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Sikerrel zárultak a XXXII. Országos Tudományos Diák köri Konferencia 
Műszaki Tudományi Szekciójának  rendezvényei 

 

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójának 
ünnepélyes díjátadására 2015. március 27-én a Millenáris Teátrumban került sor. A záró 
rendezvényen részt vett Varga Mihály  nemzetgazdasági miniszter, Dr. Weiszburg Tamás , az 
Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, Prof. Dr. Palotás Árpád , az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság elnöke, Dr. Palotás Béla , a 
Dunaújvárosi Főiskola tudományos és kutatási rektorhelyettese, Monszpart Zsolt , az Óbudai 
Egyetem kancellárja, Prof. Dr. Réger Mihály , az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese, 
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójának ügyvezető 
elnöke és Dr. Ősz Rita , az Óbudai Egyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese. 

Varga Mihály  beszédében elmondta, hogy a műszaki értelmiségnek kiemelt szerepe van és lesz a 
magyar gazdaság fejlődésében, előrejutásában. Magyarországon megvan az a szellemi kapacitás, 
humán háttér, amely képessé teszi arra, hogy - a világgazdaságban elfoglalt arányokhoz képest is 
- nagyobb részt vállaljon a kutatás-fejlesztésben, innovációban és az eredmények gazdasági 
hasznosításában. „A rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók beszámoljanak 
tudományos diákköri eredményeikről, és ráirányítja a figyelmet a tudományos teljesítményben, az 
újat létrehozni képes alkotásban és a valós tudás megszerzésében rejtő értékekre. A nevezések 
nagy száma mutatja azt is, milyen fontos feladat a tehetséges hallgatók és mestereik támogatása. 
Kiemelte: a diákok máris győztesek, azok közé tartoznak, akik többet teljesítettek, megismerkedtek 
a tudomány világával, akikben él az elmélyült tudás megszerzésének igénye. Külön örömnek 
nevezte, hogy a legtöbb munka a műszaki tudományok szekciójába érkezett. Jelezte, az a 
gazdaságpolitika, amelyet képviselnek, arra a hozzáadott értékre, „fejlesztési kincsre” épül, amit a 
hallgatók is folytatnak. A miniszter szerint arra is szükség van, hogy a találmányok ne vesszenek el 
a felejtés homályában. A miniszter úgy fogalmazott: hiszi, hogy a jelenlévők olyan mesterek, akik 
átadják a tudást tanítványaiknak, és a későbbiekben a magukat most megmérető fiatal mérnökök, 
leendő műszaki fejlesztők is igazi mesterekké válnak.” (forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-
miniszterium/hirek/a-magyar-gazdasag-fejlodeseben-kiemelt-szerepe-lesz-a-muszaki-ertelmisegnek ) 
 
Az Óbudai Egyetem 5 első helyezett, 8 második helyezett, 10 harmadik helyezett és 19 
különdíjban részesült hallgatóval kiemelkedő teljesítményt tudhat maga mögött. Ezúton is 
gratulálunk a díjat nyert diákoknak, konzulenseknek!  
 
Az Óbudai Egyetem, a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok Bizottsága, a Magyar 
Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, valamint a Pro 
Scientia Aranyérmesek Társasága kiemelt különdíj adományozásával hangsúlyozta a 
tehetséggondozás, a kutatói utánpótlás nevelésének fontosságát. A tagozatokban kiadók és 
nyomdák felajánlásával könyv különdíjak szolgálták a további elismerést.  
 
Az egyetem kiemelt különdíjban részesítette az Óbudai Egyetemről érkező, legmagasabb 
pontszámot elérő hallgatót, Kiss Dánielt , akinek „Tumorsejtek in vitro szelekciós kísérleteinek 
szimulációja rácsfüggetlen sejtautomata modell segítségével” című előadását a Műszaki 
Tudományi Szekció Prezentációs-díjra is javasolja. 
 
A Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok Bizottsága a Dunaújvárosi Főiskola 
hallgatóját, Agócs Mihály t a „Pásztázó Akusztikus Mikroszkóp ipari felhasználása” című 
előadásáért jutalmazta kiemelt különdíjjal. 
 
A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának kiemelt különdíjában részesült Hévizi 
Márton  a Debreceni Egyetem hallgatója „Egy termálfürdő használt vizének vizsgálata, felszíni 
vízfolyásba való bevezetésének modellezése, és a fellépő környezetterhelések minimalizálásának 
lehetőségei” című előadásával. 
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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt különdíját kapta Takács Borbála  a „Háztartási 
méretű fotovoltaikus termelés értékelése”, Fazekas Tibor  „Az adathiány kezelése az öregedő 
villamosenergia-rendszer élettartam analízise során” és Mayer Martin János  a „Napelemek 
termelés előrejelzésének pontosítása” című előadásával. A nyertesek mindannyian a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói. Mayer Martin János a Pro Scientia 
Aranyérmesek Társaságának kiemelt különdíját is megkapta. 
 
A díjak átadását követően a rendezvény zárásaként Réger Mihály ünnepélyesen átadta a stafétát 
a 2017-ben megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
szervezőjének, Palotás Bélának, a Dunaújvárosi Főiskola tudományos és kutatási 
rektorhelyettesének. 
 
A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójának 
szervezőbizottsága köszönetét fejezi ki a konzulenseknek, zsűritagoknak, állami és tudományos 
szervezeteknek, szponzoroknak a rendezvényhez nyújtott segítségükhöz. 
 
A rendezvény támogatói voltak: 
Arany fokozatú támogatók: AUDI Hungaria Motor Kft., Magyar Telekom Nyrt., MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 
Ezüst fokozatú támogatók: Balluff Elektronika Kft., Diákhitel Központ Zrt., EPAM Systems Kft., IT 
Services Hungary Kft., LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Magyar Suzuki Zrt., Robert Bosch Kft., 
SECURIMASTER Kft., Würth Szereléstechnikai Kft., Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft. 
Bronz fokozatú támogatók: Békés Drén Kft., E.ON Hungária Zrt., ÉMI-TÜV SÜD Kft., Ericsson 
Magyarország Kft., ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd., Festo Kft., GE Water and 
Process Technologies Hungary Kft., Linamar Hungary Zrt., LogMeIn Kft., Opel Szentgotthárd Kft., 
Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt., S&S Group Hungária Kft., Sigma Technology Magyarország Kft., 
VIDEOTON Holding Zrt. 
 
 
 
 

 

 

              


