
 

 

 

 

 

 

Hallgatói előadás: Nyertes ETE diplomamunka pályázat 

előadásai 

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület által alapított 

Energiagazdálkodási Alapítvány az idén is meghirdette az egyetemeken és 

főiskolákon diplomatervet vagy szakdolgozatot készítő hallgatók számára a 

Diplomaterv pályázatot. A pályázathoz az ETE Hőszolgáltatási Szakosztálya 

és a Miskolci Csoportja is csatlakozott. A Szakosztály példamutatóan évek óta 

díjazza a szakterületéhez tartozó kiváló diplomaterveket készítő hallgatókat. 

A pályázat hirdetését, lebonyolítását az idén az Energetikai Szakkollégium 

szervezte. A beérkező munkákat a Szakkollégium által felállított Bíráló 

Bizottság értékelte és az alábbi sorrendet állította fel: 

 

I. helyezett: Papp József, BME-Gépészmérnöki Kar (GM). 

Diplomamunkájának címe: Gázmotorok üzemi paramétereinek vizsgálata 

különböző gázminőség és levegő összetétel esetén. Kiváló munkájával 

elnyerte az ETE Hőszolgáltatási Szakosztályának különdíját és az ezzel járó 60 

ezer Ft jutalmat. 

II. helyezett: Máthé Balázs, BME Villamosmérnöki és Informatika Kar (VIK). 

Diplomamunkájának címe: A kiserőművek hatása a hangfrekvenciás központi 

vezérlés (HKV) jelszintjére. Jutalma 40 ezer Ft 

II. helyezett: Eörsi-Tóta Gábor (GM). Diplomamunkájának címe: Meglévő 

távhőrendszeri környezetbe illeszthető gázmotoros és kombinált ciklusú 

fűtőerőművek összehasonlítása. Kiváló munkájával elnyerte az ETE 

Hőszolgáltatási Szakosztályának díját és az ezzel járó 40 ezer Ft jutalmat. 

III. helyezett: Dusnoki Attila (VIK). Diplomamunkájának címe: 

Villamosenergia-rendszer teljesítmény-eloszlásának vizsgálata. Jutalma 30 

ezer Ft. 

III. helyezett: Mógor Balázs (VIK). Diplomamunkájának címe:  Az ÉDÁSZ Rt. 

2012-re előirányzott 120kV-os hálózatának számítógépes vizsgálata jutalma. 

Jutalma 30 ezer Ft. 

III. helyezett: Bodri Róbert Gábor (GM) Diplomamunkájának címe: A 

DUNAFERR társaságcsoport energiafelhasználása és a hőhasznosítás helyzete 

és lehetőségei. Jutalma 30 ezer Ft. 



IV. helyezett: Kurucz Balázs (GM) Diplomamunkájának címe: A 

villamosenergia-rendszer bővítésének tervezése piaci viszonyok között. 

Jutalma 20 ezer Ft 

 

Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztályának 50 ezer forintos különdíját kapta 

Haász Áron Andor a Pécsi Egyetem épületgépész főiskolai hallgatója. 

Szakdolgozatának címe: Távfűtési rendszer kooperációs vezeték létesítésének 

műszaki és gazdasági elemzése. 

 

Az ETE Miskolci Csoportjának 20 ezer forinttal járó különdíját kapta 

Horánszky Beáta a Miskolci Egyetem volt hallgatója. Diplomamunkájának 

címe: Adalékok az Európai Unió energiapolitikájának változásaihoz.  

 

A BME hallgatói részére a díjakat a Szakkollégium őszi félévének indító 

ülésén az Alapítvány és a Hőszolgáltatási Szakosztály nevében Dr. Zsebik 

Albin kurátor, az ETE főtitkára és Németh Bálint a Szakkollégium elnöke 

adták át. A díjátadást követően Kerényi A. Ödön tartott előadást „A magyar 

VER kialakulása és fejlődése” címmel. Az előadás első volt az „MVM volt 

vezérigazgatói az Energetikai Szakkollégiumban” sorozat keretében. 

A Hőszolgáltatási Szakosztály különdíját a Pécsi Egyetem hallgatója részére 

Fodor A. Csaba tanszékvezető, a Debreceni Egyetem hallgatója részére 

Kovács Zsolt, Szakosztályi alelnök ünnepélyes keretek között adta át.  Az ETE 

Miskolci Csoportjának különdíját dr. Kapros Tibor ETE elnökhelyettes, a 

Miskolci Csoport vezetője adta át. 

A díjazottak örömmel fogadták a pénzjutalommal is járó szakmai elismerést. 

Bízzunk benne, hogy díjazott munkájukkal példaként szolgálnak a 

mérnökhallgatók számára mind a szak választásában, mind a kiváló munkára 

törekvésben. A Diplomaterv pályázatot a 2005. évre is meghirdetjük. 


