együttműködés: Kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása. Pécs; Győr: MTA RKK, 

2011.  251 o.
Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség: Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. Budapest: Nap-

világ Kiadó, 2009.  254 o. 
Grosz András – Csizmadia Zoltán: Innovációs folyamatok egy régióban és annak struktúrái. = Tér és Társadalom, 2008. 2. sz.  87-102. o.
Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség: az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai. = Szociológiai Szemle, 

2008. 2. sz.  22-56. o.
Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. (szerk: Rechnitzer János – Grosz András) Győr; Pécs: MTA RKK, 2005.  303 o.
5. Gazdasági folyamatok térbeli koncentrációja, klaszteresedés
Kulcsszavak: klaszteresedés, térkapcsolatok, térbeliség, gazdaság, térgazdaság
Grosz András: A szellemi tőke jelentés alkalmazása tudás-intenzív hálózatoknál – a PANAC példájának tanulságai. = „Szellemi tőke mint verseny-

előny, avagy A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben”. Budapest: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010. CD-formátum
Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség: Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. Budapest: Nap-

világ Kiadó, 2009.  254 o. 
6. Kultúra és helyi fejlődés
Kulcsszavak: kultúra és helyi fejlődés, kultúra, elit, helyi társadalom, önkormányzat, közösségfejlesztés, civil szerveződés, civil társadalom
Bugovics Zoltán: Az elitidentitás háttere. = Tér és Társadalom, 2010. 2. sz.  78-99. o.
Csizmadia Zoltán – Páthy Adám: Győri elit és a városfejlődés – a gazdasági és a társadalmi folyamatok megítélése. = Tér és Társadalom, 

2010. 2. sz.  63−93. o.
Szörényiné Kukorelli Irén: Ruralitás, fenntartható vidékfejlesztés és a kultúra és helyi örökség kapcsolata. = Vidéki életmódváltozások a 20. 

században. (szerk. Cseri Miklós – Sári Zsolt) Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2009.  381-387. o.
Szakál Gyula: A győri elit értékrendszere és magatartása az 1870 és az 1945 közötti gazdasági válságok idején. = Tér és Társadalom, 2010. 

2. sz.  31-43. o.
Tóth Péter: Az 1 %-os felajánlások Magyarország öt legnagyobb vidéki városában. = Tér és Társadalom, 2010. 2. sz.  121-135. o.
7. Egyetemi-vállalati együttműködések
Kulcsszavak: egyetemi-vállalati együttműködések, kooperáció, felsőoktatás, spin off ,
Rechnitzer János: A felsőoktatás regionalitása, a régiók és a felsőoktatás. = Egyetemi marketing: Marketing a felsőoktatásban. (szerk. Törő-

csik Mária – Kuráth Gabriella). Pécs: PTE, 2010.  35-49. o.
Kovács Zsolt – Tamándl László – Filep Bálint: Észak-dunántúli vállalkozói elit elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival 

szemben. = Tér és Társadalom, 2010. 2. sz.  93-104. o.
Rechnitzer János – Smahó Melinda: A felsőoktatás szerkezete és együttműködési irányai a Nyugat-Dunántúlon. = A Kárpát-medence régiói 

5. Nyugat-Dunántúl. (szerk. Rechnitzer János) Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2006.  23-71. o.
Unirégió: Egyetemek a határ menti együttműködésben. (szerk. Rechnitzer János – Smahó Melinda) Pécs; Győr: MTA RKK, 2007.  312 o.
Rechnitzer János – Smahó Melinda: A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben. Budapest: MTA KTI, 2005.  83. o.
8. Területi programok és pályázati projektek értékelése

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. A járműipar gazdasági hatása a Nyugat- és Közép- dunántúli régió fejlődésére
A projekt összefoglalása: A kutatás a 2010-2012 közötti időszakban egy TÁMOP program keretében arra vállalkozik, hogy feltárja a jár-
műipar regionális kötődéseit mind a régiók versenyképességére gyakorolt hatásokon keresztül, mind a gazdasági hálózatok szervezésében.
Időtartam: 2010-2012
Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc. egyetemi tanár, rechnj@sze.hu

A tanszék főbb külső megbízásai 2010-ben
1. Local Agenda 21
Megbízás típusa: humán kutatás-fejlesztés
Időtartama: 2010-2011
A szervezeti egység által végzett feladatok: Győr Megyei Jogú Város fenntartható fejlődési stratégiájához (Local Agenda 21) a “Társa-
dalom” tématerület átfogó értékelése, a fenntarthatósági programhoz az azonos témájú fejezet elkészítésében közreműködés. Stratégiai 
dokumentumok elemzése, vizsgálata.
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Kapcsolódás céghez/intézményhez: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Bőhm Antal köszöntése a Magyar Tudomány Ünnepén
A konferencia célja: Tanszékünk oktatója, Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár 2010-ben töltötte be a hetvenedik évét. Születésnapja alkalmából 
tanszékünk munkatársai, egykori és jelenlegi tanítványai, doktorandusz hallgatói, barátai köszöntötték őt a Magyar Tudomány Ünnepén.
A konferencia időpontja: 2010. november 10. 
Elhangzott előadások száma (db): 8
Hazai résztvevők száma (fő): 25

IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONT
Központ-vezető neve:
Dr. Csendes Ferenc PhD. 
egyetemi docens

Központ-vezető 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, Gi-
bicsár 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

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 biztosítja: 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 központ tudományos tevékenysége a nyelvtudományok területére terjed ki: többek közt idegen nyelvi képzési blended oktatási soft ware 
kidolgozásában vesz részt, valamint az e-learning módszerek alkalmazásában is jártas.

A központ főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Idegen nyelvi képzési blended oktatási soft warek kidolgozása
Kulcsszavak: nyelvtudomány, idegen nyelvi képzés, e-learning, szaknyelvi képzés

A központ főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Szaknyelvi fordítások készítése- igény szerint folyamatosan: belső és külső megrendelések
A projekt összefoglalása: A folyamatosan beérkező egyetemi illetve ipari megbízásokkal a cél az integrálódás mind az egyetemi mind a 
régió ipari életének dinamikus fejlődésébe.
Témavezető: Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens, csendesf@sze.hu
2. TAMOP 411
A projekt összefoglalása: 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 alkal-
mazkodás képességének erősítése.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: 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, pedagó-
giai kompetenciáinak, szakmai nyelvtudásának és IKT ismereteinek fejlesztésével, a BSc-MSc képzés színvonalának emelésével, valamint 
az idegen nyelvű oktatás fejlesztésével növelje az intézmény versenyképességét.
Témavezető: Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens, csendesf@sze.hu
3. TAMOP 412
A projekt összefoglalása: Egyetemi oktatók képzésének biztosítása modulok segítségével történik.
Témavezető: Dr. Csendes Ferenc PhD. egyetemi docens, csendesf@sze.hu
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Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Kar

Dékán: Dr. Szalay Gyula CSc. egyetemi docens
Kapcsolat: E-mail: szalaygy@sze.hu
 Telefon: (96) 503-470

ALKOTMÁNYJOGI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI TANSZÉK
Tanszékvezető neve: Prof. Dr. Kukorelli István DSc. 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 DSc. egyetemi 
tanár, Dr. Smuk Péter PhD. egyetemi docens, Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, Dr. Váczi Péter PhD. egyetemi tanársegéd. 
Munkatárs: Dr. Galliné Pataki Kamilla igazgatási ügyintéző

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 terüle-
tén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. Kutatási területeink 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 eu-
rópai kormányzás rendszerében, az összehasonlító alkotmánybíráskodás, a helyi önkormányzatok Európában, valamint a helyi demokrácia.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Parlementi jog, parlamentarizmus
Szente Zoltán: A dualizmuskori Magyarország kormányformájának megítélése a korszak közjogtudományában. = Ünnepi kötet Szalay 

Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára (szerk. Bihari Mihály Patyi András). Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.  524-536. o.
Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Budapest: Atlantisz, 2010.  405 o. Szente Zoltán: A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői 

etikai szabályok elvi alapjai és gyakorlati lehetőségei. = Frusztrációk a parlamentek körül Európában: A parlamentek, a képviselők társa-
dalmi és média-megítélése (szerk. Géczi József Alajos, Karsai József). Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2010.  310-331. o.

Smuk Péter: A politikai zsákmányszerzés alkotmányos korlátai. = Jog, Állam, Politika, 2010. 4.  3-22. o.
2. Magyar alkotmány- és parlamentarizmustörténet 
Kukorelli István – Smuk Péter: A magyar Országgyűlés 1990-2010. Öt parlamenti ciklus története. Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2010.  

248 o.
Smuk Péter: Th e Hungarian Parliament 1990-2010. = Časopis pro právní vědu a praxi (Journal of Jurisprudence and Legal Practice) 2010. 

2. sz. 151-162. o.
Kukorelli István: Az alkotmánymódosítások alkotmánya – egységes szerkezetben. = Közigazgatás-tudományi Közlöny, 2010. 1. sz.  3-6. o.
3. Képviseleti és közvetlen demokrácia
4. Európai integráció hatása a nemzeti alkotmányjogra
5. Jó közigazgatás
6. Választó jog, választási rendszerek
7. Alkotmányjog, választási rendszerek
8. Közigazgatási jog európaizációja
9. Önkormányzatok a többszintű európai kormányzás rendszerében
10. Összehasonlító alkotmánybíráskodás
Szente Zoltán: Th e Use of Foreign Precedents in the Jurisprudence of Hungarian Constitutional Court. = Constitutional Cross-fertilization. 

Th e Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges. (ed. By T Groppi M, C Ponthoreau) Oxford: Hart Publishing, 2010.
11. Helyi önkormányzatok Európában
12. Helyi demokrácia
Kulcsszavak: képviseleti és közvetlen demokrácia

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Ius Publicum Europaeum. Europaisches Verwaltungsrecht.
A projekt összefoglalása: Európai közigazgatási jog.
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Max-Planck-Institute für öff entliches, auslandisches und Völkerrecht, Heidelberg



73

2. Th e Local Government in Europe: Th e ‘Fourth Level’ in the EU Multi-Layered System of Governance
A projekt összefoglalása: Kormányzás az EU tagállamaiban.
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Hull University
3. Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges
A projekt összefoglalása: Nemzetközi kutatási projekt az alkotmánybíráskodásról.
Jellege: K+F
Időtartam: 2008-2011
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: International Association of Constitutional Law
4. Local and Regional Democracy in Estonia
A projekt összefoglalása: Helyi és regionális demokrácia Észtországban.
Időtartam: 2010
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Council of Europe, Strasbourg
5. Citizens’ participation at local and regional level in Europe
A projekt összefoglalása: Közvetlen demokrácia formái az Európai Unió országaiban.
Jellege: K+F
Időtartam: 2010
Témavezető: Dr. habil Szente Zoltán PhD. egyetemi docens, szentez@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Council of Europe, Strasbourg

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis
A konferencia célja: A társtanszékekkel való kapcsolat ápolása.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 20.
Elhangzott előadások száma (db): 7
Hazai résztvevők száma (fő): 7
Honlap: http://www.sze.hu 

BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK TANSZÉK
Tanszékvezető neve: Dr. M. Nyitrai Péter PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége: E-mail: peternyitrai@hotmail.com
 Telefon: (96) 503-477
 Honlap: http://btt.sze.hu

Oktatók: Dr. Bartkó Róbert egyetemi tanársegéd, Dr. Dávid Lilla egyetemi tanársegéd, Dr. Domokos Andrea PhD. egyetemi docens (állo-
mányban 2011. február 1-től), 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

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 igazság-
ügyi 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Egészségügyi büntetőjog
Kovács Gábor –  Németh Imre – Gellér Balázs: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önren-

delkezés elleni bűncselekmények 1. = Büntetőjogi Kodifi káció, 2005. 1. sz.  7-24. o.
Kovács Gábor –  Németh Imre – Gellér Balázs: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önren-

delkezés elleni bűncselekmények 2. = Büntetőjogi Kodifi káció, 2005. 2. sz.  3-24. o.
Kovács Gábor: A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra.  = Opus Magistrale, 2007. (szerk. Sulyok Gábor). Győr, Universitas-

Győr Nonprofi t Kft ., 2007  70-122. o.
Kovács Gábor: A kábítószer-függőség megítélésének egyes igazságügyi szakértői aspektusai. = Kriminológiai Közlemények, 2008. 65. sz.  

79-86. o.
Kovács Gábor: Az emberi test tiltott felhasználása : Petesejt adás-vétel? = Med et Jur.,2010, 3. sz.  23-27. o.
2. Bioetika, igazságügyi orvostan
Kulcsszavak: bioetika, igazságügyi orvostan
Kovács Gábor - Lovász Zoltán: A közlekedési baleseteket befolyásoló fi ziológiai tényezők komplex szakértői értékelése. = Magyar Jog, 2007. 

3. sz. , 24-28. o.
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Kovács Gábor: Az igazságügyi szakértő jogi felelőssége. = Orvosok és jogászok a büntető igazságszolgáltatásban. Pécs: PTE, 2005.  81-87. o.
Kovács Gábor: Az orvosszakmai felelősségbiztosítás aktuális kérdései. = Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság XI. Kongresszusa. Deb-

recen, 2006
Kovács Gábor: Bioetika és büntetőjogi kodifi káció. Győr: SzE, 2008  301 o.
Kovács Gábor: Bioetika és büntetőjog kapcsolata. = Jog, Állam, Politika, 2009.,4. sz.  4-40.o.
3. Nemzetközi bűncselekmények joga
Nyitrai Péter, M.: A nemzetközi bűncselekmény koncepciója. = Jog, Állam, Politika, 2010. 1. sz.  3-24. o.
Kis Norbert - Gellér Balázs: A nemzetközi bűncselekmények hazai kodifi kációja de lege ferenda = Wiener ünnepi kötet (szerk. Ligeti Ka-

talin). Budapest: KJK, 2005.  363-392. o.
Bartkó Róbert: A nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem az állami szuverenitás jegyében. =  Jogtudományi Közlöny, 2004. 9. sz.  

305-311.o.
Bartkó Róbert: A terrorizmus és a politikai bűncselekmények kapcsolata az 1856-os Belga Merényleti Záradék relációjában. = Publicationes 

Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXII. Miskolc: Miskolc University Press, 2004.  185.-194.o.
Bartkó Róbert: A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. = Rendészeti Szemle, 2010. 5. sz.  73-87. o.
4. Nemzetközi bűnügyi együttműködés
Nyitrai Péter, M.: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában. Budapest: KJK-Kerszöv, 2002.  352 o.
Nyitrai Péter, M.: A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszertani megközelítése. = Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Euró-

pai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében. Budapest: KJK-Kerszöv, 2005.
Nyitrai Péter, M.: Nemzetközi- és európai büntetőjog. Budapest: Osiris Kiadó, 2006. 592 o.
Nyitrai Péter, M.: A nemzetközi bűnügyi együttműködés területeinek összefonódása Európában: nemzetközi rendőri együttműködés és 

nemzetközi bűnügyi jogsegély. = Belügyi Szemle, 2004. 5. sz.  104-116. o.
Nyitrai, Péter, M.: Europeanizing Hungarian Extradition Law : Accessing to the European Union. = Turku Law Journal, 2001. 3. sz.
5. Bűnmegelőzés
Kulcsszavak: Pártfogó felügyelet
Dávid Lilla: „Th e Role of the Probation Service in Crime Prevention.” = PhD Tanulmányok. Pécs: PTE ÁJK DI, 2009.  131-156. o.
Dávid Lilla: A pártfogói tevékenység Európában. = PhD Tanulmányok 9. Pécs: PTE ÁJK DI, 2010.  181-208. o.
Domokos Andrea: A fi atalkori kriminalitás okai és megelőzése egy nyugati szerző szemszögéből : Dr. L. F. Lowenstein: Born or Made to Kill 

? = Th e Police Journal, l995. 2. sz. ÉS = Belügyi Szemle, l996. 5. sz.  69-73. o.
Domokos Andrea: A társadalmi bűnmegelőzés eszközei a fi atalkori erőszakos bűnözés visszaszorításában. = Belügyi Szemle, 1997. 2. sz.  

26-38. o.
6. Agresszió és erőszak
Kulcsszavak: Agresszió okai és kezelése, fi atalkori erőszak
Domokos Andrea: Az erőszak mint a szabadidő-eltöltés egyik módja : Honnan eredeztethető a gyermek- és fi atalkori agresszió? = Rendé-

szeti Szemle, 2009. 5. sz.  55-65.o.
Domokos Andrea: Erőszakos bűncselekmények fi atal elkövetői és a média = A média hatása a gyermekekre és fi atalokra. [Budapest]: Nem-

zetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, 2008.   228-231.o.
Domokos Andrea: Az erőszakos bűnözés. Budapest: Hinnova, 2000. p. 202
Domokos Andrea: Erőszak és deviáns magatartás. = Belügyi Szemle, 1999. 6. sz.  113-121.o.
Domokos Andrea: Az agresszív média. = Belügyi Szemle, 1998. 6. sz.  23-36.o.
7. Az önrendelkezési jog határai a büntetőjogban
Kulcsszavak: sértett beleegyezése
Németh Imre: A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében. = Jog, Állam, Politika, 

2010. 1. sz.  39-56. o.
Németh Imre: Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésének büntetőjogi vonatkozásai. = Keresztmetszet. Tanulmányok fi atal bünte-

tőjogászok tollából. (szerk. Karsai Krisztina) Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2005. 163-187. o.
Németh Imre: Th esis on a criminal law perspective of patients’ medical autonomy within the European legal space. Helsinki, 2004.  94 o.
8. Terrorizmus
Kulcsszavak: terrorizmus elleni küzdelem, a terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény, a terrorizmus kriminálpolitikai kérdései
Bartkó Róbert: A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. = Rendészeti Szemle, 2010. 5. sz.  73-87. o.
Bartkó Róbert: Az Európai Unió és hazánk büntetőpolitikája a terrorizmus elleni küzdelemben. = Jog, Állam, Politika, 2010. 1. sz.  

57-72. o.
Bartkó Róbert: Büntetőjogi aggályok a terrorcselekmény tényállásával kapcsolatosan. = Jogtudományi Közlöny, 2009. 12. sz.  535-540. o.
Bartkó Róbert: Gondolatok a terrorizmus fogalmáról. = Belügyi Szemle, 2005. 6. sz.  75-89.o
Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem jogi és adminisztratív eszközei az Európai Unióban : Áttekintés a 2001-es terrortámadástól 

egészen napjainkig. = Collega, 2005. 4. sz.   90-94.o.
9. Adatvédelem a büntetőjogban
Kulcsszavak: visszaélés minősített adattal, bűnügyi együttműködés adatvédelmi szempontból
Nagy Klára: Adatvédelem a rendőrségi és bűnügyi együttműködés során a Lisszaboni Szerződés után. = Pécsi Határőr Tudományos Közle-

mények, 2010. 11. sz.   81-88. o.
Nagy Klára: Az állam jogos titkai? = Az állam és jog alapvető értékei 1. köt. (szerk. Smuk Péter) Győr: SzE, 2010.  147-158. o.
Nagy Klára: Criminal record as a “secondary sanction.” COFOLA 2010 Th e Conference Proceedings, 2010 
http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/fi les/sankce/Nagy_Klara__1714_.pdf 
Nagy Klára: A biometrikus azonosítás új iránya. = Jog, Állam, Politika, 2010. 1. sz. 73-94. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. OTKA kutatási pályázat A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a terrorizmus
A projekt összefoglalása: A projekt célja a terrorizmus elleni fellépés eszközeinek összegyűjtése, rendszerezése, azok fejlődési vonalának 
felrajzolása. Külön hangsúlyt fektet a projekt a terrorizmus fi nanszírozási lehetőségeinek elzárására és azok eredményességére, illetve alap-
jogi megítélésre.
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A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A kutatás eredményeit két dimenzióban kívánja hasznosítani: nemzeti és nemzetközi szin-
ten. Nemzeti szinten egyrészt az oktatásban, másrészt pedig a vonatkozó jogalkotási folyamat kritikai vizsgálatának hatékony megalapozása 
érdekében. Nemzetközi szinten részben a jogharmonizációs folyamat elősegítése, részben pedig elsődlegesen az európai dimenziójú bünte-
tőjog-tudomány ismeretanyagának bővítése a cél, ideértve a magyar eredmények nemzetközi szintű megismertetését. A kutatás eredményeit 
évente magyar és idegen nyelven elkészítendő tanulmányok keretében kívánjuk megjelentetni. Végső célunk egy olyan hiánypótló, magyar 
és idegen nyelven elkészíteni szánt monografi kus feldolgozás, amely átfogó, kritikai képet nyújt a terrorizmus problémakörének, kutatásának 
alapvető összetevőiről és a terrorizmus elleni nemzeti és nemzetközi küzdelem továbbfejlesztésének lehetőségeiről, valamint jelentős hangsúlyt 
helyez a terrorizmus fi nanszírozása elleni fellépés lehetőségeinek és korlátainak kritikai értékelésére. A kutatás várható eredményei szervesen 
hozzájárulnak a nemzetközi bűncselekménytan és dogmatika továbbfejlesztéséhez, a szervezett bűnözéssel kapcsolatos kutatások integráns 
kiegészítéséhez, a kutatási tématerület önnön keretein belüli, hiánypótló jelentőségű rendszertani, fogalmi alapvetéséhez, a büntetőeljárás ha-
tékonyabbá tétele és az emberi jogok védelme egyensúlyi tényezőinek továbbgondolásához. A kutatás eredményei megerősítik az interdiszcip-
lináris gondolkodás szükségességét a büntetőjog terrénumában, s rávilágítanak a nemzetközi büntetőjogi fogalmak és intézmények nemzeti 
büntetőjogi rendszerekben történő alkalmazásának és megfelelő értelmezésének nehézségeire.
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Dr. M. Nyitrai Péter PhD. egyetemi docens, peternyitrai@hotmail.com
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: OTKA Iroda (Egyetem kezelésével)

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis
A konferencia célja: A Büntetőjogi Szekció a konferencia céljához képest sajátos célt is kitűzött maga elé, még pedig Wiener A. Imre tudo-
mányos munkásságáról való megemlékezést.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 20.
Elhangzott előadások száma (db): 6
Hazai résztvevők száma (fő): 600
Honlap: http://btt.sze.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=7 
2. Az állam és jog alapvető értékei
A konferencia célja: A konferencia célja az egy olyan fórum biztosítása volt, amelynek keretében a hazai és külföldi doktoranduszok bemu-
tathatták és megvitathatták kutatásuk eredményeit.
A konferencia időpontja: 2010. december 10.
Elhangzott előadások száma (db): 6
Hazai résztvevők száma (fő): 20

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

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A fi lozófi a és etika tantárgyak oktatása során a tanszék a tudományos kutatás és oktatás integrációját valósítja meg. Ezzel összefüggésben 
egy olyan tantárgyi tematikai szerkezetre törekszik, amely lehetőséget teremt a fi lozófi a és a tudomány érvényességi igényeinek az össze-
hangolására. Itt kapcsolódik olyan  alapproblémákhoz - a jog, a politika és az állam fogalmainak - több szempontú kifejtéséhez, illetőleg a 
természetjogi gondolat elméleti megalapozásához, melyek a későbbi stúdiumokhoz szükségesek.  Fő profi lunk ugyanis a jogelmélet, melyet 
alaptani, propedeutikai tárgyként majd jogszociológiaként és a hallgatók tanulmányainak végén szintetikus jogkoncepcióként (a pozitiv 
jogi jogréteg - a természetjog és a történeti-szociológiai elemek viszonyának elemzése) oktatunk.  Továbbá az államelméle is főkollégiumi 
tárgy. A tanszék az állam- és jogtudományok, köztük a jogelmélet, az alkotmányjog és a jogszociológia területén rendelkezik kutatási kom-
petenciákkal. Kutatási témáik közé tartozik a magyar jogrendszer intézményes változásainak elemzése, a választójog-, választási rendszer a 
magyar társadalomban témája, valamint a középszintű jogszociológia néhány problémája.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. A magyar jogrendszer és az ezredforduló kihívásai- közjog
Kulcsszavak: jogrendszer, közjog, jogharmonizáció, alkotmányozás
Szigeti Péter: A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota, 1989-2006: Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi 

elemzés. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008.  325 o.
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Szigeti Péter: Az alkotmányozás alkotmányossága. : Társadalomkutatás – mi végre? Győr: SzE, 2011.
Szigeti Péter: Fórum rovat dolgozatai. = Fundamentum, 2010. 4. sz. 
2. A szuverenitás fogalmának változása és az Európai Unió
Kulcsszavak: állam, jog, szuverenitás, Európai Unió, legitimáció, alkotmányjog, nemzetközi jog, globalizáció
Rigó Anett: A Magyar Köztársaság szuverenitása a jogrendszer változásának tükrében 1988-tól napjainkig = Leviatán, 2005. 3. sz.  47-65.o.
Rigó Anett: Szuverenitáselmélet és a nemzetközi jog problémája. = Hans Kelsen jogtudománya: Tanulmányok Hans Kelsenről (szerk. Cs. 

Kiss Lajos). Budapest: Gondolat: MTA JTI : ELTE ÁJTK, 2007.  537-554. o.
Rigó Anett: Függetlenség, főhatalom, állam: A szuverenitás elméletei. =  Államelmélet 1. : A modern állam elméletének előzményei és tör-

téneti alapvonalai. (szerk. Takács Péter). Budapest: Szent István Társulat, 2008. 
Rigó Anett: Szuverenitás és legitimitás: A szuverén államtól a globális kormányzásig? = Jog, Állam, Politika, 2009. 1. sz.  40-61. o.
3. Politikai rendszerek és kormányzati szociálpolitika Olaszországban a 20. században. – nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj alapján
Kulcsszavak: alkotmány, kormány-ellenzék, párt, pártrendszer, szakszervezet. érdekegyeztetés, szociálpolitika, szociális problémák
Egresi Katalin: Szociálpolitika Magyarországon: Nézetek programok és törvények 1919-1939. Bp. Napvilág Kiadó, 2008.  372 o. 
Egresi Katalin: Az érdekegyeztetés története Magyarországon 1900-1945. = Múltunk, 2011. 1. sz. 
Egresi Katalin: A jóléti állam eszméje és európai modelljei. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. Győr: Univer sitas-

Győr Nonprofi t Kft ., 2010.  127-141. o.
Pasquini, Mario: A szociális biztonság = Editrice Studium, Róma, 1960. című könyvének I. fejezetét (A szociális biztonság fogalma, 5-10. 

o.), V. fejezetét (A szociális biztonság és etika, 91-97. o.), VI. fejezetét (A szociális biztonság, politika és jog, 99-105. o.) és a Következte-
téseket (110-113. o.) tartalmazza = „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái – TÁMOP 5.4.4.-
09/2/C-2009-0006 – ÚTITÁRSAK PROJEKTJE keretében készülő szöveggyűjteményben 2011. (fordította Egresi Katalin)

Ardigò, Achille: Gazdasági válság és szociális biztonság. Nápoly, 1978. = „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alterna-
tívái – TÁMOP 5.4.4.-09/2/C-2009-0006 – ÚTITÁRSAK PROJEKTJE keretében készülő szöveggyűjteményben 2011. (fordította Egresi Katalin)

4. Társadalomelmélet, államelmélet, politikafi lzófi a, jogfi lozófi a
Kulcsszavak: szinoptikus elmélet, állam, politika, jog
Kiss Lajos, Cs.: A jogtudomány eszméje és hivatása. Budapest: ELTE ÁJK, 2004.  128. o
Kiss Lajos, Cs.: Találkozások Carl Schmitt-tel. = Carl Schmitt jogtudománya: Tanulmányok Carl Schmittről. (szerk. Cs. Kiss Lajos) Buda-

pest: Gondolat, 2004.  19-143. o.
Kiss Lajos, Cs.: Elméletalkotási stratégiák az államelméletben. = Államelmélet, politikai fi lozófi a, jogbölcselet (szerk. Szigeti Péter) Győr: 

Universitas-Győr Kht., 2005.  51-84. o.
Kiss Lajos, Cs.: A tiszta jogtudomány eszméje és hivatása. = Hans Kelsen jogtudománya: Tanulmányok Hans Kelsenről (szerk. Cs. Kiss 

Lajos). Budapest: Gondolat: MTA JTI: ELTE ÁJTK, 2007.  125-158. o.
Kiss, Cs. Lajos: Begegnungen mit Karl Mannheim. Mannheim-Rezeption in Ungarn. = Karl Mannheim: Leben, Werk und Bedeutung für die 

Osteuropaforschung. (hrsg. Bálint Balla, Vera Sparshuh, Anton Sterbling): Hamburg: Reinhold Krämer Verlag, 2007.  109-128. o.
5. Jogászi hivatások szociológiája
Kulcsszavak: jogszociológia, értelmiség szerepe, jogászi hivatások, civil jogvédők, női jogászok
Vigh Edit: Értelmiség szerepe egykor és most. = Jog, Állam, Politika, 2009. 3. sz. [CD melléklet]
Vigh Edit: Régió és jogászképzés. = = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 

2010.  577-582. o.
Vigh, Edit: Defi nition of the Civil Defense of Right as a Profession. = De iurisprudentia et iure publico, 2011. 1. sz.  218-225. o.
Vigh, Edit: Recommendations for Emplacing Activist Lawyers in the Legal Profession. = Jogelméleti Szemle, 2011. 1. sz.  

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Symposium Iublaiei Facultatis Iaurinensis (SZE DFÁJK Konferenciája- Jogelméleti Szekció)
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 20.
Elhangzott előadások száma (db): 6 ; Hazai résztvevők száma (fő): 6
2. Az állam és a jog alapvető értéke (SZE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola Konferenciája – Jogelméleti Szekció)
A konferencia időpontja: 2010. december 10.
Elhangzott előadások száma (db): 4; Hazai résztvevők száma (fő): 4

JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK
Tanszékvezető neve: Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens
 2010. december 1-től:
 Dr. Barna Attila PhD. egyetemi docens
Tanszékvezető elérhetősége: E-mail: barnaattila@sze.hu
 Telefon: (96) 503-474
 Honlap: http://jtt.sze.hu

Oktatók: Dr. Barna Attila egyetemi adjunktus, Dr. Deli Gergely PhD. egyetemi adjunktus, 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

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 álta-
lános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottsága, az állam elleni bűncselekmények történeti elemzése, a büntetés-végrehajtási 
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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 értel-
miségi 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. A sajtószabadság és jogi szabályozása a dualizmus korában
Révész T. Mihály: Médiajelen – médiajövő. = Széphalmi előadások, 2006. Budapest, 2007.
Révész T. Mihály: A televíziózás jogi szabályozásának modelljei. = Információs társadalom és a jogrendszer (szerk Glatz Ferenc.) Budapest: 

MTA Társadalomkutató Központ, 2002.  75-94. o.
2. A generális klauzulák történeti, dogmatikai és összehasonlító elemzése
Deli Gergely: Adalékok a generális klauzula kifejezés történetéhez. = Fiatal Oktatók Tanulmányai, 4. Győr: Universitas-Győr Kht., 2006.  

68-90. o.
3. A kötelmi jog egyes általános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottsága
Mezey Barna: A modern polgári jogrendszer kialakulása a 19. századi Magyarországon: Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére = A 

hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. (főszerk. Gergely Jenő) Budapest: ELTE BTK, 2000.  335-352. o.
Mezey Barna: Szokásjog és szokás határán: jogszokások. = Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet.: Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztu-

dományok és a történettudományok köréből. (szerk. Nagy Janka Teodóra – Mezey Barna). Budapest:  ELTE Eötvös Kiadó, 2009.  13-26. 
o.

4. Az állam elleni bűncselekmények történeti elemzése
Barna Attila: A bűntettekről és vétségekről szóló első magyar büntetőtörvénykönyv hazai és nemzetközi fogadtatása. = Ünnepi kötet Szalay 

Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály – Patyi András). Győr: Universitas-Győr Kht., 2010.  23-33. o.
Barna Attila: Törekvések a politikai bűncselekmények rendezésére Magyarországon a 18. század végén, és az 1795. évi büntetőtörvénykönyv 

tervezete. = Jog, Állam, Politika, 2010. 2. sz.  73-97. o.
5. Büntetés-végrehajtási jog magyarországi története
Mezey Barna: A kor kérdése a magyar büntetőjog történetében. = Rendészeti Szemle, 2008.  7-8. sz.  20-30. o.
Mezey Barna: A kiegyezés fegyházügye statisztikai adatok tükrében: Adalékok a magyar börtönügy álláshoz 1867-ben. = A statisztika és a 

közigazgatás elkötelezettje: Ünnepi kötet a 60 éves Katona Tamás tiszteletére. (szerk. Balogh Miklós – Gyémánt Richard – Kovacsicsné 
Nagy Katalin – Pukli Péter – Vavró István) Budapest: ELTE ÁJK ; KSH, 2008.  353-364. o.

Barna Attila: A gonosz tanácsadók megbüntetésétől a miniszteri felelősségig: Hűtlen tanácsosok és a nemzetsértés tényállása a magyar bün-
tetőkódex-tervezetekben. = Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére (szerk. Máthé Gábor – Mezey Barna). 
Budapest: Gondolat, 2010.  9-36. o.

6. Latin jogi kifejezések szótára
Kulcsszavak: latin jogi terminusok és elemzésük
Federmayer István – Kállay István – Szemánné Deme Andrea: Antik eredetű kifejezések a magyar alkotmánytörténetben. Győr: SzE, 2005. 
Federmayer István: A jelen lévő ókor. Győr: SzE, 2005.
7. A hellenizmus korának fi lozófi ai iskolái
Kulcsszavak: sztoikus fi lozófi a, egyenjogúság eszméje, politikatörténet
Szoboszlai-Kiss Katalin: Poszeidóniosz: Töredékek és kommentár. Budapest: L’Harmattan, 2009.  289 o.
Szoboszlai-Kiss Katalin: Az ember a kozmoszban. = Műhely, 2010. 4. sz. 10-18. o. 
Szoboszlai-Kiss Katalin: Az államvezetés és a fi lozófi a elválaszthatatlanságáról. = Jog, Állam, Politika, 2009. 4. sz.  161-181. o.

KERESKEDELMI, AGRÁR- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:

Dr. Szegedi András PhD. 
egyetemi docens

Tanszékvezető elérhetősége:
E-mail: szegedia@sze.hu 
Telefon: (96) 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 tanárse-
géd, Dr. Horváth Gergely egyetemi adjunktus. 
A képen nem szerepel: Jámbor Adrien igazgatási ügyintéző
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A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a Széchenyi István Egyetem megalakulásától, 2002. január 1-jétől kezdődően önálló tanszék. Ahogy az elnevezése mutatja, alap-
vetően három nagy kutatási és oktatási terület gondozásával foglakozik. A kereskedelmi jogi diszciplína felöleli a társasági jog, a szövetke-
zeti 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-nyilvántar-
tási és telekkönyvi jog.

Mindhárom kutatási és oktatási területen a felsorolt jogterületek nemzetközi, különösen az európai jogi vetületét is oktatja-kutatja. Em-
lítést 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 irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Társasági jog
Szegedi András: A kényszerhitelezők védelme vagy védtelensége a magyar társasági jogban. =  Jogtudományi Közlöny, 2006. 11. sz.  440-

447. o.
Szegedi András: Az „ezer forintos kft .” védelmében. = Gazdaság és Jog, 2007. 3. sz.  8-13. o.
Szegedi András: Th e New Approach in the Regulation of Nominal Capital in Company Law : Fundamental Changes or Deadlock? = Key 

Points and Ideas : COFOLA 2008 Conference Brno: Masaryk Egyetem, 2008.  288-289. o. 
Szegedi András: A törzstőkeminimum dogmája. = Jog, Állam, Politika, 2009. 1. sz.  25-38. o.
Szegedi András: Szerződési szabadság vagy elektronikus kényszerzubbony? = Szeged: Acta Conventus de Iure Civilis Tom. X., 2009.  323-

336. o.
2. Konszernjog
Szegedi András: A befolyásszerzés szabályozásának funkciója – egy bírósági döntés margójára. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. 

születésnapjára (szerk. Bihari Mihály Patyi András). Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.  515-523. o.
Vándor Csaba: A konszernjogi jogalkotás Magyarországon. = Jog, Állam, Politika, 2010. 2. sz.  193-197. old.
3. A versenykorlátozó megállapodások jogi szabályozása
Szegedi András: Reform vagy forradalom? : Új utak az európai versenyjogban. = Fiatal Oktatók Tanulmányai 2. (szerk. Egresi Katalin) 

Győr: SzE, 2004.  135-148. o.
Szegedi András: Az európai versenyjog új szabályai. = Magyar Jog, 2005. 6. sz.  343-351. o.
Szegedi András: Kartelltilalom az Európai Közösség jogában. (PhD-értekezés) Budapest, 2006.  234 o.
Szegedi András: A kartelltilalom alóli mentesülés (mentesség) rendszere a közösségi jogban. = „Opus Magistrale” (szerk. Sulyok Gábor). 

Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2008.  217-283. o.
Szegedi András: A versenykorlátozó megállapodások magánjogi szankciói. = Acta Conventus de Iure Civilis Tom. IX., 2008.  57-70. o.
4. Kereskedelmi ügyletek
Vermes Attila: Kereskedelmi szokványok a szállítmánybiztosításban. = Jogi Tanulmányok 2010. : Ünnepi konferencia az ELTE megalakulá-

sának 375. évfordulója alkalmából (szerk. Nagy Marianna) 3. köt.  201-211. o.
5. Biztosítási jog
Vermes Attila: A jogi felelősség és a felelősségbiztosítás egymásra hatásának egyes kérdései. = Fiatal Oktatók Tanulmányai 2. (főszerk. Egresi 

Katalin) Győr: Universitas-Győr Kht., 2006.  161-180. o.
Vermes Attila: Transport insurance in the Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). = Estudios sobre derecho y economía 

del transporte : reforma y liberalización. Madrid: Tecnos, 2009. 
Vermes Attila: Reform of the Hungarian Civil Code. = Europaization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues: Confe-

rence proceedings from the COFOLA 2008 conference. (ed. by Dávid, Radovan et al.) Brno: Masaryk University, 2008.  1358-1366. o.
Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelősség. http://www.aidahungary.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=-letoltes_aida_budapest_

vermes.pdf  1-8. o.  (A megadott linken nem találok semmilyen dokumentációt)
Vermes Attila: A biztosítási szerződés érvénytelensége. = A magánjogi kodifi káció eredményei. (szerk. Pusztahelyi Réka) Miskolc: Novotni 

Alapítvány, 2010   153-163. o.
6. Fuvarjog és szállítmányozási jog
Szalay Gyula – Kovács Miklós – Majtényi László: Tengeri fuvarjog. Budapest: Tankönyvkiadó, 1991.  53 o. 
Szalay Gyula: A fuvarjog alapjai. Győr: SzE, 2004.  149 o.
Szalay Gyula: Nemzetközi szállítmányozás. Győr: Universitas-Győr Kht., 2005.  89 p.
Szalay Gyula: A szerződések közös szabályai és a paradigma-váltás a fuvarjogban. = Kötelmi jogi kodifi kációs tanulmányok, 2003-2005. 

(szerk. Bíró György - Szalma József) Miskolc: Novotni Alapítvány, 2005.  331-342. o.
Szegedi András: El Régimen Jurídico y Económico del Transporte de Mercancías por Carretera en Hungría. Valencia: Generalitat Valenci-

ana - CEDIT, 2005.  125. o.
7. A logisztika joga
Szalay Gyula: A szállítási és fuvarozási szerződés kapcsolatrendszere. = Tudományos Közlemények, 1981. május   71-72. o.
Szalay Gyula: Az áruforgalmazás és az árutovábbítás jogi szabályozásának egyes összefüggései. = Közlekedési Közlöny, 1987.   232-278. o.
Szalay Gyula: Tézis-antitézis, szintézis, avagy kísérlet az áruáramlás joganyagának rendszerbe foglalására. Veszprém: MTA Veszprémi Aka-

démiai Bizottság, 1988. [kézirat]
Szalay Gyula: A fi zikai elosztás joga rendszerbe foglalásának lehetőségei és korlátai. [kandidátusi értekezés] 1994. 
Szegedi András: I. Nemzetközi Fuvarozási és Közlekedési Konferencia - a XXI. század kihívásai a fuvarozás és a közlekedés körében. = 

Jogtudományi Közlöny, 2004. 7-8. sz.  263-264. o.
 8. A munkajogi felelősség elmélete és gyakorlata
Ferencz Jácint: Egyenlőtlen bánásmód? – A fogyatékosok foglalkoztathatósága. = Humán szaldó, 2006. 6. sz.  205-252. p. 
Ferencz Jácint: Fegyelmi felelősség. Munkavédelem. =  Munkajog az élelmiszeriparban - Általános és ágazati kérdések (szerk. Fodor T. 

Gábor). Budapest: ÉÁPB, 2006.   85-87. o. és 120-122. o.
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Ferencz Jácint: Kertész István emlékére – Recenzió : A fegyelmi felelősség alapkérdései… c. művéhez  = Fiatal Oktatók Tanulmányai 4. 
(főszerk. Egresi Katalin) Győr: Universitas-Győr Kht., 2006. 196-210. o. 

Ferencz Jácint: A munkáltató kártérítési felelőssége. = Munkaügyi Tanácsadó, 2007. 4. sz.  6-9. o.
Ferencz Jácint: A munkáltató által okozott károk típusai és köre. = Munkaügyi Tanácsadó, 2007. 5. sz.  6-9. o.
9. A nők munkajogi helyzete
Göndör Éva: A szülési segély története a magyar társadalombiztosítási jogalkotásban. = Jog, Állam, Politika, 2011. 1. sz.  81–97. o.
Göndör Éva: Az anyaság védelmének jogintézményei az Európai Szociális Kartában és a Munka Törvénykönyvében. = Ünnepi kötet Szalay 

Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára (szerk. Bihari Mihály, Patyi András). Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010. 222–235. o.
Göndör Éva: Az anyaság védelme a munkajogban. = A jogállamiság 20 éve (szerk. Smuk Péter). Győr: SzE, 2009.  241–248. o.
Göndör Éva: A Munka Törvénykönyve legjelentősebb változásai – megalkotásától napjainkig. = Leviatán, 2007.  65–81. o.
Göndör Éva: A részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unióban és Magyarországon. = Kis- és középvállalkozások az Európai Unió kü-

szöbén. (szerk. Varsányi Judit) Győr: SzE, 2005.  188–198. p.
10. Az agrár környezetvédelem joga
Horváth Gergely: Some legal aspects of agri-environmental eff orts in the common agricultural policy. =  Key Points and Ideas : COFOLA 

2008 Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2008.  57-59. o.
Horváth Gergely: Some legal aspects of agri-environmental eff orts in the common agricultural policy. =  Key Points and Ideas : COFOLA 

2008 Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2008.  261-271. o. [elektronikus formátum]
Horváth Gergely: Az „agrár-természetvédelem” jogi szabályozása Magyarországon. = Magyar Jog, 2009. 8. sz.   459-469. o.
Horváth Gergely: Az agrár-környezetvédelmi jog földvédelmi részterületének „tárgyi és területi” hatálya. = Reformator Iuris Cooperandi: 

Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. (szerk. Bobvos Pál). Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2009.  209-229. o.
Horváth Gergely: A természetvédelmi és agrártermelési célok szintézise. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára (szerk. 

Bihari Mihály, Patyi András). Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010. 236-250. o.
Horváth Gergely: A „jó gazda gondosságának” normatív kibontása az agrár-környezetjogban. = Jog, Állam, Politika, 2011. 1. sz.  25-48. o.

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. habil. Patyi András PhD. tanszékvezető 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

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

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Közigazgatás alkotmányossága
Patyi András: Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás. Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2011.  271 o.
2. Közigazgatási autonómiák kutatása
Kulcsszavak: autonómia-fogalmak és rendszerek, autonómia az államigazgatásban, területi és helyi önkormányzás, az önkormányzás jog-
védelme. 
3. Közigazgatási bíráskodás kutatása
Patyi András: Közigazgatási bíráskodásunk modelljei : Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról. Budapest: Logod, 2002.  254 o.
Patyi András: A közigazgatási bíráskodás – a (2) bekezdés magyarázata. = Az Alkotmány kommentárja. (szerk.: Jakab András) Budapest: 

Századvég Kiadó, 2009.  
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Patyi András: Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás. Győr: Universitas-Győr Nonprofi t Kft ., 2011.  271 o.
4. Távközlési és hírközlési rendszerek, közszolgáltatások kutatása
Lapsánszky András: A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja. Budapest: HVG-ORAC, 2009.  

544 o.
A hírközlési igazgatás kézikönyve. (szerk. Aranyosné Börcs Janka – Lapsánszky András – Spakievics Sándor) Budapest: Complex, 2010.  919 o.
5. Közpénzügyek joga
Kulcsszavak: államháztartási jog, vámjog 
Pardavi László: Vámjog 2011. (Elektronikus jegyzet)  84 o.
6. Az államreform koncepcionális megalapozása

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatások
A projekt összefoglalása: A 2009-ben indult és 2011-ig tartó OTKA projekt célja a közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatások 
jog által szabályozott összetevőinek kutatása. Tanszékünk projekt feladatai a következők: autonómia-fogalmak és rendszerek, autonómia az 
államigazgatásban, területi és helyi önkormányzás, az önkormányzás jogvédelme. Projektpartnerünk a PPKE JÁK.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A kutatás alapvető célja, hogy a magyar közigazgatási jog elméleti alapú megújításához 
hozzájáruljon, így összefoglaló értelemben azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mit jelent a közigazgatási autonómia, mire való (mire 
nem való) és mire használják az egyes európai államokban, milyen megnyilvánulási formái vannak és végül milyen tanulságok vonhatók 
le ebből.
Időtartam: 2009-2012
Témavezető: Dr. Patyi András PhD. egyetemi docens, patyi@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: OTKA
2. Az EU tagállamok közlekedési hatósági, közigazgatási szabályozásainak összehasonlító elemzése
A projekt összefoglalása: A tanszék a projekt megvalósulásához a hazai és nemzetközi jogszabályok és a kapcsolódó szakirodalom fel-
tárásával és elemzésével, az elemzéseket megalapozó ismeretanyag rendszerezésével járult hozzá. Emellett a jogrendszerben bemutatta a 
közigazgatási jog helyét, szerepét, az ágazatban kutatatta a közigazgatási jog és a gazdasági jog kapcsolatrendszerét, valamint értékelte és 
összevetette az egyes tagállami szabályozási modelleket, felkutatta a legjobb gyakorlat („best practice”) elemeit, és javaslatokat tett a hazai 
szabályozás hatékonyságának növelésére. A projekt a Nemzeti Közlekedési Hatóság megbízásából valósult meg a Széchenyi István Egyetem 
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszéke gondozásában.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A 2009-től 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 elté-
rések és azonosságok feltárása, a legjobb gyakorlat vizsgálata volt.
Jellege: K+F
Időtartam: 2009-2010
Témavezető: Dr. Földesi Péter CSc. egyetemi docens, foldesi@sze.hu, Dr. Pardavi László főiskolai docens, pardavi@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Nemzeti Közlekedési Hatóság

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Symposium Iubiliaei Facultatis Iaurinensis (Kari konferencia, Győr) – Közigazgatási jogi szekció
A konferencia célja: A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara megalakulása óta kiemelt fi gyelmet fordít a tudo-
mányos tevékenységre. Az országban közigazgatási joggal foglalkozó szakemberek részvételével zajló „Közigazgatási jogi szekció” keretében az 
aktuális közigazgatási jogi problémák és kihívások felvetése, valamint az egyes jogintézmények értékelése volt az elsődleges cél.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 20.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: A konferencia a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar keretében került megszervezésre. A rendezvényen a Közigazgatási Tudományok Tanszék a „Közigazgatási jogi szekció” 
házigazdája volt.
Elhangzott előadások száma (db): 7
Hazai résztvevők száma (fő): 7
2. Az állam és jog alapvető értékei – Közigazgatási jogi szekció
A konferencia célja: A „Közigazgatási jogi szekció” célja a közigazgatási joggal foglalkozó oktatók és PhD-hallgatók tudományos kutatása-
inak bemutatása, a véleménycsere és együttgondolkodás volt.
A konferencia időpontja: 2010. december 10.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: A konferencia a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar keretében került megszervezésre. A rendezvényen a Közigazgatási Tudományok Tanszék a „Közigazgatási jogi szekció” 
házigazdája volt.
Elhangzott előadások száma (db): 10
Hazai résztvevők száma (fő): 10
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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 tanár-
segéd, Prof. Dr. Lamm Vanda az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, Dr. Milassin László PhD. egyetemi docens, Dr. Sulyok Gábor PhD 
egyetemi docens. 
Munkatársak: 2010-es év folyamán Dr. Huszkáné Pénzes Adél, majd Jámbor Adrienn tanszéki ügyintéző

A tanszék bemutatása/tudományos tevékenysége
A tanszék a jelenlegi formájában 2004-től működik, az állam- és jogtudományok, azon belül is a nemzetközi közjog, a nemzetközi magán-
jog és az EU-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;
• az Európai Unió jogalanyisága.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Az erőszak és a beavatkozás tilalma a nemzetközi jogban
Sulyok Gábor: A Nemzetek Szövetségének Tanácsa: előzmények, szervezet, szavazás. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születés-

napjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András.). Győr: SzE, 2010.   475-498. o.
Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. Budapest: CompLex : MTA Jogtud. 

Int., 2009.  257. o.
Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Budapest: Gondolat, 2004.  361 o.
2. Az emberi jogok nemzetközi védelme
Ganczer Mónika: Az állampolgársághoz való jog védelme államutódlás során keletkező hontalanság elkerülésére. = Prudentia Iuris Gentium Potes-

tate : Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (szerk. Nótári Tamás, Török Gábor) Budapest: MTA Jogtud. Int.,  2010.  187-200. o.
Sulyok Gábor: A Magyar Köztársaság alkotmányos védelmi kötelezettsége. = Rendészeti Szemle, 2010. 1. sz.  26-40. o,
Sulyok Gábor: International Co-operation and the Hungarian Constitution. = Prudentia Iuris Gentium Potestate : Ünnepi tanulmányok 

Lamm Vanda tiszteletére. (szerk. Nótári Tamás, Török Gábor) Budapest: MTA Jogtud. Int.,  2010.   429-439. o.
Lamm Vanda: Short Comment on the Access to Environmental Information and Public Participation in the Mountain Regions. = Sustai-

nable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions : Th e Alpine and the Carpatian Conventions (ed. by Majté-
nyi, Balázs – Tamburelli, Gianfranco) Budapest: L’Harmattan, 2009.  22-27. o.

Kecskés Gábor: A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója. = Állam- és Jogtudomány, 2009. 4. sz.  569-598. o.
3. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformja
Sulyok Gábor: A Nemzetek Szövetségének Tanácsa: előzmények, szervezet, szavazás. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születés-

napjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András) Győr: SzE, 2010.  475-498. o.
Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. Budapest: CompLex : MTA Jogtud. 

Int., 2009.  257. o.
4. Az állam nemzetközi jogi felelőssége
Lamm Vanda: Th e Unifi cation of Nuclear Liability Law within the EU Member States from the Viewpoint of a Party to the Vienna Conven-

tion. = Europäisches Atomhaft ungsrecht im Umbruch. (hrsg. Norbert Pelzer) Baden-Baden: Nomos, 2010.  213-220. o.
Kecskés Gábor: A környezeti kárfelelősség intézményesedésének egyes kérdései a nemzetközi jogban. = Prudentia Iuris Gentium Potestate. 

Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (szerk. Nótári Tamás, Török Gábor) Budapest: MTA Jogtud. Int.,  2010.  239-251. o.
Kecskés Gábor: Some Fundamental Remarks on the Term ’Liability’ in International Law. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. 

születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András.). Győr: SzE, 2010.  280-290. o.
Kecskés Gábor: Th e Concepts of State Responsibility and Liability in Nuclear Law. Acta Juridica Hungarica, 2008. 2. sz.  221-252. o.
5. Kárfelelősség a nemzetközi környezetvédelmi jogban 
Lamm Vanda: Lesz-e egységes európai nukleáris kárfelelősségi jog? : Az EU készülő második nukleáris csomagja. = Ünnepi tanulmányok 

Sárközy Tamás 70. születésnapjára (szerk. Nótári Tamás). Szeged: Lectum Kiadó, 2010.  173-185. o.
Lamm Vanda: Th e Unifi cation of Nuclear Liability Law within the EU Member States from the Viewpoint of a Party to the Vienna Conven-

tion. = Europäisches Atomhaft ungsrecht im Umbruch. (hrsg. Norbert Pelzer) Baden-Baden: Nomos, 2010.  213-220. o.
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Kecskés Gábor: A környezeti kárfelelősség intézményesedésének egyes kérdései a nemzetközi jogban. = Prudentia Iuris Gentium Potestate : 
Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (szerk. Nótári Tamás, Török Gábor) Budapest: MTA Jogtud. Int.,  2010.  239-251. o.

Kecskés Gábor: Some Fundamental Remarks on the Term ’Liability’ in International Law. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. 
születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András.). Győr: SzE, 2010.  280-290. o.

Kecskés Gábor: Th e Concept of Environmental Damage in the Framework of International Law = Tanulmánykötet. Széchenyi István Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának konferenciája (szerk. Smuk Péter). Győr: SzE, 2009. 307-315. o.

6. Az állampolgárság nemzetközi jogi aspektusai
Ganczer Mónika: Államutódlás során létrejövő hontalanság elleni védelem az állampolgársági tárgyú nemzetközi szerződésekben. = Acta 

Humana, 2010. 1-2. sz.  3-29. o.
Ganczer Mónika: Az állampolgársághoz való jog védelme államutódlás során keletkező hontalanság elkerülésére. = Prudentia Iuris Gentium Po-

testate : Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (szerk. Nótári Tamás, Török Gábor) Budapest: MTA Jogtud. Int.,  2010.  187-200. o.
Ganczer Mónika: Az államutódlás során bekövetkező de jure, illetve de facto hontalanság kiküszöbölése a nemzetközi jog szabályozásában. 

= Rendészeti Szemle, 2010. 4. sz.  35-60. o.
7. Államutódlás a nemzetközi jogban
Ganczer Mónika: Államutódlás során létrejövő hontalanság elleni védelem az állampolgársági tárgyú nemzetközi szerződésekben. = Acta 

Humana, 2010. 1-2. sz.  3-29. o.
Ganczer Mónika: Az állampolgársághoz való jog védelme államutódlás során keletkező hontalanság elkerülésére. = Prudentia Iuris Gentium Po-

testate : Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (szerk. Nótári Tamás, Török Gábor) Budapest: MTA Jogtud. Int.,  2010.  187-200. o.
Ganczer Mónika: Az államutódlás során bekövetkező de jure, illetve de facto hontalanság kiküszöbölése a nemzetközi jog szabályozásában. 

= Rendészeti Szemle, 2010. 4. sz.  35-60. o.
8. A nemzetközi bíráskodás kérdései
Lamm Vanda: A Volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető-törvényszék (ICTY) és a Biztonsági Tanács. = Liber Amicorum Prandler Árpád. 

(szerk. Lamm Vanda) Budapest: Lectum Kiadó, 2010.  59-70. o.
Lamm Vanda: Permissibility of Reservations to Optional Clause Declarations. = Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 

70. születésnapjára (szerk. Csapó Zsuzsanna). Pécs: PTE ÁJK, 2009.  243-258. o.
Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Budapest: MTA Jogtud. Int. : KJK-KERSZÖV, 2005.  331. o.
Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei 1945–1993. Budapest: Akad. K., 1995.  549. p.
9. Rule of Law a nemzetközi jogban
Lamm Vanda: Some Th oughts on the Rule of Law in International Law. = Pravovü szisztema ukraini i mdzsenarodne pravo, 2010. 2. sz.  

297-303. o.
Lamm Vanda: A Volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető-törvényszék (ICTY) és a Biztonsági Tanács. = Liber Amicorum Prandler Árpád. 

(szerk. Lamm Vanda) Budapest: Lectum Kiadó, 2010.  59-70. o.
Lamm Vanda: Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban. = Jog, Állam, Politika, 2009. 2. sz.  3-32. o.
Lamm Vanda: Permissibility of Reservations to Optional Clause Declarations. = Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 

70. születésnapjára (szerk. Csapó Zsuzsanna). Pécs: PTE ÁJK, 2009.  243-258. o.
10. A nukleáris károkért való felelősség
Lamm Vanda: Lesz-e egységes európai nukleáris kárfelelősségi jog? : Az EU készülő második nukleáris csomagja. = Ünnepi tanulmányok 

Sárközy Tamás 70. születésnapjára (szerk. Nótári Tamás). Szeged: Lectum Kiadó, 2010.  173-185. o.
Lamm Vanda: Th e Unifi cation of Nuclear Liability Law within the EU Member States from the Viewpoint of a Party to the Vienna Conven-

tion. = Europäisches Atomhaft ungsrecht im Umbruch. (hrsg. Norbert Pelzer) Baden-Baden: Nomos, 2010.  213-220. o.
Kecskés Gábor: Some Fundamental Remarks on the Term ’Liability’ in International Law. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. 

születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András.). Győr: SzE, 2010.  280-290. o.
Kecskés Gábor: Th e Concepts of State Responsibility and Liability in Nuclear Law. = Acta Juridica Hungarica, 2008. 2. sz.  221-252. o.
11. A nukleáris leszerelés
Lamm Vanda: Az atomsorompó-szerződés és a nukleáris energia békés célokra való felhasználása. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 

65. születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András.). Győr: SzE, 2010.   340-351. o.
Lamm Vanda: Rethinking the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. = Acta Juridica Hungarica, 2009. 2. sz.  117-144. o.
Lamm Vanda: Az atomsorompó-szerződés rendszerének 40 éve. = Állam- és Jogtudomány, 2008. 4. sz.  393-428.  o.
12. Az EU közös kereskedelempolitikája
Horváthy Balázs: A kereskedelmi védelmi eszközök globális és uniós összefüggései. =  Opus Magistrale 2009. (szerk. Sulyok Gábor) Győr: 

Universitas-Győr Kft ., 2010.  9-60. o.
Horváthy Balázs: Harmincöt év az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben: Magyarország kereskedelempolitikai mozgásterét 

meghatározó tényezők. = Jog, Állam, Politika, 2009. 2. sz.  34-54. o.
Horváthy Balázs: A GATT-WTO-normák helye az uniós jogrendszerben. = Állam- és Jogtudomány, 2008. 3. sz.  355-392. o.
13. Az információs társadalom joga, ennek közösségi jogi aspektusai
Milassin, László: Verbraucherschutz im Bereich des E-Commerce. = Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa (hrsg. Welser, Ru-

dolf). Bécs: Manz, 2010.  111-116. o.
Milassin László: Az információs társadalom és az EU szerzői joga. Budapest: Európai Közösségek Bizottsága, 2006.  240 o.
Milassin László: A világháló és az EU szerzői joga. Budapest, 2006. 
Milassin László: Az adatbázisokra vonatkozó jogvédelemről szóló közösségi irányelv, sui generis jogvédelem. = Külgazdaság, 2001. 7-8. sz. 

97-120. o.
14. Nemzetközi szerzői jog különös tekintettel az EU idevonatkozó szabályozására
Milassin László: Az információs társadalom és az EU szerzői joga. Budapest: Európai Közösségek Bizottsága, 2006.  240 o.
Milassin László: A világháló és az EU szerzői joga. Budapest, 2006. 
Milassin László: Az adatbázisokra vonatkozó jogvédelemről szóló közösségi irányelv, sui generis jogvédelem. = Külgazdaság, 2001. 7-8. sz. 

97-120. o.
15. Az Európai Unió anyagi jogi kérdései
Horváthy Balázs – Czigler Dezső Tamás: Az uniós tagállamok bel- és igazságügyi együttműködése a Lisszaboni Szerződést követően. = 

Prudentia Iuris Gentium Potestate : Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. (szerk. Nótári Tamás, Török Gábor) Budapest: MTA 
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Jogtud. Int.,  2010.   61-103. o. 
Horváthy Balázs: Az EU-elnökség intézménye. = Az EU-elnökség. Jogi, szervezeti és tudománypolitikai vetületek (szerk. Vörös Imre). 

Budapest: Complex, 2010.  53-92. o.
Horváthy Balázs: Voltaire postakocsijától a Eurostar expresszig, avagy Gondolatok az uniós jog egységéről. = Ünnepi kötet Szalay Gyula 

tiszteletére, 65. születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András.). Győr: SzE, 2010.   251-268. o.
Horváthy Balázs: Az Európai Unió vezetési modellje a Lisszaboni Szerződés után. = Jog, Állam, Politika, 2010. 4. sz.  23-45. o.
Horváthy Balázs – Pap András László: Hungary. = Th e 2009 Elections to the European Parliament (ed. by Lodge, Juliet).London: Palgrave 

Macmillan, 2010.  143-152.  o. 
16. Az Európai Unió jogalanyisága
Horváthy Balázs: Voltaire postakocsijától a Eurostar expresszig, avagy Gondolatok az uniós jog egységéről. = Ünnepi kötet Szalay Gyula 

tiszteletére, 65. születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András.). Győr: SzE, 2010.   251-268. o.
Horváthy Balázs - Milassin László: Európai Uniós alapismeretek. Győr: SzE, 2006.  224 o. 

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-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
16. Nemzetközi környezetvédelmi jog
17. Nemzetközi felelősségi jog
18. Környezeti kárfelelősség
19. Európai -és nemzetközi kereskedelempolitika jogi kérdései
20. Közép -és kelet európai magánjogi jog-összehasonlító munkacsoport (Bécsi Egyetem)

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis (a SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében, a tanszék profi ljához 
kapcsolódó szekcióval) 
A konferencia célja: Tudományos konferencia a győri jogászképzés 15 éves újraindítása alkalmából. A konferencián valamennyi jogág 
aktuális kérdéseinek, az újabb jogtudományi nézetek ismertetésére nyílt lehetőség.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 20-21.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék, Bűnügyi Tudomá-
nyok Tanszék, Jogelméleti Tanszék, Jogtörténeti Tanszék, Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék, Közigazgatási Tudományok Tan-
szék, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): Nemzetközi és Európai Jogi Szekcióban (Section of International and European Law) 8 előadás
Hazai résztvevők száma (fő): 3 fő
Külföldi résztvevők száma (fő): 5 fő
Honlap: http://dfk .sze.hu/index.php?option=com_eventdiary&task=show&mode=list&date=2010-09-21
2. Az állam és jog alapvető értékei (a SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának szervezésében, a tanszék profi ljához kapcsolódó két 
szekcióval, melyek közül az egyik szekció nyelve angol volt)
A konferencia célja: A rendszerváltást követő két évtized államszervezeti átalakulásának és a jogfejlődés, a jogállami átmenet eredménye-
inek bemutatása.
A konferencia időpontja: 2010. december 10.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék, Bűnügyi Tudomá-
nyok Tanszék, Jogelméleti Tanszék, Jogtörténeti Tanszék, Kereskedelemi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék, Közigazgatási Tudományok Tan-
szék, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Elhangzott előadások száma (db): a Nemzetközi Jogi Szekcióban 10 előadás, az európai jogi, angol nyelvű szekcióban (European Law 
Section) 10 előadás, azaz összesen 20 előadás
Hazai résztvevők száma (fő): a Nemzetközi Jogi Szekcióban és az európai jogi szekcióban (European Law Section) összesen 14 fő
Külföldi résztvevők száma (fő): az európai jogi szekcióban (European Law Section) 6 fő
Honlap: http://doktiskjog.sze.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=81 
3. Manfred Lachs Moot Court Competition – 2010 European Round (Manfred Lachs Világűrjogi Perbeszédverseny, 2010-es európai 
forduló) – a Nemzetközi Űrügynökség Európai Világűrjogi Központjának, a SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a 
Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozatának közös szervezésében, a tanszék irányításával)
A Nemzetközi Űrügynökség Európai Világűrjogi Központja, a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozata és a Deák Ferenc Állam- és Jog-
tudományi Kar közös szervezésében, 2010. április 29. és 30. között került megrendezésre a Manfred Lachs Világűrjogi Perbeszédverseny eu-
rópai regionális fordulója. A versenyen kilenc csapat mérte össze tudását egy fi ktív jogeset feldolgozása és szakmai álláspontjaik ütköztetése 
révén. A megmérettetésen hat európai állam – az Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Németország, Olaszország és Oroszország 
– kilenc oktatási intézménye képviseltette magát. A verseny bírái a jogterület elismert szakértői és a világűrjog európai kutatóintézeteinek 
vezető munkatársai voltak. Több fordulót követően, a döntőbe végül a kölni és a leideni egyetem csapata jutott be, melyek közül a német 
intézmény hallgatói szerezték meg az első helyet, így ők képviselhették Európát az októberi prágai versenyen, ahol az észak-amerikai és az 
ázsiai-csendes-óceáni régiók legjobbjaival mérhették össze tudásukat.
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A rendezvény nagy sikerrel zárult, amelynek eredményeként a szervezők és a külföldi partnerszervezetek a Széchenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott kiemelkedő teljesítményét méltatták, ezáltal is elis-
merve a Kar minőségi oktatási és kutatási potenciálját.
A verseny programját ld.: 
http://tamop423.sze.hu/images/docs/TAMOP423/konfprogramok/offi  cial_programme_moot_fi nal.pdf  

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

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 fi zetésképtelenségi jog.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Polgári jog általános rész, személyi jog, dologi jog, tulajdoni rendszer, öröklési jog, emberi jogok
Lenkovics Barnabás: A magánjog ember- és társadalomképe. = Ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK Polgári 

Jogi Tanszék, 2009.  197-208. o. 
Lenkovics Barnabás: Konvergencia a szakadékban. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi 

András) Győr: Univeristas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.  385-390. o.
Lenkovics Barnabás: Szerzői és jogi netovább. = Liber Amicorum. Studia P. Gyertyánfy Dedicata. (Ünnepi dolgozatok Gyertyánfy Péter 

tiszteletére). Budapest: ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2008.  275-279. o.
Lenkovics Barnabás: A tulajdon felelősséggel jár. = A jogerő legyen veled : Izgalmas jogi kérdések – neves jogászok válaszai. (szerk. Schenk 

Borbála) Budapest ; Pécs: Dialóg Campus, 2008.  62-67. o.
Lenkovics Barnabás: A tulajdonszerzés-módok eredeti, illetve származékos jellege: (de lege lata és de lege ferenda). = Polgári jogi kodifi ká-

ció, 2003. 3. sz.  14-29. o.
2. Kötelmi jog, a szerződés érvénytelensége, szerződésszegés
Menyhárt Ádám: A szerződéses érvénytelenségi okok Ptk.-beli rendszeréről – a Ptk. legújabb kodifi kációjának margójára. = Magyar Jog, 

1999. 9. sz.  546-552. o.
Menyhárt Ádám: A tévedés fogalma és kategorizálása az angol szerződési jogban. = Magyar Jog, 2003. 7. sz.  424-432. o.
Menyhárt Ádám: Bevezetés az amerikai polgári peres eljárás alapjaiban. = Collega, 2001. 1. sz.  
Kőhidi Ákos: A kellékszavatossági igényekkel összefüggő határidők változásai a 2009. évi CXX. törvényben. = Jogi Iránytű, 2011. 1. sz.  

(elektronikus folyóirat)
Kőhidi Ákos: Express and implied warranty in Hungarian consumer law. = COFOLA 2010 Conference Proceedings. Brno: Masaryk Uni-

versity, 2010. 1631-1636. o. (CD kiadvány)
3. Magyar és európai polgári eljárásjog, európai fi zetésképtelenségi jog
Herédi, Erika: Einige innerstaatliche insolvenzverfahrensrechtliche Probleme der Rechtsprechung zur EuInsVO. = Der Einfl uss des Europäis-

chen Zivilverfahrensrechts auf die nationalen Rechtsordnungen (hrsg. Miklós Kengyel, Viktória Harsági). Nomos, 2009.  165-173. o.
Herédi Erika: Biztosítási intézkedések az európai fi zetésképtelenségi jogforrásban és a nemzeti szabályozás = Magyar Jog, 2007. 2. sz.  82-91. o.
Herédi Erika: Joghatósági összeütközés az európai fi zetésképtelenségi eljárás megindításánál. = Európai Jog, 2006. 6. sz.  29-37. o.
Herédi Erika: A nemzeti fi zetésképtelenségi eljárások és az európai fi zetésképtelenségi jogforrás tárgyi hatálya. = Fiatal oktatók tanulmányai 

3. (szerk. Egresi Katalin) Győr: SzE,  2006.  109-143. o.
Szalai Péter: Kritikai észrevételek a Polgári perrendtartás legújabb módosításához. = Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. 

század elején? Pécs: PTE ÁJK, 2010.
4. Szellemi alkotások joga, szerzői jog, iparjogvédelem
Szalai Péter: A védjegy megkülönböztető képességének megszerzése = Jog, Állam, Politika, 2010. 4. sz.  47-58. o.
Szalai Péter: A védjegy megkülönböztető képességének elvesztése = Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010. 
Szalai Péter: Egyetemi pályázati projektekhez kapcsolódó szellemi tulajdonkezelés = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnap-

jára. (szerk. Bihari Mihály, Patyi András) Győr: Univeristas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.
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Szalai Péter: A Szerzői Jogi Szakértő Testület működése polgári perjogi szempontból = Magyar Jog, 2006. 2. sz.  95-99. o.
Kőhidi Ákos: A magyar szerzői jog fejlődése : Recenzió Nótári Tamás könyvéről. = Jogtudományi Közlöny, 2010. 10. sz.  527-529. o.
5. Családjog, orvosi jog
Jobbágyi Gábor: Személyi és családi jog. Budapest: Szent István Társulat, 2009.  350 o.
Jobbágyi Gábor: Az orvos–beteg jogviszony az új Ptk-ban. = Polgári jogi kodifi káció, 2005. 3. sz.  15-20. o.
Jobbágyi Gábor: A magzat jogállása és személy voltának kérdése : A magzatölés megengedhetőségének kérdése. Budapest: PPKE JÁK Dok-

tori Iskola Prelegálások : Szent István Társulat,  2005.  18-40. old.
Jobbágyi Gábor: Az ember mint kár? = Jogtudományi Közlöny, 2004. 2. sz.  1-10. o.
Jobbágyi Gábor: Náci orvosok perei. = Magyar jog, 2007. 12. sz.  717-723. o.
Reiderné Bánki Erika: A kapcsolattartás néhány problematikus kérdése. = Jogtudományi Közlöny, 2005. 1. sz.  25-37. o.
6. Fogyasztóvédelmi jog, kártérítési felelősségtan
Kőhidi Ákos: Critical and ameliorating thoughts on consumer protection concerning the product liability. = Acta Juridica Hungarica, 2010. 

4. sz.  305-316. o.
Kőhidi Ákos: Express and implied warranty in Hungarian consumer law. = COFOLA 2010 Conference Proceedings. Brno: Masaryk Uni-

versity, 2010. 1631-1636. o. (CD kiadvány)
1631-1636. o. 
Kőhidi Ákos: Kártérítési jog : Gyakorlatok a deliktuális felelősség köréből. Győr: Universitas Nonprofi t Kft ., 2010.  105 o.
Kőhidi Ákos: A termékfelelősség intézményének neuralgikus pontjai. = Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. (szerk. 

Bihari Mihály, Patyi András) Győr: Univeristas-Győr Nonprofi t Kft ., 2010.  320.-328. o.
Kőhidi Ákos: A kellékszavatossági igényekkel összefüggő határidők változásai a 2009. évi CXX. törvényben. = Jogi Iránytű, 2011. 1. sz.  

(elektronikus folyóirat)

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis
A konferencia célja: Tudományos konferencia a győri jogászképzés 15 éves újraindítása alkalmából.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 20.
Elhangzott előadások száma (db): 12
Hazai résztvevők száma (fő): 12
2. Az állam és a jog alapvető értéke
A konferencia célja: A doktoranduszok tudományos eredményeinek bemutatása és publikálása, szakmai eszmecsere országos plénuma.
A konferencia időpontja: 2010. december 10.
Elhangzott előadások száma (db): 9
Hazai résztvevők száma (fő): 9
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Petz Lajos
Egészségügyi és Szociális Intézet

Igazgató: Dr. Nagy Sándor PhD. egyetemi docens
Kapcsolat: E-mail: nsandor@sze.hu
 Telefon: (96) 613-590

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TANSZÉK
Tanszékvezető neve:
Dr. Nagy Sándor PhD. 
egyetemi docens

Tanszékvezető 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

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, fi ttségi állapot vizsgálatára, a gasztrointestinális rendszer vizsgáló eljárásá-
raira, a pancreas megbetegedéseinek sebészeti ellátására, magzati genetika, genomikai módszerek alkalmazására, terhességi májbetegségek 
kutatására, valamint az arterioszklerózis megítélésében Intima-media vizsgálatokra terjednek ki. 

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Egészségi állapot, életmód, életminőség, fi ttségi állapot
Konczosné Szombathelyi Márta – Kovácsné Tóth Ágnes – Zakariás Géza – Budaházi J. – Dusek Tamás: A generációs marketing jelentősége 

egy felsőoktatási intézmény példáján = „Új marketing világtrend” tanulmánykötet : Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók 
Klubja 16. országos konferenciája (szerk. Csépe Andrea). Budapest: MOK, 2010.  800-811. o.

2. A vastagbél polypok szűrése és ábrázolása a nagyító és NBI colonoscopiával
Rácz, I. – Jánoki, M. – Hussam, S.: Colon cancer detection by a „rendezvous colonoscopy” : successful removal of stuck colon capsuel by 

conventional colonoscopy. = Gastroenterology, 2010. 4. sz.  19-24. o. (DOI:10.1159/000251663)
3. A heveny emésztőszervi vérzések endoszkópos és gyógyszeres ellátása
Rácz, I. – Hussam, S. – Kárász, T.:  Eff ective hemostasis with multiple hemoclips and endoloops for GI bleeding : Response to the letter by 

Matsushita et al. =  Gastrointestinal Endoscopy, 2010. 71. sz.  662. o.
3. Magzati genetika, genomika módszerek
4. Terhességi májbetegségek
5. Intima-media vizsgálat az artrerioszklerózis megitélésében
6. Kapszulás endoszkópos a vékonybél gyógyszeres károsodásának kimutatására, felismerésére
Rácz I.: A gyomor- és a duodenumbetegségek endoszkópos kezelésének alapelvei. = Gasztroenterológia, 2010.   254-255. o.
7. A pancreas megbetegedések sebészeti kezelése
Oláh A – Romics L.: Evidence based use of enteral nutrition in acute pancreatitis. = 
Langenbeck’s Archives of  Surgery, 2010. 395. sz.  309-316. o.
Romics L. – Oláh A. – Belágyi T. – Hajdú N. – Gyűrűs P. – Ruszinkó V.: Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas - proposed algo-

rithms for diagnosis and surgical treatment. = Langenbeck’s Archives of  Surgery, 2010. 395. sz.  747-755. o.

A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. TÁMOP-4.1.2-08/1/A
A projekt összefoglalása: Egészségtudományi alap- és mesterképzések tananyagfejlesztése, különös tekintettel az ápolás- és betegellátás 
valamint az egészségügyi gondozás és prevenció alap és mesterszakokra.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Egységes tananyag készítése.
Jellege: oktatási
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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

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 Ifj úságsegítő 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 non profi t szféra szerepe,
– innovációk a gyermek alternatív napközbeni ellátásában. 

A szociális képzésekben tanterv- és képzésfejlesztő tevékenység, tanulásirányítási módszerek fejlesztése, oktatási segédletek készítése, fej-
lesztése zajlik. 
A tanszék együttműködik a régió önkormányzataival, jóléti-szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezeteivel és intézményeivel a különböző 
kutatási és innovációs programokban.

A tanszék főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Szakmaközi együttműködés a humán szolgáltatások (különösen a szociális) területén
Kulcsszavak: társadalmi beilleszkedés és integráció
Budai István: Az interprofesszionális együttműködés mint új szemléletű megközelítés = Háló, 2010. 1. sz.   7-13. o.
2. Közösségi ellátás fejlesztése: Stratégia a társadalmi beilleszkedés érdekében
3. A szociális képzések fejlesztésének alternatívái
Budai István: 20 év után - önkritikusan... avagy, mit tesz a szociálismunkás-képzés a szakmai identitás alakításában. = Esély, 2010. 4. sz.  51-82. o
4. Regionalitás és a kistérségek szerepe a humán (különösen a szociális) szolgáltatások fejlesztésében
Peisser-Puli Edit: Sikerek a szociális szolgálatszervezésben egy nyugat-dunántúli kistérségi együttműködésben. = Sikeres vidéki térségek. 

(szerk. Glatz Ferenc) Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2010.  133-152. o.
5. Civil és non profi lt szféra társadalmi szerepe
Kóbor Krisztina: „Civil politika” a Nyugat-dunántúli régióban. = Politikai régió – régiópolitika (szerk. Benkő Péter). Budapest: Deák Bt., 

2010.  117–129. o. 
Kóbor Krisztina: A szervezeti tudás és tudásmenedzsment szerepe szociális célú civil szervezeteknél. = Tanulás – Tudás –  Gazdasági sikerek, 

avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Budapest: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010. 
Kóbor Krisztina: Az államtalanítás dilemmái 20 év után: kényszerek és önkéntes választások a nyugat-dunántúli régió önkormányzatai 

és civil szervezetei kapcsolatában. = 20 évesek az önkormányzatok : születésnap vagy halotti tor? (szerk. Kákai Viktor). Pécs: Publikon, 
2010.  583–595. o. 

Kóbor Krisztina: Szociális célú civil szervezetek innovációi. = Innováció, versenyképesség, kkv-k. 1. Köt. (szerk. Dr. Csáth Magdolna) Szé-
kesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2010.  206–221. o. 

Kóbor Krisztina: Rendészeti szervekhez kötődő civil szervezetek a Nyugat-dunántúli régióban. = Rendvédelmi füzetek, 2010. 4. sz.  76–84. o. 
Nárai Márta: Ismeretek és vélemények a nonprofi t szektor szervezeteiről. = Civil Szemle, 2010. 2. sz.  5–21. o.
Nárai Márta: Legyünk partnerek?! : A települési önkormányzatok és a nonprofi t/civil szervezetek viszonya. = 20 évesek az önkormányzatok 

: születésnap vagy halotti tor? (szerk. Kákai Viktor). Pécs: Publikon, 2010.  595–608. o. 
Nárai Márta – Reisinger Adrienn: A vállalati adományozás a nonprofi t szektorban. = Tanulás – Tudás –  Gazdasági sikerek, avagy a tudás-

menedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Budapest: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, 2010. 16–121. o. 
6. Innovációk a gyermek alternatív napközbeni ellátásában
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A tanszék főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. Győr város akadálymentesítettségének felmérése
A projekt összefoglalása: A “CAMELOT” Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete kezdeményezésére Győr intézmények, szolgáltatóhe-
lyek akadálymentesítettségét mérik fel gyakorlati feladatként a Széchenyi Egyetem hallgatói, s az eredményeket a http://www.camelotgyor.
hu/akadalym.php honlapon teszik közzé.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Naprakész adatbázis biztosítása az akadálymentesítettség állapotáról, konkrét szolgál-
tatások, intézmények szintjén.
Időtartam: Folyamatos, a tárgy és benne a konkrét feladat mind a tavaszi, mind az őszi félévben választható.
Témavezető: Dr. Tóbiás László PhD. mestertanár, tlaszlo@sze.hu 
2. TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0006 számú projekt keretében, a szociális munkás szakos hallgatók felkészítésével mentálhigiénés szolgálta-
tások nyújtása az egyetem teljes diáksága számára (Komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszerének fejlesztése)
A projekt összefoglalása: Elképzelésünk szerint hallgatóink számára hitelesebb az a segítségnyújtás, amit saját kortársaiktól kapnak, ezért 
elsődleges célunk az életviteli, pszichoszociális tanácsadás kialakításában kortárssegítői szolgáltatás indítása, melyhez a kortárssegítőket 
egyetemünk hallgató közül képezzük ki és csatornázzuk be a projektbe.  2009 szeptemberétől három egymást követő félévben kortárssegítő-
képzést indítunk, egyenként 25 fős csoportokban, melyekbe az egyetem minden szakáról toborzunk hallgatókat.  A képzések három napos 
nyitó és záró tréningből, továbbá 10, egyenként két órás  képzésből állnak.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Célunk, hogy a két félév teljesítése után a hallgatók tényleges önkéntes tevékenységként 
folytassák a kortárssegítést, így a szolgáltatás fenntarthatóvá váljon.
Eredményindikátorok: A félévente a kortárssegítő-képzést megkezdő 25 hallgató közül legalább:

– 18 fő eredményesen befejezi a képzést,
– 16 fő a képzést követő félévben tényleges kortárssegítő tevékenységet végez a gyakorlat keretében,
– 5 fő az első két félév után önkéntes kortárssegítőként tevékenykedik tovább.

A további tevékenységek időtartama 2010 január – 2011 augusztus
A kortárssegítők:

– folyamatos munkát végeznek saját szakjukon, évfolyamukon, kollégiumi közösségükben,
–  folyamatos tájékoztatást végeznek az egyetemen belül, Győr városában, illetve az interneten, telefonon elérhető specializált szol-

gáltatásokról,
–  részt vesznek az egyetemisták további életviteli és szociális szolgáltatások iránti szükségletei és igényei, illetve elégedettségük 

felmérésében, ezeket kielégítő program kidolgozásában és megvalósításában – ideértve a forrásteremtést is,
– rendszeres szupervízióban részesülnek folyamatos munkavégzésükhöz.

Cél a továbbiakban kortárssegítők csoportjának önsegítő és szabadidős csoporttá szervezése is.
Jellege: oktatási
Időtartam: 2009-2011
Témavezető: Kóbor Krisztina egyetemi tanársegéd, kobor.kiszta@t-online.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Európai Unió
3. TÁMOP 5.4.4.-09/2/C-2009-0006
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Szociális szakma-képzés a közösségek fejlesztésért:

– Az ip közösségi munka iránti képzési szükségletek felmérésére és képzési kapacitásokkal való összehangolásával:
– a felsőoktatás különböző szintű és formájú képzéseiben használható 12 modul kidolgozása és 5 kipróbálása (180 fő)
– Ip közösségi munka szakirányú továbbképzés kidolgozása, kipróbálása (35 fő) 
– 2 szakkönyv kiadása, ip közösségi munka tudások terjesztése, széles körű hatás 
– Web-site működtetés, ITC, on-line szakadatbázis fejlesztés
– oktatók felkészítése a képzés- és tantervfejlesztésre, korszerű módszerekkel történő oktatásra (50 fő).

Jellege: képzésfejlesztés
Időtartam: 2010-2012
A projektben való részvétel típusa: főpályázó
Témavezető: Dr. Budai István PhD. főiskolai tanár, budai@sze.hu
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ESZA)

2010-ben a tanszék által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Társadalmi felelősségvállalás szociális dimenziói
A konferencia célja: Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái TÁMOP 5.4.4.-09/2/C-2009-0006 
Útitársak projekt
A konferencia időpontja: 2010. november 10.
Elhangzott előadások száma (db): 9
Hazai résztvevők száma (fő): 50
Honlap: http://www.tamop544c.pli.sze.hu/ 
2. TÁMOP 5.4.4.-09/2/c-2009-0006 Útitársak projekt nyitó konferenciája
A konferencia célja: Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái projekt
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 15.
Elhangzott előadások száma (db): 3
Hazai résztvevők száma (fő): 25
Honlap: http://www.tamop544c.pli.sze.hu/ 
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TESTNEVELÉSI ÉS SPORTKÖZPONT
Központ-vezető neve:
Gyömörei Tamás testnevelő tanár

Központ-vezető 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. ˇ
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

A központ bemutatása/tudományos tevékenysége
A Testnevelési és Sportközpont a testnevelő tanárok oktatási tevékenysége, valamint a sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése ér-
dekében 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 mel-
lett, az Egészségtudományi Tanszékkel együttműködve részt vesznek a hallgatók egészségi állapotának felmérésére irányuló tudományos 
programban.
A Testnevelési és Sportközpont kutatási profi lja:

•  a hallgatók és oktatók - elsősorban szív-érrendszeri megbetegedések rizikófaktorait érintő - szűrő-vizsgálata, terhelhetőségi szint-
jük megállapítása,

• a mért adatok alapján végzett tanácsadás a sporttevékenységre és az életmódra vonatkozóan,
•  az európai fi ttségi standardok kidolgozásában való együttműködés és a megállapított szintek beépítése a testnevelési követelmény 

rendszerünkbe,
• a Széchenyi ESE-ben sportolók edzettségi szintjének tervszerű ellenőrzése,
• a magyar sportfi nanszírozás helyzetének, a sport piacosodása területi folyamatainak vizsgálata

A laboratórium eszköz és műszerparkja folyamatosan bővül. A nyugalmi és terheléses EKG kiértékelése számítógéppel történik. A tele-
metrikus 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 főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb publikációi
1. Fittségi-állapot vizsgálata, rizikófaktor szűrés egyetemi hallgatók, oktatók és dolgozók körében
Zakariás Géza – Tóth Á. – Szombathelyi Márta – Dusek Tamás – Budaházi Judit: A testtömeg, a testösszetétel és a kondicionális képességek 

összefüggései időskorban. = Magyar Sporttudományi Szemle, 2010. 3. sz.  40. o.
2. Életmód felmérés, fi ttségi vizsgálatok, rizikófaktor szűrés az egyetemi sportklub által szervezett szabadidő-sportolók körében
3. Sportfi nanszírozás és forrásfelhasználás, kormányzati szerepidentitások a magyar sportban, a sportszektor gazdasági hatásai makro-
mezo szinten, a sport versenyképessége
Kulcsszavak: sportfi nanszírozás, versenyképesség
Győr Sportstruktúrák: Kormányzati szerepidentitások a magyar sportban. = „Tanulás, tudás, gazdasági sikerek, avagy A tudásmenedzsment 

szerepe a gazdasági eredményességben”. Győr: SzE, 2010.  263-268. o.
Local Government and Sport = [megjelent az] At the 6th Annual International Bata Conference Conference Proceedings című konferen-

ciakiadványban. (Zlín (Csehország), 2010. április 15.)  1-13. o. 
Gyömörei Tamás: „Mibe fektessünk? : Értékteremtés és/vagy megtérülés a modern sportban. Tanulmánykötet. Budapest: Nemzeti Sport-

szövetség, 2010. 105-113. o.

2010-ben a központ által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Az „új idősek generáció” és a fi zikai aktivitás
A konferencia célja: Az egyetemi nyugdíjas tornára 2002 óta látogató szépkorú „sportolók” lelkesen kapcsolódtak a Petz Lajos Egészség-
ügyi és Szociális Intézet kutatói programjába. Ez utóbbi program első eredményeit mutatták be a szekció előadói, ahol a nagyszámú hallga-
tóság a torna résztvevőiből, más nyugdíjas szövetségek érdeklődő tagjaiból és egészségtudományi szakemberekből került ki.
A konferencia időpontja: 2010. szeptember 20.
Elhangzott előadások száma (db): 5
Hazai résztvevők száma (fő): 80
Honlap: http://www.infogyor.hu/hirek/helyi_hirek/a_xvii_gyori_akademiai_nap/ 
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Varga Tibor
Zeneművészeti Intézet

SZÓLÓHANGSZEREK ÉS MŰVÉSZETELMÉLET TANSZÉK
ZENEKARI HANGSZEREK TANSZÉK

Igazgató: Dr. Ruppert István DLA. főiskolai tanár
Kapcsolat: E-mail: ruppert@sze.hu
 Telefon: (96) 329-735
 Honlap: http://zene.sze.hu

Oktatók: Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék: Várayné Szűts Katalin főiskolai docens, tanszékvezető, Dr. Alszá-
szy Gábor DLA. egyetemi adjunktus, Dr. Arnóth Balázs DLA. egyetemi docens, Bartáné Lóránt Zsuzsanna főiskolai tanárse-
géd, Choi Insu főiskolai docens, Deákné Dr. Kecskés Mónika DLA. főiskolai adjunktus, Farkas Zsolt főiskolai tanársegéd, 
Dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla főiskolai docens, Gábor József főiskolai tanár, Haui Lóránt főiskolai tanársegéd, Hennel Georgina főiskolai 
adjunktus, Markovics Erika egyetemi tanársegéd, Nagy Gábor főiskolai adjunktus, Németh Judit főiskolai adjunktus, Olsvay Endre főisko-
lai docens, Roth Ede főiskolai adjunktus, Rózsa Gábor főiskolai adjunktus, Dr. Ruppert István DLA. főiskolai tanár, Szabó Balázs főiskolai 
adjunktus, Vitályos Balázs egyetemi tanársegéd. Zenekari hangszerek Tanszék: Cziglényi Ákos egyetemi adjunktus, tanszékvezető, Bakosné 
Tripolszki Teréz főiskolai docens, Déri György egyetemi docens, Dr. Endrődy Sándor DLA. egyetemi docens, Falvai Antal művésztanár, Dr. 
Girgás Ágnes DLA. főiskolai docens, Harasztia Zoltán művésztanár, 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, Ménesi 
Gergely művésztanár, Molnár Gyula főiskolai docens, Molnárné Svikruha Márta főiskolai docens, Dr. Szabó András DLA. egyetemi docens, 
Szalai Edina művésztanár. 
Munkatársak: Csiszár Józsefné műszaki alkalmazott, Takácsné Struhár Mónika igazgatási ügyintéző.

Az intézet bemutatása/tudományos tevékenysége
Az 1990-es évek közepén lezajlott felsőoktatási integráció során a Zeneakadémia vidéki főiskolai tagozatai saját székvárosuk egye-
teméhez csatlakoztak. Az országos folyamatban elsőként, 1996. október 31-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai 
Tanárképző Intézet Győri Tagozata a helyi Széchenyi István Főiskolához integrálódott, és az 1997/98-as tanévet már mint a Széchenyi 
István Főiskola Művészeti Fakultása kezdte. 2002-ben a Főiskola egyetemmé válása után ez az elnevezés a Széchenyi István Egye-
tem Zeneművészeti Intézete névre változott, majd az egyetem szervezeti átalakításával az intézet 2006. január 1-jén 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 zenekarai ban. 
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 Együttes, valamint a Győri 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 zenei előadóművészet, zenetudomány és a pedagógia területén végzi munkáját. Tudományos tevékenysége így 
a hangszertörténet területére, az előadóművészeti hagyományokra, a hangszeres műfajok fejlődésére és a zenepedagógiára terjed ki főként.

Az intézet főbb kutatási irányvonalai és legjelentősebb művei
1. Hangszertörténet
Girgás Ágnes: Az oboa szerepe Bach kantátáiban. (DLA doktori értekezés) Budapest: Liszt F. Zeneműv. Egyetem, 2004.
Endrődy Sándor: A historikus kürt. (DLA doktori értekezés) Budapest: Liszt F. Zeneműv. Egyetem, 2007.
Hontvári Csaba: Nemzeti iskolák, stílusok a trombitajátékban. (DLA doktori értekezés) Budapest: Liszt F. Zeneműv. Egyetem, 2008.
2. Előadóművészeti hagyományok
Arnóth Balázs: Mozart: Huszonöt darab (Öt divertimento) három basszetkürtre, KV 439b = A klasszikus formakultúra iskolája fúvósok-

nak. (DLA doktori értekezés) Budapest: Liszt F. Zeneműv. Egyetem, 2008.
Hontvári Csaba: Nemzeti iskolák, stílusok a trombitajátékban. (DLA doktori értekezés) Budapest: Liszt F. Zeneműv. Egyetem, 2010.
Girgás Ágnes: Az itáliai, német és francia zeneművészet korokon átívelő sajátosságai: Oboaművek elemző ismertetésével egybekötött szó-

lóest. Győr: Egyetemi Hangversenyterem, 2009.
Kalló Zsolt: A historikus előadásmód hatása és alkalmazása napjaink hegedűoktatásában. (DLA doktori értekezés) Budapest: Liszt F. Ze-

neműv. Egyetem, 2010.
3. Billentyűs műfajok fejlődése
Ruppert István: Az orgona pedálja. (DLA doktori értekezés) Budapest: Liszt F. Zeneműv. Egyetem, 2004.
4. Zenepedagógia

Az intézet főbb kutatási projektjei 2010-ben
1. A csembalóirodalom évszázadai
A projekt összefoglalása: A csembalóirodalom főbb szerzőinek életműve, ezek beható vizsgálata és a hangszer fejlődésének áttekintése.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Ismeretek bővítése, elmélyítése, önálló kutatásra ösztönzés.
Jellege: oktatási – elmélet és gyakorlat (70-30%)
Időtartam: 2 szemeszter
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A projektben való részvétel típusa: fakultatív speciális kollégium
Témavezető: Deákné Dr. Kecskés Mónika DLA. főiskolai adjunktus
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Tudományos Tanács
2. Itáliai billentyűs műfajok a 16-17. században
A projekt összefoglalása: Az itáliai későreneszánsz és korabarokk billentyűs zenéjének, ill. a kor műfaji kereteinek kutatása. Betekintés a 
kor jelentős szerzőinek életműveibe. 
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Ismeretek bővítése, elmélyítése, önálló kutatásra ösztönzés. Elemző tevékenységen 
keresztül a stílustudatosság fejlesztése. 
Jellege: oktatási – elmélet és gyakorlat (70-30%)
Időtartam: 1 szemeszter
A projektben való részvétel típusa: fakultatív speciális kollégium
Témavezető: Deákné Dr. Kecskés Mónika DLA. főiskolai adjunktus
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Tudományos Tanács
3. Alexander módszer
A projekt összefoglalása: A diákok ismerjék meg az Alexander-technika alapelveit. Sajátélményű munka során megtapasztalják, a rögzült 
felesleges izomfeszítések elengedésének érzését és ennek eredményeképp a tudatos testhasználat okozta felszabadultságot, mely biztosítja 
a hangjegyek hű interpretálását. 
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A rossz beidegződések (testtartás hibák, attitűdök) felismerése és elhagyása. Az önrefl e-
xió folyamatos önvizsgálattal jár, s ez segíti az önelfogadást. A folyamat az önfegyelem fejlődését is magával hozza. A tudatos kontroll erősíti 
a kompetencia, az autonómia érzését valamint hozzájárul a magas szintű technika elsajátításához s a kívánt zenei kifejezőerőhöz.
Jellege: oktatási – elmélet és gyakorlat, sajátélményű foglalkozás
Időtartam: 1 szemeszter
A projektben való részvétel típusa: fakultatív speciális kollégium
Témavezető: Gusztos Éva, gusztoseva@gmail.com
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Tudományos Tanács
4. Zenei munkaképesség gondozás – Kovács-módszer
A projekt összefoglalása: Speciálisan a zenészek számára kidolgozott mozgásrendszer, mely segít a hangszeres tevékenység közben kiala-
kult egészségkárosodás megelőzésében és a színpadi stresszhelyzet kezelésében.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: A különböző hangszerek által okozott testtartás-hibák tudatosítása, korrigálása. Álló-
képesség fejlesztése. A gazdaságos és hatékony gyakorlás elsajátíttatása. A fi ziológiai folyamatok testtudatos feldolgozása. A megszerzett 
ismeretek alkalmazásának képessége a tanításban.
Jellege: oktatási – elmélet és gyakorlat szerves egységben
Időtartam: Jelenleg 2 szemeszter, egymásra épülő tematikával
A projektben való részvétel típusa: fakultatív speciális kollégium
Témavezető: Erdélyi Judit
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Tudományos Tanács
5. Egészséges légzéstechnika az énekes hangképzésben
A projekt összefoglalása: A klasszikus énektechnika elsajátításához szükséges mélylégzés-technika módszerének megismertetése, kidol-
gozása és fejlesztése speciális légzés- és skálagyakorlatok által.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Az ének szakos hallgatók légzőizmainak speciális erősítése, fejlesztése, és a belélegzett 
levegőn való optimális énekhang megszólaltatása. Az elsajátított technika biztonságos alkalmazása színpadi körülmények között, szem 
előtt tartva az adott művek zenei, előadóművészi kidolgozását. A megszerzett ismeretek alkalmazásának képessége a tanításban.
Jellege: oktatási – elmélet és gyakorlat szerves egységben
Időtartam: a tanulmányi folyamatot végigkísérő
A projektben való részvétel típusa: az ének szakos hallgatók számára kötelező
Témavezető: Németh Judit főiskolai adjunktus, Markovics Erika egyetemi tanársegéd
6. Kortárs zongorairodalom
A projekt összefoglalása: Előre meghatározott kortárs repertoárból választható művek előadási problémáinak részletes elemzése, majd 
koncertszerű megszólaltatása.
A projekt során kitűzött célok, várt eredmények: Mivel zongoraoktatásunk törzsanyagában a kortárs irodalom csak periférikusan szere-
pel, így e projekt keretében akartunk kellő egyensúlyt teremteni és több fi gyelmet szentelni a kortárs zongorairodalomra. Célunk nemcsak 
a repertoár bővítése volt, hanem az új hangszertechnika, a hagyományostól eltérő notáció megismerése, a kiválasztott művek megszó-
laltatása, elemzése, kifejező előadása is. A sokszor ismeretlen, szokatlan hangzásvilág olyan hallgatók kreativitását is kikényszeríti, akik 
a klasszikus repertoár tekintetében csak sztereotip megoldásokat használnak. Jelen projekt eredményeként válhat a kortárs irodalom 
tanulmányozása fontos eszközzé az igazi kifejezés megtalálásában.
Jellege: oktatási – elmélet és gyakorlat
Időtartam: 2 hónap felkészülés, 3 aktív nap
A projektben való részvétel típusa: aktív és passzív résztvevők
Témavezető: Körmendi Klára egyetemi tanár
A fi nanszírozó intézmény megnevezése: Tudományos Tanács

2010-ben az intézet által szervezett konferenciák a Széchenyi István Egyetemen
1. Magánének mesterkurzus (Markku Liukkonen [Finnország] vezetésével)
A konferencia célja: A fi nn énekiskola megismertetése. 
A konferencia időpontja: 2010. április 9.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék.
Elhangzott előadások száma (db): 6
Hazai résztvevők száma (fő): 12
2. Zongora mesterkurzus (Onti Nissi [Finnország] vezetésével)
A konferencia célja: A fi nn zongoraiskola megismertetése.
A konferencia időpontja: 2010. április 12.
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A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék.
Elhangzott előadások száma (db): 6
Hazai résztvevők száma (fő): 20
3. Zenetörténeti konferencia Debussy zongora prelűdjeiről (Horváth Barnabás vezetésével)
A konferencia célja: A legújabb kutatási eredmények ismertetése a témában.
A konferencia időpontja: 2010. november 3.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék.
Elhangzott előadások száma (db): 1
Hazai résztvevők száma (fő): 20
4. Konferencia a zenei ismeretterjesztés módszereiről (Földes Imre vezetésével)
A konferencia célja: A leghatékonyabb módszerek áttekintése, ismertetése egy-egy kutatási téma feldolgozásának, a hozzá kapcsolódó 
előadás felépítésének, valamint az előadási stílus kialakításának vonatkozásában. 
A konferencia időpontja: 2010. november 11.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék.
Elhangzott előadások száma (db): 1
Hazai résztvevők száma (fő): 25
5. Konferencia az Alexander-módszerről zongoristáknak, vonósoknak és énekeseknek (Dr. Szabó Orsolya vezetésével)
A konferencia célja: A résztvevők ismerjék meg az Alexander-technika alapelveit.
A konferencia időpontja: 2010. december 2.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék, Zenekari hangszerek 
Tanszék.
Elhangzott előadások száma (db): 1
Hazai résztvevők száma (fő): 30
6. „Nagyanyám Bartók növendék volt” – adalékok Bartók zenepedagógiai munkásságához (Kubinyi Zsuzsa)
A konferencia célja: Eddig nem publikált adatok, aspektusok ismertetése, elemzése Bartók zenepedagógiai munkásságát illetően. 
A konferencia időpontja: 2010. december 13.
A konferencia megszervezésében résztvevő tanszékek megnevezése: Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék.
Elhangzott előadások száma (db): 1
Hazai résztvevők száma (fő): 20
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Elfogadva: A Szenátus 2010. november 15-i ülésén

1. Indoklás
MIÉRT VAN SZÜKSÉG KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁRA? 
A hazai felsőoktatásban egyre fokozódik a verseny a hallgatókért, akik a Bolognai rendszerre történő áttérés során kétszintűvé alakított 
oktatási szerkezet miatt alaposan mérlegelik, hogy egyáltalán folytatnak-e és ha igen, melyik intézményben MA, MSc, illetve doktori (PhD) 
tanulmányokat. Ennek következtében a tradicionális tudományegyetemek növelik e képzésekben való részesedésüket, egyúttal felértéke-
lődnek a piaci igényekhez igazodó speciális képzéseket nyújtó kisebb intézmények. Ezt a helyzetet tovább bonyolítják a demográfi ai sajátos-
ságok, a nyugdíjba menő minősítettek utánpótlása és a csökkenő állami fi nanszírozás. Mindeközben a hallgatók és a jövőbeli munkáltatóik 
is fokozott elvárásokkal élnek a felsőoktatással szemben. Olyan tudást és ismereteket várnak, amelyeket jól és minél hamarabb hasznosítani 
tudnak a gyakorlatban. A hektikusan változó igények korában azok az egyetemi oktatók mondhatók sikeresnek, akik kutatási eredményei-
ket, gyakorlati tapasztalataikat is képesek beleszőni az előadásokba és gyakorlatokba. 

Az egyetemi kutatások jövőjét célzó elemzések arra is rámutatnak, hogy nemcsak az „információs társadalom”, hanem a „vállalkozói 
társadalom” korában élünk. Nem számíthatnak már a végzősök stabil, élethosszig tartó foglalkoztatást biztosító nagyvállalatokra. Egyre 
jobban hozzá kell szokni a „portfolió munkára”, aminek bázisát projektek adják és alapvetően építenek az együttműködésekre. Ugyanígy 
az egyetemeknek is bevételük egyre jelentősebb részét pályázatokon, K+F együttműködésekből és szolgáltató tevékenységükből kell fedez-
ni. A „szolgáltató” ill. „vállalkozói egyetemek” („entrepreneurial university”) fontos jellemzője, hogy eredményesen alkalmazkodnak a 
társadalmi változásokhoz. Az ilyen intézmények az innováció valódi hajtóerői új ötletek generálásával, magas színvonalú kutatási eredmé-
nyekkel, a hagyományos képzési formákat kiegészítő vállalkozói képzések nyújtásával és a gazdasági szereplőkkel való szoros együttműkö-
désük által.

Mindemellett lényeges az egyetemeken folyó kutatások hatékonyságának mérése, az eredmények hazai és nemzetközi összehasonlításának, 
az egyetemek kompetencia, valamint tudástérképének a megjelenítése is. Az egyetemek versenypozícióját különböző mutatók, jellemzően 
nemzetközileg mérhető publikációk és hivatkozások alapján képzett rangsorok (pl. SciVal, Times, Sanghaj) mutatják. Fel kell készülni, hogy a 
hazai egyetemek fi nanszírozására is befolyással lesznek ezek a tudományos mutatók, így ösztönözni kell a munkatársak publikációs tevékeny-
ségét és annak javításához támpontokat, illetve segítséget kell adni az egyetem versenypozíciójának növelése érdekében.

A STRATÉGIAI TERVHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS
Az Egyetem 2009. decemberében elfogadott Stratégiai Terve egyértelmű feladatokat jelölt ki a tudományos tevékenységek minőségének 
emelése, azok elfogadottságának és presztízsének fokozása érdekében. Megfogalmazta azt is, hogy az intézmény mozduljon el a „tudás-
alkalmazástól” a „tudás-teremtés” felé. Ennek érdekében intenzív fejlesztések megvalósítását célozza kiválasztott tudományterületeken az 
alapkutatási kompetenciák megteremtése és fejlesztése érdekében.

A Stratégiai Terv szerint az Egyetemnek szorosabban kell bekapcsolódni a nemzetközi tudományos életbe a nemzetközi tudományos és kutatási 
kapcsolatrendszer tudatos bővítése és elmélyítése révén. A feltételek megteremtése által alkalmassá kell válni nemzetközi támogatással folyó kuta-
tási programokban való részvételre, ez által jelentősen kibővíteni a tudományos, kutatási célra rendelkezésre álló forrásokat.

A Stratégiai Terv elfogadását követően született meg a döntés a tudományos- és K+F+I stratégia elkészítéséről, ami részletesen bemutatja 
az Egyetem feladatait ezen a területen. Az általános- és a tudományos rektorhelyettes vezetésével, a Tudásmenedzsment Központ támogatá-
sával elkészített jelen stratégia korábbi változatait több alkalommal megtárgyalta a Rektori Kabinet, az Egyetem Tudományos Tanácsa, majd 
a karok és intézetek javaslatai alapján került véglegesítésre. 

AZ EGYETEM TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK SWOT ELEMZÉSE
A Tudásmenedzsment Központ munkatársai széles körű adatgyűjtést követően elkészítették a 2010. májusban megjelent „Kutatási kata-
lógust” és a „Kutatás-fejlesztés a Széchenyi István Egyetemen, Éves jelentés 2009” című kiadványokat. Ezek alapján elkészült az egyetem 
tudományos és innovációs tevékenységének SWOT elemzése, amit a következő táblázat összegez:
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Erősségek (belső)
– a teljes innovációs lánc jelen van az egyetemen
–  intenzív kapcsolatot ápol az egyetem a regionális gazdasággal
–  az egyetem vezetősége elkötelezett a tudományos kutatások fo-

kozása iránt
– jelentősen megújuló infrastruktúra, kiemelkedő eszközpark
–  Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont több mint 5 éves 

tapasztalatai
–  egyetemi tudományos kiadványok, folyóiratok, HEJ, doktori is-

kolák kiadványai

Gyengeségek (belső)
– tapasztalt oktatók, kutatók, professzorok utánpótlása
– a szabadalmak, tudományos publikációk alacsony száma
–  az ipari kutatási megbízások jellemzően problémamegoldás-

ra, mérnöki szolgáltatásokra irányulnak 
–  kutatók kritikus tömegének hiánya az egyetemi kutatási pri-

oritások területén
–  megfelelő tapasztalatokkal és kompetenciákkal rendelkező 

kutatócsoportok száma kevés
–  meglévő infrastruktúra, kutatási eszközök rendszerbe fogla-

lása, hatékony menedzselése
Lehetőségek (külső)

–  nemzetközi kapcsolatok erősítése, nemzetközi kutatási együtt-
működések, FP7-es programokban való részvétel

– külföldi kutatók, oktatók, szakemberek bevonása
–  az ipar növekvő igénye a képzett kutatók/mérnökök/szakem-

berek iránt,
– a járműipar szerepe egyre jelentősebb a régió gazdaságában
– a kkv-k fokozódó innovációs igénye
–  globális jelentőségű járműipari tudásbázis Kelet-Közép-Euró-

pában

Veszélyek (külső)
– az egyetem oktatói- és kutatói utánpótlás vonzóképessége 
– hiányzó kutatói utánpótlás
–  mérnöki- és természettudományos pályák iránti érdeklődés 

folyamatos csökkenése
– hazai pályázatok, kutatási források szűkülése
– az innovációs járulék megszűnése

AZ EGYETEM FŐ KUTATÁSI PROFILJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
Az Egyetem alapvetően épít a jogelőd főiskola szakmai specializációjára, az alapítástól meglévő közlekedési és távközlési szakmaterületek-
hez kapcsolódó kompetenciákra. A jelenleg futó EU és hazai társfi nanszírozású programjai, illetve az eredményesen működő Járműipari 
Regionális Tudásközpont (JRET), valamint a Járműipari, Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (JEL-KKK) projektjei a régió iparának 
gerincét alkotó járműipar területén kialakított kutatási tevékenységeket és együttműködéseket célozzák. Ennek alapján stratégiai célként fo-
galmazható meg, hogy az Egyetem fő kutatási profi lja a szélesebb értelemben vett járműipari és közlekedési rendszerekhez kapcsolódó 
műszaki, technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi összefüggések vizsgálatát, a tudományos eredmények közzétételét és azok 
hasznosítását foglalja magában. Ezzel erősíteni lehet azt a képzettársítást, hogyha Győr, akkor járműipar, ha Széchenyi István Egyetem, 
akkor járműipari és közlekedési rendszerek kutatása.

Az Egyetem elsősorban a járműipari és a közlekedési rendszerekhez kapcsolódó kutatások területén képezzen kritikus tömegű kapacitá-
sokat, a járműipart érintő alap- és alkalmazott ( fejlesztési és innovációs)kutatások területén váljon Magyarország és a közép-európai régió 
legmeghatározóbb kutatási intézményévé, a vele együttműködni kívánó hazai és nemzetközi tudományos intézetek, valamint a gazdasági 
szereplők meghatározó partnerévé. A kapacitások kritikus tömegének megteremtése érdekében hálózati K+F+I kapcsolatok kialakítását kell 
kezdeményezni a járműipari kutatásokban bevonható hazai felsőoktatási intézmények illetékes szervezeti egységeivel, kutatócsoportjaival.

Az Egyetemen folyó oktatás más szakterületein is folynak értékes kutatások, illetve sikeres művészeti tevékenységek, kiváló, több esetben 
iskolateremtő kutatókkal, rangos folyóiratokban megjelentetett, magas hivatkozási indexű cikkekkel, kötetekkel. Ezek közül a nemzetközi 
és hazai vonatkozásban kiemelkedőket a jövőben is támogatni kell, lehetőséget adva arra, hogy az Egyetem jelenléte az adott szakmák szel-
lemi életben, valamint művészeti közegében magas szinten biztosítva legyen.

Az alábbi témákban folynak nemzetközi és hazai szinten elismert kutatások:
• A műszaki tudományok területén: 

 Alkalmazott matematika és szimuláció
 Intelligens számítási rendszerek
 Távközlés és infokommunikációs technikák

• A gazdaságtudomány, regionális tudomány, nemzetközi gazdaságtan területén: 
 A piaci folyamatok elemzése, azok beépítése, érvényesülése a vállalati stratégiákba és menedzsment rendszerekbe.
  A szektorális (ágazati) fejlesztések térségi (városi) hatásainak modellezése, továbbá a kelet-közép-európai térség versenyképes-
ségének tanulmányozása.

  A gazdaság globális rendszerek és a nemzetgazdaságok kapcsolata, továbbá az európai integrációs folyamatok megújítási irá-
nyai.

• Az állam és jogtudományok területén:
 A magyar jogrendszer és az ezredforduló kihívásai
 A jó kormányzás követelménye és a parlamentáris demokrácia
 A közlekedési és logisztikai rendszerek komplex jogtudományi vizsgálata

• Az egészségtudományok területén:
  Az interprofesszionális együttműködés lehetőségei a humán szolgáltatások, a közösségi ellátás és a közösség fejlesztésben a tár-
sadalmi beilleszkedés érdekében.

  A képalkotó módszerekkel nyert orvosi diagnosztikai képek matematikai és informatikai elemzése (Medical Image Processing 
and Analysis) Egészségügyi állapotfelmérések a környezettudatos életvitelben. Az élhető környezet, és az öregedő társadalom 
megváltozott igényeinek elemzése.

• A zeneművészet területén:
  A régióhoz kapcsolható zeneszerzők életművének felkutatása, kották publikálása és hangfelvételek készítése. Az értékes művek 
megismertetése a hazai és nemzetközi zenei közélettel. 

A fenti tudományterületeken folytatott alap- és alkalmazott kutatások, az elért eredmények és a meglévő kutatói potenciál lehetőséget 
nyújtanak egyetemi kutatócsoportok létrehozására, s egyes esetekben MTA kutatócsoport alapításának kezdeményezésére, s ezzel „kutató” 
szervezeti egység cím elérésére.
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KIKNEK SZÓL A STRATÉGIA?
A tudományos és innovációs stratégia elsősorban az egyetemi oktatók számára szól, azonban az Egyetem minden munkavállalójának a 
bevonása alapvető fontosságú a stratégia eredményes megvalósításához. Mindenkinek tisztában kell lenni ugyanis azokkal az elvárások-
kal, lépésekkel és folyamatokkal, amelyek egy korszerű, 21. századi felsőoktatási intézményt jellemeznek. Ennek érdekében kiemelt szere-
pet kap minden kolléga bevonása a stratégia célkitűzéseinek és javasolt intézkedéseinek megvitatásában, majd azok megvalósításában.

Másrészt a stratégia kifelé, a fenntartó, a versenytársak és a szélesebb akadémiai közösség felé történő üzenete, hogy az Egyetem fontos-
nak ítéli a tudományos eredmények fejlesztését, prioritásokat határoz meg és nagy szerepet szán az eredmények mérésének, a különböző 
felsőoktatási rangsorokban való előrelépéssel javítani kívánja versenypozícióját. 

Harmadrészt a stratégia üzeneteket fogalmaz meg a gazdasági és a társadalmi élet szereplőinek is, hiszen megjelöli az Egyetem kutatási irányait, 
annak ösztönzési és támogatási rendszereit, így a felhasználók is megismerhetik a célokat, s ezzel új kapcsolódási felületek alakulhatnak ki. 

MI A STRATÉGIA CÉLJA? 
A stratégia az egyetemi vezetés elkötelezettségét mutatja a „kutatóegyetem” irányába történő elmozdulás elősegítésére, különösképpen 
az emberi erőforrások fejlesztése, eredményességük növelése és az együttműködésre alapuló tudományos tevékenység területén. Ennek ér-
dekében kiemelt és jól kommunikálható célként fogalmazza meg, hogy a stratégia öt éves (2011-2015) megvalósítása során növekedjen a Szé-
chenyi István Egyetem tudományos potenciálja, kibocsátása és eredményei, valamint tovább bővüljön a tudományos minősítettek száma. 

Mérhető célként jelenik meg, hogy a tudományos fokozattal rendelkezők kétéves átlagban, évente legalább kettő lektorált, a szak-
területükön meghatározott feltételek szerinti tudományos publikációt jelentetnek meg. Tudományos teljesítményüket egyéni tervek 
alapján az MAB által meghatározott egyetemi tanári kritériumokhoz igazítják. A tudományos fokozattal nem rendelkezők az adott szakte-
rületük doktori iskolájában előírt tudományos publikációs és kommunikációs követelményeit teljesítik. 

A STRATÉGIA IDŐTÁVJA
Az Egyetem komplex fejlesztési stratégiája 2013-ig fogalmaz meg stratégiai célkitűzéseket, illetve rendel hozzá feladatokat. A folyamatban lévő 
infrastrukturális beruházások és tartalomfejlesztések, legalábbis azok első fázisa azonban befejeződik 2011-2012. évek során. Valójában ezek 
a fejlesztések teremtik meg az alapját az Egyetem tudományos potenciálja fejlesztésének, ami hosszabb folyamat. Számolni kell tehát egy 2-3 
éves „időablakkal”, amely szükséges az elindított fejlesztések hatására bekövetkező eredmények, elmozdulások beéréséhez. Ezen szempontok 
következtében legalább öt éves időtávú tudományos stratégiával kell számolni, amely a javaslat szerint 2015. év végéig szól.

2.  Jövőkép: „Növekvő tudományos kiválóság és intenzív 
együttműködések” 

A stratégia a járműiparhoz és a közlekedési rendszerekhez, illetve azokhoz kapcsolódó gazdasági, társadalmi kutatások területén kíván 
kritikus tömegű kapacitásokat képezni, aminek segítségével középtávon elérhető, hogy a Széchenyi István Egyetem a járműiparral és a 
közlekedési rendszerekkel kapcsolatos alap és alkalmazott kutatások területén váljon Magyarország és a közép-európai régió legmeg-
határozóbb kutatási szereplőjévé, a vele együttműködni kívánó hazai és nemzetközi felsőoktatási és tudományos intézetek, valamint a 
gazdasági szereplők meghatározó partnerévé.

Az Egyetem tudományos tevékenysége elsősorban az alkalmazott és interdiszciplináris (rész)területekre fókuszál. A korábbi évekhez 
képest megerősödnek és szélesebb bázisra építenek azok a „kutatói magok, gócok”, amelyek az egyetem tudományos kapacitásai növelésé-
nek és minőségének a zálogát jelentik. A helyi gazdasági szereplők igényeit is fi gyelembe veszi a kutatás-fejlesztési tevékenység fejlesztésekor 
az Egyetem. A fő forrásszerző elv a „tudományos kiválóság” növelése, ezekből a projektekből vagy más gyakorlati vagy elméleti kérdések 
vizsgálatából a tudományos fokozattal rendelkezők kétéves átlagban, évente legalább kettő lektorált tudományos publikációt jelentetnek 
meg a szakterületükön meghatározott feltételek szerint. 

A stratégia megvalósításának ötödik évére, a felzárkózó intézménynek csökken a „tudományos távolsága” a meghatározó egyetemi 
centrumoktól.

3. A stratégia célkitűzései
A tudományos és innovációs stratégia az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010. január 11-én a „kutatóegyetem” minősítés elnyerésére 
szolgáló pályázati felhívásában közzétett indikátorrendszert és Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága által 
készített új felsőoktatási törvény koncepcióját tekinti iránymutatónak1. A pályázati útmutatóban szereplő indikátorok egyértelműen jelzik, 
hogy mely területeken kell növelni a Széchenyi István Egyetem tudományos és innovációs teljesítményét 2015-ig. 
Ennek a célnak és fent megfogalmazott jövőképnek megfelelően a tudományos és innovációs stratégia az alábbi öt területen kíván előrelépni:

1. Tudományos kiválóság növelése
  a minősített oktatók arányának növelése legalább a felsőoktatási törvényben meghatározott szintre
  az oktatók általános tudományos kutatói kompetenciáinak fejlesztése szakmai képzések, tréningek segítségével, aminek követ-
keztében az oktatók képessé válnak a kutatómunkára és annak eredményeképpen a tudományosan minősített oktatók évente 
átlagosan kettő lektorált publikáció megjelentetésére a szakterületükön meghatározott feltételek szerint
 az oktatók aktívan publikálnak az Egyetemhez kötődő tudományos folyóiratokban:
 Acta Technica Jauriensis (http://acta.maxwell.sze.hu)
 Jog-Állam-Politika (http://dfk .sze.hu)
  A Jövő Járműve – A BMGE Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpontjának és a SZE-Győr Járműipari Regionális 
Egyetemi Tudásközpontjának közös lapja (www.jret.sze.hu), ill. 
 a 2010-2011 során megújuló elektronikus kiadványban, a Hungarian Electronic Journal-ban (HEJ) 
  az oktatóknak folyamatosan aktualizálni kell önéletrajzukat, publikációikat és projektekben való részvételüket a 2011-ben beve-
zetésre kerülő egyetemi tudásmenedzsment és dokumentumkezelő rendszerben

  a szakmai utánpótlás fejlesztése, nagyformátumú vezető oktatók, kutatók „leigazolása”, előrelépések intenzív elősegítése, ennek érdekében 
mentor rendszer kiépítése, amelynek eredményeképpen nemcsak a nyugállományba vonuló egyetemi tanárok pótlása valósul meg

1 http://www.okm.gov.hu/felsooktatas/archivum/kutatoegyetem-minosites III



  a szenior oktatók (különösen a 40-55 éves korosztály) ösztönzése, a HR tervekkel harmonizáló támogatási rendszer kialakítása, 
egyfajta „szabatikus / alkotói év” biztosítása, óraterhelés nélkül, hogy 5 éven belül minél több oktatónk el tudja érni az egyetemi 
tanári címet, ami karonként egyéni tervezetet célszerű készíteni
  a „nemzetköziesedés” folyamatának elősegítése a ki- és bejövő oktatói mobilitás ösztönzésével, évente min. 2-3 külföldi vendég-
professzor meghívása, vendégoktatói rendszer kialakítása az első évek tapasztalatainak fi gyelembevételével, aminek eredménye-
képpen bővülnek az Egyetem kutatási kapcsolatai, nő a tudományos publikációk, valamint az Egyetemhez kötődő nemzetközi 
tudományos rendezvények száma

  a hazai és a közép-európai kutatási pozíció monitorozása, a különböző nemzetközi és hazai rangsorokban való láthatóság, jobb 
pozíciók eléréséhez szükséges feltételek vizsgálata, partnerségi stratégiák, kutatási együttműködések létrehozása (pl. járműipari 
és más kutatásokban).

2. A doktori képzések fejlesztése
  a járműipar és közlekedési rendszerek kutatására fókuszáló doktori iskola, vagy program megerősítése
  a doktori iskolák működési feltételeinek javítása, lehetőség szerint az iskolák számának növelése
  doktori iskolák törzstagjainak növelése min. 50 főre

3. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység fokozása
  az oktatók K+F+I projekt menedzselési készségeinek fejlesztése
  vállalati tudományos együttműködések bővítése a régióban található KKV-k irányába, elégedettségük mérése
   szakmai közösségek erősítése, interdiszciplináris együttműködések és a csoportmunka ösztönzése eredményeképpen legalább 
minden második oktató részt vesz ezekben az egyetemi tudományos kezdeményezésekben, projektekben

  az intézményközi K+F+I hálózatok szervezése – elsősorban a járműipari és a közlekedési rendszerek területén
4. A tudományos eredmények hasznosítása 

 jelentős a technológiai transzfer és tudáshasznosítási tevékenység, valamint a vállalkozásfejlesztési ismeretek fejlesztése
 az egyetemen kifejlesztett termékek, szolgáltatások számának növelése
 egyetemi szabadalmi portfólió bővítése, know-how értékesítés

5. A tudományos eredmények beépítése az oktatásba
 új tananyagok, gyakorlati módszerek kidolgozása, esettanulmányok beépítése egyetemi jegyzetekbe

A fenti stratégiai célkitűzések akkor járnak eredménnyel, ha az elmozdulások mérése megtörténik, azokról az Egyetem vezetése aktuális 
információkkal rendelkezik és a munkatársak számára folyamatosan kommunikálja azokat.

A tudományos és innovációs stratégia célkitűzéseinek monitorozására az alábbi indikátorok javasoltak:
Stratégiai célkitűzések Indikátorok

Cél 1: Tudományos kiválóság növelése • akadémiai kutatócsoportok száma (min. 3)
• minősítettek (első helyes) száma / összes oktató (FTE) száma (min. 50%)
• professzorok száma / összes oktató (FTE) száma
• lektorált publikációk száma: 2 / év / tudományosan minősített oktató
• 1 MFt kutatási bevételre jutó publikációk száma
• tudományos díjak száma
• külföldi vendégprofesszorok száma / összes FTE oktatók száma
• Nemzetközi és hazai folyóirat szerkesztőségi tagságok száma
• Nemzetközi és hazai tudományos szervezetekben viselt tisztségek száma
•  Országos díjak (ösztöndíjak) és kitüntetések, valamint kiemelkedő hazai és nemzetközi 

tudományos és szakmai elismerések száma
Cél 2: A doktori képzések fejlesztése • doktori iskolák száma (növelendő)

• doktori iskolák törzstagjainak száma (min. 50 fő)
•  doktori iskolákban végzett PhD hallgatók száma / összes beiratkozott/aktív PhD hallgató
• PhD hallgatók száma / nappali tagozatos hallgatók száma (minősítettek száma)
• OTDK helyezések száma

Cél 3: Kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenység fejlesztése

• K+F+I bevételek aránya az egyetem költségvetésében (min. 5%)
• egy professzorra jutó kutatási bevétel 
• benyújtott / nyertes K+F pályázatok száma (elnyert összeg) 
• szabadalmi bejelentések száma: értékesített szabadalmak száma / összes bejelentés

Cél 4: A tudományos eredmények 
hasznosítása, jelentős mértékű 
technológiai transzfer és tudáshasznosítási
 tevékenység 

• megvalósított technológia transzferek száma / kutatási projektek száma
•  induló technológiai vállalkozások, spin-off  és start-up cégek3 alapítását megelőző tanács-

adások száma
• szabadalmi bejelentések száma
• létrejött spin-off  és start up cégek száma 

Cél 5: A tudományos eredmények beépítése 
az oktatásba 

•  kutatási projektek eredményeképpen kidolgozott jegyzetek és/vagy oktatási segédanyagok 
száma / összes kutatási projekt száma

4. Javasolt intézkedések

1. CÉLKITŰZÉS: A TUDOMÁNYOS KIVÁLÓSÁG NÖVELÉSE

1.1. Az egyetemi kutatás-fejlesztés támogatási rendszerének átalakítása 
–  karonként legalább kettő, intézetenként legalább egy prioritás, szűkebb tudományos terület/téma meghatározása, ami illeszkedik 

az egyetem tudományos stratégiájához, meghatározóan a járműiparhoz és a közlekedési rendszerekhez, illetve azokhoz kapcsolódó 
gazdasági, társadalmi kutatásokhoz

2  Hasznosító (spin-off ) vállalkozás, a költségvetési, illetve nonprofi t kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által 
alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság. A start-up olyan korai stádiumú cég, amely szellemi alkotások üzleti hasznosítására, 
kutatások folytatására jött létre, és amelyben az Egyetem nem tulajdonos. Az ilyen cég inkubációs, licensz- vagy más szerződésekkel szabályozza kapcsolatát az 
Egyetemmel annak érdekében, hogy az üzletfejlesztés terhei és a hasznosítás bevételei a jövőben megfelelő arányban vonatkozzanak a felekre.
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–  az egyetemi K+F támogatási rendszer átalakítása a 2010-2011 években kari szintre decentralizált forrásfelhasználás tapasztalatai 
alapján 2012-től

–  az egyetemi K+F támogatási rendszer szabályainak megfogalmazása (pl. minősítettek, publikációs aktivitás, projekt generálási képessé-
gek alapján), az új rendszer egyeztetése a tevékenységi körét az innovációval kibővítő, Tudományos és Innovációs Tanácson, illetve a Kari 
(Intézeti) Tanácsokon keresztül, ill. ehhez illeszkedő értékelési és beszámolási kötelezettségek megfogalmazása, útmutatók készítése 

1.2.  Az Egyetemi oktatók munkaköri leírásának, tevékenységének hozzáigazítása a kutatás-fejlesztési és innová-
ciós stratégiához
–  tudományos eredménymutatók megjelenítése az egyéni értékelésekben (tudományosan minősítetteknek átlagosan kettő lektorált 

publikáció /év a szakterületükön meghatározott feltételek szerint
–  szakmai közösségi munka, egyetemi rendezvény szervezése vagy egyetemi K+F+I projektben való részvétel, külföldi oktatókkal, 

kutatókkal való kapcsolatok bővítése
–  tanszéki szintű tudományos tevékenység folytatása, amely a tanszéki munkatársak részvételének többségére, valamint más tanszékek 

munkatársainak a bevonására, együttműködésére is épít

1.3. Egyetemi tanár utánpótlás fejlesztése
–  egyetemi támogatási rendszer kialakítása, kari, intézeti HR tervek készítése, amelyek lehetőséget nyújtanak karonként 2-3 szenior 

oktatónak az egyetemi tanári cím 5 éven belüli megszerzésére, 
–  külsős szaktekintélyek bevonási lehetőségeinek azonosítása különösen azokon a területeken, ahol a belső erőforrásokra történő épít-

kezés nem hozhat eredményt rövid- ill. közép távon
–  egyetemi támogatási rendszer kialakítása, ami egyfajta „szabatikus / alkotói (fél)évet” biztosít, óraterhelés nélkül, az egyetemi tanári 

cím kritériumainak teljesítéséhez

1.4. Mentor rendszer kiépítése – segítség a tudományos munka folytatásához
–  kari, tanszéki szinten tapasztalt kollégák, mentorok kijelölése, akiknek a feladata azon kollégák segítése, bevonása tudományos mun-

kákba, akik nem rendelkeznek ilyen jellegű gyakorlattal
–  a hallgatók minél szélesebb körének bevonása a kutatási feladatokba, a doktoranduszok számának növelése, a témáik illesztése az 

egyetemi stratégiához, illetve a kari kutatási irányokhoz, ezáltal a TMDK tevékenység fokozása és az OTDK szereplés eredményes-
ségének, helyezések számának a növelése

–  módszertani segítség, képzések, előadások szervezése a tudományos eredmények publikálása, a nagyobb „tudományos láthatóság” 
érdekében

–  szakmai képzések, tanfolyamok szervezése a tudományos kutatás módszertanáról, kutatási projektek menedzseléséről, innovációs 
menedzsmentről, valamint kapcsolódó készségek pl. prezentáció fejlesztése érdekében 

1.5. Tudományos eredmények terjesztése és nyilvántartása 
– az Egyetem meglévő szakfolyóiratainak promóciója, új gazdaságtudományi folyóirat (periódika) indításának támogatása
–  egyetemi munkatársak tudományos eredményeinek és tudományos kérdések népszerű formában történő előadás a „Tudomány Győr-

ben Mindenkinek” rendezvénysorozat keretein belül
–  egyetemi tudástérkép elkészítése és folyamatos karbantartása, ami magában foglalja a munkatársak önéletrajzait, publikációit, rész-

vételét projektekben
– jelentés készítése az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységeiről kétévente
–  kutatás nyilvántartási rendszer létrehozása, ami tömör (kb. egy oldalas) áttekintést ad az Egyetem keretein belül folytatott kutatások 

céljáról, tartalmáról és eredményeiről
–  „Egyetemi Tudományos Rendezvény” brand létrehozása, erősítése, egyetemi támogatás, ingyenes terembiztosítás csak ezen elismert 

rendezvényeknek jár és szerepelnek az egyetemi rendezvény naptárban

1.6. Tudományos és kutató közösségek szervezése
– MTA és egyetemi szintű kutatócsoportok alapítása elsősorban a stratégia fókuszába tartozó területeken
– egyetemi kutatócsoport alapítás és működés (minősítés) feltételeinek és követelményeinek kidolgozása. 

2. CÉLKITŰZÉS: A DOKTORI KÉPZÉS FEJLESZTÉSE

2.1. A doktori iskolák számának és törzstagjai számának növelése
– új doktori iskolák alapítási feltételeinek megvizsgálása, hazai doktori iskolák közötti pozícionálása
–  a minősített oktatók minél nagyobb számban történő bevonása a doktori képzésekbe, potenciális doktori iskola törzstagok felkutatása, 

kiemelt fejlesztése

2.2. Külföldi vendégprofesszorok bevonása az Egyetemen folyó oktatásba, kutatásba
–  külföldi oktatók tudományos kutatásokba történő bevonása, nemzetközi mobilitási ösztöndíjak (pl. Marie Curie) lehetőségeinek 

kiaknázása, 
–  külföldi vendégprofesszorokat meghívása az Egyetemre, hosszabb távú, min. 3 hónapos tartózkodásuk feltételeinek megteremtése 

kormányzati és nemzetközi pályázati forrásokból

3. CÉLKITŰZÉS: KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE

3.1. Nemzetközi, hazai és regionális K+F, illetve tudományos programokban való részvétel támogatása
–  pályázati stratégia kidolgozása, nemzetközi és hazai K+F projektek felkutatása, partnerkeresés, program kidolgozása a TMK részvé-

telével és koordinálásával
–  a kutatási-fejlesztési tevékenységek fókusza átkerül a mérnöki szolgáltatásokról a tudományos és kutatási kérdések vizsgálatára, va-

lamint tudományos eredmények elérésére 
–  az Egyetem ösztönzi vezető oktatóit, kutatóit alapkutatási tevékenység folytatására, amiből tudományos mutatóinak növelését várja 

elsősorban magas idézettségű cikkek és tudományos konferencia előadások formájában, amit súlyozottan fi gyelembe vesz a teljesít-
ményértékelés során
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–  saját erő biztosítása hazai (OTKA, MTA kutatóhely, további nemzeti programok stb.) és nemzetközi (EU FP7, stb.) kutatási progra-
mokban való részvételhez

–  részvétel K+F+I hálózat kialakításában, illetve a Széchenyi István Egyetem vezetésével a kritikus kutatói tömeg megteremtésére a 
járműipari és közlekedési rendszerek területén

3.2. Kutatási kompetenciák, referenciák és eszközök nyilvántartása
–  az 1 millió Ft-nál nagyobb beszerzési értékű kutatási eszközök nyilvántartásba vétele, igénybevételének és kapacitás kihasználtságá-

nak mérése megtörténik 2011-ig
–  az eszköz- és laborhasználat rezsiköltsége épüljön be a kutatási szerződésekbe

3.3. Kutatási projektmenedzsment támogatási rendszere
–  a TÁMOP 421 projekt keretében kidolgozott kutatási projektmenedzsment szabályzatrendszer és kézikönyvek szerint történjen a 

kutatási projektek menedzselése, illeszkedve az egyetemi szinten kidolgozás alatt álló projektadminisztrációs és nyomon követési 
rendszerhez

–  a Tudásmenedzsment Központ segítséget nyújt K+F+I pályázatok koncepciójának kialakításához, megfelelő pályázati források fel-
kutatásához, a kutatási projektek menedzseléséhez, illetve segíti a tanszékeket a kutatási pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció 
területén

–  rendszeresen megtörténik a kutatási projektek külső partnereinek elégedettségvizsgálata, aminek során megismerik az egyetemi 
munkatársak a külső partnerek elvárásait, arra jobban reagálnak, ami a kutatási bevételek növekedéshez vezet

4. CÉLKITŰZÉS: A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 

4.1. Technológia transzfer és tudáshasznosítási tevékenység támogatása
–  a Tudásmenedzsment Központ TÁMOP 421 pályázatban vállalt fenntartási kötelezettségeinek megfelelően a tudományszervezési 

tevékenységek fedezetét az Egyetem biztosítja
–  fenntartható módon és eredményesen működik a technológia transzfert és tudáshasznosítást segítő Tudásmenedzsment Központ 

üzletfejlesztési programja (ötletek értékelése, szabadalmaztatás, hasznosítási lehetőségek kutatása, üzletfejlesztés, stb.), amelynek fe-
dezete tudáshasznosítási tevékenységekből és pályázati forrásokból kerül biztosításra

–  az Egyetem támogatja és átvállalja a szolgálati szabadalmak bejelentésével és fenntartásával kapcsolatos költségeket a szabadalmi 
bevételek erejéig, aminek folyamatát és eljárásrendjét az aktualizált és a Szenátus által elfogadott szellemi tulajdon-kezelési szabályzat 
rögzíti

4.2. Projekt alapú együttműködésekre épülő vállalkozásfejlesztési képzések
–  rövid ciklus idejű (2-3 napos) és a mester képzésben kredit pontot érő vállalkozás- és üzletfejlesztési, innovációmenedzsment kurzu-

sok, tréningek meghirdetése, amelyek célcsoportját az egyetem oktatói és hallgatói,, valamint külső érdeklődők, vállalati szakemberek 
képezik

4.3. Adatbázisok és repozitóriumok
–  létrejönnek és az Egyetem dolgozói, partnerei aktívan használják az Egyetem adatbázisait, repozitóriumait (publikációs, TDK, diplo-

ma, Phd-dolgozatok, stb.) és a „kutatóegyetem” portált

4.4. Inkubációs és mentor tevékenység 
–  a Tudásmenedzsment Központ mentorok közreműködésével elősegíti a különböző diszciplináris háttérrel rendelkező szakemberek 

ötleteinek cseréjét 
– a Központ mentorok és szakértők segítségével támogatja innovatív termékek, szolgáltatások kifejlesztését és piacra vitelét
–  interaktív fejlesztési teret működtet az INNO-Share épületben, ahol egyetemi projektgazdákat inkubál, számukra üzletfejlesztési szol-

gáltatásokat pl. üzleti terv készítés, szabadalmi stratégia, pénzügyi és marketing terv készítése formájában biztosít, aminek fedezetét 
ezekből a tevékenységekből származó bevételek és pályázati források jelentik

5. CÉLKITŰZÉS: A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK BEÉPÍTÉSE AZ OKTATÁSBA

5.1. Diploma- és PhD dolgozat témák adatbázisa
–  gazdasági szereplők, kutatási projektekben közreműködő szakemberek, ill. PRACTING partnerek javaslatokat tesznek konkrét prob-

lémák vizsgálatára, amelyek kidolgozásába bevonásra kerülnek diplomázók és doktoranduszok

5.2. Projekt- és csoportos tanuláson alapuló módszerek bevezetése az oktatásba
– kutatási folyamatok és eredmények alapján „jó gyakorlatok” azonosítása és esettanulmányok készítése
– az egyetemi tudástár bővítése esettanulmányokkal

5. A stratégia megvalósításának szervezeti háttere
A stratégia megvalósítását, az általános- és tudományos rektorhelyettes szakmai felügyelete alatt álló Tudásmenedzsment Központ támogat-
ja. Az Egyetem szellemi és tudományos megújulásának érdekében kari, tanszéki kapcsolattartó hálózatot működtet, elősegítve az informá-
ciók gyűjtését, validálását, a tudományos eredmények terjesztését, illetve az Egyetem „harmadik missziós”, azaz szolgáltatási, valamint helyi, 
regionális partner szerepének erősítését. Célul tűzi ki a kutatási kompetenciák rendszerezését, üzleti hasznosíthatóságának vizsgálatát, az 
új technológiai ismeretek és tudás szabadalmak, egyéb szellemi tulajdonjogok formájában történő védelmét, illetve annak hasznosítását 
egyetemi munkatársak, hallgatók által alapított induló technológiai vállalkozások (start-up) és spin-off  cégek formájában. 

A Tudásmenedzsment Központ éves beszámolót készít elvégzett feladatairól és költségvetésének felhasználásáról minden évben március 
15-ig, amiről a Szenátus határoz.
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