OTDK nevezések -Kar: Informatikai Kar -Szekció: Informatika Tudományi:
Cím

Szerző(k)

Nemlineáris optimalizálási problémák párhuzamos megoldása grafikus processzorok felhasználásával
Nagypontosságú rekonstrukciós környezet pontkövető algoritmusok összehasonlítására
R-fa alapú tér-idő indexelési technikák

Sipos Ágoston
Pusztai Zoltán
Harazin
Orsolya
Szabó Bence
János
Lukács Dániel
Poór Artúr
Kuti Mátyás
Béla
Gregorics
Balázs
Szalay Richárd

Erlang szoftverek hierarchiájának elemzése
Erlang állapotgépek modell alapú transzformációja UML-re
Szemantikus lekérdezőnyelv RefactorErl-hez
Erlang viselkedések elemzése
Szöveges diagram leíró nyelv és elrendező algoritmus
Symbol Clustering : Resolving ambiguous symbol references in the context of large-scale C/C++
projects based on linkage information
Masszívan párhuzamos architektúrák generatív programozása
Modelltranszformálás szoftverminőségi mutatók alapján
Távolságfüggvényekkel definiált felületek interaktív megjelenítése
Bimodális kereszt-annotáció alkalmazása beszélő felismerésre
B-spline approximációk optimalizálása alappontok variálásával
Szimbolikus számítások a sygnm komputeralgebra-rendszerrel

Leitereg
András
Borbély Zsófia
Ambrus Tamás
Bálint Csaba
Dobreff András
Fekete Andrea
Márta
Krutki Tamás

OTDK nevezések-Kar: Informatikai Kar-Szekció: Fizika, Földtudományok és Matematika:
Cím

Szerző(k)

Az Ipoly torkolatvidékének földrajzi nevei

Mezei Gáspár Attila

Gerecsei csuszamlásveszélyes lejtők lokalizálása tapasztalati változók alapján

Gerzsenyi Dávid

OTDK nevezések-Kar: Állam- és Jogtudományi Kar-Szekció: Társadalomtudományi:
Cím

Szerző(k)

A politikai perszonalizációja Magyarországon

Szedlák Bálint

A 2015-ös migrációs válság hatása a nyugat-európai országok
pártrendszerére

Varga Vivien

A kétpólusú kormányzati koordináció Magyarországon

Szőke Máté Károly

A kurd nemzetépítés folyamata Irakban és Szíriában

Polák Anikó

Politika a Bibliában: Uralom és kormányzás

Császár Péter

Pártok a modern demokráciákban – A politikai rendszerek
változásainak hatásai a politikai pártokra

Papházi Viktor

A kognitív tudás szerepe a politikai vezetésben

Ella Orsolya

A spanyolországi munkanélküliség a gazdasági válság tükrében

Tőkés Fruzsina

„Ez nem modell, hanem bánat.” Az érpataki modell elemzése
politika- és társadalomelméleti keretben

Kovács Beáta

A politikai barátság fogalma, története és relevanciája

Molnár Ferenc

OTDK nevezések-Kar: Állam- és Jogtudományi Kar-Szekció: Had- és Rendészettudományi:
Cím

Szerző(k)

Az új generációs számítógépes bűnözés - különös tekintettel Harmati Barbara
az online fekete piacok világára
A sportot övező erőszakos szurkolói magatartások
rendészeti szempontú megközelítése és kezelése

Hajlik Gábor

A gyermekbarát büntető igazságszolgáltatás érvényesülése,
különös tekintettel a gyermek büntetőeljárásban betöltött
pozíciójára

Málics Veronika

OTDK nevezések-Kar: Állam- és Jogtudományi Kar-Szekció: Állam- és Jogtudományi:
Cím

Szerző(k)

Az atipikus munkaviszonyok táérsadalmi és munkaerő-piaci
vonatkozásai a munkáltatók és a munkavállalók
szemszögéből Különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre
A hivatali vesztegetés, a befolyással üzérkedés és a befolyás
vásárlása láncolatának dogmatikája, avagy miért is nem
boldogít a pénz.
A közösségi finanszírozás magánjogi aspektusai

Schöffer Barbara Fruzsina

Ártatlan terhelt elítéléséhez vezető bírói tévedések okai,
különös tekintettel a személyi bizonyítékok téves
értékelésére
A beruházásvédelmi jog és az uniós jog kapcsolata

Bordács Bálint

Káros adóverseny elleni küzdelem az OECD és az EU égisze
alatt
A rongálás motivációs és szituatív tényezőinek kvalitatív
vizsgálata fiatalkorúaknál
A felhő alapú szolgáltatások szerzői jogi megítélése

Pszilosz Regina

A közigazgatási szerződés jelene és jövője

Varga Yvett

Az európai versenyhatóságok amicus curiae szerepe a
magánjogi jogérvényesítésben
Erodálható-e az emberi méltóság? Az emberi méltósághoz
való jog büntetőjogi vizsgálata.
A magyar zsidóság emancipációja és identitáskeresése a
hosszú XIX. században
Egy kitüntetett alapjog jövője - a békés gyülekezéshez való
jog érvényesülésének vélelme
Az országos népszavazás jogintézménye az alkotmányos
követelmények mérlegén

Kiss Barnabás

Szabó Zsolt

Sárhegyi István

Budai Péter

Garai Nikoletta
Bartkó Viktor

Deák Milán
Gál Fanni
Kiripolszky Michaela
Tóth Áron

A Nemzetek Szövetségének nagy kísérlete: A kisebbségi
jogok védelme és a nemzetközi jog legitimitása a két
világháború között
Kezeld a hasonlót hasonlóan, a különbözőt
különbözőképpen! - a fogyatékosság különböző
megközelítései
Tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok a
jog és közgazdaságtan tükrében
A nyitott és zárt büntetés-végrehajtási modellek, valamint a
nyitott intézetek alkalmazhatóságának lehetőségei
Magyarországon
A welfare rights movement és az Egyesült Államok
Legfelsőbb Bíróságának szociális jogokkal kapcsolatos
esetjoga
Az öngyilkosságban közreműködés büntetőjogi megítélése.

Fábián Áron

Keretbe zárt szabadság - a Kormány szervezetalakítási
szabadságának alkotmányos korlátai az általános hatáskörű
területi államigazgatási szervek vonatkozásában
Befektetésvédelem és emberi jogok

Cseh Kristóf Balázs

A környezetvédelem és az energiajog kapcsolata, különös
tekintettel a napenergiára, mint megújuló energiaforrásra
Kibertámadások az erőszak, önvédelem és betudhatóság
tükrében
Itthon-otthon? A jogellenesen elvitt gyermekek
visszavitelével kapcsolatos eljárás nehézségei
Alkotmányos következetlenség - az alkotmányos
követelmény szerepe és ellentmondásai az
alkotmánybírósági gyakorlatban
A szövetkezetek szabályozási tendenciáiról a
fenntarthatóságra figyelemmel
Kapcsolattartás mint a reintegráció eszköze a magyar
büntetés-végrehajtási intézetekben
Sértetti részvétel a büntetőeljárásban az Európai Unió jogára
figyelemmel
Ember és dolog a polgári jogban

Matos Lilla

Őrült beszéd, de van benne rendszer? A
kényszergyógykezelés patológiája a hazai szabályozás és a
nemzetközi tapasztalatok tükrében
A viselkedésalapú jog és közgazdaságtan és a
nyugdíjrendszer viselkedésalapú megközelítése
Az alkotmányos stabilitást biztosító jogtechnikai megoldások
- nemzetközi kitekintés és hazai lehetőségek
Kossuth, a bukott monarcha vagy a „respublica” őre?

Gula Krisztina Petra

A tulajdonjog-fenntartás kérdése a római jogban

Szécsényi Gergely

Utolsó csepp a pohárban - avagy a határon átnyúló víztartó
rétegek nemzetközi jogi helyzete

Bazánth Barbara
Mordivoglia Clio

Gyürü Laura

Perge László
Rigó István Tamás

Matyasovszky-Németh Márton

Bitó Dorottya

Orosz Dzsenifer

Posgay Márk
Bojtos Dorina
Burján Evelin

Rideg Gergely
Pollok Zsófia Csenge
Budai Mihály Egon
Vigh Márta

Ványa Bertalan Dávid
Havasi Márta Eszter
Sziládi Péter Sándor

Működik-e a végzés definíció a Pp.-ben?

Romsics Richárd

Az actio rerum amotarum problematikája a római jogban

Deák Péter

Megerősítés: se több, se kevesebb - A Kormány
népszavazás-kezdeményezési jogosultságának rendeltetése,
korlátai és a népszavazáshoz való jog alapjogi vonatkozásai
A parlamenti nyilvánosság hazai és nemzetközi tükörben

Mráz Attila Gergely

Balogh Annamária

