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MEGHÍVÓ 

 
A Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit 
az I. KOLOSZ Szimpóziumra. A rendezvény célja, hogy bemutassa a szakkollégiumi hallgatók 
kutatási területeit és eredményeit, valamint a felmerülő kérdésekkel és javaslatokkal összhangban 
kijelölje a jövőbeli vizsgálatok irányát. 

 

Időpont: 2013. december 12. (csütörtök) 13:30-17:00 

Helyszín: Széchenyi István Egyetem 

9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Konferencia terem (VIP terem) 

13:30-13:40  Köszöntő 

13:40-14:30  BEBIC: A győri kerékpáros közlekedés biztonsága és fejlesztési lehetőségei 
(Varga Mátyás, Nyerges Lajos Roland, Hódosi Gergely) 

Menetrenden a jövő – javaslatok a Balaton-parti vasúti közlekedés minőségének  
  javítására 
  (Koncz János) 

   A speciális tömegkiszolgálási rendszerekben alkalmazott logisztikai megoldások  
   implementálásának lehetőségei az alternatív üzemanyagok disztribúciójában 
   (Baladincz Emőke Ila) 

   Környezetbarát csomagoló anyag ESD vizsgálata 
   (Tóth Barnabás Zoltán) 

    Passzív hűtődoboz csomagolástechnikai fejlesztése  
    (Csavajda Péter) 

    A csomagolás szerepének bemutatását célzó oktatási segédanyag fejlesztése – a  
   paradicsom csomagolásának példája 
   (Nagy Glória Gréta, Pertl Tamara) 
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14:50-15:40 Az ostorcsapás-effektus hatásainak vizsgálata a BeerGame ellátási lánc   
   szimuláció segítségével 
   (Strommer Diána) 

  Korszerű logisztikai teljesítménymérési módszerek alkalmazása az   
  ostorcsapás-effektus kimutatásában 
  (Szander Norina) 
  
  CONI – Szállítmányozási társasjáték az oktatásban 
  (Soltész László Tamás) 
  
  Push és pull gyártási stratégia modellezése a GrEta környezetben 
  (Márton Vilmos, Dancs Attila) 
  
  Analitikus módszerek alkalmazása a munkaállomások terhelésének   
  kiegyensúlyozásában 
  (Udvardy Kitti) 
  
  A humán erőforrás kapacitás-kihasználásának jelentősége egy fémipari   
  kisvállalkozás életében 
  (Tarsoly Rebeka) 
 

16:00-16:50 Tracy - Innovatív forgalomszámláló rendszer alkalmazása közlekedési és  
   logisztikai fejlesztésekben 

  (Hódosi Gergely) 
  
  Toka – Android-alapú ügyfélkövető applikáció okostelefonra 
  (Diószegi Sándor) 
  
  WaNDa Raktár-logisztikai szimuláció és tréning program 
  (Bancsó Krisztina Rózsa, Grünceisz László) 
 
  Disztribúciós raktár árukigyűjtési stratégiájának tervezése a rakatképzési  
  szempontok figyelembevételével 
  (Bódis Tamás) 
 
  Taktikai szintű LPR döntések szükségességének jelzése raktári teljesítmény- 
  mérési monitoring rendszer alkalmazásával 
  (Vöröskői Kata) 

16:50-17:00 Zárszó 


