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1. fejezet 
 

Bevezetés 
 

Áramlásba helyezett környezeti hőmérséklettől eltérő hőmér-

sékletű prizmatikus testekkel gyakran találkozhatunk a műszaki 

gyakorlatban is, mint például elektromos távvezetékek, fűtőpat-

ronok, hőcserélők, gyárkémények, stb. A prizmatikus test körüli 

áramlás struktúrája régóta kutatott terület. A Kármán féle ör-

vénysor kísérleti és numerikus szimulációs vizsgálatával sok tu-

dós foglalkozik. Bonyolultabb a jelenség, amikor a prizmatikus 

test fűtött. Kérdésként merül fel ekkor, hogy mi a hatása a fűtés-

nek az örvényleválás frekvenciájára, struktúrájára és az örvé-

nyek helyzetére. Sok kérdés már megválaszolásra került nume-

rikus szimulációk és Particle Image Velocimetry (PIV) segítsé-

gével. További kérdés maradt, hogy milyen kapcsolat van az ör-

vény struktúra és a kényszerkonvekció hatására a testre vonat-

kozó hővesztés között. A kérdés megoldására a Schlieren eljá-

rást alkalmaztuk, amely mérési technika folyamatos fejlesztése 

napjainkban is folyik. A jelenségek mérésekkel való pontos 

elemzésénél különleges feladatot jelentett a hőmérséklet- és az 

örvénymező mérése egyidejűségének biztosítása. 

Méréseink validálására, a jelenségek további vizsgálatára iro-

dalmi és saját numerikus szimulációs eredményeket is felhasz-

náltunk. 

 

1.1  A szakirodalom áttekintése 
 

A hengeres testek körüli áramlás vizsgálatával számos kutató 

foglalkozik. A Miskolci Egyetem Áramlás és Hőtechnikai Gé-

pek Intézeti Tanszékén is évtizedes hagyományai vannak e terü-

let kísérleti és numerikus vizsgálatának [1]. 
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Jelen kísérleti kutatási téma előzménye a kutatóhelyen nagymé-

retű keresztmetszetű légcsatornákban uralkodó sebességeloszlás 

real-time megfigyelésére kifejlesztett módszer, amely áramlásba 

helyezett hődrótháló áramlási sebesség okozta hővesztésén ala-

pul [2]. A vonatkozó jelenségek pontosabb megismerése céljá-

ból vizsgálatainkat kiterjesztettük az elméleti számítások terüle-

tére is, ami esetünkben a fűtött körhenger körüli áramlások nu-

merikus vizsgálatát jelentette [3].  

Az alapkutatást kísérleti folytatásához szükségessé vált egy 

megfelelő szélcsatorna tervezése a tanszéki laboratóriumba. A 

tervezési technikákról számos műben tájékozódhatunk [4-8]. 

A kutatások során a sebességmező pontonkénti meghatározására 

először CTA (Constant Temperature Anemometry) technikát 

használtunk, amelynek alkalmazása során Perry [9] könyvéből 

nyertünk hasznos ismereteket. Későbbiekben a síkbeli sebesség-

mező megjelenítésére a PIV eljárást is bevontuk eszköztá-

runkba. A vonatkozó ismereteket Raffel [10] és Schroeder [11] 

műveiből nyertük. 

Kiemelt feladatunk volt a léghőmérsékletmező mérése, erre elő-

ször az alap Schlieren technikát próbáltuk ki. Az utóbbi két év-

tized Schlieren technikára vonatkozó szakirodalmát áttekintve 

azt találtuk, hogy Kleine PhD. értékezése [12], illetve Settles 

könyve [13] azok, amelyek összefoglalják a Schlieren techniká-

ról való ismereteket.  

A Schlieren technika alkalmazására példákat láthatunk Singh 

[14] és Hargather [15] műveiben. 

Hargather és Settles [16] művében összehasonlításra kerülnek a 

hagyományos és a jelenleg használatos korszerű Schlieren tech-

nikák (például BOS - Background Oriented Schlieren).  

A jelenleg is fejlesztés alatt álló BOS technika a fénytörési je-

lenség új típusú megjelenítését jelenti, ahol az adatfeldolgozás a 

PIV technikánál alkalmazottal azonos módon történik. A BOS 
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technika intenzív fejlesztéséről tájékozódhatunk és különböző 

alkalmazási lehetőségeit ismerhetjük meg a következő publiká-

ciókban: Raffel [10] és Schroeder [11]; Baur és Tapee [17]; Ri-

chard és Raffel [18]; Meier [19]. 

A sebesség és hőmérsékletmérés együttes alkalmazására is ké-

szítettek különböző mérési összeállításokat, amelyekre példák 

az alábbiak (speciális mérések a témakörben: víz, felhajtóerő, 

stb.): Martínez-González [20] és Skornyakova [21]. 

 

2. fejezet 
 

Célkitűzések és a feladatok megoldásának 

módszerei 
 

Nagy áramlási keresztmetszetben kialakult sebességmező detek-

tálható a keresztben kifeszített fűtött drótháló termovíziós fény-

képezésével. A drótháló hűlése és a légsebesség kapcsolata sok 

érdekes alapkutatási téma forrása lehet. Ezek közül mi az áram-

lásba helyezett fűtött rúd körüli kétdimenziós hőmérséklet- és 

sebességmező egyidejű meghatározását tűztük ki célul. 

Ennek megvalósításához sok kísérleti eszközt, mérési eljárást és 

vizsgálati elrendezést fejlesztettünk és próbáltunk ki. A vizs-

gálni kívánt kényszerkonvekciós jelenség a lamináris áramlási 

tartományba esik, Re<200, amikor a megfúvási légsebesség 

U=0,3 m/s és az Ød=10 mm fűtött rúd névleges felületi hőmér-

séklete, rendre: tw=~19, 100, 200, 300 °C. 

Első lépésként a mérések megvalósításához szükséges szélcsa-

torna megtervezése és megépítése volt a feladatunk. A tervezés 

fázisában numerikus szimulációt alkalmaztunk, valamint az el-

készült szélcsatornában ellenőrző méréseket is végeztünk, a csa-

tornában kialakuló sebességmező egyenletességének biztosítá-

sára és ellenőrzésére. A szélcsatorna első változata nyomott 

rendszerű nyitott szélcsatorna volt. E berendezésen végzett 
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szisztematikus mérések és azok eredményeinek feldolgozása 

eredményeképpen további fejlesztéseket hajtottunk végre. A 

szélcsatornához első lépésként elszívócsövet terveztünk a mérő-

térbeli egyenletesebb sebességprofil kialakításának céljából. A 

sebességprofil egyenletessé tételéhez továbbá szükségessé vált 

különböző passzív áramlásrendező elemek (rácsok, egyenirányí-

tók, hálók, stb.) kialakítása és tesztelése is. A végső megoldást a 

szélcsatorna zárttá alakítása jelentette amelynek eredményekép-

pen a mérőtérben sikerült a megfelelően egyenletes alacsony 

(~0,3 m/s) sebességeloszlást létrehoznunk. A csatorna zárttá té-

tele egyszerűbbé tette a mérésekhez szükséges olajköd kezelését 

is. A szélcsatorna 0,8 m hosszú és 0,5  0,5 m keresztmetszetű 

három oldalról üvegfalú mérőtérrel rendelkezik, lehetővé téve a 

tervezett CTA, PIV, Z-típusú Schlieren és BOS technikák alkal-

mazását (2.1. ábra). 

 

2.1. ábra A kialakított zárt szélcsatorna mérőtere 

 

Második lépés a hőmérsékletmező mérésének megoldása volt, 

itt lehetőségként kínálkozott a hőmérsékletváltozás okozta sűrű-

ségváltozás. A légáram sűrűségének megváltozása ugyanis meg-

változtatja a közeg törésmutatóját. Amennyiben e törésmutató 

változást detektálni tudjuk akkor a változás mértékéből tudunk 
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következtetni a hőmérsékletváltozásra. A törésmutató változásá-

nak mérésére a Z-típusú Schlieren optikai eljárás kínálkozott. A 

hőmérsékletmező megjelenítésére így egy Z-típusú Schlieren 

mérőrendszer kiépítését és fejlesztését valósítottuk meg. Ennek 

során először a megfelelő mérési környezetet alakítottuk ki, 

majd színszűrőket terveztünk a mérés elvégzéséhez. A színszű-

rős rendszerrel elért eredmények nem hozták az elvárt ered-

ményt, így áttértünk a szürkeárnyalatos rendszerre, amely úgy-

nevezett késélt használ fel a törésmutató változás kimutatására. 

E módszer alkalmazása különböző további fejlesztéseket és ka-

librációt igényelt, amelyeket végrehajtva sikerült a kitűzött célt 

elérnünk, azaz a 10 mm átmérőjű fűtött henger mögött kialakuló 

kétdimenziós áramlásban a hőmérsékletmezőt számszerűen 

megjeleníteni. A Schlieren rendszer sikeres alkalmazását köve-

tően a mérőrendszert kiegészítettük az azonos áramlási területre 

eső sebességmérésre is, amelyhez PIV rendszert alkalmaztunk. 

Külön fejlesztő munkát igényelt a két rendszer időbeli 

szinkronizációjának megoldása. Az összetett fejlesztés eredmé-

nyeként sikerült egyidejű képet kapnunk a henger mögött kiala-

kuló áramlási és hőmérsékletmezőről. Az áramlási mezőt a se-

bességképből általunk írt saját kódú Matlab® rutinokkal előállí-

tott örvénymezővel jellemeztük. Vizsgálataink eredményekép-

pen bizonyítást nyert, hogy a henger felületéről a hőelvonás úgy-

nevezett ,,hőcsomagok'' formájában történik szinkronban az ör-

vényleválással. Erre mutat példát tw=300 °C-os névleges rúdhő-

mérséklet és U=0,3 m/s légáram esetén a 2.2. ábra.  

Harmadik lépésként a Z-típusú Schlieren rendszer továbbfej-

lesztésével párhuzamosan a BOS rendszer fejlesztésével is fog-

lalkoztunk. A kutatásra kutatócsere pályázat keretében a Mag-

deburgi Egyetem Áramlástani Tanszékén adódott lehetőség, 

ahol sikerült megismerkedni a BOS technikával, illetve sziszte-

matikus fejlesztések után a hőmérsékletmezőt megjeleníteni. 

Tevékenységünk eredményeként feltártuk a BOS rendszerben 

rejlő lehetőségeket, illetve korlátokat. 
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2.2 ábra. Hőmérséklet és örvénymező (kék szín=negatív örvények, 

magenta szín=pozitív örvények) U=0,3 m/s, tw=300 °C 

 

Fontos kiemelni, hogy kimutattuk: a BOS rendszer érzékeny-

sége nagymértékben függ az alkalmazott háttérmintázattól és a 

megvilágítás erősségétől és minőségétől. A BOS és PIV rend-

szer szinkronizációjával megteremtettük a sebesség- és hőmér-

sékletmező egyidejű mérésének lehetőségét. A szinkronizáció 

megoldására három - elvében és eszköztárában is - különböző 

módszerrel kísérleteztünk, amelyek rendre:  

 CTA sebességmérés szolgáltatta trigger jel alkalmazása az 

egymást követő PIV és BOS felvételek szinkronizációjára; 

 Speciális vezérlőegységgel egyetlen kamera felhasználásá-

val felváltva készített PIV és BOS felvételek azonos időre 

vonatkozó interpolációjával; 

 Két kamera alkalmazásával valós szinkron felvételek készí-

tése mindkét technikával (PIV-BOS) (2.3. ábra).  

Az alkalmazott módszerek mindegyike számos kiegészítő tevé-

kenységet (kalibráció, validáció, mérésfeldolgozó program ké-

szítése) igényelt.  
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A mérési eredmények helyes értékelésének elősegítésére nume-

rikus szimulációs elemzésekkel kerestünk és kaptunk válaszokat 

a mérések során tapasztalt korlátokra és a hozzájuk tartozó je-

lenségre. 

 
2.3. ábra BOS, PIV és CTA rendszer felépítése 

 

Negyedik lépésként a fűtött rúd kerület menti 

hőmérsékleteloszlását határoztuk meg nagyfelbontású 

termokamerával különböző hengerhőmérsékletek esetén. Az 

irodalomban található nagyszámú mérési és számítási elemzések 

során az eredmények általánosításakor dimenziótlan mérőszá-

mokat definíálnak és adják meg a rájuk vonatkozó összefüggé-

seket. Ezek közül több dimenziótlan mennyiségben közvetve 

vagy közvetlenül szerepel a hőmérséklet is (pl. Reynolds szám, 

Nusselt szám, Strouhal szám). Fűtött henger körüli áramlás jel-

lemzésekor jellemző hőmérsékletként vagy a léghőmérsékletet 

vagy a rúd felületi hőmérsékletét vagy a kettő valamiféle kom-

binációját adják meg. Amikor a henger hőmérséklet is szerepel 

az összefüggésekben azt egyetlen hőmérséklet értékként adják 

meg. Ez igen jó közelítést jelent abban az esetben, amikor a 

,,henger'' átmérője kicsi (1-2 mm átmérőjű elektromos fűtőszál). 
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Amikor azonban a henger átmérője egyre nagyobb, felmerül a 

kérdés, hogy változik-e és, ha igen hogyan az áramlás irányához 

képest a henger kerület menti felületi hőmérséklete. Mivel vizs-

gálatainkat 10 mm átmérőjű fűtött rúddal végeztük, jogos volt a 

feltételezésünk, hogy a felületi hőmérséklet nem egyetlen érték, 

hanem a sebesség irányától függő valamiféle eloszlást mutat. 

Így e kérdéskör mélyebb elemzése érdekében termokamerás mé-

réseket végeztünk az áramlásba helyezett fűtött rúd felületén ki-

alakult hőmérsékleteloszlás meghatározására. Az eredményeink 

alapján egyértelműen igazolódott, hogy a fűtött rúd kerülete 

mentén történő hőmérsékleteloszlás nem egyenletes, hanem a 

sebesség nagyságától függően változik. A változás mértékét és 

fő jellegzetességeit feltártuk különböző névleges rúd hőmérsék-

letek (tw=100 °C – 300 °C) és áramlási sebességek (U=0,28 - 

6,64 m/s) esetén. 

 

3. fejezet 
 

Továbbfejlesztési irányok, lehetőségek 
 

A disszertációban megfogalmazott kutatómunka számos irány-

ban továbbfejleszthető: 

 Szélcsatorna tervezési és alkalmazási tapasztalatainak fel-

használásával egy új, kisebb mérőterű szélcsatorna tervezése 

is felmerül keskenyebb mérési keresztmetszettel (a Schlieren 

technika alkalmazhatósági korlátai miatt, valamint a ponto-

sabb kétdimenziós áramlás biztosításához). 

 Z-típusú Schlieren rendszer esetén a színszűrők/késél to-

vábbi fejlesztésével növelhető a rendszer érzékenysége. 

 BOS rendszer esetén az eredmények pontosságának növe-

lése érdekében az optikai hibák csökkentése, illetve a háttér 

további fejlesztése jöhet szóba. 
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 A fűtött rúd felületi hőmérsékleteloszlása mérésének kiter-

jesztése további hőmérséklet és sebesség, illetve nagyobb 

rúdátmérő esetére. A szélesebb körű mérési adatrendszer 

elemzésének segítségével a felületi hőmérsékletváltozással 

kapcsolatos dimenziótlan mennyiségekre vonatkozó alap-

összefüggések keresése. 

 Új mérési eljárás kifejlesztése síkbeli hőmérsékletmező 

meghatározására. 

  



13 

 

4. fejezet 
 

Új tudományos eredmények 
 

I. Fűtött henger (Ød=10 mm) körül kialakuló kétdi-

menziós (Re<200) áramlás vizsgálatára alkalmas szélcsator-

nát fejlesztettem ki, amelynek kis sebességű (~0,3 m/s) kísér-

leteim számára való alkalmazhatóságát ellenőrző mérések-

kel igazoltam.  
A fejlesztés során elsőként kialakított nyomott rendszerű nyitott 

csatorna tervezéséhez irodalmi adatokat és numerikus szimulá-

ciót használtam fel. E csatorna nagy sebességek esetén (radiális 

ventilátor) kiváló eredményeket mutatott. Kis (~0,3 m/s) sebes-

ség (Re<200) esetén azonban a mérőtérrel azonos tengelyű axi-

ális ventilátor által keltett egyenetlen áramlás nem volt rendez-

hető. Ezért méréseim és újabb numerikus szimulációim alapján 

a szélcsatornát átterveztem úgy, hogy előbb egy elszívó csator-

nával egészítettük ki, majd végezetül teljesen zárt recirkulációs 

csatornává alakítottuk át, ahol az axiális ventilátor a mérőtértől 

távol került elhelyezésre. 
 

A tézishez kapcsolódó publikációim: [FL1, KL2, K2]. 

 

II. Mérésekkel számszerűsítettem és bizonyítottam, 

hogy a fűtött rúd felszínéről a hőelvonás az örvényleválás 

frekvenciájával szinkronban, térben és időben az örvények-

kel együtt hőcsomagok formájában történik, amikor kétdi-

menziós áramlásról (Reeff<200), és kényszer konvekcióról 

van szó Rieff<1.  

A mérések számára kifejlesztettem egy olyan komplex mérő-

rendszert, amely alkalmas szélcsatornában elhelyezett fűtött 

henger (Ød=10 mm) mögött kialakuló hőmérséklet (tw,átlag=100 

°C – 300 °C) és sebességtér szinkron meghatározására (U=0,3 

m/s). Az összeállított mérőrendszer szinkronizált Particle Image 
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Velocimetry (PIV) és Z-típusú Schlieren rendszerből áll. Szisz-

tematikus kísérletsorozattal meghatároztam különböző hőmér-

sékletekre hevített rúd mögött kialakuló örvény- és sebességte-

reket. A mérésből kapott nyers adatrendszer feldolgozására 

egyedi programokat fejlesztettem ki. 
 

A tézishez kapcsolódó publikációim: [FL5, KL1, K1, K3, K4, 

K6, K10, K12, D1]. 

 

III. Különböző komplex mérési eljárások szisztematikus 

fejlesztése eredményeképpen bizonyítottam, hogy a 

Background Oriented Schlieren (BOS) technika alkalmaz-

ható a fűtött rúd (Ød=10 mm) mögötti hőmérsékletmező 

(tw,átlag=100 °C – 300 °C) meghatározására úgy, hogy közben 

a PIV méréstechnika segítségével a sebességtér (U=0,3 m/s) 

és az abból származtatható örvénytér is mérhető marad.  

A BOS és a PIV mérőrendszer közös alkalmazásaként három -- 

alapjában különböző -- mérési eljárást fejlesztettem ki, az eljá-

rások kezelésére és az adatfeldolgozásra speciális számítógépi 

rutinokat állítottam össze. 

Az Ansys Fluent programrendszer alkalmazásával numerikus 

szimulációkat végeztünk, amelynek eredményeit kielemezve 

megállapítottam a BOS rendszer általam alkalmazott mérési 

módszereinek korlátait. 
 

A tézishez kapcsolódó publikációim: [FL2, FL3, FL5, F1, KL1, 

KL3, KL4, K5, K7, K8, K9]. 

 

IV. Hőkamera alkalmazásán alapuló mérési elrendezést 

alakítottam ki, amellyel meghatároztam az áramlásba helye-

zett fűtött henger (Ød=10 mm) felületi 

hőmérsékleteloszlását. A mérések alapján kimutattam, hogy 

különböző légsebesség és rúdfűtés esetén a szabad- és a 

kényszerkonvekció arányának változásával a kerület menti 

hőmérsékleteloszlás jellege és mértéke változik. E változáso-

kat számszerűsítettem. 
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A termokamera szolgáltatta adatrendszer feldolgozására számí-

tási eljárást dolgoztam ki és azt megvalósító számítógépi prog-

ramot állítottam össze. 

Vizsgálataim alapján megállapítottam a henger körüli 

hőmérsékleteloszlás jellegzetességeit U=0,28 - 6,64 m/s sebes-

ség és tw,átlag=100 °C – 300 °C névleges hengerhőmérséklet tar-

tományon. 
 

A tézishez kapcsolódó publikációim: [FL4, F2, KL5, K11]. 
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5. fejezet 
 

New scientific results 
 

I. I developed a wind tunnel for investigating two-di-

mensional (Re<200) flow around a heated circular cylinder 

(Ød=10 mm), carried out experiments, and proved its suita-

bility at low velocities (~0.3 m/s). 

When designing the wind tunnel I began by using the data avail-

able in the literature on blower-type open wind tunnels and by 

carrying out numerical simulations. The wind tunnel produced 

excellent results at high velocities with a radial fan. However, at 

lower velocities (~0.3 m/s for flow at Re<200), the non-uniform 

flow produced by the axial fan – placed on the same axis as the 

test section – could not be made uniform by flow straighteners. 

I therefore carried out experiments and further numerical simu-

lations in order to re-design the tunnel by supplementing it with 

an exhaust duct and finally creating a completely closed-loop 

wind tunnel in which the axial fan was placed further from the 

test section. 
 

My publications related to these results: [FL1, KL2, K2]. 

 

II. Through experiments I proved that the heat transfer 

from the surface of a heated cylinder occurred together – in 

time and space – with the frequency of vortex shedding, in 

the form of heat packages, for two-dimensional flow 

(Reeff<200) and forced convection (Rieff<1).  

For the experiments I developed a complex measuring system 

capable of simultaneously determining the temperature field 

(tw,ave =100 °C–300 °C)  and velocity field (U=0.3 m/s) in the 

wake of a heated cylinder (Ød=10 mm). The measuring appa-

ratus consists of synchronised Particle Image Velocimetry (PIV) 

and Z-type Schlieren systems. With a systematic series of exper-
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iments I was able to determine the vortex and velocity fields be-

hind a cylinder heated to different temperatures. I developed an 

original computer code to process the raw measuring data. 
 

My publications related to these results: [FL5, KL1, K1, K3, K4, 

K6, K10, K12, D1]. 

 

III. As a result of systematic development of various com-

plex measurement procedures, I was able to prove that the 

Background Oriented Schlieren (BOS) technology is suita-

ble for measuring the temperature field (tw,ave=100 °C–300 

°C) in the wake of a heated cylinder (Ød=10 mm) while sim-

ultaneously remaining able to measure the velocity field 

(U=0.3 m/s) and the resulting vorticity field using the PIV 

measuring technology. 

In order to utilise the BOS and PIV together, I worked out three 

different measuring procedures, as well as created the special 

computer codes needed for their handling and data processing. 

We carried out numerical simulations using Ansys Fluent, and 

from analysing the results I was able to establish the limits of the 

BOS system in the measuring system I used. 
 

My publications related to these results: [FL2, FL3, FL5, F1, 

KL1, KL3, KL4, K5, K7, K8, K9]. 

 

IV. I set up an apparatus to include a thermal camera and 

used its data to determine the temperature distribution on 

the surface of a heated cylinder (Ød =10 mm) placed in flow. 

I demonstrated that the features and extent of the surface 

temperature distribution vary depending on changes in the 

ratio of free to forced convection for different flow velocities 

and cylinder temperatures. I quantified these changes. 

I worked out a procedure to calculate the data provided by the 

thermal camera and developed a computer program for this pur-

pose. 
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I determined the main features of surface temperature distribu-

tion within a velocity range of U=0.28 – 6.64 m/s and a cylinder 

temperature range of tw,ave =100 °C–300 °C. 
 

My publications related to these results: [FL4, F2, KL5, K11].   
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Köszönetnyilvánítás 

Az értekezés a Miskolci Egyetem Áramlás- és Hőtechnikai Gé-

pek Intézeti Tanszékén 2008-ban kezdett kutatómunkám ered-

ményeit foglalja össze. A választott kutatási téma alapjait Dr. 

Baranyi László határozta meg, aki a körhenger körüli kis Rey-

nolds-számú áramlás numerikus vizsgálatával foglalkozik. Ez-

úton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Szabó 

Szilárd professzor úrnak, aki a doktori kutatásaim során szakma-

ilag és emberileg is következetesen támogatott. A vezetése, 

iránymutatása és a kapott eredmények alapos kritikája felbecsül-

hetetlen segítséget jelentett a munkám során. A kutatáshoz szük-

séges technikai megvalósítás feltételeit lehetővé tette, illetve le-

hetőséget biztosított arra, hogy részt vegyek a magyar-német ku-

tatócsere programban. Köszönetemet fejezem ki a Magdeburgi 

Egyetem (OVGU) Áramlástani Tanszék (LSS) munkatársainak, 

akik támogatták munkám, kiváltképp Dr. Janiga Gábornak és 

Dr. Bordás Róbertnek a kutatásom során nyújtott segítségükért 

és szervező tevékenységükért. Külön köszönöm Dr. Dominique 

Thévenin professzor úrnak a DAAD-MÖB kutatócsere program 

kapcsán nyújtott támogatását.  

Köszönetemet fejezem ki a tanszék minden munkatársának, akik 

támogatásukkal, biztatásukkal, értékes megjegyzéseikkel hozzá-

járultak a doktori munkám elkészítéséhez. 

Szeretném megköszönni a családomnak azt a kitartást, amellyel 

még a legnehezebb időszakokban is támogattak és biztattak. 

Köszönetemet fejezem ki az OTKA (76085), NKTH-OTKA 

(68207) nemzeti projekteknek és a DAAD-MÖB 24/2007-08 és 

P-MÖB/386 nemzetközi együttműködéseknek a kutatás támo-

gatásért. A kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-

0001 jelű projekt részeként - az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv keretében - az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.  
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