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A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 
KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁI

Ábrázoló Geometriai Tanszék
• számítógéppel segített geometriai tervezés (CAGD)
• konstruktív geometria
• szerszámgeometria
• sztochasztikus folyamatok
• valószín�ségszámítás
Alkalmazott Informatikai Tanszék
•  Diszkrét technológiai folyamatok számítógépes terve-

zése és optimalizálása
•  Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsola-

tainak elmélete
•  Valósidej� gyártásirányítás CiM - környezetben. Gyár-

tórendszerek technológiai és - vezérléshierarchiája. A 
min�ségbiztosítás informatikája

• Valós idej� gyártásirányítás
• Viselkedés alapú irányítás
•  PLC vezérl�kódok hasonlóságának elemzése csoport-

technológiai módszerekkel
• Genetikus algoritmus a csoporttechnológiában.
• Forráskód hasonlóságának elemzése
•  Diszkrét termelési folyamatok számítógépes ütemezé-

se
•  Habosított ajtó gyártásának logisztikával integrált ter-

melésütemezését támogató számítógépes alkalmazás 
kifejlesztése

•  Hálóelmélet és alkalmazásai: fogalomhálók, dobozhá-
lók.

•  Csoporttechnológiai feladatok: gyártócellák és alkat-
részcsaládok kialakítása.

•  Új pontszer� kapcsolódású hajtópártípusok geometriai 
elemzése

•  A sebességtér nevezetes helyeinek megjelenítése 
kapcsolódásgeometriai vizsgálatokhoz

•  Természetes nyelvek által hordozott jelentés gépi meg-
ragadása

•  Automatikus morfématanulás er�sen toldalékoló, agg-
lutináló természetes nyelvek esetében

•  Diszkrét gyártósejt szimuláció ipari alkalmazása
Alkalmazott Matematikai Tanszék
•  Numerikus módszerek: sajátérték problémák, nemli-

neáris egyenletrendszerek megoldása, függvényköze-
lítése

•  Számítástudomány: párhuzamos algoritmusok, 
diofantikus egyenletek alkalmazása

•  Matematikai statisztika: Cox-regresszió, robusztus 
becslések, véletlen mez�k, magfüggvénybecslések

•  Függvényegyenletek, általánosított konvexitás, konvex 
függvények regularitás- és stabilitásvizsgálata

•  Mértékelmélet: optimális mérték, egyenl�tlenségek
Általános Informatikai Tanszék
•  Alkalmazásorientált Fuzzy szabályinterpolációs mód-

szerek 
•  Természetes nyelv� interfész vizsgálata és kidolgozása 

•  ETL folyamatok modellezését és megvalósítását támo-
gató keretrendszer kidolgozása 

• Elosztott GRID rendszerek fejlesztése 
• Statisztika alapú tanulási módszerek elemzése 
•  Alkalmazás szerver orientált Java alapú szoftver fej-

lesztés 
Analízis Tanszék
•  Közönséges és parciális differenciál egyenletek, nume-

rikus analitikus módszerek.
•  Asszociatív gy�r�k és algebrák, polinom azonosságo-

kat kielégít� algebrák, mátrix algebrák nem kommuta-
tív gy�r�k felett.

•  Rendezett algebrai struktúrák, hálók és a hálókkal 
rokon egyéb algebrák.

•  Diofantikus egyenletek, Euler és Bernoulli és Hermite 
polinomok.

• Matematikai � zika.
•  Vibrációs és stabilitási problémák matematikai model-

lezése.
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
•  Anyagmozgató gépek és logisztikai rendszerek terve-

zése 
o  épít�elemekb�l felépíthet� anyagmozgató géprend-

szerek tervezési, irányítási módszerei 
o  logisztikai rendszerek tervezési, irányítási 

módszerei 
o  számítógéppel integrált logisztika, logisztikai infor-

matika; termelési és szolgáltatási logisztika; raktáro-
zási logisztika 

o készletmenedzsment
o újrahasznosítási logisztika 
o min�ségbiztosítási logisztika
o karbantartás logisztikája; globális logisztika 
o  ellátási és disztribúciós rendszerek; logisztikai me-

nedzsment
• Fémszerkezetek tervezése és optimálása 

o költségszámítások
o gazdaságos fémszerkezetek tervezése

Áramlás- és H�technikai Gépek Tanszéke
•  Áramlástechnikai gépekben végbemen� folyamatok 

kísérleti és numerikus vizsgálata
• Víz- és távh�hálózatok tervezése és elemzése
• H�tani folyamatok számítása és mérése
• H�tés - és klímatechnikai rendszerek
• Megújuló energiaforrások hasznosítása
•  F�tött vagy f�tetlen körhenger körül kialakuló áramlá-

si és h�mérséklettér numerikus modellezése és kísérle-
ti vizsgálata

•  Bifurkáció vizsgálata rezg�mozgást végz� henger kö-
rüli kis Reynolds számú áramlásban

• Stirling motor elméleti és kísérleti vizsgálata
• Áramlástechnikai gépek rezgés- és zajanalízise
• Bels�égés� motorok diagnosztikája
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Automatizálási Tanszék 
• Képfeldolgozás és beszédfeldolgozás 
•  Mestességes intelligencia módszerek (neurális hálóza-

tok, fuzzy szabályozás) 
•  Ipari kommunikációs rendszerek megbízhatósági 

vizsgálata, intelligens és osztott irányítások valósidej� 
viselkedése

•  Telekommunikációs rendszerek és ipari kommunikáci-
ós rendszerek összekapcsolódása

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék
•  Villamos energia min�sége, zavarok és azok hatása, a 

zavarások megszüntetése, alacsony frekvenciás veze-
tett és sugárzott zavarások, EMC

•  Számítógéppel támogatott intelligens mér�rendszerek, 
módszerek és mér�berendezések fejlesztése

•  Mechatronikai elemek villamos rendszereinek vizsgá-
lata, modellezése és szimulációja

•  Különleges villamos motorok és hajtások fejlesztése
Fizikai Tanszék
•  Alacsony energiájú elektron-atom ütközések 
•  Koincidencia elektronspektrometria 
• Elméleti szilárdtest� zika 
• Nanorészecskék számítógépes vizsgálata 
Gép- és Terméktervezési Tanszék
•  Fogaskerékhajtások, bolygóm�vek méretezése, vizsgá-

lata, kiválasztása
•  Fogazatgeometriai kutatások, hullámhajtóm�vek kiala-

kítása, elemeik méretezése 
•  Siklócsapágyak, siklófelületpárok kenéselméleti kuta-

tása, kenéstechnika, tribológia. 
•  Számítógéppel támogatott tervezés, tervezéselmélet, 

tervezésmódszertan 
•  Gépészeti rezgésdiagnosztika, m�szaki akusztika, kör-

nyezetvédelem, karbantartás
•  Gépágyazások tervezése, géprendszerek indítási, féke-

zési jelenségeinek vizsgálata
•  Gépelemek, szerkezetek, szerelési egységek 

végeselemes analízise
Gépgyártástechnológiai Tanszék 
•  Megmunkálási eljárások elmélete és technikája
•  Gyártási folyamatok és rendszerek
•  Szerel� eljárások, eszközök és rendszereik
•  Mérés, diagnosztika, min�ségbiztosítás és min�ségsza-

bályozás
Mechanikai Tanszék
• Kontinuummechanika
• Variációs elvek a mechanikában
• Érintkezési feladatok
• Kopási folyamatok modellezése
• Kapcsolt feladatok a mechanikában
• Lemez- és héjelméletek
• Mikropoláris rugalmasságtan
• Törésmechanika
• Stabilitási feladatok
• Elasztodinamikai feladatok
• Mechanikai modellek

o kompozit anyagokra

o gumi-szer� anyagokra
o piezoelektromos anyagokra
o funkcionálisan rétegzett anyagokra
o porózus anyagokra

• Végeselem-módszer és végeselemes analízis
o hp-verziós végeselem-modellek
o több-mez�s végeselem-modellek

• Peremelem-módszer
• Peremkontúr-módszer
Mechanikai Technológiai Tanszék
• Anyagtudomány

o Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok
o Fémes és nemfémes anyagok speciális vizsgálatai
o Fáradási folyamatok elemzése
o Anyaginformatikai alkalmazások

• Szerkezetek integritása, élettartam gazdálkodás.
• Képlékenyalakítás

o  Korszer�, nagy sziládságú lemezanyagok alakítható-
sági jellemz�inek elméleti és kísérleti vizsgálata

o Innovatív új eljárások kutatása
o Számítógépes technológiai és szerszámtervezés
o Alakítási folyamatok numerikus modellezése.

• Hegesztés 
o Az ívhegesztés teljesítmény növelésének kutatása
o A hegesztés anyagátviteli folyamatai
o Melegszilárd és kúszásálló acélok hegeszthet�sége
o Hegesztési h�folyamatok modellezése

• H�kezelés
o  Igénybevétel szerinti szerkezetet eredményez� tech-

nológiák kidolgozása 
o Korszer� termokémiai kezelések kutatása
o  Különleges követelményeknek megfelel� komplex 

technológiák kidolgozása
Robert Bosch Mechatronikai Tanszék
• Mechatronikai rendszerek modellezése, szimulációja
• Mechatronikai rendszerek automatizálása
• Indítómotorok fejlesztése és vizsgálata
• Robotok kinematikai és dinamikai vizsgálata
•  Intelligens robotok digitális képfeldolgozásának vizs-

gálata
Szerszámgépek Tanszéke
• Szerszámgépek elmélete
• Szerszámgépek és részegységek tervezése
•  Gépstruktúra vizsgálatok, gépfejlesztések, CNC meg-

munkálások számítógépes modellezése
• Szerszámgép mechatronikai kutatások
• Hidraulika-pneumatika kutatások
Vegyipari Gépek Tanszéke
•  Mechanikus, h�átviteli és anyagátadási vegyipari alap-

m�veletek elmélete
•  Biztonságtechnikában a kockázatelemzés, a biztonsági 

szelepek, hasadótárcsák, robbanópanelek, gáz- és por-
robbanás elleni védelem tervezése

•  Nyomástartó edények tervezése, szilárdsági vizsgálata
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Dear Reader, 
I have been honoured by the opportunity to speak about our memories of the university 
and the past 50 years on this very special occasion. In 1955 I started my studies as the ful-
� lment of my dreams with 276 fellow students at the Faculty of Mechanical Engineering 
of the Technical University of Heavy Industry in Miskolc and in 1960 127 of us left the 
university with our engineering degrees to begin our careers. 
The � rst days full of concerns and interest were followed by the marvellous lectures by 
our professors Géza Petrich, Zénó Terplán, and Béla Zorkóczy and days of exacting work 
set by our teachers and at the same time supported with great benevolence: test papers, 
assignments, drawings to be submitted, exams in using the slide-rule followed each other 
at great speed. We experienced all this together in our groups of study. As the years went 
by, we perceived an increase and strengthening in the requirements, but at the same time 
we were also rendered help and found the energy necessary for meeting them. 
Among all the hard work we recharged our batteries in the friendly and happy moments 
in life in the hostels and the opportunities for sport activities. I was particularly captivated 
by the sport events of the University Challenge Cup, which involved the students of all the 
� ve years either as organisers, or competitors or fans and supporters. 
In 1960 we arrived in the various factories with fresh degrees, a great deal of professional 
knowledge and curiosity. I remember that all of us who went to Eger wanted to begin 
working in the plants following the advice we repeatedly received in the lectures on Pro-
duction technology. 
Today I can state that it proved to be good advice. In the production plants, engineers who 
were able to successfully overcome troubles – eventually failure – in the production proc-
ess with a rapid intervention gained appreciation fast. And if the method of intervention 
was regarded as a professional novelty, it was granted due attention. 
Naturally, in the beginning we were lacking in con� dence, but the experience of success-
ful interventions gave us more and more con� dence. In the years spent in the plants we 
obtained a great deal of professional and human experience that has accompanied us all 
our lives. This enabled us to recognise that the professional knowledge acquired at the 
university became professional expertise when it was used again and again in practice in 
solving our tasks and it proved successful and effective. 
In the meantime we also realised that our professors at the University had not only taught 
us a set of subjects, but had developed in us a sense of engineering thinking, problem 
shooting and solving skills, a systematic way of thinking, and ability and skills for acquir-
ing new knowledge as well as a wide range of other skills. 
Allow us, the students who graduated 50 years ago, to bow our heads in respect of the 
memory of our late professors and fellow students (several of whom became academic 
staff of the University themselves) and pay our respects to those shaping the present and 
future of the University and to wish our dear fellow students good health and a great deal 
of happiness in the years to come. 
Finally we thank the management of the University of Miskolc and the organisers with 
grateful respects for making the 50-year re-union happen. 
Miskolc, 28 August 2010.

Pál Demeter



NÉVSOR azokról a gépészmérnökökr�l, 
akik a Nehézipari M�szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
1960-ban befejezték tanulmányaikat, illetve oklevelet kaptak

(A névsor a legnagyobb gondossággal készült, azzal a céllal, hogy senki ne maradjon ki bel�le)
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