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Dr. Vad János 

FELSİOKTATÁSI TEVÉKENYSÉG, TEHETSÉGGONDOZÁS, SZEREP A DOKTORI 
ISKOLÁBAN – 2013. OKTÓBER 30. 

1. Oktatási munka áttekintése az összes jelenlegi képzési formában (BSc, MSc, PhD) 

Az általam oktatott tárgyak, ABC-sorrendben, az oktatási idıszak kezdeti és végsı évének 
feltüntetésével: 
 

Tantárgy neve és kódja 
Ea+gyak+lab  (óra/hét) Tevékenység jellege 

Oktatási szint 
ıszi 
félév 

tavaszi 
félév 

tárgy-
felelıs 

elıadó gyak. 
vezetı 

Advanced flow measurements 
BMEGEÁTIE01 

 2+0+0 
(2002-2010) 

x x  Okl. gépész 
Int. Eng. szakirány 
kötelezı tárgy 

Áramlás- és hıtechnikai mérések 
BMEGEÁTAG02 

1+0+2 
(2008-) 

 x x 
társ-
elıadó 

x BSc Energetika szak, 
Vegyipari energetika 
szakirány: kötelezı; BSc 
Gépész szak, Gépészeti 
fejlesztı szakirány: 
kötelezıen választható 
tárgy 

Áramlástan 
BMEGEÁTAG11, -AE01, -AG01, -
3030, AB54 

3+1+1 
(2002-) 

3+1+1 
(2002-) 

x x x Okl. gépész (magyar) ill. 
BSc Gépész (magyar ill. 
angol) + BSc Energetika 
szak alaptárgy 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁTMOD4, -MG05 

1+0+2 
(2002-) 

 x x x Okl. gépész ill. MSc 
gépész szak 
áramlástechnika szakirány 
kötelezı tárgy 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁT4A16 

2+0+0 
(2001-) 

 x x  PhD képzés 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁT ME01, MÉ01 

2+0+0 
(2009-) 

 x 

 

x 
társ-
elıadó 

 MSc Energetika és 
Gépészeti eljárástechnika 
kötelezı tárgy 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁTMG03 

 2+1+1 
(2011-) 

x x x MSc gépész szak 
áramlástechnika szakirány 
kötelezı tárgy 

Flow measurements 
BMEGEÁTMW03 

 2+1+1 
(2009-) 

x x  MSc Mechanical 
Engineering Modelling 
kötelezı tárgy 

Fluid machinery 
BMETKGWB604 

 3+0+0 
(2004-2010) 

 x 
társ-
elıadó 

 Okl. gépész ill. BSc 
Gépész (angol) alaptárgy 

Folyamattechnikai mérések 
BMEVGAG03 

1+0+1 
(2008-2011) 

   x 
társ- 

BSc Gépész szak, 
Folyamattechnika 
szakirány: kötelezı tárgy 
(magyar ill. angol) 

Ipari légtechnika 
BMEGEÁTMOD3 

 2+0+0 
(2002-2008) 

x x x Okl. gépész szak 
áramlástechnika szakirány 
köt. vál. tárgy 
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Korszerő áramlásmérés I. 
BMEGEÁTAM03, -AM13 

 1+0+2 
(2008-) 

x x 
társ-
elıadó 

 BSc mechatronika szak 
Gépészeti modellezés 
szakirány  

Mérnöki meteorológia 
BMEGEÁT5128 

2+0+0 
(2000) 

 x x  Okl. gépész szak 
környezettechnika 
szakirány köt. vál. tárgy 

Önálló feladat 1. 
BMEGEVGAG06 

0+0+4 
(2004-) 

   x BSc Gépész szak, 
Folyamattechnika 
szakirány: kötelezı tárgy 

Technológiai folyamatok és 
modellezésük 
BMEGEÁT2068 

 3+0+0 
(2004-2009) 

x x  Fıiskolás képzés 
környezettechnika 
szakirány kötelezı tárgy, 
Okl. gépész 
környezettechnika 
szakirány: köt. vál. tárgy 

 
Megjegyzések az elıbbi táblázathoz: 
• A táblázat a jelenleg a Neptun rendszerben elérhetı tantárgyi adatokat felhasználva készült. A 

tantárgyfelelısi feladatkör nem szükségszerően vonatkozik a teljes megadott idıtartamra. A 
Neptun adatokhoz képest kiegészítés: 1993 és 1998 között részt vettem az okleveles 
gépészmérnök-képzés Áramlástan gyakorlatainak és laboratóriumi méréseinek vezetésében. 
1998 és 2001 között a paksi fıiskolai energetikai képzés Áramlástan tantárgyának elıadója 
voltam, továbbá részt vettem a kétszemeszteres egyetemi kiegészítı képzés Áramlástan 
tantárgyának elıadásaiban és gyakorlataiban. 

• Itt nem szerepeltetem a Szakdolgozat és Diplomaterv kurzusokat. A hozzájuk kötıdı oktatási 
tevékenységet késıbb külön részletezem. 

• Nem szerepeltetem a PhD képzéshez kötıdı, adminisztratív jellegő, kontakt-órákkal nem 
definiálható Neptun tárgyakat (Irányított oktatás, Önálló tudományos kutatómunka). 

 

2. Oktatási készség angol nyelven 

2.1. Elıadás, tantermi és laboratóriumi gyakorlat tartása angol nyelven a hazai 
képzésben 

Tantárgy neve és kódja 
Ea+gyak+lab  (óra/hét) Tevékenység jellege 

Oktatási szint 
ıszi 
félév 

tavaszi 
félév 

tárgy-
felelıs 

elıadó gyak. 
vezetı 

Advanced flow measurements 
BMEGEÁTIE01 

 2+0+0 
(2002-2010) 

x x  Okl. gépész 
Int. Eng. szakirány 
kötelezı tárgy 

Fluid mechanics 
BMEGEÁTAB54 

3+1+1 
(2002-2010) 

 x x x BSc Gépész angol 
alaptárgy 

Flow measurements 
BMEGEÁTMW03 

 2+1+1 
(2009-) 

x x  MSc Mechanical 
Engineering Modelling 
kötelezı tárgy 

Fluid machinery 
BMETKGWB604 

 3+0+0 
(2004-2010) 

 x 
társ-
elıadó 

 Okl. gépész ill. BSc 
Gépész (angol) alaptárgy 

Measurement techniques of processes 
BMEVGAG03 

1+0+1 
(2008-2011) 

   x 
társ- 

BSc Gépész angol, 
Folyamattechnika 
szakirány: kötelezı tárgy 
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2.2. Külföldi vendégtanári meghívások 

 
Külföldi oktató- kutató mőhelyekkel kiépített „SOCRATES / ERASMUS Teaching Staff Mobility 
Program” vendégoktatói programok keretében: 
 
1. Meghívó intézmény: Cranfield University (Dr. B. Thornber) 
Oktatott kurzus: Applied Aerodynamics (MSc kurzus), részkurzus: „Flow measurements” 
Idıszak: 2013 március (1 hét) 
 
2. Meghívó intézmény: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dr. A. Corsini) 
Oktatott kurzus: Energetics (PhD kurzus), részkurzus: „Noise reduction for turbomachinery blades” 
Idıszak: 2006 szeptember (1 hét) 
 
3. Meghívó intézmény: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dr. A. Corsini) 
Oktatott kurzus: Energetics and Environmental Technologies (PhD kurzus), részkurzus: „Efficiency 
improvement for axial flow turbomachines” 
Idıszak: 2002 május (1 hét) 
 
4. Meghívó intézmény: Fachhochschule Joanneum, Graz (Dr. H. Fogt) 
Oktatott kurzus: Fluid Mechanics (B. Sc. course), részkurzus: „Fluid Mechanics Measurements” 
Idıszak: 2001 május (1 hét) 
 
5. Meghívó intézmény: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dr. A. Corsini) 
Oktatott kurzus: Macchine (Turbomachinery) (M. Sc. course in Mechanical Engineering), 
részkurzus: „High Performance Axial Flow Turbomachinery” 
Idıszak: 2001 január (1 hét) 
 
6. Meghívó intézmény: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dr. A. Corsini) 
Oktatott kurzus: Macchine (Turbomachinery) (M. Sc. course in Mechanical Engineering), 
részkurzus: „High Performance Axial Flow Turbomachinery” 
Idıszak: 2000 szeptember (1 hét) 
 
7. Meghívó intézmény: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dr. A. Corsini) 
Oktatott kurzus: Macchine (Turbomachinery) (M. Sc. course in Mechanical Engineering), 
részkurzus: „High Performance Axial Flow Turbomachinery” 
Idıszak: 1999 november (1 hét) 
 
8. Meghívó intézmény: Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dr. A. Corsini) 
Oktatott kurzus: Sistemi energetici (Energetic systems) (B. Sc. course in Mechanical Engineering), 
részkurzus: „Turbomachinery Applications” 
Idıszak: 1999 június (1 hét) 
 
 

3. Hazai és külföldi oktatásszervezési, vezetıi tapasztalatok 

3.1. Általános oktatás-koordinálási, vezetıi feladatkörök 

A BME Áramlástan Tanszéken: 

2009- tanszékvezetı 
2009- tanszéki Socrates/Erasmus koordinátor (Cranfield University) 
1998-2008 tanszéki oktatási felelıs 
1999- tanszéki Socrates/Erasmus koordinátor (La Sapienza egyetem, Róma) 
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3.2. Tantárgyfelelısi feladatok az oktatott tárgyakkal kapcsolatban 

Tantárgy neve és kódja Tantárgyfelelısi idıszak Oktatási szint 

Advanced flow measurements 
BMEGEÁTIE01 

2002-2010 Okl. gépész 
Int. Eng. szakirány 
kötelezı tárgy 

Áramlás- és hıtechnikai mérések 
BMEGEÁTAG02 

 

2008- 

BSc Energetika szak, Vegyipari 
energetika szakirány: kötelezı; 
BSc Gépész szak, Gépészeti 
fejlesztı szakirány: kötelezıen 
választható tárgy 

Áramlástan 
BMEGEÁTAG11, -AE01, -AG01, -3030 
(levelezı is), AB54 

2002- Okl. gépész (magyar) ill. BSc 
Gépész (magyar ill. angol) + BSc 
Energetika szak alaptárgy 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁTMOD4, -MG05 

2002- Okl. gépész ill. MSc gépész szak 
áramlástechnika szakirány 
kötelezı tárgy 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁT4A16 

2004- PhD képzés 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁT ME01, MÉ01 

2013- MSc Energetika és Gépészeti 
eljárástechnika kötelezı tárgy 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁTMG03 

2010- MSc gépész szak áramlástechnika 
szakirány kötelezı tárgy 

Flow measurements 
BMEGEÁTMW03 

2009- MSc Mechanical Engineering 
Modelling kötelezı tárgy 

Ipari légtechnika 
BMEGEÁTMOD3 

2002-2008 Okl. gépész szak áramlástechnika 
szakirány köt. vál. tárgy 

Korszerő áramlásmérés I. 
BMEGEÁTAM03, -AM13 

2008- BSc mechatronika szak Gépészeti 
modellezés szakirány  

Mérnöki meteorológia 
BMEGEÁT5128 

2000 Okl. gépész szak 
környezettechnika szakirány köt. 
vál. tárgy 

Technológiai folyamatok és modellezésük 
BMEGEÁT2068 

2004-2009 Fıiskolás képzés 
környezettechnika szakirány 
kötelezı tárgy, Okl. gépész 
környezettechnika szakirány: köt. 
vál. tárgy 

 

 

3.3. Képzési szakok, programok kidolgozásában játszott vezetı szerep, 
szak- és szakirányfelelısi feladat 

2013- A BME Gépészmérnöki Kar angol nyelvő Gépészmérnök BSc Szakának felelıse 
2009- A BME Gépészmérnöki Kar, Mechanical Engineering Modelling MSc képzés Fluid 

Mechanics specializációjának felelıse 
2008 Tanszéki koordinátori szerep a Mechanical Engineering Modelling MSc képzés 

kidolgozásában 
2006-2008 Tanszéki koordinátori szerep a Gépészmérnök MSc képzés Áramlástechnika szakirány 

oktatási rendszerének kidolgozásában 
2004-2005 A BME Gépészmérnöki Kar, Kutató-Fejlesztı Szakirányú Továbbképzési Szak 

szakfelelıse 
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4. Oktatásfejlesztési tevékenység  

4.1. Új tantárgy-tematikák kidolgozása; a tantárgyak indítása és fejlesztése 

Tantárgy neve és kódja Oktatási idıszak Oktatási szint 

Advanced flow measurements 
BMEGEÁTIE01 

2002-2010 Okl. gépész 
Int. Eng. szakirány 
kötelezı tárgy 

Áramlás- és hıtechnikai mérések 
BMEGEÁTAG02 

2008- BSc Energetika szak, Vegyipari 
energetika szakirány: kötelezı; 
BSc Gépész szak, Gépészeti 
fejlesztı szakirány: kötelezıen 
választható tárgy 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁTMOD4, -MG05 

2002- MSc gépész szak áramlástechnika 
szakirány kötelezı tárgy 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁT4A16 

2004- PhD képzés 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁTMG03 

2011- MSc gépész szak áramlástechnika 
szakirány kötelezı tárgy 

Flow measurements 
BMEGEÁTMW03 

2009- MSc Mechanical Engineering 
Modelling kötelezı tárgy 

Ipari légtechnika 
BMEGEÁTMOD3 

2002-2008 Okl. gépész szak áramlástechnika 
szakirány köt. vál. tárgy 

Korszerő áramlásmérés I. 
BMEGEÁTAM03, -AM13 

2008- BSc mechatronika szak Gépészeti 
modellezés szakirány  

Mérnöki meteorológia 
BMEGEÁT5128 

2000 Okl. gépész szak 
környezettechnika szakirány köt. 
vál. tárgy 

Technológiai folyamatok és modellezésük 
BMEGEÁT2068 

2004-2009 Fıiskolás képzés 
környezettechnika szakirány 
kötelezı tárgy, Okl. gépész 
környezettechnika szakirány: köt. 
vál. tárgy 

 

 

4.2. Egyetemi jegyzetek, oktatási segédletek írása; bevezetésük az oktatásba 

 

Elkészítettem, a tantárgyak indításakor a tanszéki weboldalon közzétettem, és a közzététel óta igény 
szerint továbbfejlesztem az alábbi táblázat szerinti tárgyakhoz kapcsolódó, kötelezı oktatási 
anyagként elıírt elektronikus jegyzeteket. 

A terjedelem megadásánál 40 000 leütés / szerzıi ívet vettem alapul, nem beszámítva az ábrák 
terjedelmét. 

Az „Advanced flow measurements” jegyzet lektorált, ISBN számmal rendelkezı, hivatalos BME 
elıadásjegyzet, elektronikus (CD-n és a tanszéki weboldalon egyaránt elérhetı) formátumban: 

• Vad, J. (2008), Advanced flow measurements. Egyetemi jegyzet, Mőegyetemi Kiadó. Jelzet: 
45085. ISBN 978 963 420 951 5. (276495 leütés szóközökkel / 40 000 ≈ 7 szerzıi ív) 
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Tantárgyak neve és kódja Oktatási idıszak Jegyzet címe, közelítı terjedelem 
(szerzıi ív) 

Advanced flow measurements 
BMEGEÁTIE01 

2002-2007 

„Flow measurements”, 4 ív Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁTMOD4 

2002-2007 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁT4A16 

2004-2007 

Advanced flow measurements 
BMEGEÁTIE01 

2008-2010 

„Advanced flow measurements”, 7 ív 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁTMOD4, -MG05 

2008- 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁT4A16 

2008- 

Áramlás- és hıtechnikai mérések 
BMEGEÁTAG02 

2008- 

Flow measurements 
BMEGEÁTMW03 

2009- 

Korszerő áramlásmérés I. 
BMEGEÁTAM03, -AM13 

2008- 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁTMG03 

2011- 

„Ipari légtechnika”, 4 ív 
Ipari légtechnika 
BMEGEÁTMOD3 

2002-2008 

Fluid machinery 
BMETKGWB604 

2004-2010 
„Axial flow turbomachinery”, 1 ív 

Mérnöki meteorológia 
BMEGEÁT5128 

2000 
„Mérnöki meteorológia”, 2 ív 

Technológiai folyamatok és 
modellezésük 
BMEGEÁT2068 

2004-2009 
„Technológiai folyamatok és 
modellezésük”, 4 ív 

 

4.3. Innovatív oktatási, oktatásszervezési módszerek kidolgozása; 
bevezetésük az oktatásba 

Bemutatom az általam alkalmazott innovatív módszerek néhány jellegzetes fajtáját. Ezek után 
táblázatban, a módszerek címszavát felhasználva megadom, hogy mely megoldást mely 
tantárgyaimban hasznosítottam eddig. 

1. „Vendégoktató” 
Neves oktató-kutatómőhelybıl érkezı külföldi oktatókat rendszeresen bevonok  tantárgyak 
kurzusába, alkalmi vendégelıadóként, a tantárgy színesítése, nemzetközi beágyazottságának 
fokozása, és a külföldi kutatóhely bemutatása érdekében. E munka beágyazására a külföldi 
kutatóhellyel SOCRATES/ERASMUS szerzıdéses kapcsolatot építettem ki. A bilaterális kapcsolat 
lehetıséget biztosít arra is, hogy az adott képzésben részt vevı legelhivatottabb diákok a külföldi 
egyetemen dolgozzák ki diplomatervüket. Ez már több esetben sikeresen megvalósult. Ez a 
szervezési rendszer fokozza a képzés vonzerejét a diákok számára, és a nemzetközi kapcsolatépítést 
jelentısen elımozdítja. Az elmúlt szemeszterekben e rendszert a Cranfield University-vel építettük 
ki, Dr. Kristóf Gergely docens kollégámmal együttmőködésben, akinek tantárgyába szintén 
beoktatnak a külföldi vendégek. A SOCRATES/ERASMUS program keretében mi is tartunk 
vendégelıadásokat a külföldi egyetemen. 
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2. „Kaszkád” 
Oktatás-szervezési eszközökkel hasznosítom a tapasztalat szerint hatékonyan mőködı „kaszkád” 
szemléletet. Ez a következıt jelenti. Olyan mőködési struktúrák kidolgozását mozdítom elı, 
amelyekben egy adott képzési szinten végzett oktatási munkába besegítenek a felsıbb szinteken álló 
munkatársak – ide értve a diákokat is! Másik irányból szemlélve: adott képzésben oktató munkatárs 
bevon az oktatásba alacsonyabb végzettséggel rendelkezı munkatársakat – diákokat is! –, az 
adminisztratív lehetıségekhez mérten. Ezzel egyrészt takarékosan és gazdaságosan mőködtethetıek 
az emberi erıforrásaink az oktatásban. Másrészt a fiatal kollégák számára intenzív tanulási, szakmai 
és humán továbbfejlıdési lehetıséget biztosítunk. Az egymásra épülı szintek: BSc diák → MSc 
diák → PhD diák → junior mérnök/oktató/kutató → szenior oktató / kutató. 

A „kaszkád” nem szigorú egymásra épülésben mőködik. Vagyis pl. egy szenior oktató bevonhat 
junior oktatót/kutatót, doktoranduszt, MSc diákot (tanszéki mérnökként vagy demonstrátorként) 
egyaránt. Néhány példa a „kaszkád” alkalmazására: 

• Doktorandusz a mérési kutatási munkájának kidolgozására bevon diplomatervezı MSc 
diákot, akinek ı a diplomaterv-konzulense. Ezzel a doktorandusz segítséget kap a PhD 
képzésen belüli „Áramlástani méréstechnika”, „Irányított oktatás”, „Önálló tudományos 
kutatómunka” kurzusainak teljesítéséhez. 

• MSc diákokkal megbízási szerzıdés keretében szerzıdünk. Ezáltal tanszéki mérnöki 
felelısségi kört kapnak, és hatékonyan bevonhatóak a BSc oktatásba, pl. laboratóriumi 
hallgatói mérések elıkészítésében. 

• MSc diákok már rendelkeznek BSc mérnöki végzettséggel. Ezért, mint „projektmérnökök”, 
jogosultságot kapnak arra, hogy adott tantárgyuk projektfeladatainak keretében bizonyos 
mérések koncepcióját kidolgozzák. A konkrét méréseket már BSc diákokból álló 
mérıcsoportok valósítják meg, egy másik tantárgy keretében – az MSc diákok 
koordinálásával, de természetesen a tantárgyfelelıs oktató jelenlétében és szakmai felügyelete 
mellett. 

3. „Jutalompont” 
Óráimat lehetıség szerint interaktívvá teszem. Az elméleti elıadás és a gyakorlati, ipari 
vonatkozások tárgyalása esetén egyaránt megszakítom a foglalkozás menetét, és a diákság számára 
kérdéseket teszek fel, véleményalkotást provokálok ki. Mindezt úgy szervezem, hogy a 
kommunikációs gátakat igyekezzem feloldani. Ezáltal a foglalkozások interaktívvá válnak. A helyes 
választ adók „jutalompontot” kapnak. Az interaktív munkáért kapott jutalompontokat maguk a 
diákok adminisztrálják, jelenléti és pontgyőjtó ív vezetésével. A jutalompontok a félévközi 
teljesítménybe, az érdemjegybe beszámítanak. A „jutalompont” és értékelési rendszere a tantárgy 
hivatalos tematikájában szerepel. 

4. „Esettanulmány” 
Az interaktív foglalkozásokba beépítem az alkalmazott kutatás-fejlesztési, ipari szakértıi 
projektekhez kapcsolódó esettanulmányokat, PowerPoint bemutatók, fotoriportok, szemléltetı 
eszközök alkalmazásával. A diákok így tanúi lesznek a projekt elızményének, kidolgozásának, 
utómunkálatainak. A felmerülı problémák megoldására maguknak a diákoknak kell interaktív 
módon koncepciót vázolniuk – jutalompontokért, ha azok szerepelnek a tematikában. Szembesülnek 
a valóságos ipari projektek menedzselésének szemléletével. Az „esettanulmány” mint oktatási 
eszköz a tantárgy hivatalos tematikájában szerepel. 

5. „Gyár” 
Diákok bevonásával gyárlátogatást szervezünk. A helyi technológia megismerése után „rárepülünk 
a gyárra”: megvizsgáljuk, a technológiában milyen problémák, javítási lehetıségek merülnek fel. 
Ezekrıl a diákok rövid esszéket készítenek. Az esszéket a gyár figyelmébe ajánljuk, azokat a gyár 
munkatársai számára prezentáljuk. Ez alapot ad a gyárral való további oktatási és szakmai 
együttmőködésre, számos lehetséges szinten. Néhány lehetséges példa a további együttmőködésre: 
szakmai gyakorlat; szakdolgozat- vagy diplomaterv-készítés; gyakornoki állás a legelhivatottabb 
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diákok számára; vállalkozói szerzıdés a gyár mint megrendelı és a Tanszék mint vállalkozó között, 
a diákokkal közösen körvonalazott problémák megoldására – a diákok bevonásával. Ez által a diák-
gyár-Tanszék együttmőködésben win-win-win szituáció áll elı. 

6. „Projekt” 
Álláspontom szerint a mérnökképzés fı eszköze nem az, hogy mi „tanítjuk” a „hallgatót”. Legalább 
ugyanilyen fontos, hogy a diák ne csak „hallgató” legyen, hanem ı maga tanuljon, önszántából, 
aktívan. Vagyis mi álljunk rendelkezésére, és ı kérdezzen, ı maga szerezze be tılünk a tudást, aktív 
módon. Ez a szemlélet az önállóság, a mérnöki kritikai érzék, az akadályközlés, a 
problémamegoldás, a projekt-menedzsment, a csapatjáték mérnöki habitusának kialakulása 
szempontjából igen fontos. Mindezeknek igen fontos gyakorlóterepét jelentik az ipari 
partnereinkhez kötıdı, komoly önálló diák-munkát igénylı rövid távú, maximálisan egy 
szemeszterre kiterjedı projektfeladatok. Ezek keretében a diák számos esetben velünk közösen, 
egyénileg vagy csoportban vesz részt az ipari bejáráson, terepmunkán. A fokozott elmélyülést 
igénylı, idıigényesebb projektfeladatokat a Diplomaterv I. és II. kurzusokba ágyazzuk. 

Az innovatív oktatási, oktatásszervezési elemek beépülése tantárgyaimba: 

Tantárgy neve és kódja Az eddigiekben alkalmazott innovatív elem 

Advanced flow measurements 
BMEGEÁTIE01 

Esettanulmány 

Áramlás- és hıtechnikai mérések 
BMEGEÁTAG02 

Esettanulmány, Gyár, Projekt 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁTMOD4, -MG05 

Kaszkád, Jutalompont, Esettanulmány, Projekt 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁT4A16 

Kaszkád, Jutalompont, Esettanulmány 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁT ME01, MÉ01 

Jutalompont, Esettanulmány 

Az áramlástan válogatott fejezetei 
BMEGEÁTMG03 

Jutalompont, Esettanulmány, Gyár, Projekt 

Flow measurements 
BMEGEÁTMW03 

Vendégoktató, Jutalompont, Esettanulmány 

Folyamattechnikai mérések 
BMEVGAG03 

Kaszkád 

Ipari légtechnika 
BMEGEÁTMOD3 

Esettanulmány 

Korszerő áramlásmérés I. 
BMEGEÁTAM03, -AM13 

Jutalompont, Esettanulmány 

Önálló feladat 1. 
BMEGEVGAG06 

Kaszkád, Projekt 

Technológiai folyamatok és modellezésük 
BMEGEÁT2068 

Jutalompont, Esettanulmány 

 

4.4. Alkalmazott kutatás-fejlesztési és ipari szakértıi projektek eredményeinek 
átemelése, átültetése az oktatásba 

Az elızı pontban részletezett „Esettanulmány”, „Gyár” és „Projekt” elemek tartoznak e körbe. 
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5. BSc és MSc képzésekhez kapcsolódó témavezetés  

5.1. Szakdolgozatok témavezetése 

A szakdolgozat-készítés éve, név, dolgozat címe: 

2013 
1. Zieger Dávid: Radiális átömléső ventilátor-elrendezések összehasonlító mérése 

2. Kobán Bálint: Szellızı rendszer kialakítása az Áramlástan Tanszék Mérlegtermében 

3. Józsa Dániel: Lézeres áramlástechnikai mérési eszközök felújítása, beüzemelése 

4. Balla Esztella Éva: Biogáz-gyártó ipari fermentor keverési technológiájának felülvizsgálata, 
hatékonyságnövelés érdekében 

5. Mayer Jakab Balázs: Ipari ventilátor-mérıberendezések felülvizsgálata, szabványi 
megfelelıségük ellenırzése 

6. Szabó Gyula: Söripari hőtırendszer hatékonyságnövelı átalakításának felülvizsgálata 

 2011 
7. Arányi Patrícia Katalin: Investigation of an industrial centrifugal fan by 3D time resolved 

PIV measurement technique 

 2010 
8. Reichhelm Janka: Lattice Boltzmann (LB) szimuláció épületgépészeti alkalmazásának 

lehetıségei 

9. Kurdi Péter: Axiális átömléső sugárventilátor áramlástechnikai üzemének elméleti és 
kísérleti vizsgálata 

2008 
10. Molnár László: Axiális átömléső ventilátor lapátgeometriájának tervezése 

 2006 
11. Schweizer Dániel: Javaslat autószerelı üzem fáradt olajának kezelésére 

 2005 
12. Szlávik Tibor: A szennyvizek tisztításának helyzete és korszerősítésének lehetısége a 

környezetvédelmi követelményeknek megfelelıen 

13. Horváth Csaba: Development and application of a multicomponent hot wire flow 
measurement system 

14. Kasza Zsolt: Szárnyak akusztikai vizsgálata 

 2004 
15. Szedlák István: Az EU-hoz való csatlakozás környezetvédelmi vonzatai a Vértesi Erımő Rt. 

példáján 

16. Watanabe, Kazuhiro: Computational investigation of the effect of blade skew on the 
 aerodynamic behaviour of an axial flow rotating blade row 

17. Vassatis, Antonios: Computational analysis of the effects of sweep and dihedral on 
 turbomachinery blade cascade performance 

18. Bindscheid Zoltán: Illékony klórozott szénhidrogének talajvízbıl történı kivonásának 
 technológiai megoldása 

19. Racsmány Dániel: Zajárnyékoló falrendszer tervezése az M7 autópálya balatonszemesi 
 szakaszához 

 2003 
20. Constandinides, George: Computational investigation on the flow field past airfoils 
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5.2. Diplomatervek témavezetése 

Védés éve, név, dolgozat címe: 

2013 
1. Kiss Ádám: Gázkúthoz tartozó felszíni technológia tervezése 

2. Zöld Péter: Evaporatív hıcserélı vizsgálata a Dreher részére 

2010 
3. Hefler Csaba: Application of a Computational Fluid Dynamics method to the solution of 

environmental and industrial R&D problems 

4. Franczen Árpád: Investigation on the feasibility of replacement of industrial flowmeters 

2005 
5. Rábai Gergely: Computational investigation on axial flow blade rows 

 2004 
6. Gutermuth Miklós: A felület-kiképzés szárnyak jellemzıire gyakorolt hatása 

7. Gábor Csaba István: Szénhidrogénnel szennyezett talajvizek tisztítási technológiájának 
bemutatása 

2003 
8. Tajti Ákos: Computational investigation on airfoil aerodynamics 

9. Szabó Balázs: Computational investigation on the flow field developing in a turbomachinery 
blade passage 

2002 
10. Kovács Miklós: Vendéglátóipari egységek üzemének környezettechnikai vonatkozásai 

11. Peretti, Fabrizio: Fluid mechanical investigation on turbomachinery blades 

 2001 
12. Juhász Gábor Péter: Axiális átömléső ventilátorok vizsgálata 

13. Istók Balázs: Pneumatikus rendszer szimulációs és kísérleti vizsgálata 

 2000 
14. Békés József: Investigation of electro-pneumatic valves 

15. Dénes István: Investigation of solenoid valve operation 

 1999 
16. Szente Viktor: Design and execution of a computer-controlled traverse system for flow 

measurement devices 

 1998 
17. Török Szilárd: Füstfáklya atmoszférikus határrétegben kialakuló terjedésének elméleti és 

kísérleti vizsgálata 

 1997 
18. Balogh András: Axiális átömléső ventilátor mögötti sebességtér vizsgálata lézer-Doppler 

anemométerrel 

 1995 
19. Le Xuan Truong: Cseppsokaság átmérıeloszlásának meghatározása moduláció-módszerrel 
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5.3. TDK-munkák témavezetése 

TDK konferencia éve, név, dolgozat címe: 

2012 

1. Budafoki Richárd, Vitai László: Axiális átömléső ventilátor résveszteségének vizsgálata 

2006 

2. Horváth Csaba: Development and application of a multi-component hot-wire measuring 
system 

2005 

3. Tábi Tamás: Szárnyprofil áramlástani és akusztikai vizsgálata 

2004 

4. Rábai Gergely: Axiális átömléső lapátrácsok numerikus áramlástani szimulációja (kari 1. 
helyezés) 

5. Horváth Tamás, Bíró Zoltán: Gázmotoros erımő légellátó rendszerének vizsgálata 

 2002 

6. Tajti Ákos, Mózer Zoltán: Elektro-pneumatikus elemek vizsgálata 

 2000 

7. Hıs Csaba, Istók Balázs: Pneumatikus csõvezetékek dinamikai vizsgálata 

 1998 

8. Dénes István: Real-time qualification of LDA burst signals in turbomachinery 
measurements 

 1996 

9. Balogh András: Axiális átömléső ventilátor sebességterének mérése lézer-Doppler 
anemométerrel (kari 1. helyezés) 

 



12 

 

6. A Doktori Iskola mőködéséhez kapcsolódó tevékenység 

6.1. Feladatkörök a Doktori Iskolával kapcsolatban 

Doktori iskola: Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola, BME 

2013- A Gépészmérnöki Kar Tudományági Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja 
2013- doktori iskola, törzstag 
2007- részvétel doktori cselekményekben, a 6.6.2. pont szerint részletezve 
2001- doktori iskola, oktató 
1999- doktori iskola, témavezetı 

6.2. Oktatott PhD tantárgy 

 

Tantárgy neve és kódja 
Ea+gyak+lab  (óra/hét) Tevékenység jellege 

Oktatási szint 
ıszi 
félév 

tavaszi 
félév 

tárgy-
felelıs 

elıadó gyak. 
vezetı 

Áramlástani méréstechnika 
BMEGEÁT4A16 

2+0+0 
(2001-) 

 x x  PhD képzés 

 

6.3. PhD fokozatszerzés elıtt álló doktoranduszok, munkatársak jelenlegi 
témavezetése, a doktori téma címével 

• Benedek Tamás (2. éves doktorandusz): Axiális lapátrács áramlástani és zajkeltési 
modellezése 

• Horváth Csaba (tudományos segédmunkatárs): Axiális átömléső ventilátorok 
áramlástechnikai és akusztikai jellemzıi (PhD fokozatszerzési eljárás indítása: 2014-ben) 

6.4. A pályázó témavezetésével PhD fokozatszerzéssel zárult doktori programok 

Évszám: fokozatszerzés éve 

2010 Ali R. A. Kwedikha: Aerodynamic effects of blade sweep and skew applied to rotors of 
axial flow turbomachinery 

2009 Szente Viktor: Pneumatikus teljesítmény-átviteli rendszerek áramlástani jellemzıi 

2005 Goricsán István: Atmoszférikus határrétegben lejátszódó áramlási és transzportfolyamatok 
(50 %-ban társ-témavezetı, Dr. Lajos Tamással közösen) 
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7. Oktatási készséget elismerı díj, cím; hallgatói elégedettség 

7.1. Oktatási készséget elismerı díj, cím 

2013 A Gépészkar Kiváló Oktatója 

(A BME Gépészkari Hallgatói Képviselet által adományozva) 

2013 Dr. habil (habilitált doktor) cím, oklevélszám: 368-H (Gépészmérnöki tudományok) 

 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 Habilitációs elıadás témája: az Áramlástan egy fejezete (Gépészmérnöki kari 
Áramlástan BSc kurzusba illeszkedıen). Magyar nyelvő elıadás, angol nyelvő 
összefoglalóval. 

7.2. Hallgatói elégedettség: a BME Gépészmérnöki Kar Oktatás Hallgatói 
Véleményezésének (OHV) eredményei a pályázó személyére vonatkozóan 

30 válaszadó feletti eredmények bemutatása az elmúlt 5 évbıl: 

Szemeszter  Válaszadók száma Értékelés (5-ig terjedı skálán) 

2008/2009/2  64   4.65 

2009/2010/2  76   4.67 

2010/2011/2  59   4.55 

2011/2012/1  209   4.56 

2011/2012/2  31   4.77 

2012/2013/1  100   4.76 

7.3. Hallgatói elégedettség: a „markmyprofessor” oldal adatai a pályázóra 
vonatkozóan 

Weboldal elérhetısége: http://www.markmyprofessor.com/tanar/adatlap/3805.html 

A 2013. október 29-i állapot szerint: 

Értékelés: 4.87 (5-ig terjedı skálán) 

Értékelık száma: 70, szöveges véleményekkel 


