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Helyszín:  SARMIS Hotel (Str. Mare�al Averescu nr. 7) 
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Helyszín:  Megyei Tanfelügyel�ség „Spiru Haret” terem 

(Str. Gh. Bari�iu nr. 2)�
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Helyszín:  Téglás Gábor Elméleti Líceum  
(Str. Anemonelor nr. 57/A)�
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M��������)F�Dr.�CSIBI Vencel-József�

��I;LE� �N?+$?O50NP4$�,���� �
Relatív mozgásokon alapuló vegyes CAD eljárás 
fejlesztése fogazatok generálására 

DE;EE� %$?$6�'�7���������
A Monge elmélet elemzése és mérnöki alkalmazása 

DE;LE�� ������2����

DD;EE� 0Q"$��'����
Felh� robotika 

DD;LE� �?$�$�N��'�������*Q*�"��	���
Járm�vek diagnosztikai célú teljesítménymérése 
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-'8C��(35,1��)��B,53--'8C�5,1��
M��������)�F��

Dr. MÁTÉ Márton, Dr. DUDÁS Illés�

DA;EE� �N
N0'�7�������%N�G10���.�	�����
Egyszer� bolygóm� m�ködési fogazatszámítási 
problémái 

DA;D=� %N"71����������"Q"1��'�����
Új geometriájú spiroid lefejt�maró és tányérkerék 
geometriai vizsgálata és CAD modellezése 

DA;=J� "Q"1��'�����
A helicoid felületekre kidolgozott általános  
matematikai modellnek (HeliMat) kiterjesztése  
a gépgyártástechnológia és gyártásgeometria  
területére (ProMat) 

DA;LR� "Q"1��?����3�
A Surface Constructor kapcsolódásgeometriai  
fejleszt�program speciális képességei 

DA;JK� �$
NG"'�?����3��"01�10�7������
A nem-szimmetrikus fogalakú hengeres  
fogaskerékpárok szerepe a hajtásláncokban 

DR;EE� 
1�S�
�������/N??$G"$�"������*N*$5

M??�0�'���������O�"5,$?Q+S�'������.��
Egyenes él� betétlapkás alakos modul  
tárcsamarók tervezése 

DR;D=� /N0+1�/�����������0"T��,���� ���.���
Pontfelh� alapú hossztengely keresés OpenGL 
GLSL nyelven 

DR;=J� 7U'�047O��*�������������
G�QO�G�/QO�/������+$0�$�$������
Autódaru gémrendszerének végeselemes  
vizsgálata 

DR;LR� �'
NGN+'4��6������%Q6�10�*�������
+10$"'����������7V4��$��	����
Orvosi célú Computer Tomográfok összehasonlító 
vizsgálata 

DR;JK� �$
Q���	���	����7��??S0�+	�����
Közepes teljesítmény� LED-es fényforrást  
alkalmazó közvilágítási leképez� optikák  
színszétválasztása 

DB;EE� ������	
���

M��������)�F��
Dr. KAMONDI László, Dr. ÁBRAHÁM György�

DB;=J� %N6�N��$��	�����7$�1?O�G��.����
Fotoelasztikus nyomatékmér� fejlesztése  
tárcsás mikromotor inditónyomatékának mérésére

DB;LR� 6$��$�?����3��
Gyakorlóeszköz tervezése laparoszkópos  
sebészeti készségek fejlesztéséhez 

DB;JK� ,������03.�����������0���?��%�������
4�Q0'??$���������/N0+1�/�4�������
�����
0$6�?�������
Etorobotikai tesztkörnyezet fejlesztése 

������>����=����

DK;EE� G$�O�%�������*$**�
�����0$6�?���������
,������03.����������
Etorobotikai viselkedésmotor fejlesztése és imple-
mentálása mobil roboton LabVIEW környezetben 

DK;D=� M0
W��$�������SGO'�����������Q4��0$�
*�������1G"N0��������G�
4�'4��1����
A molekulasugár-epitaxiás berendezéssel  
kapcsolatos mechatronikai fejlesztések  

DK;=J� 1%0$/1
���&����
Színtévesztést korrigáló szemüvegek  
klinikai vizsgálata 

DK;LR� %�G4�'��$��	���?;���7$%-�63���(�7������
Mérnöki modell alapú szemlélet a fels�oktatás 
mechatronika kurzusaihoz 

DK;JK� %N"N0�%��	����%�G4�'��?����3�
Alulaktuált rendszerek prediktív, modell alapú 
szabályozása 

DI;EE� �'*$0O�%�� ��
Párhuzamos kinematikájú gép vezérlésének  
tervezése, szimulációja és implementálása 

DI;D=� �GO�"'�?����3�
Osztószekrény 10-210 
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M��������)�F��

Dr. TIMÁR Imre, Dr. LENDVAY Marianna�

DA;EE� ?�G"+$O�
��	�����
A min�ségfejlesztés oktatásának újjátervezése 

DA;D=� �7$%-�?����3���N+14��7�������7S?'�O�$��	��
A termelés aktuális kihívásai egyedi gépgyártó 
vállalatnál 

DA;=J� �N+14����&����
Optimális ellátási láncok kialakítása 

DA;LR� +�0���*������'??S��%������
��$*'GO�47�03.������$
1��*�����
Intelligens logisztika, UNI-TWINN projekt 

DA;JK� �$
1��*������'??S��%����
Szemléletváltás a logisztikai folyamatok  
fejlesztésében 

DR;EE� �N
N0�$��������0'��-,���������
Elosztócsövek menti térfogatáram-eloszlások 
meghatározása kísérleti, CFD és diszkrét  
modellek alkalmazásával 

DR;D=� �'
10�'�����/N0+1�/�*����%N0%S?O��	.��
Szendvicslemez optimálása 

DR;=J� %N�G10���.�	�����
Felületi struktúrák kialakulásának modelljei 

DR;LR� �OQ0'�$�'�������,'4�N0�?����3�
Technológiai szolgáltatások b�vülése a CNC 
programozás és a CAM rendszerek területén,  
a KELLER szoftver példáján 
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DR;JK� *147�?��'�������%$��$�$��	���
Kopások elemzése érintkezési optimalizálási  
problémaként 

DB;EE� ������	
���

M��������)�F��
Dr. PÁCZELT István, Dr. KULCSÁR Tamás�

DB;=J� �Q?4�10���������'
10�'����
Fáradási feltétel hegesztett kivitel� vasúti  
forgóvázak optimális tervezésénél 

DB;LR� GS
��/O���	���	�����7$�1?�$�	�3�
A robotika egyik alapm�ve és 7 szabadalom: 
Bejczy Antal NASA kutató szakmai jelent�sége 

DB;JK� G$�O�*������������*$1?���&����
Zavarások növekedésének modellezése élhangban

DK;EE� �0"T"'�'�������/T��4��.��
Nyomáshatároló szelep dinamikus stabilitásának 
numerikus áramlástani vizsgálata 

DK;D=� %$��%�����H��"���)�
Inváziós perkoláció gráfon: higanybesajtolásos 
porozimetria modellezése és szimulálása 

DK;=J� 4�'7
$"'$�*������/T��4��.��
Hengeres tartályban forgó áramlás id�függ�  
numerikus vizsgálata 

DK;LR� �7$%-�+	������/$?1�7���.���
Szívmozgás hatása szívkoszorúerekben kering� 
vér áramlására 

DK;JK� ,M?W*�4��.������)��/T��4��.��
Nyomáshatároló tányérszelep öngerjesztett  
rezgéseinek kísérleti vizsgálata 

DI;EE� �'??�������/$?1�7���.���
Nyomáshullám amplifikációt befolyásoló tényez�k 
vizsgálata 

DI;D=� /$0��%������
Szerszámgépek állapotfelmérése 
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M��������)�F��
Dr. M. CSIZMADIA Béla, Dr. POÓS Tibor�

DA;EE� G$�O�$�������"Q"'G�7�O�%������
Magas h�mérsékleten m�köd� karimás kötések 
tömítéstechnikai méretezése 

DA;D=� �7$%-�+	������*N-���	.���
Térfogati h�átadási tényez� alkalmazása 
fluidizációs szárítón 

DA;=J� +$06Q�����	���*N-���	.���
Párolgási sebesség meghatározása nyitott vízfel-
szín esetén 

DA;LR� 4�'**$�%��#��	���71+N"�7�O���.�����
*$1?���&����
Sztent áramlásmódosító hatása elágazó artérián 

������>����=����
DA;JK� US%�0�0	 !�����/T��4��.��

Légbeszívó-légtelenít� szelep tranziens  
viselkedésének kísérleti vizsgálata 

DR;EE� %�0�7+$'����.�� ����N��$�$��	���
Memóriahabok mechanikai modellezése 

DR;D=� +$0�$�0�X�����/T��4��.��
Vízhálózatok diszjunkt felbontása gráfelméleti 
módszerrel 

DR;=J� ,N"N0�
�����
N?G10�?����3�
T�görg�s csapágy szöghiba-érzékenységének  
vizsgálata 

DR;LR� 
;�4�'7
$"'$�%����
A kísérletek tervezésének módszerei 

DR;JK� +$0�$�0�X�����/���"V��,���� �
Periodikusan gerjesztett gázbuborék bifurkációs 
struktúrája 

DB;EE� ������	
���

M��������)�F��
Dr. FORGÓ Zoltán, Dr. HEGED�S Ferenc�

DB;=J� 
N?G10�"3�����7�"?
$O�0���.���
Geometriai t�résezés és kiértékelés 

DB;LR� +�0$�7�-�7��������S*1G���.���
Akadozó csúszás környezetszimulációja: 
modellezés, analízis, kísérlet 

DB;JK� �?$*4�'����������/T��4��.��6�����
Optimális nyomásmér� helyek meghatározása  
városi vízhálózatokban 

DK;EE� %�G��0O��������
Hurkolt távf�t� hálózatok üzemeltetése 

DK;D=� 
'�-���������S���
Pneumatikus munkahengerben fellép� súrlódás 
elemzése végeselem módszerrel 

DK;=J� �N+14��1�������0SGO'���&����
Diszkrét elemes módszer (DEM) alkalmazásának�
lehet�sége a mez�gazdasági géptervezésben 

DK;LR� /���"V��,���� �
Nagyszámú, egymástól független közönséges  
differenciálegyenletek megoldása nagy teljesítmé-
ny� párhuzamos programozás segítségével 

DK;JK� $G"01��63���(���N+14��63���(���
G$G�
��	�5�	��	����N
QY�N�	�	�5%�������
$G"01��������
Szénel�készít� berendezések megbízhatóságának 
és karbantarthatóságának vizsgálata 

DI;EE� /��O��'�,��� 	������10�O1��������
Oktatási módszerek, e-learning, MOOC 
a fels�oktatásban 

DI;D=� 6N-5�N+14��0��������
71+N"�7�O���.����*$1?���&����
Kaotikus viselkedés vizsgálata 2D agyi 
aneurysmában 
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M��������)�F��
Dr. VÁRKONYINÉ KÓCZY Annamária,  

DUDÁS Alexander�

DA;EE� 7S?'�O�$��	�����7$%-�?����3�
A híddaruk mozgása közben jelentkez� befeszülési 
er�k kiszámítása az EN 15011 szabvány alapján  

DA;D=� �01,�
	!������Q??
$GG�?����3��/T��4��.�
Vízszintes tengely� szélturbina f� méreteinek 
meghatározása 

DA;=J� �7$%-���&�����+10$"'��������
O-gy�r�k végeselemes vizsgálata 

DA;LR� �Q�N0�%�������+10�NGO'GS��-47O��
$������	����-�/�6�����
Fuzzy Hypermátrix alapú osztályozó gépészeti 
osztályozási problémákhoz  

DA;JK� �71+$'����.�� ����N+14���������
Termo-elasztohidrodinamikai ken�film elem  
felépítése és alkalmazása végeselemes szoftverben

DR;EE� ��4���
S�'�*������"Q"1��$��X�������
�4/'G�7�?�����
Acélötvözet hajtórúd tervezése, gyártási  
folyamata és vizsgálata egyhengeres  
versenymotorhoz 

DR;D=� �7M?��+����	�����������*�0��%������
Szilentblokk rezgéseinek termomechanikai  
analízise 

DR;=J� �WG47O�"��	���"Q"1��$��X�������
�4/'G�7�?�����
Kopásálló plazmaszórt kerámia bevonatok 
tribológiai összehasonlítása csap-tárcsa 
tribométeren 

DR;LR� /N0+1�/���	���	���
Aszinkronmotoros hajtásirányítási módszerek  
alkalmazhatósága elektromos járm�vekben 

DR;JK� '??S�'�$�������"Q"1��$��X�������
�4/'G�7�?�����
Teljesítménynövelt egyedi, bels�égés� Formula 
Student versenymotor forgattyús tengelyének  
fejlesztése  

DB;EE� ������	
���

M��������)�F��
Dr. ZÖLDY Máté, Dr. BARABÁS István�

DB;=J� ,N"N0�$������%$�1GO�
	!������
�Q�$�'�7�������?-*�7�*������"��	��
Zéró kibocsátású napelemes járm� – MegaLux – 
tervezése 

DB;LR� /$+$�'���������
"Q"1��$��X��������4/'G�7�?�����
Egyedi csúszó szelephimba tervezése Formula�
Student versenymotorhoz 

������>����=����

DB;JK� �7Q0N
'�4��.����
�7S��?O�6�����1�����?$�$�N��'������
Hibrid és villamos hajtású járm�vek számára  
alkalmazható magas hatásfokú többréteg� nap-
elem cella mérése 

DK;EE� �10N?O�%��	�����
"Q"1��$��X��������4/'G�7�?�����
Teljesítményoptimalizáció és hatásfoknövelés a 
SZEngine EVO4 motorban az égésteret alkotó  
alkatrészek módosításával 

DK;D=� ?$�$�N��'��������
�N4�'���7M0������.�� ����7Q0N
'�4��.���
Akkumulátor diagnosztikai rendszer tervezése 
elektromos és hibrid járm�vek részére 

DK;=J� 0$�N+�7�O���������
"Q"1��$��X��������4/'G�7�?�����
Egyedi tervezés� egyhengeres Formula Student 
versenymotor el�nyei széria versenymotorokhoz 
képest 

DK;LR� /N0+1�/�*������S��0��6�����
Rugalmas több-test szimuláció szabadságfok  
csökkentési lehet�ségei 

DK;JK� %$0$%1��'������
Biodízel-gázolaj-bioetanol keverékek  
hidegfolyásának jellemzése 

DI;EE� "Q"1��$��X��������
�4/'G�7�?�������-�/�1�����"��	��
Ausztenit tartalom alakulásának vizsgálata  
atmoszférikus plazmaszórt, korrózióálló hengerfal-
bevonatok esetében és annak kihatása a hengerfal-
dugattyúgy�r� rendszer tulajdonságaira 

DI;D=� �-�/�1�����"��	����
"Q"1��$��X��������4/'G�7�?�����
Kerámia er�sítés�, atmoszférikus plazmaszórt, 
korrózióálló hengerfal-bevonatok súrlódási  
viszonyainak vizsgálata 

DI;=J� 7W?"O�
�����
Új kihívások el�tt az autóipar a dízelbotrány után 
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D4(-/<'1���5+�.�2�3-45+��
)���'8C53*A.,��

M��������)�F��
Dr. VINCZE-PAP Sándor, Dr. TÓTH-NAGY Csaba�

DA;EE� +'G47�5*$*��������
Képlékeny csuklók kialakulása és energia-
elnyelésének növelése zárszelvény� profilok esetén 

DA;D=� �-�/5G$�O�4��.����N0%1�O'������
�4/'G�7�?�����
Bels�égés� motorok hulladékenergia-
felhasználása kombinált turbófeltölt�-villamos gép 
egység segítségével hibrid járm�vekben 
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DA;=J� /N0+1�/�'�������+�/N+�7�O�%�������
�?�G47�$�������6$�Q%Z����������
�4/Q���0�
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elemzést végz� szimulációhoz 

DR;LR� ,�0�G47O�$����7�3(	��
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szerszámok esetén 
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