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   Időpont: 2019. július 3., szerda, 9:00 ÷ 12:00 óra,     Helyszín: BME R épület 317 – NTI könyvtár 

A 2019. július 3-ai BSc Záróvizsga programja12: 

Név (NEPTUN 

kód) 
Dolgozat címe 

Témavezető 

(javaslata) 

Szigorlati 

átlag 

Súlyozott 

átlag 

I.  

vizsg. 

II. 

vizsg. 

III. 

vizsg. 
Bíráló 

Bíráló 

javaslata 

Bizottság 

javaslata 

Záróvizsga 

osztályzata 

Koncz Bence 

(******) 

A fűtőelemrácsok vizsgálata alapvető 

fontosságú nyomottvizes atomerőművi 

reaktorok (PWR) biztonsági 

paraméterei számítása szempontjából 

Dr. Czifrus 

Szabolcs, BME 

NTI (*) 
  E TH RF 

Parkó Tamás, 

PA Zrt. 
* (*)   

 

A vizsgabizottság Elnöke: 

Dr. Aszódi Attila (TH –Atomerőművek 

termohidraulikája) 

A vizsgabizottság tagjai:   

Dr. Czifrus Szabolcs (TH - Atomerőművek 

üzemtana) 

Dr. Gerse Károly (külső tag) 

Dr. Kis Dániel (RF - Mag- és neutronfizika + 

Reaktorfizika) 

Dr. Fazekas András István (E – Energetika I. 

és II.) 

Dr. Fazekas András István kérése a vizsgabizottsághoz: 

„Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy a hallgatót 

(Koncz Bencét) elsőnek soroljuk be a 

vizsgasorrendben, ha ez lehetséges.” 

 

Magyarázat: 

I. vizsg: főtárgy (lásd jobbra!)    

II. vizsg: első melléktárgy (lásd jobbra!) 

III. vizsg: második melléktárgy (lásd jobbra!) 
 

*Titkosított szakdolgozat, zárt védés! A hallgató  

előadása alatt csak a bizottság lehet jelen. A többi 

hallgatónak kint kell várnia az előadás ideje alatt. 
 

MSc A záróvizsgával együtt MSc-re felvételizik! 

                                                 
1 Az energetikai mérnök BSc hallgatók vizsgasorrendje a bizottság döntése alapján a záróvizsgán alakul ki. 
2 A hallgatónak 8:30-ra meg kell érkeznie a vizsga helyszínére! A védéshez használt előadást érkezés után rögtön töltse fel a számítógépre/laptopra! 

A specializáció záróvizsga tárgycsoportjai: 

 

E – Energetika (Energetika I. + II.) 

RF – Reaktorfizika (Mag- és neutronfizika + Reaktorfizika)  

TH – Atomerőművek termohidraulikája és üzemtana (Atomerőművek 
termohidraulikája + Atomerőművek üzemtana) 

SZT- Szabályozástechnika (Erőművek szabályozása + Üzemi mérések és 
diagnosztika + Nukleáris elektronika)  

HAE – Hő- és atomerőművek (Atomerőművek + Erőművek)  

NK – Nukleáris környezetvédelem (Sugár- és környezetvédelem + 
Radioaktívhulladék-gazdálkodás + Radioanalitika + Nukleáris méréstechnika)  

AE – Atomenergetika II (Nukleáris üzemanyagciklus+ Atomerőművek 

üzemtana)  
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A 2019. július 3-ai MSc Záróvizsga programja
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: 

Név (NEPTUN 

kód) 
Dolgozat címe 

Témavezető 

(javaslata) 

Szigorlati 

átlag 

Súlyozott 

átlag 

I.  

vizsg. 

II. 

vizsg. 

III. 

vizsg. 
Bíráló 

Bíráló 

javaslata 

Bizottság 

javaslata 

Záróvizsga 

osztályzata 

Barta Szilveszter 

Marcell (******) 

A VVER/1200 típusú atomerőművi 

blokk reaktivitás-szabályozási 

stratégiáinak elemzése 

Dr. Czifrus 

Szabolcs (*) 
  E4 Th Üt2 

Dr. Rovni 

István, Paks II 

Zrt. 

* (*)   

Kónya András 

(******) 

Új blokkok reaktortartályában 

kialakuló áramlás modellezése 

Dr. Tóth 

Sándor (*) 
  EG Th Sv 

Tajti Tivadar, 

MVM ERBE 

Zrt. 

* (*)   

 

Vizsgabizottság:  

Elnök: 

Dr. Aszódi Attila (E - Energia,  

kockázat, kommunikáció, Th) 

Tagok: 

Dr. Bihari Péter (EG) 

Dr. Czifrus Szabolcs (Üt2 és Sv) 

Dr. Gerse Károly (külső tag,  

E - Energiapiacok) 

 

 

  
 

 

                                                 
3
 A hallgatóknak 8:30-ra meg kell érkezniük a vizsga helyszínére! A védéshez használt előadásukat érkezés után rögtön töltsék fel a laptopra! 

4
 Dr. Bihari Pétertől származó információ: továbbra sincs tételsor az Energetikai projektmenedzsment tárgyból és praktikusan nem fognak belőle kérdezni emiatt. 

 

Blokk Tárgycsoport megnevezése / jele Tárgyak 

Közös Energiaellátás és –gazdálkodás (6 kr) / EG Energiaellátás és -gazdálkodás A (4 kr) + Energiaellátás és -gazdálkodás B (2 kr) 

Energetika (7 kr) / E Energiapiacok (2 kr) + Energetikai projektmenedzsment (2 kr) + Energia, kockázat, kommunikáció (3 kr) 

Erőművi technológia (7 kr) / ET Erőművi technológia (4 kr) + Energiarendszerek vízüzeme (3 kr) 

Specializációs Termohidraulika (9 kr) / Th Atomerőművi üzemzavar-elemzések (6 kr) + CFD módszerek és alkalmazások (3 kr) 

Nukleáris méréstechnika (9 kr) / NMt Reaktorszabályozás és műszerezés (3 kr) + Nukleáris mérések (3 kr) + Nukleáris létesítmények szabályzatai és engedélyezése (3 kr) 

Üzemtan 1 (8 Kr) / Üt1 Atomreaktorok üzemtana (4 kr) + Reaktortechnika alapjai (2 kr) + Atomerőművi szimulációs gyakorlatok (2 kr) 

Üzemtan 2 (4 Kr) / Üt2 Atomreaktorok üzemtana (4 kr) 

Sugárvédelem (8 kr) Sv Radioaktív hulladékok biztonsága (2 kr) + Radioaktív anyagok terjedése (3 kr) + Atomerőművi kémia (3 kr) 

 

Magyarázat: 

I.: első záróvizsga tárgycsoport (lásd lent)    

II.: második záróvizsga tárgycsoport (lásd lent)    

III.: harmadik záróvizsga tárgycsoport (lásd lent) 
 

 

„5.2.3 Záróvizsga tárgyak: 

A záróvizsga tárgyakat az alábbi három előírás együttes betartása mellett a lenti táblázatban felsorolt tárgycsoportok közül 

kell kiválasztani: 

1. pontosan három záróvizsga tárgycsoport választandó, 

2. a három tárgycsoportnak legalább 15 kreditnyi tantárgyat kell magában foglalnia, 

3. legalább egy tárgycsoportnak a „Közös” és legalább egynek a „Specializációs” blokkból kell származnia. 


