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Találd fel a jövőt a Műegyetemen!

  Jelentkezz a BME középiskolásoknak meghirdetett Tudományos Diákköri Konferenciájára!

A 240. tanévét ünneplő Műegyetem 2022. őszi Tudományos Diákköri Konferenciáján középiskolá-
sok is megmérettethetik tudásukat és bemutathatják kutatási eredményeiket.

A BME minden karának oktatói ajánlottak középiskolás TDK témákat, melyeket karonként rendsze-
rezve olvashatsz a következő oldalakon.

Minden téma mellett megtalálod a terület műegyetemi szakértőjének nevét és elérhetőségét. A kivá-
lasztott témád szakértőjét keresd meg emailben és kérd fel témavezetődnek (konzulensednek). A 
kutatás készítése során konzulensed tanáccsal, eligazító javaslatokkal segíti majd a kutatómunká-
dat. Másolatban a kozepiskolastdk@bme.hu címre is küldd a levelet, amelyben felveszed a kapcso-
latot a műegyetemi oktatóval, akinek neve és email címe a választott témád mellett olvasható.

Mi a TDK? A TDK, azaz Tudományos Diákkör egy remek lehetőség arra, hogy mélyebben beleásd 
magad az érdeklődési területedbe. A TDK nem más, mint egy kutatási projekt, melynek kivitelezését 
konzulens segíti.

A kutatási eredményeket egy dolgozatban kell összefoglalni, majd a TDK Konferencián előadni. A 
résztvevők előadását zsűri értékeli, így a TDK egyben egy verseny is.

Lehetőséged lesz a választott tématerületben elmélyülni és az általad felkért oktatóval (TDK konzu-
lenssel) komolyabb közös kutatómunkát folytatni, ami önmagában is értékes és az egyetemi felvé-
teli során, valamint később a munkaerőpiacon is komoly értékkel bír majd számodra. Azoknak 
pedig, akik tudományos karriert terveznek, a TDK nyújtja az első lépést önmaguk kipróbálására és a 
kutatói élet megismerésére.
 
Ha többet szeretnél megtudni a TDK-ról, nézd meg ezt a videót: Minden, amit a TDK-ról tudni érde-
mes

Kérdéseidet küldd a kozepiskolastdk@bme.hu címre.

További információk: tdk.bme.hu

Látogass el a BME honlapjára (www.bme.hu/), a felvételizőknek szóló oldalra (bme.hu/felvetelizok-
nek) és a műegyetemi ismeretterjesztő eseményekre.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zcBmaedKBQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zcBmaedKBQ
https://tdk.bme.hu/
https://www.bme.hu/
https://www.bme.hu/felvetelizoknek
https://www.bme.hu/felvetelizoknek


A BME 240 éve az élvonalban
A Műegyetemen 8 karon, 25 alapszakon és 38 mesterszakon tanulhatsz a jövőformáló technológi-
ákról és a gazdaságot megújító kutatásokról.

Tudj meg többet a műegyetemi kutatások világáról és hallgasd meg a BME podcast sorozatát, az 
Inno Sapiens-t. A BME-n vezető nagyvállalatokkal dolgoznak együtt a legkülönbözőbb tudományte-
rületek szakértői. Az egyes technológiákhoz sok esetben az egyetemi hallgatók induló vállalkozá-
sai (startupjai) és további kutatási projektek is kapcsolódnak. Ezekről tudhatsz meg többet a soro-
zatból, ahol vállalatvezetők, műegyetemi kutatók és startupperek beszélgetnek.

Az Inno Sapiens sorozatból megismerheted a jövő járműiparát, Közép-Európa legnagyobb kapaci-
tással rendelkező, hibrid meghajtású motorok tesztelésére létrehozott innovációs laborjában 
tehetsz audió sétát.
Kattints a linkre és hallgasd meg az epizódot!

Mit várhatunk a jövő intelligens technológiáitól? Ebben az epizódban a mesterséges intelligencia 
gyakorlati alkalmazásáról, a Mesterséges Intelligencia Stratégia főbb mérföldköveiről hallhatsz a 
BME és a Mesterséges Intelligencia Koalíció szakembereitől.
Kattints a linkre és hallgasd meg az epizódot!

A Műegyetem az építőipar digitális korszakváltásának élén! Az építőipar az általános gyártási 
technológiákkal összehasonlítva évtizedes lemaradásban volt a digitalizáció területén, mostanra 
azonban a szoftveres modellezés és monitorozás, a Building Information Modeling segítségével 
teljesen átalakulhat az ipar.
Kattints a linkre és hallgasd meg az epizódot!

Hallgass bele a többi epizódba is és tudj meg többet arról, hogyan dolgoznak a jövő gyárán, gyógy-
szeriparán, távközlésén és energetikai kihívásain a Műegyetem kutatói és nagyvállalati partnereik: 
innosapiens.bme.hu

Kövesd a BME híroldalát, a bme.hu-t, ahol a legújabb műegyetemi kutatásokról és képzésekről 
olvashatsz, legyen szó önvezető járművekről, kvantuminformatikáról vagy űrmérnökképzésről.

https://innosapiens.bme.hu/
https://innosapiens.bme.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=qmyfNb23ixU
https://www.youtube.com/watch?v=A0iL2kNPRSw
https://www.youtube.com/watch?v=zfwwZbJjYJM
https://www.bme.hu/hirek/20210421/Aktiv_reszesei_formaloi_vagyunk_egy_jelenleg_zajlo_jarmuipari_forradalomnak
https://www.bme.hu/hirek/20210512/A_BME_is_aktiv_reszese_lehet_a_masodik_kvantumforradalom_gyakorlati_megvalositasanak
https://www.bme.hu/hirek/20211125/Hazankban_elsokent_a_Muegyetemen_indul_urmernok_es_epitmenyinformatikai_kepzes
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Köszöntő
Kedves Diákok! 

Minden érdeklődő diákot várunk a középiskolás TDK-ra és később a Műegyetemre!

Aki már most, középiskolásként kutatni kezd velünk, nemcsak egy új tudásterület, hanem a               
Műegyetem megismerésére is lehetőséget kap.

Az elkezdett kutatómunka folytatódhat a Műegyetemen, ahol számos jövőformáló kutatási progra-
mon dolgozunk, többek között az önvezető járművek, a mesterséges intelligencia és a kvantuminfor-
matika területéhez kapcsolódóan. A BME oktatói a legtehetségesebb diákokkal tanulmányaik kezde-
tétől külön is foglalkoznak, segítik őket, hogy minél hamarabb bekapcsolódhassanak az egyetemi 
tudományos diákköri tevékenységekbe, szakmai és tanulmányi versenyekbe.

Kedves Pedagógus Kollégák!

A Műegyetem sikeres képzéseihez elengedhetetlenek a természettudományos alapok, amelyeket 
diákjaink a középiskolában sajátítanak el az Önök elkötelezett munkájának köszönhetően. Várjuk a 
diákok jelentkezését a következő oldalakon ismertetett témákhoz kapcsolódó kutatásokkal. Kérem, 
hogy ajánlják a tudomány iránt érdeklődő diákjaik figyelmébe a BME új programját, a középiskolások 
számára meghirdetett Tudományos Diákköri Konferenciát! Köszönöm tehetséggondozó munkáju-
kat!

Budapest, 2022. február

Dr. Czigány Tibor, akadémikus, a Műegyetem rektora
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Tudományos Diákköri Konferencia

Építőmérnöki Kar



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építőmérnöki Kar
Az építőmérnök feladata a kulturált életkörülmények biztosítása a társadalom számára, ideértve 
olyan alapszolgáltatások biztosítását, mint az egészséges ivóvíz szolgáltatás, a közlekedési infra-
struktúra (utak, vasutak, stb.), a lakó- és ipari épületek/létesítmények megvalósítása, a természeti 
katasztrófák elleni védekezés (pl. árvizek) és az ehhez kapcsolódó felmérési/térképezési/térinfor-
matikai feladatok elvégzése.,  A TDK kutatás keretében izgalmas témák várják a jelentkezőket az 
építőmérnöki gyakorlatban felmerülő műszaki problémák széles választékával. 

A kutatómunkába becsatlakozók megismerkedhetnek azokkal a korszerű digitális technológiákkal, 
amelyekkel különleges, modern épületszerkezeteket, hidakat tervezhetünk és építhetünk. Betekin-
tést nyerhetnek újszerű építőanyagok fejlesztésébe, illetve részt vehetnek épületenergetikai kutatá-
sokban. A jelentkezők kapcsolatba kerülhetnek a jövőbe mutató környezetközpontú tervezés és 
fenntartható építőipari fejlődés folyamataival. Építőmérnökök foglalkoznak az infrastruktúra fejlesz-
tésével is; a közúti és a vasúti közlekedés legkorszerűbb pályáinak megtervezésével és építésével, 
valamint a légikikötők korszerű futópályáinak fejlesztésével is. Az infrastruktúrafejlesztés keretében 
az építőmérnökök okos út-, és vasúthálózatokat terveznek és kiviteleznek, melyek kommunikálnak a 
járművekkel vagy akár menet közben töltik fel az akkumulátoraikat. A jövő városát nem csak a való-
ságban, hanem a virtuális térben is létre kell hoznunk a tervezés és a létesítményfenntartás optimali-
zálása érdekében. Az építőmérnökök újszerű adatgyűjtési és modellezési technikákkal mérik és 
térképezik fel környezetünket. A műholdas helymeghatározó rendszerek megismerésével betekin-
tést nyerhetnek a TDK-zó hallgatók a légi és szárazföldi navigációs eljárásokba és az autonóm jármű-
vek világába is. Drónokkal készített fényképekből környezetünk 3D modelljeit készítheti el. Építőmér-
nökök tervezik a vízi közlekedést biztosító építményeket. Emellett építőmérnökök tanulmányozzák 
és szabályozzák a felszíni és a felszín alatti vizeket is. Ha kinyitjuk a csapot, olyan infrastruktúrákat 
használunk, amelyeket építőmérnökök építettek, fejlesztettek. A TDK keretében mélyrehatóan foglal-
kozhatnak a jelentkezők a vizeink jellemzőivel, a vízellátás és a szennyvízkezelés technológiájával, 
illetve az árvízzel szembeni védekezés fejlesztési munkájával is.

epito.bme.hu

http://epito.bme.hu/
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A helymeghatározás mindenkié – műholdas helymeghatározó
rendszerek működése és alkalmazásaik

Dr. Rózsa Szabolcs

 

rozsa.szabolcs@emk.bme.hu 

Középiskolás diákok megismerhetik a műholdas helymeghatározó rendszerek - az amerikai GPS és társai – 
működésének alapjait, néhány egyszerű eszköz segítségével összeállítanak egy saját műholdas bázisál-
lomást, amelyet a saját iskolájukban üzemeltetnek. Az állomás adatai alapján meghatározzák a 
helymeghatározás pontosságát, ami akár a cm-es értéket is elérheti! A BME Általános- és Felsőgeodézia 
Tanszékének munkatársai segítségével megismerik a műholdas navigációs rendszerek alkalmazási 
lehetőségeit: helymeghatározás, navigáció, pontos időmeghatározás, tektonikai lemezek mozgásainak 
meghatározása, földrengések megfigyelése, meteorológiai alkalmazások és űridőjárás meghatározás.
A téma kidolgozása alapvető fizikai és matematikai ismereteket igényel. Minimális barkácsolási hajlam 
hasznos lehet!

Segédlet készítése a középiskolai feladatok megoldásához a GeoEasy 
programban

Dr. Siki Zoltán siki.zoltan@emk.bme.hu 

A nyílt forráskódú GeoEasy, geodéziai számításokat támogató program szabadon elérhető a földmérést 
oktató középiskolák számára. Az oktatásba bevonását akadályozza, hogy középiskolások számára 
könnyen érthető, mintapéldákat tartalmazó, magyar nyelvű segédlet nem áll rendelkezésre. Ezen hiány 
pótlását célozná meg a téma. A középiskolai tananyagban előforduló számítások, feladatok mintapéldákon 
keresztüli bemutatása a diák(ok) feladata, mint például a tájékozás, pontkapcsolások, sokszögvonal, 
magassági vonal, részletpont számítás, dxf export, műszerről az adatok letöltése stb.
A téma kidolgozásához alapvető számítógép-kezelői ismeretek szükségesek.

Budapesti magaspontok koordinátáinak ellenőrzése
Dr. Tuchband Tamás tuchband.tamas@emk.bme.hu 

A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke az elmúlt néhány évtizedben - geodéziai szögmérések 
tájékozására - számos magaspont koordinátáit gyűjtötte össze. Ezen pontok megbízhatóságáról 
információk nem állnak rendelkezésre. A koordináták az akkori kornak megfelelő eszközökkel kerültek 
meghatározásra, mely eszközök azóta rendkívüli fejlődésen mentek keresztül. Jelen téma feldolgozása 
esetén az adatbázisból kiválasztott magaspontok koordinátáit határoznánk meg, GNSS RTK és mérőál-
lomással való mérésekkel. A kapott koordinátákat a korábbiakkal összevetve jutnánk további információk-
hoz, statisztikákhoz, valamint a meglévő adatbázisunk egy része így meg is újulna.
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Rácsos tartó egyensúlyi egyenleteinek fizikai jelentése

Dr. Németh Róbert nemeth.robert@emk.bme.hu

A rácsos tartó olyan szerkezet, amiben az egyenes rudak a végpontjaikban csuklósan kapcsolódnak 
egymáshoz. A tartó egyensúlyát a csomópontokra felírt egyensúlyi egyenletekkel vizsgálhatjuk, melyek 
megoldása az egyes rudakban ébredő húzó-, vagy nyomóerők nagysága. Az egyenletrendszer átalakításával 
a rúderők egyismeretlenes egyenletek egymás utáni megoldásával számolhatók. A kutatás célja 
meghatározni, hogy az egyes egyismeretlenes egyenletek milyen fizikai jelentéssel bírnak.
Megvalósításhoz szükséges ismeretek: fizikai (mechanikai) és matematikai alapismeretek.

Acélhidak fejlődése - korszerű megoldások az építőipari digitalizáció 
alkalmazásával

Dr. Kövesdi Balázs 
Dr. Dunai László

kovesdi.balazs@emk.bme.hu 
dunai.laszlo@emk.bme.hu

A BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken működő kutatócsoport foglalkozik az új generációs acélhidak 
méretezéselméleti kérdéseivel, mely kutatócsoport munkájába enged betekintést a TDK munka. Az elmúlt 
évtizedben a hídépítésben paradigmaváltás következett be, az Ipar 4.0 és az építőipari digitalizáció számos 
olyan fejlesztést hozott, melyek hatékonyan alkalmazhatók az acélhidak tervezése, gyártása, kivitelezése és 
üzemben tartása során. A kutatás első lépése az acélhidak fejlődéstörténeti áttekintése, a különböző 
hídépítési módszerekkel, szerkezeti kialakításokkal és acél anyagokkal való megismerkedés. A kutatómun-
ka keretében betekintést nyernek az építőipari digitalizáció technikai vívmányaiba, azok hídépítési alkal-
mazási lehetőségeinek elemzésébe, továbbá megismerkedhetnek a modern hídépítési és számítási tech-
nológiákkal. 

Kiterjesztett valóság alkalmazása az építőiparban

Az elmúlt években az extended reality (kiterjesztett valóság) - mely magában foglalja az augmented reality 
(kibővített valóság), a mixed reality (kevert valóság) és a virtual reality (virtuális valóság) alkalmazásokat - 
egyre többször kerül a hírek középpontjába. Ezek a technológiák mostanra túlnőttek a játékipari és hobbijel-
legű felhasználáson, és az építőipar digitalizációs törekvéseinek, valamint az építmény-információs model-
lezés és menedzsment (BIM) terjedésének köszönhetően az építőipar területén is megjelentek.
A TDK-zó hallgató feladata a kiterjesztett valóság építőipari alkalmazásának lehetőségeiről, korlátairól, vala-
mint a jelenlegi alkalmazásokkal és technológiákkal megoldható feladatok bemutatásáról szóló tanulmány 
készítése hazai és külföldi példák alapján, mely során a hallgató hazai tervező és kivitelezőcégek is kapcso-
latba kerülhet, valamint az építőipari alkalmazások esettanulmány jellegű demonstrációja az Építőanyagok 
és Magasépítés Tanszék VR helyiségében.
Megvalósításhoz szükséges ismeretek: angol nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek

Dr. Nagy Balázs nagy.balazs@emk.bme.hu
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Okostelefonok szenzoradatainak méréstechnikai alkalmazása a vasúti 
pályafelügyelet szolgálatában

Dr. Vinkó Ákos vinko.akos@emk.bme.hu

Az inerciális szenzorokat (gyorsulásmérő és giroszkóp) széleskörűen és megbízhatóan alkalmazzák a 
szabálytalan járműmozgások meghatározására, illetve a vasúti vágány fekvésgeometriai hibáinak 
minősítésére is. Az okostelefonokban lévő inerciális szenzorok teljesítménye és érzékenysége az utóbbi 
években jelentősen fejlődött, így könnyű hozzáférhetőségük és az ipari megoldásokhoz képest alacsonyabb 
bekerülési költségük miatt a vasúti üzemben közlekedő járművekhez rögzítve a vasúti pályafelügyelet 
számára is hasznos információkat tudnak szolgáltatni. A kutatómunka során a jelölt számára elérhetővé 
tesszük a saját fejlesztésű „CAFat” android mobil alkalmazást, amely a telefon órajeléhez szinkronizálva 
képes rögzíteni a térbeli gyorsulás és a szögsebesség adatokat, valamint a műholdas helymeghatározás 
pozíció és sebességadatait. A vasúti jármű kocsiszekrényéhez rögzített okostelefon alkalmas a szabályta-
lan járműmozgások mérésére, amelyek GPS alapú helyazonosítása a vasúti pályafelügyelet számára is 
hasznos információ. A kutatómunka során a jelölt feladata vizsgálni a csúcs és középkategóriás telefonok 
által biztosítható mérési pontosságot, illetve a helyazonosítás pontosítása céljából a munka során kidolgo-
zandó egy sebességbecslő eljárás a telefon inerciális adatainak felhasználásával.

Mérnöki megoldások folyópartok emberközeli kialakítására

Dr. Baranya Sándor baranya.sandor@emk.bme.hu

Folyópartok művi kialakítása beépített területeken számos érdekellentétet szülhet. Az építőmérnök legfon-
tosabb szempontjai tervezéskor a biztonságos árvízlevezetés, a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 
biztosítása, az esetleges hajózási feltételek kielégítése és természetesen a társadalom által támasztott 
igények kielégítése. Utóbbi sokszor azonban nem kap kellő hangsúlyt, gondoljunk csak például arra, hogy a 
Duna Budapest belvárosi szakaszán a folyópart az emberek számára sokszor nehezen elérhető. Ebben a 
kutatásban városépítész kutatók bevonásával tárjuk fel, elsősorban külföldi példák összegyűjtésével és 
értékelő áttekintésével, hogy milyen innovatív mérnöki megoldások lehetnek alkalmasak a belterületi 
folyószakaszok partjának rendezésére, amelyek amellett, hogy kielégítik a mérnöki szerkezetekkel szemben 
támasztott követelményeket, a társadalom számára is biztosíja az elvárásokat.



Tudományos Diákköri Konferencia
BME Építőmérnöki Kar

Folyami élőhelyek vizsgálata változékony vízi környezetben
Dr. Baranya Sándor 
Dr. Füstös Vivien

baranya.sandor@emk.bme.hu
fustos.vivien@emk.bme.hu

A környezetközpontú mérnöki szemlélet a fenntarthatóság alappillére kell legyen. Ebbe a vonulatba illeszke-
dik az élőhely szempontú hidraulika, röviden ökohidraulika tudományága, amelyet a biológusok és vízmér-
nökök tudásmegosztása indított el nemrégiben az önálló tudományággá válás útján. A folyókban kialakuló 
életteret, élőhelyeket a hidromorfológiai, vízminőségi paraméterek együttesen határozzák meg. A víz áram-
lása természetes körülmények között is változékony környezetet teremt, amely változékonyságot akár a 
természetes jelenségek (pl. vízfolyások találkozása), akár az emberi tevékenység (pl. hűtővíz használat 
utáni visszavezetése) képes fokozni. Az effajta összetett rendszerek célirányos feltárása, reprezentálása az 
önálló mérnöki tevékenységet tekintve is fontos feladat, de legalább ennyire fontos ezeknek az adatoknak 
az ökohidraulikai alkalmazása. Az előállított eredmények hosszú távon az élőhelyvédelem, döntéstámoga-
tási feladatok alapjául szolgálhatnak majd. A kutatás során dunai halfajokkal foglalkozunk. Elsősorban 
korábbi terepi mérések során vett adatokat dolgozunk fel, szükség esetén numerikus modellezéssel támo-
gatva a munkát. Az elemzéseink alapján igyekszünk összefüggéseket felállítani a hidromorfológiai, vízminő-
ségi paraméterek és az ezek által meghatározott élőhelyen fellelhető halállomány fajösszetétele között.

Pontfelhők feldolgozása ingyenes, nyílt környezetben

Dr. Lovas Tamás, Dr. Somogyi József Árpád lovas.tamas@emk.bme.hu 

Egyre szélesebb körben alkalmaznak pontfelhő alapú adatnyerési technológiákat; jellemzően kamerákkal 
készített képekből (állványról/kézből mobiltelefonnal, fényképezőgéppel vagy drónokra szerelve) állíthatunk 
elő vagy lézerszkennerekkel gyűjthetünk pontfelhőket. A vizsgálat célja megmutatni, hogy nyílt feldolgozó 
környezetben milyen elemzések végezhetők pontfelhőkön, pl. metszetek levezetése, eltéréstérképek 
készítése, pontfelhő által reprezentált felületi jellemzők numerikus értékeinek levezetése. A Fotogrammetria 
és Térinformatika Tanszék munkatársai segítséget nyújtanak a pontfelhő alapú adatnyerés és adatfeldolgo-
zás területén. A téma kidolgozásához alapszintű számítástechnikai ismeretek és alapfokú angol nyelvtudás 
szükséges.
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Pontfelhő alapú BIM modellezés

Az építőipari digitalizáció egyik legfontosabb eszköze a BIM (Building Information Modelling – Építmény-in-
formációs modellezés) szemlélet és BIM alapú technológiák alkalmazása. A kutatás célja bemutatni, 
hogyan támogathatják a pontfelhők (pl. lézerszkennerrel vagy drónos felméréssel nyert állományok) a BIM 
modellek létrehozását. A kutatás során hallgatói licensszel használható BIM modellezési környezetekben 
3D modellek levezetése a feladat pontfelhők segítségével. Elemzéseket kell végezni, milyen formátumú, 
sűrűségű, pontosságú pontfelhők alkalmasak térbeli modellek levezetésére, mennyiben befolyásolja a pont-
felhő minősége a levezetett termékek minőségét. A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék segítséget 
nyújt az elméleti háttér megértéséhez mind a BIM, mind a pontfelhő feldolgozás területén és gyakorlati 
segítséget nyújt a feldolgozási feladathoz.
A téma kidolgozásához alapszintű számítástechnikai ismeretek és alapfokú angol nyelvtudás szükséges.

Pontfelhők előállítása képekből

Mérnöki célokra alkalmazható pontfelhők már amatőr szenzorok (pl. mobiltelefonok) által is gyűjthetők. 
Feladat annak vizsgálata, milyen módon állítható elő mérnöki modellezést támogató pontfelhő mobiltele-
fonos vagy drónról készített képekből. Vizsgálandó a felvételi geometria (képkészítési helyek és irányok) 
valamint a képminőség (pl. felbontás, kontraszt) hatása a képekből előállítandó pontfelhő minőségére. A 
feladathoz professzionális képfeldolgozó környezet oktatási verziója használható. A Fotogrammetria és 
Térinformatika Tanszék segítséget nyújt az elméleti háttér megértéséhez és a feldolgozási feladathoz.
A téma kidolgozásához alapszintű számítástechnikai ismeretek és alapfokú angol nyelvtudás szükséges.

A nettó zéró kibocsátású épületek felé

Dr. Szalay Zsuzsa szalay.zsuzsa@emk.bme.hu

A legújabb kutatások szerint a klímaváltozás hatásai akkor tarthatóak elfogadható keretek között, ha 
2050-re globális szinten nettó nulla kibocsátást tudunk elérni. A célok elérésében fontos szerepe van az új 
és meglévő épületállománynak. Az üzemeltetési energia mellett az építőanyagok gyártása és beépítése is 
komoly kibocsátásokat okoz. Az épületek a kötelező energetikai követelmények betartásán túl önkéntes 
zöld és fenntartható minősítéseket szerezhetnek meg (pl. passzívház, Breeam, LEED, DGNB) és ma már 
sokféle energia- és környezettudatos technológia áll rendelkezésre. Mennyire alkalmasak ezek a nettó zéró 
kibocsátás elérésére, merre keressük a megoldást? A témában egyeztetés alapján lehetséges hazai és 
nemzetközi irodalomkutatás vagy konkrét épületek és megoldások vizsgálata. 
Megvalósításhoz szükséges ismeretek: lehetőség szerint angol nyelvtudás.

Dr. Lovas Tamás, Dr. Somogyi József Árpád lovas.tamas@emk.bme.hu 

Dr. Lovas Tamás, Dr. Somogyi József Árpád lovas.tamas@emk.bme.hu 
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Foszfát mentesek-e a foszfátmentes mosóporok?

Musa Ildikó musa.ildiko@emk.bme.hu

Musa Ildikó musa.ildiko@emk.bme.hu

A BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék kutatási területe – többek között – a vízminőség szabályo-
zás. 
A felszíni vizeket jelentős pontszerű és nem pontszerű terhelés éri. A vízbe jutó szennyező anyagok, elsősor-
ban növényi tápanyagok – szervetlen nitrogén és foszfor vegyületek – miatt túlzott mértékű algásodás (eut-
rofizáció), vízminőség romlás következik be. A leggyakoribb pontforrások a tisztított szennyvíz bevezeté-
sek. A háztartásokban (iparban) keletkező szennyvizeket központilag gyűjtik, tisztítják, majd a tisztított 
szennyvizet felszíni vizekbe vezetik. Azonban nem létezik 100%-os tisztítás, ezt a fogyasztó sem tudná meg-
fizetni. Olyan mértékben kell a szennyvízkezelést megvalósítani, hogy a bevezetett tisztított szennyvíz mara-
dék szennyezőanyag tartalma ne okozzon vízminőség romlást. Ezért szükséges meghatározni az optimális 
tisztítási technológiát: lebegőanyag-, szervesanyag-, növényi tápanyagok olyan mértékű csökkentését mely 
a vizek kedvezőtlen állapot változását nem idézi elő. A kommunális (háztartásban keletkező) szennyvíznek 
magas a növényi tápanyag tartalma, ez egyrészt az emberi metabolizmusból, másrészt a tisztítószerekből 
származik. A mosó és mosogatószerek 2018 óta foszfát mentesek, de reneszánszát éli a „régen jobb volt” 
pl. a mosószóda használata. 
A TDK munka során vizsgáljuk meg, hogy a forgalomban lévő népszerű mosó és mosogatószerek valóban 
foszfát mentesek-e, valamint mérjük meg a régi szerek trisó, ultra foszfát tartalmát. A vizsgálatok végrehaj-
tását a tanszéki laboratóriumunkban biztosítjuk.

A tavi horgászok szerepe az eutrofizációra (algásodásra)

A BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék kutatási területe - többek között - a vízminőség szabályo-
zás. 
A felszíni vizeket jelentős pontszerű és nem pontszerű terhelés éri. A vízbe jutó szennyező anyagok, elsősor-
ban növényi tápanyagok - szervetlen nitrogén és foszfor vegyületek - miatt túlzott mértékű algásodás (eut-
rofizáció), vízminőség romlás következik be. A horgászok, különösen a tavi horgászok, a halak adott helyre 
szoktatásához tetemes mennyiségű etetőanyagot használnak. Az alkalmazott anyagoknak jelentős a szer-
vetlen nitrogén és foszfor tartalma, amelyek hozzájárulnak az algák elszaporodásához, eutróf állapot kiala-
kulásához. 
Feladat: különböző etetőanyagokból szuszpenzió készítés, majd a kioldási kísérletet követően a tápanyagok 
koncentrációjának meghatározása, terhelés meghatározása. A kísérlet-, mérések végrehajtását a tanszéki 
laboratóriumunkban biztosítjuk.
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Az ivóvíz klórozás hatása a víz ízére. Tényleg érezhető a klór íze?

A BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék kutatási területe - többek között - az ivóvíz tisztítás. 
A biztonságos ivóvíz kritériuma, hogy korokozó mikroorganizmusokat ne tartalmazzon, ezért szükséges 
fertőtlenítőszer – klór – használata. Gyakran hallani azt a vádat, hogy a budapesti csapvíz nagyon klóros. 
Feladat: Kereskedelmi forgalomban kapható buborékmentes ásványvízhez adjunk annyi szabad aktív klórt, 
amennyi a csapvízben van, majd vak kóstolási próbát végezzünk. Vizsgáljuk meg továbbá, hogy adott 
koncentrációban alkalmazott klór okoz-e kifehéredést. Ismételjük meg a próbát ammónium iont tartalmazó 
vízzel is. A kísérlet-, mérések végrehajtását a tanszéki laboratóriumunkban biztosítjuk.

Játék a hidraulika!?

Dr. Csoma Rózsa 
Zsugyel Márton 
Biró-Szilágyi Mariann

csoma.rozsa@epito.bme.hu 
zsugyel.marton@emk.bme.hu
szilagyi.mariann@emk.bme.hu 

Napjaink új játszóterein egyre gyakrabban találkozunk „vizes” játékokkal. Ezek egy-egy forró nyári napon 
hűsítő kikapcsolódást nyújtanak a gyerekeknek. Természetesen játék közben azonban számos olyan jelen-
séget figyelhetünk meg, melyek megismerése elvezetheti az érdeklődő gyerekeket vagy szülőket további 
kísérletek felé, vagy felfigyelhetünk olyan törvényszerűségekre, melyek az élet más területein is jelen 
vannak. Ilyen lehet például az áramlások különböző típusai, a hajó zsilipek, hidraulikai emelők, hullámjelen-
ségek kölcsönhatásai stb.
A középiskolás feladata az előbbiekben ismertetett jelenségek széleskörű összegyűjtése és leírása. Végső 
soron a diák egy olyan ismeretterjesztő alkalmazás létrehozásában vehet részt, amivel a gyermekével játszó 
szülő (vagy akár egy felső tagozatos diák) önállóan rácsodálkozhasson, megérthessen és elmagyarázhas-
son alapvető hidraulikai jelenségeket a legkisebbek számára is érdekes formában.

Musa Ildikó musa.ildiko@emk.bme.hu

Rajzoljunk térképet közösen
Dr. Takács Bence (FT/AF tanszéki oktatói) takacs.bence@emk.bme.hu 

„Az OpenStreetMap egy közösségi térkép a világról, mely a térképadatok egyik legrészletesebb forrásává 
vált. A térkép adatokat több ezer önkéntes hozza létre és tartja karban a világ minden tájáról, hasonlóan a 
wikipedia-enciklopédia üzemeltetéséhez.” Nézd meg a lakóhelyed környezetét az OSM térképen! Vannak 
benne hibák? Vannak be hiányosságok? Mi változott? Mérd fel a hiányzó objektumokat az okostelefonod 
segítségével, szerkeszd és javítsd a térképet, kövesd a változásokat! Ezzel megkönnyíted sokak életét.
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar
A gépészeti tudományok története egyidős az emberiséggel; még az antik világból őrizzük az ingeni-
umokat, a hajdani műszaki kultúra létrehozóinak alkotásait. A magyarországi műszaki tudományok 
közel két és fél évszázados egyetemi szintű oktatásából több, mint másfél évszázad a BME Gépész-
mérnöki Kar története is, így részesei tudtunk lenni a korszakos változást hozó ipari forradalomnak 
és hatalmas gyakorlattal rendelkező professzoraink olyan magas színvonalú mérnökképzést valósí-
tottak meg, amelynek eredményei messze túlmutattak az országhatárokon. A nagy elődök példája 
kötelez: a Nobel-díjas Gábor Dénes, Bánki Donát, Kármán Tódor, Heller László és sokan mások 
gazdag örökséget hagytak ránk, amelynek méltó folytatói az itthon és a világ különböző részein 
alkotó volt tanítványaink.
A gépészmérnökök tudása (talán) meglepően széles területen alkalmazható. Tűzálló, de egyben 
nagy teherbírású kompozit anyagokat vagy akár fémhabokat fejlesztünk. Csendesen működő venti-
látorokat, energiatermelésre alkalmas hullámgenerátorokat építünk és szélcsatornában ellenőrizzük 
egy-egy városrész kipufogógáz-terhelését. Az emberi érrendszerben kialakuló véráramlások model-
lezésével segítjük az orvosok munkáját. Energiatakarékos, komfortos épületeket és irodákat terve-
zünk. Élen járunk a jövő energiaforrásainak kiaknázásában, legyen az napelem, gázturbina, bioüzem-
anyag vagy hidrogéntüzelésű berendezés. Automatikus gyártórendszereket üzemeltetünk, melyek-
ben lehetséges az egyedi tömegtermelés. A legkorszerűbb 3D szoftverek és grafikus megoldások 
segítségével tervezzük meg gépeinket. Képesek vagyunk az emberi mozgás digitalizálására (akár-
csak a mozifilmekben), melynek segítségével sportolók teljesítményét javítjuk vagy mozgásszervi 
megbetegedéseket tudunk kimutatni. Matematikai modelljeink segítségével pontosan modellezni 
tudjuk az emberi egyensúlyozási zavarokat, így segíteni tudjuk a terápiás célokat. A BME Gépészmér-
nöki Kara örömmel fogadja azokat az lelkes, érdeklődő középiskolásokat, akik saját maguk is hozzá 
szeretnének járulni a jövő formálásához!

gpk.bme.hu

https://gpk.bme.hu/hu/
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Habmodellek - modellhabok
Dr. Wiener Csilla  wiener.csilla@gpk.bme.hu

Mivel modellezhetünk fémhabokat? Zizivel? Pingponglabdával? Szívószállal? Esetleg valami mással? 
Válaszd ki azt az anyagot, amellyel a legjobban be lehet mutatni a fémhabok tulajdonságait! Van ötleted, 
hogy ezeket a tulajdonságokat hogyan mérhetjük vagy ellenőrizhetjük le?

Magyarország megújuló energiaellátásának műszaki és gazdasági
vizsgálata

Dr. Mayer Martin János mayer.martin@gpk.bme.hu

A megújuló alapú villamosenergia-ellátásra történő átállás a következő évtizedek egyik legnagyobb energeti-
kai kihívása. A téma célja a különböző villamosenergia-termelési technológiák és energiatárolási módszerek 
modellezése, majd ezek megfelelő arányának felderítése annak érdekében, hogy az időben változó energia-
igényeink minél nagyobb részét fedezhessük megújuló forrásból. A téma kidolgozásához legalább alapszin-
tű programozási ismeret (pl. Python) ajánlott.

A sütési idő és hőmérséklet hatásvizsgálata a brownie csokoládés
sütemény minőségére

Dr. Geier Norbert geier.norbert@gpk.bme.hu

Irodalomkutatást kell végezni a kísérlettervezés, csokis süteménykészítés és ételminősítés témakörökben; 
majd a konzulenssel való egyeztetést követően létrehozni egy kísérlettervet, mely terv alapján a sütemény 
sütési idejének, a sütési hőmérsékletének és további egy szabadon választható tényezőnek a hatását lehet 
vizsgálni a sütemény minőségére. A kísérleteket és méréseket otthoni körülmények között kell majd 
elvégezni, majd kiértékelni. A kutatás fő célja egy függvényszerűség megállapítása a sütési folyamatot 
befolyásoló tényezők és a választott minőségparaméter között.

Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsolhatósági
vizsgálata és forgácsolástechnológiai optimalizálása

Dr. Geier Norbert geier.norbert@gpk.bme.hu
A szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok rendkívül kedvező fajlagos mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkeznek, így előszeretettel alkalmazott szerkezeti anyagok a „high-tech” szektorokban. Forgácsolásuk 
(legtöbbször fúrásuk vagy élmarásuk) szükséges, de kihívásokkal teli, elsősorban az anyag inhomogenitása 
és anizotrópiája, valamint a szénszálak erős koptató hatása miatt. A kutatás fő célja a CFRP kompozitok 
forgácsolhatóságának vizsgálata a BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék laborjában elvégzett 
fúrási vagy élmarási kísérletekkel.
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Nemnewtoni folyadékok szivattyúzásának kísérleti vizsgálata 
Dr. Csizmadia Péter  csizmadia.peter@gpk.bme.hu

Életünk szinte minden területén találkozhatunk érdekesebbnél érdekesebb folyadékokkal (pl. gélekkel, 
zselékkel, vagy épp zagy közegekkel), amelyek energiahatékony és biztonságos szállítása igen fontos 
mérnöki feladat. Az ilyen rendszerek pontos méretezéséhez ismernünk kell a folyadékot hajtó szivattyúk 
paramétereit, amelyeket viszont a gyártók legtöbbször csak tiszta víz közegre biztosítanak. A dolgozat 
célkitűzése tehát egy kiválasztott szivattyú jelleggörbéinek kísérleti meghatározása különböző tesztközegek 
esetére egy rendelkezésre álló mérőrendszeren.

A színes világítás hatásai az emberi látásra és agyi érzékelésre
Dr. Nagy Balázs Vince nagy.balazs.vince@bme.hu.

A Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszéken található spektrálisan hangolható világító 
dobozban állíts össze olyan LED-es színes világítás környezetet, ami adott mobiltelefon kijelzőn meg-
jelenített kép színeltolására alkalmas adott színkoordináta irányban az emberi látás adaptációját figyelembe 
véve. A fotometriai méréseket fénysűrűséget mérő spektroradiométerrel végezzük.

Hogyan lesz egy robot biztonságos?
Dr. Czmerk András  czmerk.andras@gpk.bme.hu

Napjainkban egyre több robot vesz körül minket. De milyen eszközöket is nevezünk robotnak?  Ezen autom-
atizált, ember körül mozgást végző eszközök elsősorban az ipari termelő rendszerekben az ember számára 
veszélyes mozgásokat végeznek. Milyen lehetőségeink, eszközeink vannak, hogy tevékenységünket a 
robotokhoz közelben végezve, esetleg azokkal együtt dolgozva mégis biztonságban legyünk?

Fröccsöntéssel készült termékek színhomogenitásának a vizsgálata
Dr. Török Dániel torok@pt.bme.hu

A műanyag termékek gyártásának egyik legfontosabb lépése a színezőanyag hozzáadása és elkeverése, 
hiszen a műanyag termékek szinte kivétel nélkül színezettek. A színezőanyagok fröccsöntés közbeni elosz-
latása azonban problémás lehet, az elterjedt mesterkeverékes színezés esetén. A TDK dolgozat célja a 
színezett termékek színhomogenitásának egzakt, mérőszámokkal történő meghatározása, gradiens 
számításon és képszűrésen alapuló algoritmussal, valamint a mérőszámot felhasználva a fröccsöntési 
paraméterek optimalizálása. Az optimalizálás célja annak a paramétersornak a meghatározása, amely 
esetén a termék színe egységes, hibáktól mentes.
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Biopolimerek és habjainak fejlesztése és komposztási lehetőségeinek
vizsgálata

Dr. Litauszki Katalin litauszkik@pt.bme.hu

Napjaink kőolaj alapú, nem lebontható polimer csomagoló anyagai a környezetbe kerülve globális problémát 
okoznak. Ezért a biopolimerek alkalmazása egyre nagyobb teret nyer magának, amelynek oka, hogy ezek az 
anyagok megújuló erőforrásból előállíthatók, és biológiai úton lebonthatók. A habszerkezetek jelentősége a 
természetben és a mérnöki tudományokban is jelentős. Ezért TDK munka célja különböző biopolimer alapú 
habszerkezetek fejlesztése és laboratóriumi komposztálhatósági vizsgálata.

Folyékony égésgátlóval égésgátolt, szénszál erősítésű epoxigyanta
kompozitok fejlesztése járműipari alkalmazásokhoz

Dr. Pomázi Ákos pomázia@pt.bme.hu

A kutatás célja olyan égésgátolt, szénszál erősítésű epoxigyanta kompozitok előállítása és vizsgálata, ame-
lyek teljesítik a járműipar (pl.: autóipar, vasúti járműipar) szigorú égésgátlási követelményeit. A különböző 
gyártástechnológiákkal előállított epoxigyanta kompozitok égésgátlását folyékony, égésgátló gyanta 
mesterkeverékkel valósítjuk meg, így a  gyantainjektálásos technológiák (pl.: vákuuminfúzió) során nem 
okoz problémát az égésgátló adalék erősítőszerkezeten történő kiszűrődése. Az előállított kompozitok 
éghetőségét valós tűzeset modellezésével minősítjük.

Additív színkeverő készülék fejlesztése
Dr. Samu Krisztián samu.krisztian@gpk.bme.hu 

Készítsen egy alapszín fényforrások felhasználásával működő vetítőgépet, amely bemutatja az additív 
színkeverés törvényszerűségeit.

3D nyomtatott szivattyúk, turbinák
Dr. Hős Csaba hos.csaba@gpk.bme.hu

Láttál már szivattyút, szél- vagy vízturbinát (pl. James Bond/Transformers/Superman filmben, a Hoover-gát-
nál)? Ezen gépek nélkül nem lenne fűtés a családi házakban vagy lakóparkokban, ivóvíz a csapban, szökőkút 
a Margit-szgeten vagy áramtermelés Pakson. De ugyanígy nem működnének a kombájnok, fékrásegítő 
rendszerek a személy- és teherautókban vagy akár a rakétahajtóművek. A TDK projekt célja olyan 
működőképes, 3D nyomtatott demonstrációs eszközök létrehozása, melyek segítségével ezen gépek 
működése szemléletesen átadható.
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Miért repül a repülő - Áramlatok és a repülő szárny
Morvai Ákos horvath.csaba@gpk.bme.hu

Ha mindig is érdekelt a repülés világa, vagy csak érdekel, mitől emelkedik a levegőbe akár a legnagyobb 
teherszállító monstrum, akkor ezt a témát neked találták ki. Nem mindegy, milyen típusú a gép, milyenek a 
környezeti tényezők, ugyanis ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a repülő felemelkedjen a földről. De vajon 
miért olyan a szárny kialakítása amilyen, mekkora sebesség kell a felszálláshoz, és miért használnak még 
mindig lelkesen régebbi gépeket az új technológiák mellett?

Mitől tapad az aszfaltra a versenyautó - Leszorítóerő bűvöletében
Kárász Gergő Benjámin horvath.csaba@gpk.bme.hu

Hogy mi is kell egy igazán jó versenyautóhoz? Sok lóerő, jól tapadó abroncsok, és természetesen a levegő 
megfelelő áramlása. Legyen szó leszorítóerőről, légellenállásról, hűtésről, vagy akár a motor légbeszívásáról, 
az autó körüli légáramlás mindig meghatározó. De vajon hogyan is keletkezik a leszorítóerő és mi a kapcso-
lata a légellenállásnak mindenhez? Milyen trükköket használnak a profik, hogyan lehet fejlődni minden egyes 
évben, és hogyan lesznek ez által a jó csapatokból bajnokok?
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Építészmérnöki Kar
A BME Építészmérnöki Kar oktatói és hallgatói az építészmérnöki szakma gyakorlása mellett az 
egyetemen kutatással alkotással foglalkoznak, természetesen a tanítás-tanulás mellett. Szakmánk 
ezerszínű, karunkon végzett kollégákat találunk a tervezők, a kivitelezők, a beruházók között, de az 
építőanyagok, szerkezetek innovatív fejlesztői között is sőt a várostervezők között is.
A Karon 150 éve folyik építészmérnök képzés. Itt végeztek a 19. század végi Budapest városképét 
meghatározó épületek tervezői – Steindl Imre, Hauszmann Alajos, Schulek Frigyes – is, de a kar sok-
színűségére jellemző, hogy a karon végzett Rubik Ernő – a Rubik- kocka megalkotója – vagy Domo-
kos Gábor is aki munkatársaival megalkotta a népszerű “gömböc”-t is. Karunkon lehetőség van alap-
fokú (BSc) diploma, mesterszintű (MSc) vagy osztatlan - ötéves – egyetemi (MSc) diploma megszer-
zésére, vagy akár nyitva az út a doktori képzéseink (PhD, DLA) felé.
Gazdag tradíciónk kötelez minket arra, hogy állandóan keressük az új kihívásokat. Hallgatóink a 
Földre, mint egységes ökoszisztémára tekintenek, és épített környezet alakítása iránt elkötelezett, 
országunk és a világ változásaira reagáló, azt folyamatosan alakítani tudó és értő, kreatív szakembe-
rekké válnak az egyetemen.
Ennek a hallgatói profilnak – emberi és szakmai – a kialakulásáért, fejlesztéséért dolgozunk, jól 
érthető, átlátható és örömteli lépéseken keresztül. Karunkon bátorításra kerül a vállalkozó kedv, az 
alkotási vágy, az egyéni igényeknek megfelelő irányultság. A képzés során segítjük kiemelkedni a 
kiválókat, ugyanakkor mindenki számára biztosítjuk a lehetőséget a személyes szakmai-emberi út 
megtalálásához.
TDK kiírásinkkal azt célozzuk, hogy minden szakmánk iránt érdeklődő középiskolás számára is meg-
tapasztalható legyen a hallgatói-oktatói együtt dolgozás öröme, a jövőt célzó alkotás- kutatás nagy-
szerűsége és az oktatókkal együtt találják meg személyes útjukat.

prof. Dr. Alföldi György DLA dékán
BME Építészmérnöki Kar

epitesz.bme.hu

https://epitesz.bme.hu/
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Hajtogatott betonkenu
Dr. Sajtos Gábor, Dr. Gáspár Orsolya gaspar.orsolya@epk.bme.hu 

Az Építészmérnöki Kar képviseletében évek óta sikerrel bizonyítjuk a hazai betonkenu versenyeken, hogy a 
beton tud úszni a vízen. De vajon hajtogatható-e? És vajon egy hajtogatott BETONkenu tud-e úszni? 
Laborkísérletekkel, illetve korábbi kutatások felhasználásával ennek a kérdésnek eredünk a nyomába.

Lakóhelyem és környezetének római kori építészeti emlékei
Dr. Kovács Máté Gergő kovacs.mate.gergo@epk.bme.hu

Magyarország nyugati, dunántúli területe több évszázadon keresztül a Római Birodalom egyik tartománya 
volt. Ekkoriban a Duna, mint a birodalom keleti határfolyama, és a mellette húzódó összetett határvédelmi 
rendszer, a limes játszott fontos szerepet a roppant birodalom védelmében. Ekkoriban számos olyan katonai 
tábor és település jött létre, melynek nyomait mind a mai napig láthatjuk városainkban. Minden bizonnyal a 
Te lakóhelyed közelében is található valamilyen római kori épített emlék (például katonai tábor, útszakasz, 
fürdő, vagy villa), melynek nyomait közösen felfedezhetjük.

Tér és mozgás (művészeti alkotás)
Dr. Sebestény Ferenc sebesteny.ferenc@epk.bme.hu

Tér és mozgás összefüggéseinek, építészeti vonatkozásainak, a térérzékelés mozgással kapcsolatos aspek-
tusainak elméleti és kísérleti vizsgálata. E megközelítésben a mozgás egyik pillanatban a tér megis-
merésének és megélésének eszköze, a következőben a téralkotás inspirációja. Központi eleme a mozgás 
alapú térelemzési és térformálási szemlélet. Míg a mozgásban feltárulkozó tér a személyesség és mélyebb 
átélés élményét nyújtja, a mozgás inspirálta téralkotás épp a belülről átélt mozdulat tapasztalataiból 
(pszichés érzeteiből) építkezik.

A trónörökös mértankönyve

Birckenstein báró I. Lipót elsőszülött fiát, a későbbi I. Lipótot tanította geometriára az 1680-as években. 
Tanártársai között megtaláljuk Johann Bernhard Fischer von Erlachot (a kor egyik legnagyobb barokk 
építésze) és Savoyai Jenőt (akinek lovasszobra a Budavári Palota előtt áll) is. A könyvet díszítő metszetek 
felső részén egy-egy geometriai problémát ábrázolt az illusztrátor, ezeket a lapok alsó részén – nagyrészt – 
magyar várak, városok vedutái „dobják fel”. Ez utóbbi ábrázolásokra szokott általában a figyelem irányulni, 
mivel érdekes következtetéseket lehet levonni belőlük, de ugyanennyire tanulságos a szerkesztések 
leírásának és módszertanának a vizsgálata is. Az érdeklődő hallgatókkal egy-egy szerkesztés menetét 
hasonlíthatjuk össze a ma bevett módszerekkel, például a közelítő szerkesztések esetében azok 
pontosságát illetően. 
Ajánlott irodalom (német nyelv ismerete szükséges valamilyen szinten): Báró Anton Ernst Brukckhardt von 
Birckenstein: A trónörökös mértankönyve / Das Geometriebuch des Kronprinzen, Balassi Kiadó, 2001.

Makai István imakai@arch.bme.hu
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Tér és fény (művészeti alkotás)
Dr. Répás Ferenc repas.ferenc@epk.bme.hu

Olyan képzőművészeti alkotásokat létrehozása a célunk, melyek az építészet alapvető vizuális nyelvi 
elemeinek – a formával szorosan összefüggő, szín, textúra, anyag, illetve a térérzetet keltő fényhatások – 
kompozíciós kifejezési lehetőségeit kutatják. Az építészeti formaalkotás és látványtervezés különböző mód-
jainak megelőlegezése a cél, manuális és digitális technikák keverésével.

Egy képzőművészeti alkotás tere (művészeti alkotás)
Dr. Pintér András Ferenc pinter.andras.ferenc@epk.bme.hu

Képzeljük el, hogy egy képzőművész gondolkodás- és látásmódjával állunk benne az építészeti tér 
ábrázolásának, megfogalmazásának, megértésének a problematikájában. A TDK Művészeti Szekcióhoz 
kapcsolódó alkotó és kutató munka a gesztusfestészet, azon belül is elsősorban a festészeti matériák és 
faktúrák viszonyrendszereinek a vizsgálatával foglalkozik. A téma elméleti kutatása mellett párhuzamosan a 
vizsgált területhez kapcsolódó alkotás / festmény, szobor, installáció, videómunka stb. / létrehozása java-
solt.

Kortárs építészet / elmélet / kritika
Szabó Levente DLA szabo.levente@epk.bme.hu

Az építészet gondolkodásnak nem a rajz, a makett vagy éppen az épített tér a kizárólagos kifejezésformája. 
A fogalmi pontosság, a teoretikai megalapozottság, a kritikai látásmód olyan készségek, amelyek az 
építészethez kötődő szövegek megismerésével, és a szövegírás gyakorlatával sajátíthatók el leginkább. A 
Középülettervezési Tanszék évek óta ezért hirdeti meg a kortárs építészettel, elmélettel foglalkozók, illetve 
ezek aziránt érdeklődő hallgatók számára nyitott szekcióját. A tervezett szekcióba olyan munkákat várunk, 
amelyek elsősorban elméleti jellegűek, de elvi/koncepcionális építészeti javaslatokat is tartamazhatnak.

Építészet és emlékezet kapcsolata a lakóhelyemen
Kronavetter Péter DLA kronavetter.peter@epk.bme.hu

A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül az ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET 
STÚDIÓ az egyéni, kollektív és kulturális emlékezet fogalmain keresztül a múlt építészeti rétegzettségével, 
mintázatával foglalkozik. Az építészet időbeli dimenziója a közösségi építészet kiemelt szempontja, a 
szűkebb vagy tágabb közösség emlékezetének, identitásának formálódása miatt is. Nem csupán az épített 
örökség kortárs megközelítései, az emlékművek vagy az épületek, közterek téri-időbeli rétegzettsége tartozik 
e stúdió fókuszába, hanem az építészeti koncepcióalkotásnak az emlékezés folyamatával való szoros 
kapcsolata is – mindig alkotói nézőpontból közelítve e kérdésekhez. A TDK programban az egyéni érdeklő-
désnek megfelelő, szabadon választott, a konzulenssel közösen szűkítendő, pontosítandó témajavaslatokat 
várunk az "Építészet és emlékezet kapcsolata a lakóhelyem" témakörben.
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Város és kultúra
Szabó Julianna PhD szabo.julianna@epk.bme.hu

Milyen történetek rejtőznek a város falaiban? Hogyan élik meg a városlakók saját környezetüket? A vizsgálat 
során egy-egy városrész vagy település közösségi terei kerülnek fókuszba. Arra keressük a választ, egy-egy 
mikroközösség hogyan használja, alakítja a saját környezetét? Milyen személyes vagy közösségi történetek 
olvashatóak ki a város formáiból? A kutatás foglalkozhat város történetével vagy épp a jelenkori 
alakulásával. Az elemzés kapcsolódhat egy-egy városi séta útvonal kialakításához, amely során a város 
története, karakteres térformái tárulnak fel a kutató saját értelmezését követve.

Város és klímaváltozás

Hogyan hat a klímaváltozás az épített környezetre? A vizsgálat során esettanulmányokkal az épített 
környezet átalakulása kerül a fókuszba, elsősorban arra keresve a választ, milyen változások jelennek meg a 
közterek használatában, a városokon belüli növényzet, vízfelületek alkalmazásában, a térfalak, homlokzatok 
formálásában? A vizsgálat fókuszálhat egy-egy részletesebb esettanulmányra, vagy különböző adottságok-
kal rendelkező városok összehasonlítására.

Város a Marson
Alföldi György DLA
Kurucz Olívia

alfoldi.gyorgy@epk.bme.hu
kuruczolivia@edu.bme.hu

Egyre valóságosabb a kérdés, hogy mit tehetünk, ha a Föld már nem tud az otthonunk lenni. Bolygónk 
átvészeli a változásokat, de a rajta élő embereknek el kell költöznie. Vajon melyik égitesten teremthetünk 
magunknak új életfeltételeket? Több kilométeres jégfelszín alatti gravitációkiegyenlítő kapszulába zárva 
éljünk vagy a szkafander legyen a hétköznapi viseletünk? Hogyan oldható meg extrém körülmények között a 
lakhatás, az élelmezés és az ivóvíz problémája, illetve további egyéni vagy szociális igényeink kielégítése? 
Kreatív kutatásunkban filmek, irodalmi művek segítségével és elméleti fizikus bevonásával keressük a 
lehetséges űr-térbeli válaszokat ehhez hasonló felvetésekre és kísérletet teszünk arra, hogy találékony 
megoldásokat vázoljunk fel különböző bolygókon vagy holdakon kialakítható életkörülményekre.

Szabó Julianna PhD szabo.julianna@epk.bme.hu

Ki építse a kerítést?
Dr. Várkonyi Péter varkonyi.peter@epk.bme.hu 

Magyarországon az OTÉK szabályozza azt, hogy két telek közt kinek kell megépítenie a kerítést. A szabályo-
zás egyértelműen alkalmazható szabályos, négyzethálós telekstruktúra esetén, de nem ad egyértelmű eliga-
zítást organikus telekosztások esetén. A TDK kutatás célja egyszerű matematikai modellek keresése, ame-
lyek segítségével átlátható és a lehető legtöbb helyzetben egyértelműen alkalmazható szabályozás hozható 
létre.
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Motívumok a BME kampuszon (művészeti alkotás)
Sugár Péter DLA sugar.peter@epk.bme.hu

A BME kampusza a XIX. század végétől egészen napjainkig épült változatos épület-állománnyal rendelkezik. 
Az építészeti motívumokban gazdag homlokzatok között a Bertalan Lajos utcai MT laboratórium épület 
udvar felé beforduló és  MM-MG  épületre néző földszintes homlokzata egyszerű vakolt felületével szinte 
kínálja magát, hogy valami karakteres motívum, mintázat megjelenhessen rajta. A TDK alkotás célja egy a 
kampusz világát tematikailag is kifejező, azt gazdagító alkotás létrehozása tetszőleges anyag, vagy minta 
felhasználásával.



Tudományos Diákköri Konferencia

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara 
(VBK) három mérnöki szakért felelős. Egyetemünk az első vegyészmérnöki oklevelet 1907-ben adta 
ki, a biomérnöki szak 1976, a környezetmérnöki pedig 1999 óta működik. Mindhárom szakon 2005 
szeptemberében indult az új, lineáris szerkezetű képzés: hét félév alatt lehet megszerezni az alapdip-
lomát (BSc-fokozat), majd négy félévi tanulással a mesterdiplomát (MSc). Egyetemi diploma birtoká-
ban lehet jelentkezni a doktori (PhD) képzésre, valamint a szakirányú továbbképzésekre.
A BME kutatóegyetem, ahol minden tanszék tudományos kutatóműhely. A VBK tudományos tevé-
kenysége a hazai és nemzetközi együttműködésekben megvalósuló magas színvonalú alapkutatá-
sok bázisán, a társegyetemek és kutatóintézetek kutatócsoportjaival való együttműködésekben 
megvalósuló, az ipari kapcsolatokra építkező, kiemelkedő színvonalú kutatás-fejlesztés-innovációs 
tevékenységeken alapul, és többek között az alábbi területekre fókuszál: gyógyszer- és biotechnoló-
gia, anyagtudomány, környezeti kémia és folyamatmérnökség, környezetbarát eljárások fejlesztése, 
hulladékok újrahasznosítása, egészséges élelmiszerek gyártástechnológiája, stb.
Fő küldetésünk, hogy hallgatóinkból kreatív, felkészült és tudományos ismereteket hasznosítani 
képes szakembereket képezzünk, akik sikeresen megállják helyüket a műszaki és gazdasági gyakor-
latban vagy a kutatás-fejlesztésben, és magukat tovább képezve lépést tudnak tartani a szakma 
fejlődésével. Mindez csak úgy lehetséges, ha munkánkban a tanítás és tanulás összefonódik a kuta-
tással, melyben diákjaink igen jelentős szerepet játszanak.

vbk.bme.hu

http://www.ch.bme.hu/
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Heterociklusos vegyületek előállítása multikomponensű reakciókkal
Dr. Bálint Erika balint.erika@vbk.bme.hu

A heterociklusos vegyületek olyan szerves molekulák, amelyek egy gyűrűn belül legalább egy szénatomot, és 
a szénen kívül legalább egy másik kémiai elemet tartalmaznak. Az élő szervezetben is nagyon gyakori 
molekulák előállítása régóta fontos terület a szerves kémiában, hiszen legtöbbjük bioaktivitással 
rendelkezik. A bonyolult gyűrűs vegyületek vázának lépésenkénti kialakítása nem egyszerű feladat. Ennek 
kiküszöbölésére a multikomponensű reakciók nyújtanak kedvező lehetőséget, ahol több kiindulási anyagból 
szimultán egylépéses folyamatban alakul ki a kívánt szerkezet.

Szilárd tablettakészítmény tapadás erősségének jellemzése
Dr. Gyarmati Benjamin Sándor gyarmati.benjamin@vbk.bme.hu

Már az 1980-as évek óta fejlesztenek a szervezetben található nyálkahártyákon tapadó, ott elnyújtott hatást 
kifejtő gyógyszerformákat. Ezen gyógyszerformák általában egy nagy méretű makromolekulát tartalmaznak, 
mely különböző módon képes kölcsönhatásba lépni a nyálkahártya fő fehérjekomponensével. A hallgató 
feladata egy kijelölt szilárd tablettakészítmény esetén a tapadás erősségének jellemzése egy modell 
nyálkahártya felszínen, ezen belül a mérési körülmények hatásának vizsgálata.

Szerves foszforvegyületek szintézisére és reakcióképességének
vizsgálatára

Dr. Keglevich György keglevich.gyorgy@vbk.bme.hu

A Foszforkémiai és környezetbarát (zöld) kémiai Csoportban hosszú ideje folynak szerves foszforvegyületek 
szintézisére és reakcióképességének vizsgálatára irányuló kutatások.
Utóbbi vegyületek az élet minden területén használatosak: mosószerek, élelmiszer- és műanyagipar, 
gyógyszerek, növényvédő szerek és műtrágyák.
Az utóbbi időben ezek a kutatások kiegészültek zöldkémiai vonatkozásokkal: mikrohullámú és oldószer-
mentes reakciók, katlizátotok és ionos oldószerek.
A középiskolás diák az egyik, doktoráns által művelt alterületbe kapcsolódhat be.

Szénhidrátalapú koronaéterek előállítása és alkalmazása
Dr. Rapi Zsolt rapi.zsolt@vbk.bme.hu

A szénhidrátalapú koronaéterek fázistranszfer katalizátorként alkalmazva képesek aszimmetrikus indukciót 
kiváltani bizonyos reakciókban. A kutatómunka célja egyrészt új királis koronaéterek előállítása, másrészt 
ezek felhasználásával optikailag aktív vegyületek előállítása. Az alkalmazott fázistranszfer reakciók 
körülményeit részletesen vizsgáljuk, meghatározzuk az optimális paramétereket és vizsgáljuk a robusz-
tusságot, illetve a makrociklusokra hatás-szerkezet összefüggéseket állapítunk meg.
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Víz alatti automata mintavevő eszköz tervezése
Dr. Szieberth Dénes szieberth.denes@vbk.bme.hu

Magyarország ivóvizének tekintélyes részét karsztvizek adják. Számos esetben víz alatti barlangokon 
keresztül búvártechnikával is hozzá lehet férni a karsztvízhez, ami a hagyományosnál több lehetőséget ad a 
szennyeződések terjedésének vizsgálatára vagy akár előrejelző rendszer kiépítésére. A TDK -hallgató egy 
ilyen célra szánt mintavevő eszköz tervezésében, készítésében, tesztelésében venne részt. A munka magába 
foglalja a mintavevő mecahnikájának, tokozásának és vezérlésének tervezését és megvalósítását, aminek 
során belekóstolhat a 3d tervezésbe és nyomtatásba, mikrokontrollerek programozásába. A tesztelés során 
a föld alatti vizek felfedezetlen világába is betekintést nyerhet.
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Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Az 1949-ben alapított Villamosmérnöki és Informatikai Kar a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem legnagyobb kara, diplomáinak értékét mind a munkaerőpiac, mind az intézménytől 
független rangsorok bel-és külföldön is magasra értékelik. A kar 3 alapképzési szakon (villamosmér-
nök, mérnökinformatikus, üzemmérnök-informatikus), 5 mesterképzési szakon (villamosmérnöki, 
mérnökinformatikus, egészségügyi mérnöki, gazdaságinformatikus, űrmérnök) és 2 doktori iskolá-
ban (villamosmérnöki, informatikai) folytat jelenleg képzést.
A kar 10 tanszéke szoros kapcsolatot ápol a gazdasági élet szereplőivel, több, Magyarországon 
működő multinacionális vállalat is alapított laboratóriumokat vagy speciális együttműködési formá-
kat a közös K+F+I tevékenységre. A VIK kutatási tevékenységének fókuszában az alábbi területek 
állnak: telekommunikációs hálózatok és 5G, 6G, kiberbiztonság, energetika, robotika, ipar 4.0, predik-
tív karbantartás, űrtechnológia, mikroelektronika, mesterséges intelligencia, kvantuminformatika, 
autonóm járművek és rendszerek. A BME VIK oktatói és hallgatói oktatási célú kisműholdat építettek, 
amely világszinten is kiemelkedő eredménynek számít.

vik.bme.hu

https://www.vik.bme.hu/
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Kvantuminformatika és kommunikáció
Dr. Imre Sándor imre.sandor@vik.bme.hu

Manapság egyre többet hallani a kvantumszámítógépekről és a kvantumos kommunikációról. Az új megkö-
zelités érdekes lehetőségeket vet fel a programozás és a titkosítás terén. A jelentkezők megismerkedhetnek 
a kvantumvilág informatikai és távközlési alkalmazásaival, majd a közösen kiválasztott területen végezhet-
nek kutatásokat, fejlesztéseket.

Okosotthon tervezése és megvalósítása általános célú eszközökkel
Schulcz Róbert schulcz.robert@vik.bme.hu

A diákok feladata egy okosotthon tervezése és megvalósítása általános célú eszközökkel. Egy képzeletbeli 
otthon segítségével bemutathatók a legfontosabb elvárások és a tervezés folyamata, a megvalósítás során 
lehetőség van gyakorlati ismeretek elsajátítására is.

2D/3D játékok OpenGL/GLSL környezetben
Dr. Szirmay Kalos László szirmay-kalos.laszlo@vik.bme.hu

A grafikus kártyák közvetlenül az OpenGL könyvtáron keresztül érhetők el és a GPU processzorok GLSL nyel-
ven programozhatók. A közvetlen elérésnek előnye, hogy a fejlesztőnek a játékfejlesztés elemeivel egyenként 
kell megbírkóznia, és nem csupán egy kész játékmotorban (pl. Unity3D) kell összekattingatnia a kész 
programot. A célkitűzés egy egyszerű 2D-s vagy esetleg 3D-s FPS játék megvalósítása egyszerű modellekkel, 
játéklogikával, ütközésdetektálással és AI-val. 2D-s játékoknál megfontolandó a nemeuklideszi geometriák 
alkalmazása és az ennek megfelelő geometriai számítások leprogramozása.

Ki írta? Miről szól? - Természetes nyelvű szövegek gépi elemzése
Dr. Mészáros Tamás meszaros.tamas@vik.bme.hu

A természetesnyelv-feldolgozás (natural language processing, NLP) a mesterséges intelligencia dinamiku-
san fejlődő területe, a természetes nyelvű ember-gép kommunikációtól kezdve az információkeresésen és 
-kinyerésen át a szerzőségazonosításig nagyon sokféle alkalmazási lehetőséggel. Megismerkedhetsz a 
gépi elemzés egyszerű lépéseivel és eszközeivel Python nyelven, majd egy közösen kitalált feladat megoldá-
sa során bepillantást nyerhetsz olyan részterületekbe, mint az entitásfelismerés, a szövegannotálás, a 
hangulatelemzés vagy a számítógépes stilometria.
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Mintafeladatok automatikus előállítása gráfalgoritmusok gyakorlásához
Dr. Katona Gyula katona.gyula@vik.bme.hu

A gráfelmélet területén számos közismert algoritmus használható az informatika területén is. Az algoritmu-
sok oktatásakor szükség van olyan gráfokra, amiken az algoritmusok futtatását lehet gyakorolni a jobb 
megértés miatt. Nem könnyű feladat rendszeresen előállítani ilyen példákat, hiszen nem lehet se túl könnyű, 
se túl nehéz, se túl kicsi, se túl nagy. Nagyon hasznos volna egy olyan alkalmazás, ami ilyen példákat automa-
tikusan előállít. A feladat első nehézsége annak definiálása, hogy mikor ,,jó'' egy ilyen példa. Az is nyilvánvaló, 
hogy a nehézség legtöbbször szoros összefüggésben van a gráf konkrét lerajzolásával. Ezért fontos lenne 
megismerni az automatikus gráf rajzoló algoritmusokat is, esetleg azokat a konkrét feladattípushoz 
igazítani. A feladat egy ilyen alkalmazás elkészítése.

Laboratóriumi elrendezések összeállítása villámvédelmi mérések
végzéséhez

Dr. Tóth Zoltán toth.zoltan@vik.bme.hu

A villámvédelem primer, külső és szekinder, belső villámvédelemből épül fel. A primer villámvédelem feladata 
a közvetlen villámcsapás okozta károk elkerülése olyan módon, hogy a villámvédelmi rendszeren keresztül 
igyekszünk a villámot felfogni, majd a villámáramot levezetni a föld irányába. A minél haétkonyabb villámvé-
delmi rendszer kiépítése mind gazdasági, mind élet- és vagyonvédelmi szükségesség, amely villámvédelmi 
rendszerekhez a szabvány ad támpontot. A szabványos előírások alapja mindazonáltal laboratóriumi méré-
sek, illetve külső, nagyszámú mérési adatok kielemzésén alapuló következtetések. Feladat, hogy olyan 
villámvédelmi elrendezéseket alkossunk meg laboratóriumi körülmények között, amelyek segítik a hatéko-
nyabb villámvédelmet a szabványosítás feltételei között.

Kombinatorikus keresés
Dr. Wiener Gábor wiener.gabor@vik.bme.hu

A kombinatorikus keresés alapfeladában egy alaphalmaz egy vagy több hibás elemét kell megtalálnunk. 
Ennek érdekében a halmaz bizonyos részhalmazait tesztelhetjük, vagyis megtudhatjuk, hogy van-e köztük 
hibás. A feladatot természetesen a lehető legkevesebb teszt elvégzésével szeretnénk megoldani. A keresési 
feladatokat és algoritmusokat számos szempont szerint osztályozhatjuk, létezik például adaptív és statikus 
keresés, legrosszabb eseti és átlagos lépésszám. Remek bevezető a témába Martin Aigner Combinatorial 
Search című könyve.
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Megújuló energiaforrások integrálása a villamosenergia-rendszerbe
Dr. Mohos András mohos.andras@vik.bme.hu

A környezetünk védelme, ökolábnyomunk csökkentése megkívánja, hogy a mindennapi életünkhöz szükség-
es energiánk egyre nagyobb részét zöld energiaforrásokból állítsuk elő. Ez az utóbbi évtized egyik 
legnagyobb energetikai kihívását hozta el, a megújuló energiaforrások villamosenergia-rendszerbe történő 
integrálását. A hallgató feladata érdeklődési területétől függően igen szerteágazó lehet: megismerkedhet a 
megújuló energiaforrások típusaival, előnyeivel- és hátrányaival, a témához igen szorosan kapcsolódó ener-
giatárolási lehetőségekkel, de akár egy-egy korábbi, a megújuló energiaforrások kiesésével járó üzemzavart 
is tanulmányozhat.

Bevezetés az irányítástechnikába
Dr. Kiss Bálint kiss.balint@vik.bme.hu

Az irányítástechnika feladata az érzékelés – döntés – beavatkozás hurok megtervezése és megvalósítása, 
hogy egy rendszerrel a kívánt működést érjük el. Az irányítástechnika többek között szerephez jut a gyárak-
ban a gyártási műveleteknél, a járművekben a vezetőt segítő funkciókban, valamint a robotok esetében, a 
végberendezés mozgatásakor. A témára jelentkező diákok megismerkednek az irányítástechnika alapjaival, 
a megszerzett tudásukat pedig egy mechatronikai példarendszerhez kapcsolódó irányítási feladat 
megvalósítása közben tehetik próbára.

Mitől robot egy robot?
Dr. Kiss Bálint kiss.balint@vik.bme.hu

Bár technológiai szempontból a robotok más gépekhez hasonlóan mérnöki alkotómunka eredményei, a 
közvélemény különleges érdeklődéssel viseltet irányukban. Technológiai újdonságokat bemutató ismer-
etterjesztő rövidfilmek, továbbá sci-fi regények, játékfilmek érzelmeket kiváltó szereplőiként is találkozha-
tunk velük. Mi az oka a robotok különleges szerepének? Mire képes a jelenlegi technológia és mire lehet 
képes a belátható jövőben? A témát választó diákok ezekre a kérdésekre kísérelnek meg válaszokat adni, 
hogy vizsgálódásaik során akár iskolájuk diákjai körében végzett felmérésekre is támaszkodhatnak.

Folyékonyfém alkalmazása mikrocsatornákban
Dr. Neumann Péter neumann.peter@vik.bme.hu

A mikrofluidika területe biológiai és kémiai folyamatok széles spektrumát fedi le, amely számos érdekes és 
nehezen megfigyelhető jelenségeket hozz testközelbe. Ezen rendszerek a mikroelektronikában bevált 
eljárások sokaságával hozhatok létre. A kutatási téma feladata egy néhány mikron méretű geometriával 
rendelkező zárt csatornákban nem hétköznapi anyaggal, folyékony fémmel való kitöltése és áramoltatása. A 
téma során nem toxikus fém kerül alkalmazásra, amely mind biológiai és környezetvédelmi okokból kiemelt 
jelentőségű.
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PocketQube műholdmodell építése
Herman Tibor herman.tibor@vik.bme.hu

A témát választó diák megismerkedik a Műegyetemen fejelsztett PocketQube kategóriájú műholdak 
felépítésével és megtervez egy annak megfelelő műhold modellt. A feladat részeként a szükséges 
alaprendszereken (napelemes tápegység, fedélzeti számítógép, rádió adó-vevő) kívül egy választott kísér-
letet is megvalósít. A mérési eredményeket egy "Földi állomás" segítségével távoli mérési eredményként 
kiértékeli, feldolgozza és megjeleníti. 

Légköri jelenségek tanulmányozása vezeték nélkül továbbított
idő-referenciajelek alapján

Csathó Botond Tamás csatho.botond@edu.bme.hu

Számos eszköz használja a rádióhullámokkal továbbított idő-referenciajeleket (pl. DCF77, TDF hívójelek). A 
kutatás célja légköri jelenségek tanulmányozása ezen jelek segítségével. A vizsgálat alapelve az ionoszféra 
rétegeiről visszaverődő és a földfelszínnel párhuzamosan terjedő rádióhullámok összevetése. Tanulmán-
yozható jelenség pl. a légkör alsó rétegének napszak függő mozgása. Az idő-referenciajelek vétele 
megvalósítható egy megfelelő tekerccsel és egy hangkártyával (vagy szoftverrádióval), ezt követően az 
adatok számítógép használatával elemezhetőek.

Rendszámtábla felismerés
Blázovics László blazovics.laszlo@vik.bme.hu

Az okostelefonok megjelenésével a hordozható kamerák - és ezzel együtt a rá épülő alkalmazások - gyakorla-
tilag mindenki számára elérhetővé váltak. Ugyan mára már az kiterjesztett valóság (Augmented Reality - AR) 
tartalmak megjelenítése, illetve a háromdimenziós objektumdetektálás a leginkább felkapott kutatási terület, 
a kétdimenziós, "hagyományos" képfeldolgozás vizsgálata is rejt magában érdekességeket. Ez az állítás 
különösen igaz, ha a feldolgozó számítógép számítási kapacitása korlátozott. Ebbe a feladatkörbe tartozik 
bele a rendszámtábla felismerés is, mely egyszerűen is megvalósítható, de egy igazán jó megoldás 
megvalósítása kihívást is jelent.

Légúti tünetek kvantifikálása micro:bit segítségével
Dr. Bolgár Bence Márton bolgar@mit.bme.hu

A légúti tünetek - például köhögés, tüsszögés - frekvenciájának vagy intenzitásának monitorozása fontos 
adatokat szolgáltat a betegség lefolyásáról. Egyrészt abban segítheti a klinikusokat, hogy a betegség előre-
haladását vagy terápiára való reagálását megítéljék; másrészt akár kutatási eszközként is megjelenhet 
különböző klinikai kísérletekben. Ebben a kutatásban azt vizsgáljuk meg, hogy az oktatásban gyakran hasz-
nált micro:bit szenzorai mennyire alkalmasak az efféle objektív monitorozásra.
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Szuperkondenzátorok technológiája
Bátorfi Réka batorfi.reka@vik.bme.hu

A szuperkondenzátorok (Electric Double Layer Capacitors - EDLC) működésének, szerkezeti kialakításának 
tanulmányozása, kísérleti konstrukciók tervezése.

Környezetbarát áramköri hordozók
Bátorfi Réka batorfi.reka@vik.bme.hu

A használatból kikerülő nyomtatott huzalozású lemezek környezetbarát ártalmatlanítása költséges folya-
mat. Megkerülésére a világ néhány régiójában jelentős ártalmakat okozó, szakszerűtlen feldolgozás folyik. A 
munka során megújuló alapanyag forrásokból létrehozott, ártalmatlan anyagokra lebontható kísérleti 
hordozókat fejlesztünk, elsősorban az additív technológiákat állítva középpontba. Kutatjuk a gyártás legked-
vezőbb technológiai megoldásait, vizsgáljuk a hordozók mechanikai, és villamos tulajdonságait valamint 
forrasztásuk optimális lehetőségeit.
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Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Közlekedés nélkül megáll az élet, közlekedés nélkül nincs jövő. Az évszázadok során hatalmas fejlő-
désen ment keresztül az emberi civilizáció és technológia. A mai közlekedési rendszerek már rendkí-
vül összetettek és bonyolultak, akár a járművekre, akár a közlekedés szervezésére gondolunk. A Köz-
lekedésmérnöki és Járműmérnöki Karhoz tartozó járműtechnika, a közlekedés és a logisztika a 
modern, globális gazdaság katalizátora. Az Európai Unión belül e három ágazat együtt az egyik 
legtöbb munkavállalót foglalkoztató terület.
A Közlekkaron közlekedésmérnöki, járműmérnöki, logisztikai mérnöki diplomát szerezhetsz alap- és 
mesterszakon, de ha az önvezető járművek érdekelnének, angol nyelven autonóm járműirányítási 
mérnök mesterszakunk vár rád.

kozlekedes.bme.hu

https://kozlekedes.bme.hu/
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Járműkutatások megvalósítása 1:10 méretarányú modellautón
Dr. Zöldy Máté zoldy.mate@kjk.bme.hu

A járműkutatások felgyorsulása szükségessé teszi új megoldások alkalmazását a kutatás-fejlesztésben. A 
modelljárművek a szimulációk mellett az egyik gyakran alkalmazott eszköz többek között a járművek 
hajtásláncainak demonstrálására. A kutatási témában járművek alapvető fizikájával foglalkozunk. A 
járműspecifikus ismeretek a közös munka során elsajátíthatók. Python alapjainak az ismere előnyös a 
tervezett kutatásban.

Autonóm vasúti járművek szerepe a közlekedésben
Dr. Mándoki Péter mandoki.peter@kjk.bme.hu

Az önvezető járművek a közlekedésben egyre nagyobb teret nyernek. Közúti járműveknél is jelentős fejlesz-
tések zajlanak, légi, vízi, és vasúti járműveknél az önvezető járműveket pedig a gyakorlatban is használják. A 
dolgozat a jármű és részben a pályaoldali fejlesztésekre tesz javaslatot, azok hatását vizsgálja, valamint 
elemzi az önvezető vasúti járművek elterjedésének lehetőségeit és következményeit.

Szimulációs programok és optimalizálási modellek különböző logisztikai
problémákra GeoGebra dinamikus matematikai szoftverrel

Nagyné Csóti Beáta beata.csoti@logisztika.bme.hu

A GeoGebra egy, a középiskolás matematika oktatásban is elterjedt dinamikus modellezési eszköz, amellyel 
különféle matematikai problémákat lehet személeletesen bemutatni. Az egyszerűbb logisztikai problémák 
segítségével jól szemléltethető, hogy a középiskolás matematika oktatásban tanultak az élet mely területén 
lehetnek hasznosak a gyakorlatban.  A TDK munka célja tehát logisztikai példák létrehozása és dinamikus 
úton történő modellezésének bemutatása.

A közlekedés jövője a fenntarthatóság tükrében
Dr. Tulipánt Gergely tulipant.gergely@kjk.bme.hu

A Föld jelenlegi környezeti állapota sürgős megoldásokat kíván az élhetőség megőrzésének érdekében. Ez a 
jelenlegi környezetterhelésünk csökkentését jelenti, melyben a közlekedési ágazatnak jelentős feladatai 
vannak, lesznek. A közlekedés környezetterhelésének részaránya 20...90% között van (jellegétől és adott 
esetben anyagi minőségétől függően, pl.: levegőszennyezés, zaj, területhasználat, klímaváltozás stb.) a 
környezetet érő teljes terhelésből. A jövő közlekedési, járműgépész szakembereinek ezen aspektusokat is 
figyelembe véve kell majd kialakítania, formálnia, üzemeltetnie a teljes közlekedési rendszert, mind a hálózati 
infrastruktúra, mind a járművek, mind a forgalom lebonyolítás tekintetében. Ez a vasút újbóli előtérbe kerülé-
sén alapuló közlekedést jelent, természetesen a közúti, a légi és a vízi közlekedési alágazatok környezetkí-
mélő kialakításával. A TDK dolgozat keretében a középiskolás tanuló betekintést nyerhet az előremutató 
közlekedési környezetvédelem témakörébe, egyéni érdeklődésének megfelelően orientálódhat elsősorban a 
vasút, a járművek, a kombinált közlekedési formák és a közlekedési munkamegosztás tekintetében.
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Intelligens közlekedési megoldások városokban
Dr. Tóth János toth.janos@kjk.bme.hu

Intelligens közlekedési rendszereknek nevezzük a forgalom lefolyását javító, a közlekedés biztonságát 
növelő megoldásokat, amelyek a felhasználó, üzemeltető számára nyújtanak segítséget. A városokban 
számos fejlesztéssel lehet találkozni (pl. okos zebra), amelyek közül már több széleskörűen alkalmazott. A 
dolgozat feladata az intelligens közlekedési rendszerek feltérképezése egy kiválasztott városban és a jövőre 
vonatkozóan fejlesztési javaslatok megfogalmazása. 

Elektromos mikromobilitási eszközök használata
Dr. Sipos Tibor sipos.tibor@kjk.bme.hu

Napjainkban egyre népszerűbbé válnak az elektromos mikromobilitási eszközök. Már szinte minden hagyo-
mányos eszköznek – kerékpár, roller, gördeszka – van elektromos változata. Ezeken kívül sok új, eddig isme-
retlen jármű is megjelent a piacon, mint például a hoverboard, vagy a Segway. Városi környezetben iskolába 
járásra, vagy hobbi célokra ideális választás lehet egy elektromos kerékpár, vagy az elektromos roller, azon-
ban ezeknek a mirko elektromos járműveknek van két olyan közös tulajdonsága, melyek az előnyök mellett 
valójában a legnagyobb veszélyt is jelentik egyben a felhasználókra, a gyorsaság és a hangtalanság. Ehhez 
társul, hogy napjainkban a legtöbb európai országban nem pontosan szabályozott ezeknek az elektromos 
mikromobilitási eszközöknek a használta. A kutatás célja megvizsgálni az elektromos mikromobilitási 
eszközöknek az előnyeit, veszélyeit és javaslatot adni, hogy mikor és milyen körülmények között használhat-
juk azokat biztonságosan és szabályosan.

Drón alapú légi vizsgálatok
Dr. Sziroczák Dávid sziroczak.david@kjk.bme.hu

A pilóta nélküli légijárművek (drónok) napjaink feltörekvő technológiája. Számos alkalmazási területen már 
ma is sikerrel vetik be őket, mint például mezőgazdaság, infrastruktúra vizsgálatok vagy életmentés vész-
helyzetek esetén. A kutatás során lehetőség nyílik drónokkal légi megfigyelési feladatok tervezésére, a 
feladatok elvégzésére és az eredmények kiértékelésére. Javasolt témák például épületek, útfelület vagy 
növényzet légi fotózása és a képek alapján az állapot értékelése.

Drón rendszerek fejlesztése, vizsgálata

A pilóta nélküli légijárművek (drónok) napjaink feltörekvő technológiája. A ma elérhető drónokkal már 
számos feladat elvégezhető, de még további vizsgálatokra, fejlesztésekre van szükség, hogy még tovább 
javíthassunk a képességeiken. Ez a kutatás a drónok különböző elemeit vizsgálná, mint például motorok, 
légcsavarok, vezérlők, szenzorok. A kutatás során lehetőség nyílik megismerkedni az egyes komponensek-
kel és vizsgálatokat, méréseket végezni, melyekből fejlesztési javaslatok kerülhetnek kidolgozásra.

Dr. Sziroczák Dávid sziroczak.david@kjk.bme.hu
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Természettudományi Kar
A Természettudományi Kar a BME azon kara, amely deklaráltan a természettudományos tárgyak 
képzését végzi, ennek megfelelően a legtöbb oktatója egyben a természettudományok területén 
aktív kutató is. A Karon négy területen folyik tudományos kutatás: matematika, fizika, nukleáris tech-
nika és kognitív tudományok. A középiskolás TDK programba elsősorban a matematika és fizika 
területén végzett kutatómunkába keresünk lelkes és elhivatott fiatalokat.
Amellett, hogy a kutatási témák nagy része alapkutatás – azaz a természet alapvető összefüggéseit 
hivatott leírni és megérteni, ezáltal az emberi tudást gyarapítani – már csak a BME-n belüli speciális 
helyzetből adódóan is a Kar munkatársai igen aktívak alkalmazott kutatási témákban is, melyek köz-
vetlenebb társadalmi és ipari hasznosításra tarthatnak számot. A felkínált témák között találunk 
mindkét fajta területről felhívásokat.

ttk.bme.hu

http://ttk.bme.hu/
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Feladatok és megoldatlan problémák a matematikai kriptográfia
területéről

Dr. Nagy Gábor Péter nagy.gabor.peter@ttk.bme.hu

A kriptográfia a különböző rejtjelezési eljárások tudománya. A modern módszerek kapcsán központi 
jelentőségű elvárás, hogy precíz matematikai módszerekkel igazolni (vagy adott esetben cáfolni) lehessen 
az eljárás biztonságosságát.  Az digitális kommunikációban nem csak titkosítani kell, hanem a külső zajok 
és hardver hibák miatt fellépő adatvesztés veszélyeit kell hatékonyan kezelni. Itt is központi szerepet 
játszanak a matematikai megfontolások. A csoportunk kutatási területe a posztkvantum kriptográfia, ami 
olyan rejtjelező protokollokat vizsgál, amiket a jövőben megépítendő kvantumkomputer algoritmusai sem 
tudnak feltörni. Érdeklődő középiskolások számára az NSUCRYPTO nemzetközi kriptográfiai olimpián 
tűznek ki feladatokat. Ezek önmagukban is érdekesek, és egyben kapcsolódnak a matematikai kriptográfia 
különböző nyitott problémáihoz.

Tilitoli Young tablókon
Dr. Hegedűs Pál hegedus.pal@ttk.bme.hu

Robinsontól és Schenstedtől származik a következő eljárás:
Vegyük az első n pozitív egész egy sorbarendezését: a_1,...a_n. Az üres n x n-es négyzetből kiindulva 
egyenként hozzávesszük az sorozat elemeit. Minden lépés után a táblázatban balról jobbra és fentről lefele 
növekvő sorrendben vannak a már beírt számok. A k-dik lépésben a_k-t megpróbáljuk beilleszteni az első sor 
végére, ha nagyobb a sor többi eleménél. De ha nem, akkor berakjuk a nála nagyobbak közül a legkisebb elem 
helyére, azt pedig kirobbantjuk és a második sorban vele folytatjuk ugyanezt az eljárást, amíg végül egy 
elemet be tudunk rakni a sor végére. A kapott táblázat még nem írja le egyértelműen az eredeti sorbaren-
dezést, de, ha ügyesen könyvelünk közben, akkor már igen. A kapott módszer az algebrai kombinatorika egy 
teljesen új ágát nyitotta meg, ami árnyékdiagramokban és trükkös tilitoli eljárásokban gazdag.

Amerikai elnökválasztási rendszer
Dr. Burai Pál buraip@math.bme.hu

Az amerikai elnököt az elektori kollégium választja meg. Az alkalmazott szisztéma egyik érdekes sajátossá-
ga, hogy szélsőséges esetben a választópolgárok szavazatainak kevesebb, mint 25 %-val  is lehet már valaki 
az USA elnöke. Az alapító atyák által lefektetett alapelvek nem tartalmaztak konkrét módszert a választás 
lebonyolítására, ezért a kezdeti időkben alkalmazott választási rendszerekben különböző anomáliák fordul-
tak elő (Alabama paradoxon). Végül Edward V. Huntington  egyenlő arányok módszerét fogadták el, amelyet 
a mai napig alkalmaznak. A módszer matematikai modelljében jól ismert középértékek (számtani közép, 
mértani közép, harmonikus közép) is szerepet játszanak. Ehhez a témához köthető TDK dolgozat célja 
lehetne többek között a módszer általánosítása, illetve, az Európai Unió csúcsvezetőjének kiválasztására 
szolgáló rendszer kifejlesztése az amerikai rendszer egyfajta – a helyi viszonyokhoz igazodó-adaptációjának 
segítségével.
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Korlátos perturbáció és általános Sidon-sorozatok
Dr. Sándor Csaba sandor.csaba@ttk.bme.hu 

Legyen c=(c1,…,cs), ahol ci nemnulla egész számok. Legyen A a pozitív egész számok egy végtelen soroza-
ta, az A tagjai: a1<a2<…. . Azt mondjuk, hogy az A sorozat c-Sidon sorozat, ha a  
c1a{i1}+c2a{i2}+…+csa{is}=c1a{j1}+c2a{j2}+…csa{js} egyenlőség csak (i1,…is)=(j1,…j2) esetén teljesül.
Melvyn Nathanson vezette be a következő foglamat.  Ha a B: b1<b2… egy olyan végtelen sorozata a pozitív 
egészeknek, amire létezik C, hogy |ak-bk|<C teljesül minden pozitív k esetén, akkor azt mondjuk, hogy B az A 
sorozat korlátos perturbációja. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy egy c-Sidon és d-Sidon sorozat tulajdon-
ság nagyon különböző dolgot takar, pl. megmutatnánk, hogy van olyan c-Sidon sorozat, aminek nincs olyan 
korlátos perturbációja, ami d-Sidon tulajdonságú. 

Végtelen tagszámú összegek
Dr. Szilágyi Brigitta szilagyi@math.bme.hu

Végtelen sok számot összeadva előfordulhat, hogy az eredmény az összeadás sorrendjét különbözőképpen 
megválasztva más és más lehet, akár egy előre kiválasztott számot, de a végtelent is előállíthatjuk ilyen 
módon. Vannak azonban olyan végtelen tagú összegek, amelyeknél a végeredmény független az összeadás 
sorrendjétől. Ezeket az összegeket igen gyakran nem könnyű meghatározni. Megpróbálhatunk azonban 
becslést adni rájuk. Ilyen becslések konstruálására várom az érdeklődő diákokat.

Jelenségek - modellek

A körülöttünk zajló folyamatok megértéséhez az azok észleléséből származó adatok feldolgozásán át vezet 
az út. Ebben a kutatásban igyekszünk megérteni, hogy egy-egy egyszerű jelenség mérési adatait feldolgozva 
milyen modelleket építhetünk, azok miként működnek, miként magyarázzák a vizsgált jelenséget.

Kavicsok kollektív kopása, avagy valóban a Minecraft Univerzumban
élünk?

Dr. Török János torok.janos@ttk.bme.hu 

A természetben gyakran látunk olyat, hogy egy tóban, vagy folyóban egyformák, vagy nagyon különbözőek a 
kavicsok.  Ennek a hétköznapi jelenségnek a megértése és vizsgálata a kutatómunka célja. A feladat az, hogy 
a két szemcsés kopási egyenletek alapján számítógépen szimulálja egy kavics sokaság méreteloszlásának 
időbeli változását. A diák megtanulhatja, hogyan lehet egyszerű differenciálegyenleteket szimulálni numeri-
kusan. Hogyan lehet vizsgálni az eloszlásokat, azok stabilitását és határfüggvényét. A munka során az 
érdeklődő diák a  MTA-BME Morfodinamika Kutatócsoportba kerül

Dr. Szilágyi Brigitta szilagyi@math.bme.hu



Tudományos Diákköri Konferencia
BME Természettudományi Kar

Kvantumalgoritmusok futtatása valódi kvantumszámítógépeken
Dr. Asbóth János asboth.janos@ttk.bme.hu 

A kvantumszámítógépek ígérete: a kvantumos szuperpozíció és összefonódás kihasználásával bizonyos 
számítási feladatokat sokkal gyorsabban lesznek képesek megoldani, mint a hagyományos bitekre építő 
számítógépek. Az egyik legegyszerűbb ilyen feladat a rendezetlen adatbázisban történő keresés, melynek 
kvantumszámítógépes megoldását adja a Grover-algoritmus. A kvantumszámítógépek jelene: kevés bitet 
tartalmazó, de nyilványosan elérhető prototípusok, amelyeken úgy a logikai kapuk megvalósítása, mint a 
kiolvasás erősen zajos. Kutatócsoportunk vár minden olyan lelkes diákot, aki erős matematikai alapokra épít, 
van valami tapasztalata python programozásban, érdeklik a kvantumszámítógépek, és szívesen megis-
merkedik a kvantumalgoritmusok és a zajt csökkentő statisztikai technikák világával.  A kutatómunka céljai 
a Grover-algoritmusnak és modernebb verzióinak futtatása jelenleg elérhető kvantumszámítógépeken, vala-
mint statisztikai technikák alkalmazása (quantum error mitigation) a zajszint csökkentésére.

A munka során az érdeklődő:
Megismerkedik a kvantumszámítógépeken futtatható algoritmusok alapjaival.
Betekintést kap a kurrens kvantumszámítógépeknél fontos zajcsökkentési eljárásokba.

Nanoméretű rezisztív kapcsolók létrehozása és karakterizálása
Dr. Pósa László posa.laszlo@ek-cer.hu

A rezisztív kapcsoló olyan nanoméretű elektronikai eszköz, amelynek elektromos ellenállása közel folytono-
san változtatható külső elektromos jel hatására. Aktív tartománya csupán 5-25 nm vastag rétegből áll, ame-
lyen belül pár nanométer átmérőjű vezető csatorna alakítható ki nagy elektromos tér hatására. Ezen vezetési 
csatorna vezetőképességét hangoljuk a kapcsolások során. A rezisztív kapcsolók analóg memóriaként való 
alkalmazása mellett valódi jelentőségét a mesterséges neurális hálózatok hardver szintű létrehozása jelenti, 
ugyanis mesterséges szinapszisok és neuronok egyaránt építhetők belőlük. Az ígéretes alkalmazási lehető-
ségeinek köszönhetően számos neves kutatócsoport és félvezetőipari vállalat (HP, IBM, Samsung) intenzí-
ven kutatja őket. Az eszközöket saját magunk hozzuk létre szilícium hordozón az EK MFA tisztaterében talál-
ható nanofabrikációs technológiákkal (pl. elektronsugaras litográfia), majd a kész eszközökön elektromos 
méréseket végzünk a BME Fizika Tanszéken.
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Nagy porozitású kristályok előállítása
Dr. Lagzi István László lagzi.istvan.laszlo@ttk.bme.hu

A szerves-fém koordinációs vázszerkezetek (angolul metal-organic frameworks, vagy rövidítve MOFs) az 
utóbbi évtized egyik "sláger" vegyülete. Ezen anyagok nagy porozitással és szabályos kristályszerkezettel 
rendelkeznek. A különleges fizikai és kémiai tulajdonságaik miatt számos potenciális alkalmazási területük 
van, például katalízis, elválasztás és gáz tárolás. Ezek a szerkezetek hibrid/kevert anyagok, amelyek két fő 
szerkezeti egységből épülnek fel, a rácspontokat fémtartalmú szervetlen klaszterek és ezeket összekötő 
szerves molekularészekből álló élek. 
A kutatómunka célja új típusú eljárás(ok) kidolgozása szerves-fém koordinációs vázszerkezetek előállításá-
ra felhasználva a kiindulási anyagok anyagtranszportját.

Ultra kis-zajú rádiófrekvenciás méréstechnika vizsgálata
Dr. Simon Ferenc simon.ferenc@ttk.bme.hu

Néhány éve azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a modern mikrohullámú méréstechnikában szerzett 
jártasságunkat felhasználva Bay Zoltán hires Hold-radar kísérletét megismételjük. A munka során kiderült, 
hogy ez még a mai műszerezettség mellett is egy komoly kihívás. Eközben nagyon sokat tanultunk az 
ultra-kis zajú méréstechnikáról és a rádiócsillagászatról. Az érdeklődő a kutatómunka során betekintést 
nyerhet a rádiófrekvenciás és mikrohullámú méréstechnikába. A munka során az érdeklődő:
Megismerkedik a spektrumanalízis, SDR, heterodin méréstechnika alapjaival, A rádiófrekvenciás és mikrohul-
lámú detektálás alapjaival.
A rádiócsillagászat alapjaival. A kutatómunka elsősorban annak való aki a kommunikációs, rádiótechnika és 
elektronika iránt érdeklődik.

Nagyfrekvenciás mágneses hiszterézis vizsgálata

A mágneses hiszterézis közismert jelenség. Azonban az kevésbé ismert, hogy mindez csak úgy DC (azaz 
lassan változó) mágneses tér esetén érvényes és magasabb frekvencián (10 kHz-10 MHz tartományban) 
fontos egyéb jelenségek merülnek fel. A kutatómunkát egy ipari partnerrel közösen végzett fejlesztés 
inspirálta, amikor is a cég szeretné minél jobban megismerni az általuk gyártott ún. ferrit magok nagy-
frekvenciás tulajdonságait ill. mérőműszereket fejlesztetni ennek ipari környezetben történő mérésére. A 
munka során az érdeklődő: Megismerkedik a nagyfrekvenciás méréstechnika és a mágnesség alapjaival és 
betekintést kap egy ipari célból történő kutatás-fejlesztésbe. Ez a kutatómunka annak való aki szeretné 
megérteni az alapvető mágneses jelenségek (mint pl. ferromágnesség) és az ezen alpuló eszközök, pl. 
hangszórók, transzformátorok, zajszűrőterekcsek működését és szívesen vesz részt ilyen anyagok fejlesz-
tésében, kutatásában.

Dr. Simon Ferenc simon.ferenc@ttk.bme.hu
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Töltéshordozó-élettartam mérése félvezetőkben

A félvezetőkre jellemző jelenség, hogy fény elnyelésének hatására az ellenállásuk nagymértékben megválto-
zik, ez az ún. fotovezetés jelensége. A gyakorlatban ez úgy vizsgálható, hogy lézerrel megvilágítunk egy félve-
zető szeletet (wafer-t), amire ezzel párhuzamosan rádiófrekvenciás sugárzást vagy mikrohullámokat bocsáj-
tunk. A mintáról visszavert sugárzás időbeni változása fontos információt szolgáltat arról, hogy a mintában 
a fény hatására keltett töltéshordozók hogyan tünnek el (az az ún. rekombináció jelensége). Ezt a technikát 
a félvezető ipar sztenderd érintés- és roncsolásmentes vizsgálati módszernek használja a minták tisztaságá-
nak meghatározására. Laborunkban ennek a technikának az alapjait fejlesztjük: mind kísérleti mind elméleti 
oldalról. A munka során az érdeklődő: megismerkedik a nagyfrekvenciás méréstechnika és a lézerek haszná-
latának alapjaival és betekintést kap egy ipari motívációjú kutatás-fejlesztésbe. Ez a kutatómunka annak való 
akit érdekel, hogy a modern félvezetőipar milyen anyagvizsgálati eszközöket használ.

Dr. Simon Ferenc simon.ferenc@ttk.bme.hu
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Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Egyetem egyetlen, nem elsősorban műszaki tudomá-
nyokkal foglalkozó kara. Viszont éppen a GTK működése a BME-n magyar és nemzetközi viszonylat-
ban is egyedülállóvá teszi az egyetemet abból a szempontból, hogy itt az érdeklődő hallgatók egyet-
len intézmény keretében sajátíthatnak el a műszaki ismereteken túl gazdaság- és számos társada-
lomtudományi (szociológiai, jogi, pszichológiai, pedagógiai) ismeretet is. E szinergia a modern tech-
nológiai, társadalmi kihívások megértéséhez és megoldásához elengedhetetlen fontosságú, hiszen 
a technológiai fejlődés mindig hat a gazdaság, a társadalom működésére és fordítva: a társadalmi, 
gazdasági igények is alakíthatják a technológia fejlődését.
A GTK oktatási és kutatási szervezeti egységei az Egyetem egyik legszínesebb karává állnak össze. 
Az egyes tanszékek számos tudományterületet (például környezetgazdaságtan, közgazdaságtan, 
médiatudomány, menedzsment, marketing) felölelnek, de ide tartoznak olyan, az egész egyetemet 
kiszolgáló szervezeti egységek is, mint az Idegennyelvi Központ vagy a Testnevelési Központ, illetve 
az Egyetem egyik legrégebbi szervezeti egysége, a Mérnöktovábbképző Intézet. A tudományos kuta-
tás iránt érdeklődő leendő hallgatók számára különösen izgalmas lehet a Kvantitatív Társadalomtu-
dományi Kutatóközpont tevékenysége, amely ugyan társadalomtudományi kutatásokat folytat, de 
„mérnökibb”, kvantitatív alapokon. A Kar által kínált TDK-témák többsége éppen emiatt ezekre az 
együtthatásokra, a technológiai fejlődés által befolyásolt társadalmi jelenségek vizsgálatára kon-
centrál, igyekezve olyan, a középiskolások számára is izgalmas témákat felajánlani, amelyek e 
korosztály számára akár középiskolai tanulmányaikba is illeszthetők, vagy azokra könnyedén építhe-
tők. Témajavaslatainkat abban a reményben fogalmaztuk meg, hogy a kutató diákokat később a hall-
gatóink, és még később kollégáink között fogjuk tudni köszönteni.

gtk.bme.hu

https://www.gtk.bme.hu/
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Pedagógiai utópia, avagy milyen lesz az iskola és az oktatás 20 év múlva
Dr. Berzsenyi Emese berzsenyi.emese@gtk.bme.hu

Milyen lesz az az iskola, mint épület, a tanítás, mint a tudásátadás lehetősége és a közösségi és egyéni 
elfoglaltságok, illetve a hasznos szabadidő eltöltésének lehetőségei az oktatási intézmény keretein belül. 
Nem a realitásoktól elrugaszkodott, science fiction jellegű gondolatokat, hanem megalapozott kritikai 
észrevételek javító és jövőbe mutató megoldási lehetőségeit várjuk.

Miként befolyásolja az iskoláról való gondolkodást a közösségi média?
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu

Miként befolyásolja az iskoláról való gondolkodást a közösségi média? A fogyasztott tartalom mennyire 
képes megváltoztatni az iskolához, a tanuláshoz való viszonyt? Gyűjts össze olyan tartalomgyártókat 
és/vagy csoportokat/rétegeket, akik negatívan, illetve olyanokat, akik pozitívan hatnak az iskoláról, a tanulás-
ról való gondolkodásra! Elemezd és értékeld a hatásokat mindkét szempontból!

Generációs különbségek a tanítási módszerek tükrében
Dr. Kattein-Pornói Rita kattein-pornoi.rita@gtk.bme.hu

A generációs elméletek fényében, az oktatás világát szemlélve a tanítási és tanulási stílusokat vizsgálva 
mutatunk rá, az oktatás világát érintő akkut problémákra. A következő főbb kérdésekre keressük a választ. 
Milyen tanítási módszerek tekinthetők sikeresnek? A XXI. századi tanár milyen módszertani repertoár 
birtokában legyen, mit követel meg a kor szelleme? A jövő munkavállalója milyen kompetenciákkal 
rendelkezzen, avagy a sikerességet szavatoló kompetenciák fejlesztésének lehetőségei megadhatók-e már 
„középiskolás fokon”?

Ember- és Társadalomismeret
Szemere Alexandra szemere.alexandra@gtk.bme.hu

Az ember társas lény, hiszen mindannyian közösségekben élünk, amelyekkel azonosulunk, és amelyekért 
felelősséggel tartozunk. Ahhoz, hogy jobban megismerjük és megértsük azt, hogyan viszonyulnak a társada-
lom tagja egymáshoz, és saját magukhoz, felhasználjuk a szociológia, a pszichológia, a szociálpszichológia, 
a néprajz, a kulturális antropológia, a politológia, valamint a közgazdaságtudomány elméleteit. Ezek az 
ismeretek segítik értelmezni és elemezni saját korunk társadalmi jelenségeit és problémáit, ezen kívül pedig 
hozzájárul egy differenciált ember- és társadalomképhez. (A konkrét feladatot a hallgató a konzulenssel 
együtt határozza meg.)
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A háztartásunk karbon-lábnyoma – merre vezet a fenntartható,
klímabarát életmód?

Dr. Pálvölgyi Tamás palvolgyi.tamas@gtk.bme.hu

A háztartásunk működése, különösen a fűtés, az áramfogyasztás és a mindennapi közlekedés CO2 
kibocsátással jár, de az étkezési, szabadidős és utazási szokásaink is jelentősen hozzájárulnak ehhez. Egy 
egyszerű, „négy-alapműveletes” karbon-kalkulátor segítségével (melynek használatában segítünk!) számítsd 
ki a családod CO2 kibocsátását, egy főre vetítve

Felsőoktatási szak és intézmény választásának vizsgálata
Dr. Surman Vivien surman.vivien@gtk.bme.hu

A kutatás során az érdeklődő középiskolás az alábbi kérdésekre tudja a válaszokat keresni: Mi alapján 
választanak felsőoktatási szakot a középiskolás diákok? Mi motiválja őket az adott irányba? Hogyan válasz-
tanak a középiskolás diákok felsőoktatási intézményt? Mi számít az intézmény által ajánlott zakokon kívül? 
Milyen tényező, személy, környezeti hatás képes megváltoztatni a már kigondolt választást (képzési terület, 
szak vagy intézmény esetében)? Számít-e, hogy a felsőoktatási intézmények mennyit tartottak meg a 
COVID-19 alatt bevezetett online lehetőségekből, folyamatokból?

Influencerek és a TikTok kommunikáció
Dr. Veres István veres.istvan@gtk.bme.hu

A kutatás során az érdeklődő középiskolás az alábbi kérdések tudja a válaszokat keresni: Hogyan tudja egy 
máska a mai fiatalokat hatékonyan megszólítani? Milyen lehetőségei vannak egy vállalatnak a tizenévesek-
kel való interaktív, két irányú kommunikáció kialakítására? Mely márkák tudnak a TikTokon keresztül marke-
tingkommunikációt megvalósítani? Milyen platformokon keresztül lehet a fiatal fogyasztókat befolyásolni? 
Milyen hatással vannak a fiatalokra az influencerek?

Az ifjúsági turizmus és fesztiválturizmus jövője
Iványi Tamás ivanyi.tamas@gtk.bme.hu

A kutatás során az érdeklődő középiskolás az alábbi kérdésekre tudja a válaszokat keresni: A COVID-19 
hatására átalakult utazási szokások mennyire befolyásolják a fiatalok utazási szokásait? Milyen 
platformokon keresztül tájékozódnak a fiatalok az utazási döntéseik során? Valóban hatással van-e a 
közösségi média az ifjúsági turizmusra? Hogyan hatnak a különböző személyek (család, barátok, influencer-
ek) a fiatalok utazási döntéseire? Miért fontos a fesztiválturizmus az ifjúsági turizmus szempontjából?
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Környezettudatos életmód – kihívások és lehetőségek és a
’prosumption’ esete

Dr. Zilahy Gyula zilahy.gyula@gtk.bme.hu

Napjaink egyik legfontosabb problémája a természetes ökoszisztémák állapotának gyors romlása, az állat- 
és növényfajok természetes élőhelyeinek szennyezése, beépítése. Bár a modernkori környezetvédelem 
immár több, mint hatvan éves múltra tekinthet vissza, termelési módszereink és fogyasztási szokásaink 
egyre több kárt okoznak, amit csak tovább nehezít a Föld népességének gyors növekedése. 
Az elmúlt években a környezetvédelem a lakosság számára is egyre fontosabbá vált és a vállalatok mellett 
az egyén felelőssége is egyre élesebben felmerül. Továbbra is sok kérdést felvet azonban, hogy mennyi és 
milyen termékeket és szolgáltatásokat vegyünk igénybe annak érdekében, hogy ökológiai lábnyomunkat a 
lehető legkisebbre csökkentsük.
A lakosság napjainkban ráadásul nem csak, mint fogyasztó, hanem mint bizonyos termékek és szolgáltatá-
sok előállítója is megjelenik a piacon, azaz ’prosumer’-ként viselkedik. Ilyen ’prosumer’-ek a napenergiát 
előállító háztartások lakói, a megosztáson alapuló gazdaság (sharing economy) szolgáltatói: a sofőrök, a 
szállásadók, stb.
A téma keretében olyan tudományos igényű dolgozatok kidolgozására lesz lehetőség, melyek a fogyasztási 
szokások valamely környezeti vagy társadalmi aspektusára fókuszálnak és/vagy a ’prosumption’ jelenségé-
nek a környezeti, társadalmi vonatkozásait tárgyalják.

Fájlcserélő-rajongók és Deezer-hallgatók
Dr. Grad-Gyenge Anikó grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu 

A zenehallgatási szokásaink gyökeresen átalakultak az utóbbi időben. Ennek számos oka van: a technológiai 
fejlődés már rég lehetővé teszi, hogy ne CD-lemezről, hanem végtelenül másolható, különböző hordozókon 
továbbadott digitális fájlokból hallgassuk a zenét. A zenei kínálat sosem látott bőségben tárul elénk: a legális 
és illegális szolgáltatások nyújtotta lehetőség a zenefogyasztásra jóval kisebb költséggel jóval nagyobb 
repertoár megismerését teszi lehetővé. A sokszínű zenei kultúra fenntarthatósága, az újabb és újabb zenei 
kínálat megszületése azonban megköveteli, hogy a jogi szabályozás ezt támogassa. 
A témában való elmélyülés lehetőséget biztosít arra, hogy  a kutató megismerje az emberi alkotást ösztönző 
szabályokat, a közönségnek nyújtott különböző zenei szolgáltatások szabályozási hátterét, a középiskolás 
generáció zenefogyasztási szokásait és segítse a tudatosabb kultúrafogyasztásban.
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Őrült és zseni tudósok? Tudósok ábrázolása a filmekben és
sorozatokban

Petschner Anna petschner.anna@gtk.bme.hu

Sheldon Cooper, mint elméleti fizikus, Robert Langdon, mint a szimbólumok kutatója, Will Rodman, mint a 
Majmok Bolygója genetikusa. A kalandfilmektől kezdve a science-fiction sorozatokig többféle műfajban is 
találkozhatunk a tudomány különböző területein tevékenykedő tudósokkal. A sorozatok és filmek népszerű-
ségének köszönhetően a kutatók ábrázolása pedig sok mindenkihez eljut, így nem mindegy, hogy milyen 
képet alakítanak ki a nézők a tudomány képviselőiről. A projektfeladat során lehetőség adódik annak meg-
vizsgálására, hogy hogyan ábrázolnak egy tudóst pl. őrültnek vagy zseninek; családos embernek vagy karrie-
ristának; pozitív vagy negatív karakterként; stb. A diákok maguk választhatják meg a tudományterületet és az 
elemezni kívánt sorozat vagy film műfaját is.

Áltudományos hírek a közösségi médiában
Dr. Nagy Krisztina nagy.krisztina@gtk.bme.hu 

A közösségi médiafelületeken nagy mennyiségben terjednek az áltudományos tartalmak is, amelyek felis-
merése, kiszűrése nagyrészt a felhasználók feladata. A kutatás a középiskolás korosztályt elérő áltudomá-
nyos tartalmakat vizsgálja. Milyen jellemzők mentén ismerhetők fel az áltudományos hírek? Mi alapján 
tudom eldönteni egy adott információ tudományos megalapozottságát. Mit tesznek a közösségi médiaplat-
formok az áltudományos tartalmak kiszűrése érdekében?

Vásárlói élmény megfigyelés- és megkérdezés-alapú vizsgálata
Kapusy Katalin Zita kapusy.kata@gtk.bme.hu

A vásárlásélmény kutatás során egy termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói magatartást, élményt 
lehet kutatni, azaz a fogyasztást mint élményt vizsgálni. A kutatás célja feltárni, hogy a fogyasztók a vásárlás 
során milyen benyomást, élményt szereznek a hallgató/diák által választott termék/ szolgáltatás kapcsán. A 
kutatásban olyan módszereket alkalmazunk, amik alkalmasak arra, hogy a fogyasztók élményeit feltárják 
(kérdőív érték teszttel, mélyinterjú akár laddering technikával). A módszerek ismerete előre nem szükséges.
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A Műegyetemen pezsgő hallgatói élet vár!
A BME-n bárki megtalálhatja a számára tetsző szabadidős elfoglaltságot, legyen szó tanórán kívüli 
fejlődésről, művészetről, sportról, az egyetemi közösségi élet számtalan lehetőséget rejt magában.

A hallgatói csoportok rengeteg érdekes programmal várják az újonnan felvett hallgatókat, és ha egy 
szervezet, kör, szakkollégium vagy versenycsapat tevékenysége felkelti az érdeklődésed, könnyedén 
csatlakozhatsz is a csapatukba!

A Műegyetem 13 szakkollégiumában több mint 850 hallgató számára érhető el tehetséggondozó 
képzés.

Érdekel az űrkutatás? Szeretnél egy műegyetemi, űrtevékenységgel foglalkozó közösség tagja 
lenni? Csatlakozz az Egyetemi Kozmosz Körhöz!

Ha neked is vannak kreatív ötleteid, vagy szívesen gyűjtenél inspirációt, és emellett egy remek 
csapat tagja lennél, keresd az Egyetemi Zöld Kört!

Ha csatlakoznál a BME Formula Student csapatához, akkor keresd a nemzetközi versenysorozat 
műegyetemi résztvevői.

A Műegyetemen részt vehetsz a BME Solar Boat Team tagjaként a kizárólag napenergiával 
működő, teljesen elektromos hajtású hajó tervezésében és megépítésében is.

•

•

•

•

•

http://muszak.bme.hu/
https://kozmosz.space/
https://ezk.bme.hu/
https://frt.bme.hu/?id=hu/index
https://solarboatteam.hu/#/mainpage
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Tudtad, hogy?
A BME diákjai 75 ország egyetemein tanulhatnak részképzéseken, és számos felsőoktatási intéz-
ményben szerezhetnek kettős diplomát a BME képzés elvégzése mellett (további információk a BME 
Nemzetközi Igazgatóság honlapján).

Évente több mint 400 műegyetemi hallgató tanult külföldön 2020-ban, akik csereprogramokban, 
közös képzéseken és kutatási projektekben vehetnek részt.

•

A BME-n idegen nyelvű szakokra is jelentkezhetsz. Ma már 37 angol nyelvű képzés közül választhat-
nak a hallgatók.

Jelenleg 70 országból mintegy 2500 külföldi diák tanul az intézményben.•

A BME nemzetközi szinten a 200-800. közötti helyezéseivel a világ egyetemeinek legjobb 2-6%-ához 
tartozik.

A Quacquarelli Symonds (QS) mérnöki–technológiai tudományok listájára évek óta egyedüli 
magyar felsőoktatási intézményként kerül fel a BME.

•

A BME diákjai, akár startup vállalkozásuk indításához is lendületet kaphatnak a BME Z10 vállalkozás-
fejlesztési programban.

Eddig több mint 175 millió forint befektetést értek el a BME-n mentorált startupok.•

A BME az EELISA nemzetközi egyetemi szövetség tagja.

A műegyetemi hallgatók Pisa, Erlangen, Isztambul, Párizs, Madrid, és Bukarest egyetemein tanul-
hatnak.

•

http://nki.bme.hu/mobilitasi_infonap
https://eelisa.bme.hu/what-is-eelisa/
https://eelisa.bme.hu/eelisa-partners/
https://xplore.bme.hu/future-students/
https://www.bme.hu/hirek/20210304/QS_rangsor_iden_is_a_BME_Magyarorszag_legjobbja_a_menoki_technologiai_tudomanyokban
https://z10.bme.hu/


Kedves Diákok! 

Minden érdeklődő diákot várunk a középiskolás TDK-ra és később a Műegyetemre!

Aki már most, középiskolásként kutatni kezd velünk, nemcsak egy új tudásterület, hanem a               
Műegyetem megismerésére is lehetőséget kap.

Az elkezdett kutatómunka folytatódhat a Műegyetemen, ahol számos jövőformáló kutatási progra-
mon dolgozunk, többek között az önvezető járművek, a mesterséges intelligencia és a kvantuminfor-
matika területéhez kapcsolódóan. A BME oktatói a legtehetségesebb diákokkal tanulmányaik kezde-
tétől külön is foglalkoznak, segítik őket, hogy minél hamarabb bekapcsolódhassanak az egyetemi 
tudományos diákköri tevékenységekbe, szakmai és tanulmányi versenyekbe.

Kedves Pedagógus Kollégák!

A Műegyetem sikeres képzéseihez elengedhetetlenek a természettudományos alapok, amelyeket 
diákjaink a középiskolában sajátítanak el az Önök elkötelezett munkájának köszönhetően. Várjuk a 
diákok jelentkezését a következő oldalakon ismertetett témákhoz kapcsolódó kutatásokkal. Kérem, 
hogy ajánlják a tudomány iránt érdeklődő diákjaik figyelmébe a BME új programját, a középiskolás 
tudományos diákköri szekciót. Köszönöm tehetséggondozó munkájukat!

Budapest, 2022. február

Dr. Czigány Tibor, akadémikus, a Műegyetem rektora

Szerkesztette a BME Rektori Kabinet Tudományos és Innovációs Igazgatósága,
valamint Kommunikációs Csoportja.

A kiadvány grafikai tervezője a Simonyi Károly Szakkollégium schdesign köre.
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kozepiskolastdk@bme.hu
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