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Tudományos Diákköri konferencia a SZl E-

Ybl Miklós Építéstudományi Karon, 2012
• Korábban már több konferencián
[1,2] és cikkekben [3,4] is beszámoltunk a SZlE- Ybl Miklós Építéstudományi Karon folyó Tudományos Diákköri
munkáról. A korábbi sikerek után nyugodtan mondhatjuk, hogy minden idők
legeredményesebb két évét zárta a SZlE
Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tudományos Diákköri konferenciája.
A korábbi években - legalábbis 2008-tói - a tudományos diákköri
tevékenység fellendült, mind a dolgozatok, pályaművek, mindpedig a
részvevők számának tekintetében. Az
l.sz. ábrán jóllátható a fejlődés, de az
is, hogy 2012-ben újabb kari rekordot döntöttünk meg. A legutóbbi kari TDK konferencián 25 pályamunka
került bemutatásra. Apályamunkákat
részletesen a kari TDK híradó 2012/3.
száma ismerteti.
20U-ben mutatkoztak be nagy létszámban a Tűz- és Katasztrófavédelmi
Intézet (TÜBI) hallgatói, így önálló - a
"Tűz- és katasztrófavédelem" - szekcióban mutatták be vizsgálataik, kutatásuk
eredményét. Ez volt - a korábbiakhoz
képest - a harmadik szekcíó, az "Építőanyag és technológiák" (MALT), és a
.Közmű és mélyépítés" szekció mellett.

"Építőanyagok és technológiák"

szekció

Műszaki Alaptárgyi Tanszék

_

A szekcióban hagyományosan a Műszaki Alaptárgyi Tanszék, Epítőanyag és
minőségirányítás szakcsoport által javasolt, illetve támogatott pályamunkák
mutatkoznak be. 2012-ben 6 pályamunka nevezett, és elsősorban a cement,
beton témakörével foglalkoztak a hallgatók. Három pályamunka a cement ezen belül is a szulfátálló cement - témakörét dolgozta fel (Kleine Csilla, Jakab
Dániel, Kovács Szabina), de született pályamunka a könnyű adalékanyagos
öntömörödő beton (Horkai András), látszóbeton felületek (Nagy Nikolett),
valamint a tömegkályhák építési megoldásai, üzemeltetési tapasztalatainak értékelése (Szántó Tímea) témakörében. A 15 perces prezentációk után a zsűri
az alábbi pályaműveket díjazta:
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1. helyezett:
Téglakályha - tömegkályha
(3.sz.ábra) (Wood
burning masonry heater made by brick) Szántó Tímea, építőmérnök. Témavezetők: Dr. Kászonyi Gábor Phd, főiskolai tanár, Leczovics Péter, tanszéki
mérnök. Műszaki Alaptárgyi Tanszék.
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3.sz. ábra A tűztér kialakítása
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A.sz. ábra Korróziós csendélet
Kőbánya- Kispest vasútállomáson (fotoilakab Dániel)
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II. helyezett:
Betonkorrózió és a szulfátálló betonok alkalmazásánakterületei
(4.sz. ábra) (Concrete
corrosion and application of sulfate-proof
concrete)
Kovács Szabina, építészmérnök. Témavezetők: Sugár Viktória, tanszéki mérnök Műszaki
Alaptárgyi Tanszék. Licskai István, Magasépítő
ipari technikus.
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Ill. helyezett:
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• 1.sz. ábra A TOK dolgozatok számának alakulása 1995-től

Könnyű adalékanyagos öntömörödő betonok
tulajdonságainak
vizsgálata
és
alkalmazásának lehetőségei (5.sz. ábra)
(Investigation of properties and possibilities
of applications of lightweight
aggregate self-compacting
concrete)
Harkai András, építészmérnök
Témavezető: Dr. Takács Márton Phd, Oktatási dékán-helyettes, tanszékvezető,
Műszaki Alaptárgyi Tanszék.

5. sz. ábra Apróbatest törésképe
• 2.sz. ábra A TOK dolgozatok megoszlása tanszékenként
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"Magas- és mélyépítés" szekció
A szekció neve minden

"Térbeli művészet" szekció

évben kicsit módosul,

attól füg-

nált. A pályaművek - ebben az évben is - szerteágazó
témaköröket
öleltek fel, a közlekedési megoldásoktói

-kezelés témakörén

kezdve a szennyvízelhelyezés,
talajszerkezet vizsgálatával
Az eredmények:

,

át, a

készített makettek

1. helyezett:

~

1. helyezett:

f

Kristályszerkezet

E:

Tolmács község szennyvízelvezetésének
vizsgálata
The investigation of sevage disposal in Tolmács

Gyuricza Gergő, építőmérnök
Témavezető: Dulovics Dezsőné dr. Professzor
Kőzmű- és Mélyépítési Tanszék.
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Emerita,

at Tarna

River

Vízügyi Igazgatóság,

Györi-

gyösi szakaszmérnökség.

A villamos helye a városi közlekedésben
The relevance of the tram in the urban transport
Balogh Koppány, Infrastruktúra szakirány

structurein

the context of a

és Trolibusz

docens, Településmérnöki

és Épí-

! tészeti Tanszék.
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i II. helyezett:
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és plasztika

és az organikus

rendsze-

and organic

system

system

Témavezető:
Dr. Markó
~. Balázs DLA, tanszékveze-
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8.sz.ábra Megközelítések

tő, egyetemi docens
Településmérnöki
és Építészeti Tanszék.
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Ill. helyezett:
Parasztporták
a Kárpát-rnedencében

curve (6. ábra)

Szalkai Réka, építőmérnök
Témavezetők: dr. Imre
Emőke Phd, Közmű- és

7.sz. ábra Inspiráció
ésjavaslat
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ren belül (8.sz.ábra)
Line structure and
sculpture within the
orthogonal

az or-

I

A szemeloszlás,
a tömörség és a víztartás összefüggése
Relationship among grading curve, dry density and the
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(9.sz.ábra)

(Farmhousein

theCarpathianBasin)
SchliifferLajos, építészmérnök
Témavezető: Fülöp István, oki. építészmérnök.
Épületszerkezetek
Tanszék.

Tanszék

dr. Rajkay Kálmán, MTA
doktor.

9. sz.ábra Az egyik porta hely-

6. sz.ábra:

színrajza (Siklód, Erdély)

Az előkészített minták
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Csordás Éva, építészmérnök

tetési vezérigazgató-helyettes.

Mélyépítés

egy

"- Ráczkövi Kamilla és Elek
Anna építészmérnök

Témavezetők: Dr. Macsinka Klára Phd
Közmű- és Mélyépítés Tanszék

soil water characteristic

dinamikája
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Ill. helyezett:

Szedlmajer László, BKV Autóbusz

KESZ MUNKÁK

sculpture

rt:

Kovács Ádám, építőmérnök
Témavezetők: Kiss Katalin, tanszéki mérnök, Dr. Major
János PhD, főiskolai tanár
Közmű- és Mélyépítés Tanszék
Árvai Marianna, területi felügyelő és dokumentumfelelős, Észak-magyarországi

bemutatása.
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pálya-
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területén
Possible ways of drought
catchment basin

szekció dolgozatai,

t

~

lehetőségel

először jelentkező

~.• lyamunkák bemutatását,
valamint a zsűri munkáját is
nagyban elősegítette a poszterek mellett a hallgatók által

bezárólag.

~;:;~~::;é'ének

2012-ben

a 13. Velencei Biennálé
~ munkái szorosan kapcsolódnak
~. keretében megrendezett
Nemzetközi
Építészeti Kiállítás Magyar pavilonjának
tematikájához.
A leadott pá-

gően, hogy melyik tanszék, hány pályamunkával
jelentkezik. 2012-ben a Kőzrnű- és Mélyépítés Tanszék domi-
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2012-ben indítottunk először
négy szekciót, köszönhetően
a
hallgatóknak, és nem utolsó sorban az oktatóknak, témavezetőknek A korábbi szekciók mellett
létrehoztuk a "Térbeli művészet"
szekciót, melyben az építészmérnök hallgatók mutatták be dolgozataikat, és immáron "házon belül" is bizonyíthatták tudásukat,
mutathatták be elképzeléseiket. Az
egyes tanszékek által bemutatott
pályamunkák számának alakuláát a 2.sz. ábrán mutatjuk be. A következőkben a 2012. évi kari TDK
konferencia eredményeiről számolunk be.
Összefoglalás
Minden idők legeredményesebb
két évét zártuk a Kari Tudományos
Diákköri konferenciák történetében, a számok, eredmények (41 pályamunka) önmagukért beszélnek.
Cikkünkben bemutattuk a 2012.
év díjazott pályamunkákat, amelyek - reményeink szerint - kiegészülve a 2011. évi dolgozatokkal sikeresen vesznek részt a XXXI. Országos Tudományos Diákköri konferencián. Az OTDK kari adataiban
szintén csúcsokat döntünk, mivel
ebben az évben 21 pályamunkával
(23 fő) neveztünk két szekcióban.
Renélhetőleg újabb sikerekről számolhatunk be a közeljövőben.
Leczovics Péter
Zffi- YMÉK TDT titkár
ffim\W2sok::
Dr. Kászonyi G.-Leczovics
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P.: A SZIE-

folyó tudományos diákköri munka

: ~ Konferencia, Építőipar a fenntartható
--

•

fej-

2010. október 28.
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P. - Dr. Kászonyi Gc'Iudományos

az YbI Miklós Építéstudományi

.=. -=- Aonferencia,
rmiletén,

karon

"Tűz- és katasztrófavédelem"

ÉPíTÉSZET

szekció

A Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet, a korábbi évhez hasonlóan - a pályamunkák száma alapján - ismét önálló szekciót indíthatott. Az előzetesen kiadott ismertető [5] alapján a legnagyobb érdeklődés a később második helyezést
elért dolgozatot kísérte, a felvetett, kutatott téma szokatlansága miatt. A dolgozat
illusztrálásától eltekintünk.
1. helyezett
Alternatív megoldás tűzoltó készülékek elhelyezéséhez - az "oltóanyag-egység"
Alternative solution for keep fire extinguishers in store - The "extinguishing
agent unit"
Mihály István, építőmérnök, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány
Témavezető: Dombi József, tanszéki mérnök
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet.
II. helyezett
Spontán égés - az emberi test öngyulladása, Spontaneous combustion of the human body. Győri Melinda Irisz, építőmérnök
Témavezető: dr. Kerekes Zsuzsanna PhD, főiskolai docens, laborvezető
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
Külső konzulens: Bakos- Törteli Eszter r.főhadnagy.

A Szent István Egyetem rektora minden évben) a kari konferencián

egy kiemel-

Karon
.'

Technika, 2012/8 p.28
[5] Kari TDK Híradó

2012/3,
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Rektori különdíjas:
Alternatív üzemanyagok tűzveszélyességének meghatározása és napjainkban történő
1% egyéb.
felhasználási lehetőségei (10.
pl. sUtőolaj
sz. ábra)
Újvári Tímea Beáta, építő10.sz. ábra A biodízel motorhajtóanyagok nyers- :.
mérnök
anyagbázisának megoszlása a világon
Témavezető: dr. Kerekes Zsuzsanna PhD, főiskolai docens, Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet.

Technika, 2012/3 p.23-24
tendenciái

".

kedő teljesítményt nyújtó hallgatónak különdíjat ajánl fel.

20 ll. okt. 28.

[4]Leczovics P.: A SZlE- Ybl Miklós Építéstu-
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A nukleáris biztonság aktuális kérdései, valamint az ipar hulladékkezelési kihívásai, Currentissues of nuclearsafety and waste management challengesin the
industry. Molnár Andrea, építőmérnök
Témavezető: Prof. Dr. habil Szakál Béla PhD
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet.

r3. Leczovícs P.-Dr. Kászonyi G.: TDK dolgoza-

dományi Karon folyó TDK-munkák

~\.

Ill. helyezett:

Fejlődési lehetőségek az épí-

mk a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi
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A publikádó
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a fAMOP 4;2.2/B-l 0/1- 2Q10-0 il

tóképzéskomplex

rendszerénekfejlesztése
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"A tehetséggondozás

és kuta-

a Szent István Egyetemen" crpro-

jekt támogatásával jelent meg;

(szerk.: Leczovics Péter)
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