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Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc ünnepén kiemelkedõ oktatási
kulturális tevékenységünk elismeréséül
az Iparmûvészeti Múzeum aulájában
Dr. Sólyom László a Magyar Köztársa-
ság elnöke megbízásából Dr. Hiller Ist-
ván oktatási és kulturális miniszter ki-
tüntetéseket adott át március 14-én.

A Magyar Köztársaság elnöke Dr.
Rudas Imre professzornak, a Budapesti
Mûszaki Fõiskola rektorának, a Magyar
Rektori Konferencia elnökének több évti-
zedes oktatói, tudományos kutatói, tudo-
mányszervezõi, és felsõoktatás vezetõi
tevékenysége elismeréseként a MA-
GYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE kitüntetést adomá-
nyozta.

Dr. Rudas Imre 1972 óta dolgozik a
Budapesti Mûszaki Fõiskola elsõ jogelõd intézményénél,
a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskolán. 1980 és
1983 között az MTA SZTAKI Ipari Robot és Alakfelisme-
rési Osztályán aspiráns, 1992-tõl fõiskolai, 1998-tól egye-
temi tanár.

Pályafutása során számos vezetõi feladatot látott el.
1978-80 között kollégiumigazgató, 1987-tõl 1990-ig az
Informatikai és Szervezési Intézet igazgatója, 1990-
2000 között tanszékvezetõ, 2000-tõl a Matematikai és
Számítástudományi Intézet intézetigazgatója. 2000-
2003 között a BMF általános és tudományos rektorhe-
lyettese, 2003-tól fõiskolai rektor, majd 2006-tól rektor.

Rudas Imre kiemelkedõ iskolateremtõ egyéniség.
Oktatási munkájában úttörõ szerepet vállalt többek
között a robotika bevezetésében és a magyar felsõok-
tatásban elsõk között bevezetett informatika oktatás-
ban. Pályafutása során a matematika, robottechnika,
mesterséges intelligencia alapjai, soft computing,
analízis, diszkrét matematika, valószínûségelmélet
tantárgyak elõadójaként koncepcionálta a tantárgyak
ismeretanyagát.

Rendszeresen vesz részt hazai és külföldi doktori is-
kolák munkájában, három hazai doktori iskola külsõ tag-
ja. Témavezetõként részt vesz a Pannon Egyetem és a

BME doktori képzésében. Dr. Rudas Im-
re nemzetközi konferenciák, szimpóziu-
mok kezdeményezõje és megvalósítója
(INES, ICCC, Magyar Tudósok Nemzet-
közi Szimpóziuma, SAMI, SISY), emellett
több jelentõs nemzetközi konferencia
szervezésében vett részt. Több mint 400
nemzetközi publikációval és több mint
500 citációval büszkélkedhet.

Dr. Rudas Imre vezetõi képességeit
tükrözi több hazai és nemzetközi tudo-
mányos szervezetben betöltött pozíciója
is. Tíz évig elnöke, 2007-tõl tiszteletbeli
elnöke a Magyar Fuzzy Társaságnak,
alapító elnöke az IEEE Chapter of In-
dustrial Electronics and Robotics and
Automation-nak, IEEE Chapter of Neu-
ral Networks-nek és az IEEE Chapter of
Systems, Man, and Cybernetics-nek,

alelnöke az International Fuzzy System Association-
nek, vezetõségi tagja az IEEE Industrial Electronics és
System, Man and Cybernetics Society-nek.

Tudományos eredményei elismeréseként megkapta
a Neumann János- és a Gábor Dénes-díjat, az IEEE
Fellow címet, díszdoktora a Kassai és a Temesvári Mû-
szaki Egyetemnek, megkapta a Szlovák Mesterséges In-
telligencia Társaság Emlékplakettjét. A Magyar Mérnö-
kakadémia alelnöke, tagja a Szerb és Montenegró Mér-
nöktudományok Akadémiának, elnöke az IEEE Hungary
Section-nek.

Prof. Dr. Rudas Imre rektor kitüntetése



Elsõ rektori megbízása során kialakította a stratégiai
tervezés folyamatát, létrehozta a stratégiai alapot, a
PhD ösztöndíj keretet, Az év kutatója, Az év fiatal kuta-
tója díjat, valamint a Hallgatói publikációs díjat. 2007-
ben megalakította – nyolc akadémikus külsõ tag és
nyolc DSc belsõ tag közremûködésével – az intézményi
Doktori Tanácsot. Létrehozta a Közlekedésinformatikai
és Telematikai Egyetemi Tudásközpontot, a fõiskola ön-
álló kutatásszervezési és kutatásmenedzselési egysé-
gét, amely a fõiskola nemzetközileg is jegyzett kutató
közösségeire építve, az ipari partnerekkel együttmûköd-
ve, magas szellemi hozzáadott értéket képviselõ kuta-
tás-fejlesztési projekteket szervez és valósít meg.

Rudas Imre vezetésével a Budapesti Mûszaki Fõis-
kola 2004-tõl az MSZ EN ISO 9001:2000-es szabvány
alapján tanúsított minõségirányítási rendszerrel rendel-
kezik az akkreditált felsõoktatás, a felnõttképzés, a ku-

tatás-fejlesztés és a tudományszervezés mûködési te-
rületen. A fõiskola az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által meghirdetett Felsõoktatási Minõségi Díj pályázaton
2007-ben bronz, majd 2008-ban ezüst fokozatú elisme-
résben részesült.

Dr. Rudas Imre jelentõs szerepet vállal a hazai felsõ-
oktatás irányításában is. 2004-2005 között elnöke a Mû-
szaki Felsõoktatás Rektori Fõigazgatói Kollégiumának,
2005-2006-ban a Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia elnö-
ke. 2006-2008-ban a Magyar Rektori Konferencia társel-
nöki tisztségét töltötte be, 2008-tól a testület elnöke. E
minõségében képviseli a magyar felsõoktatást számos
hazai és nemzetközi testületben, így például tagja az Eu-
ropean University Association Council-nak, a Felsõokta-
tási Kerekasztalnak, a Magyar Bologna Bizottságnak, a
KUTIT-nak.

Dr. Gáti József

Az Európai Egyetemi Szövet-
ség (European University Asso-
ciation, EUA) a felsõoktatási

szektor meghatározó tényezõje Európában. 2001. már-
cius 31-én jött létre Salamancában két jogelõd szerve-
zet – az Európai Egyetemek Szövetsége (CRE), vala-
mint az Európai Rektori Konferencia (CEURC) – egye-
sülésének eredményeként. 46 ország felsõoktatási in-
tézményei számára biztosít egyedülálló teret az együtt-
mûködéshez. Tagjai a felsõoktatásban és kutatásban
aktívan résztvevõ európai felsõoktatási intézmények (a
4200-nál több felsõoktatási intézmény közül mintegy
800), nemzeti rektori szövetségek, valamint más, a fel-
sõoktatáshoz és kutatáshoz kötõdõ szervezetek. 

Az EUA a Bolognai-folyamat hivatalos felsõoktatási
képviselõje, ennek keretében számos munkacsoport-
ban és tanácsadó testületben vesz részt. Az EUA az
Európai Unió tanácsadó testülete a kutatás terén szo-
rosan együttmûködik az OECD-vel, az Európa Ta-
náccsal és az UNESCO-val. Nagymértékben járul hoz-
zá az EU kutatással kapcsolatos elveinek, irányainak
kialakításához.

Az EUA számos olyan tevékenységet folytat, mely
a közös tanuláson és tapasztalatcserén alapul. Ilyen
például az Intézményértékelési Program, worksho-
pok, szemináriumok, munkacsoportok, melyek az
EUA tagok által meghatározott érdeklõdési körökre
összpontosulnak. 

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) honlapján a legfontosabb európai szervezetek

között szerepel az EUA, melynek „a legjelentõsebb és
legelismertebb tevékenysége az erre jelentkezõ európai
egyetemek és fõiskolák minõségértékelése”.

Mindezek miatt a Budapesti Mûszaki Fõiskola ve-
zetése célul tûzte ki azt, hogy teljes jogú egyéni tagjai
legyünk a szövetségnek. 2008 decemberében az
EUA elõírásainak megfelelõen elkészült az a doku-
mentáció, amely alapján megpályázhattuk a tagságot.
Részletes adatokkal és tényekkel kellett alátámaszta-
nunk azt, hogy mind az oktatás, mind a kutatás terüle-
tén eleget teszünk a szigorú követelményeknek. Azt,
hogy olyan európai szintû felsõoktatási intézmény va-
gyunk, amelyben az oktatás és kutatás összhangban
van, és ezek színvonala megfelel a legmagasabb
elvárásoknak is.

2009. március 18-án Prágában ülésezett az EUA
Council, ahol egyhangú döntéssel fõiskolánkat a szö-
vetség teljes jogú egyéni tagjává választotta. Ma-
gyarországról eddig 12 egyetem rendelkezett ugyan-
ezzel a státusszal. Ez az elismerés nagyon fontos
számunkra, hiszen Magyarországról elsõ fõiskola-
ként érdemeltük ki a teljes jogú tagságot. Ezzel arra
is jogot szereztünk, hogy az EUA logóját honlapun-
kon, illetve a hivatalos fõiskolai levélpapírokon szere-
peltessük.

Ezúton szeretném megköszönni minden kollégám-
nak azt az egyéni teljesítményt, amellyel hozzájárult a
közös sikerhez. Ez nagyon fontos lépés a fõ stratégiai
célunk megvalósítása felé vezetõ úton.

Dr. Fodor János
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A Budapesti Mûszaki Fõiskola az Európai Egyetemi Szövetség 
teljes jogú egyéni tagja



A 2004. március 22-e óta rendelkezik a Budapesti Mû-
szaki Fõiskola az MSZ EN ISO 9001:2000-es szabvány
alapján tanúsított minõségirányítási rendszerrel. Az In-
terCert tanúsító szervezete által 2007-ben kiállított okira-
ta szerint a fõiskola az akkreditált felsõoktatás, a fel-
nõttképzés, a kutatás-fejlesztés és a tudományszer-
vezés mûködési területen 2010. március 10-éig tanúsí-
tott, melyet a szervezet auditorai évente ellenõriznek.

Az idei felügyeleti auditra 2009. március 12-13. kö-
zött került sor a fõiskola vezetése, a Minõségirányítási
Központja és az auditálásban érintett kari felelõsök ak-
tív részvételével, melyet belsõ audit és március 2-án a
vezetõségi felülvizsgálat elõzött meg. A kétnapos, há-
rom auditor közremûködésével lebonyolított látogatás
elsõsorban a Rektori Hivatal, a karok, a központok és a
Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudás-
központ tevékenységét érintette. A felügyeleti audit so-
rán az InterCert munkatársai helyszíni látogatást tettek
a kollégiumban is, s számos minõségirányítási folyama-
tot tekintettek át.

A március 13-ai záró megbeszélésen az auditorok
elismerõen szóltak a helyszíni látogatás tapasztalatairól,
a fõiskola tevékenységérõl, a minõségirányítási folyama-

tairól. Megállapították, hogy a „Budapesti Mûszaki Fõis-
kola a 2. felügyeleti audit során igazolta, hogy az ISO
9001:2000 szabványnak megfelelõ menedzsment rend-
szert épített ki és mûködtet. Az érvényességi terület – ak-
kreditált felsõoktatás, felnõttképzés, kutatás-fejlesztés és
tudományszervezés – vonatkozásában a menedzsment
rendszer kiépítése, dokumentálása és bevezetése meg-
felelõ, kielégíti a szabvány valamennyi vonatkozó köve-
telményét. Az audit csoport meggyõzõdött a me-
nedzsment rendszer eredményes mûködésérõl.”

Reha Ilona
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Minõségirányítási felügyeleti audit a BMF-en

Dr. Trent Boggess elõadása a Budapesti
Mûszaki Fõiskolán

Dr. Trent Boggess, a Plymouth-i (USA) állami egyetem
professzora Designing Model T Ford címmel tartott
elõadást a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar vendégeként a Népszínház utcai épület
Galamb József termében március 19-én.

Boggess professzor az egyetem vállalkozástani tan-
székének (Department of Business) vezetõje, de emellett
harminc éve foglalkozik antik Ford autókkal, ezen belül
kiemelten a Ford T-Modellel. Eredményeit rendszeresen

publikálja a Vintage
Ford és a The Model
T Times folyóiratok-
ban, amelyekben ál-
landó rovata is van.

Dr. Trent Boggess
tavaly a BMF által
megrendezett Ford T-
Modell 2008 konferen-
cián járt elõször Ma-
gyarországon. A kar

részére számos értékes, a T-Modellel kapcsolatos kora-
beli és újabb keletû könyvet és brosúrát ajándékozott.

Az elõadás során a termet zsúfolásig megtöltõ, ok-
tatókból, diákokból, külsõ szakemberekbõl álló hallga-
tóság átfogó képet kapott a T-Modell megtervezésé-
nek elõzményeirõl, a tervezés menetérõl, a munka-
megosztásról, a tervezõ csapatról. Fény derült a híres
Piquette Avenue-i titkos kísérleti szobában zajlott
eseményekre. Betekintést nyertünk a tervezés folya-
matába, érdekes részleteket tudhattunk meg arról, mi-
képp öltött végsõ formát a T-Modell. Emellett eddig
kevéssé ismert részletekre is fény derült: hogyan és
mit kellett megváltoztatni a konstrukción az utolsó és
az utolsó utáni pillanatokban is. Részletek tudhatunk
meg a forradalmi újításként itt elõször szereplõ olyan
mûszaki megoldásokról, mint a sebességváltó, a leve-
hetõ hengerfejû motor vagy a lendkerékkel egybekö-
tött gyújtásrendszer. Szó volt a különbözõ prototípu-
sokról és a prototípusokon végzett módosításokról is:
miért kellett például a kormánymûvet jobbról a balol-
dalra áthelyezni? 

Az elõadás külön foglakozott a tervezésben résztve-
võ magyarokkal: a BMF-jogelõdjében végzett Galamb

Nemzetközi és tudományos élet hírei



Józseffel és Balogh Károllyal, valamint a mérnöki tudo-
mányokat a „Duna másik oldalán” elsajátított Farkas Je-
nõvel. Természetesen különös figyelmet kapott Galamb
József, akinek a Ford Múzeum részére 1952-ben sza-
lagra mondott visszaemlékezéseibõl Magyarországon
elõször hallhattunk részleteket. 

Az angol nyelvû elõadás követését Gyurecz György
adjunktus kitûnõ tolmácsolása segítette.

Dr. Horváth Sándor

Élénk Erasmus nemzetközi hetek a BMF-en

Két hét alatt 30 külföldi vendég 12 országból – mozgal-
mas Erasmus idõszak volt a Nemzetközi Képzési
Ügyek Központjában. Február 21-én érkezett egy teljes
hétre Budapestre a Moray College képviseletében a
skóciai Elginbõl Gordon Biggs, a skóciai partner intéz-
mény Erasmus intézményi koordinátora, egyben angol
tanár. A Moray College és a KGK között több éve sike-
res hallgatócsere folyik, ez az elsõ alkalom, hogy oktató
is érkezett. Biggs tanár úr látogatása nagy érdeklõdést
váltott ki, részt vett és elõadást tartott a JFSZK által
szervezett „Tanulj Skóciában” tájékoztató napon, szá-
mos órát tartott, és eljött a fõiskolánkon jelenleg tanuló
külföldi erasmusos hallgatók és az érdeklõdõ magyar
diákok számára szervezett esti rendezvényre, az úgy-
nevezett International Dinner-re. A vacsorára számos
régi diák is eljött, akik korábban Skóciában tanultak. A
látogatás egyik komoly eredménye, hogy a jövõben bõ-
vül a két intézmény Erasmus kapcsolata: rendszeres
oktatócserére kerülhet sor, és kibõvült a Moray College
által fogadandó hallgatók létszáma. 

Március 1-jén érkezett Budapestre az Erasmus okta-
tói csereprogram keretein belül Ulrich Leute professzor
Ulmból, a Hochschule Ulm-tól. Leute professzor két elõ-
adást tartott villamosmérnök hallgatóknak Electromag-
netic Shielding és Electrostatically Sensitive Devices
címmel, valamint az ulmi tanulás lehetõségeirõl tájékoz-
tatta a hallgatókat.

A március 4-ei tájékoztató elõadás már összetett
rendezvény volt – Leute professzoron, illetve Ulmon kí-
vül két másik intézmény részérõl is volt tájékoztató nap.
A hollandiai Hanzehogeschool Groningen-t Marten Wi-
ersma professzor képviselte, a wilhelmshaveni FH
OOW-t pedig hárman is: Jürgen Legler professzor,
Heidrun Ortleb professzorasszony és Andrea Menn, a
wilhelmshaveni fõiskola Nemzetközi Irodájának vezetõ-
je. A holland és német vendégek egy Erasmus nyári
egyetem szervezése miatt érkeztek intézményünkhöz,
de kihasználtuk a lehetõséget, hogy hallgatóinkkal is ta-
lálkozhassanak. A tájékoztatóra számos érdeklõdõ hall-
gató jött el a mobilitásban érdekelt karokról.

Március 5-én nagyszabású projekt-elõkészítõ talál-
kozó megrendezésére került sor, melynek a Nemzetkö-
zi Képzési Ügyek Központja volt a szervezõje. A ren-
dezvényen számos nemzetközi szervezet és felsõokta-
tási intézmény képviselõi vettek részt. A résztvevõ in-
tézmények: ACA (Academic Cooperation Association)
Belgium, DAAD Németország, NUFFIC Hollandia (a
felsõoktatás nemzetközi együttmûködését szervezõ
holland központ), CHE (Center for Higher Education
Development) Németország, Campus France Francia-
ország, a Perspektiwy Poland legyel oktatási alapít-
vány, valamint a berlini Mûszaki Egyetem, a varsói Mû-
egyetem, a Ludwig Maximilians Universität München,
University Zurich, a milánói Sacro Cuore Katolikus
Egyetem, a németországi Eichstätt-Ingolstadt Katolikus
Egyetem és természetesen a BMF. A találkozó célja
egy olyan projekt kidolgozása, amely a különbözõ fel-
sõoktatási intézmények számára egy eszköztárat bizto-
sít, amellyel mindenki maga értékelheti helyzetét a
nemzetköziesedés területén. 

Végül március 6-án egy már hosszú évek óta hagyo-
mányosan Wilhelmshavenben megrendezésre kerülõ
Erasmus nyári egyetem elõkészítõ megbeszélése zajlott
szintén a Nemzetközi Képzési Ügyek Központjának szer-
vezésében. A nyári egyetem témaköre a „Biomedical En-
gineering”. A Kandó Kar orvosi mûszer modulos hallgatói
rendszeresen részt vesznek ezen a kiváló nemzetközi
szakmai továbbképzésen. A résztvevõk a következõ in-
tézményeket képviselték: FH OOW (Wilhelmshaveni Fõ-
iskola), a Temesvári Mûszaki Egyetem, a hollandiai Han-
zehogeschool Groningen, az ankarai Baskent Egyetem,
a Helsinki Metropolia Fõiskola, az írországi Galway Mayo
Institut, a genti Sint-Lieven Katolikus Egyetem, és a BMF
két kara: a nyári egyetemen az informatikai oktatást biz-
tosító NIK, és a hallgatókat felkészítõ KVK. 

A mozgalmas két hét számos hallgatónknak és okta-
tónknak adott lehetõséget a nemzetközi résztvevõkkel
való találkozásra, megbeszélésre, új kapcsolatok terem-
tésére. 

4. oldal BMF HÍRLEVÉL X. évfolyam 4. szám  2009. április



Vendégeink nagyon pozitívan nyilatkoztak a szerve-
zésrõl, a BMF-en látottakról, és reményeink szerint to-
vább terjesztik országaikban a BMF jó hírét. 

Dudás Ferencné

Németországi szakmai tanulmányút

Tizenegy évvel ezelõtt, 1998 õszén szerveztünk elõször
tanulmányi kirándulást Erlangenbe, az orvostechnikai
készülékek fejlesztésben, gyártásban a világon vezetõ
szerepet játszó SIEMENS fellegvárába. Idén májusban
már tizedszer indulunk a gyakorlati tapasztalatok meg-
szerzésére.

A négy napos utunk szakmai programja két napot
vesz igénybe, és célja a SIEMENS erlangeni és
forchheimi telephelyein a korszerû orvostechnikai be-
rendezések gyártástechnológiájának, a logisztika és ve-
zetõi információs rendszer szerepének megismerése,
valamint az oktatási centrum kialakításának, mûszere-
zettségének tanulmányozása. 

A tervezett programokra a SIEMENS szakmai veze-
tõket biztosít, és minden évben a legújabb eredmények-
rõl a bemutatókon kívül elõadásokat is hallhatunk. Így
elsõk között láthattuk az „élõ szervezetben tett utazás”
3D ismertetõ filmjét, illetve az orvosi képfeldolgozás 3D
monitorján egy mellkas csontrendszerének – a monitor
elõtt megjelenõ – valódi térbeli ábrázolását. Bemutató

mérésen is részt vehettünk, pl. a digitális röntgen detek-
torok foszfortároló lemezének lézeres kiolvasó rendsze-
rét tanulmányozhattuk. 

A SIEMENS oktatási centrumában a röntgengene-
rátor, CT (számítógépes tomográfia), a digitális ango-
igráfiás röntgen berendezés, valamint a digitális detek-
torok teljes audiovizuális eszközökkel támogatott el-
méleti és számítógépes on-line gyakorlati oktatást biz-
tosító tantermeiben ismerkedhettünk meg a napjaink-
nak megfelelõ oktatástechnológiával. Itt korábban
többször találkoztunk nálunk végzett hallgatókkal, akik
a hazai Siemens dolgozóiként tanfolyamon vettek
részt. Nagy örömünkre szolgált, hogy öt éve találkoz-
tunk egy 2002-ben végzett hallgatónkkal, aki a hazai
Siemens dolgozója, és kiemelkedõ szakmai hozzáér-
tése alapján egy hónapra Erlangenben helyezték a 24
órás, az egész világra kiterjedõ HotLine szerviz szol-
gálat munkatársaként. 

Az elsõ szakmai napon az erlangeni bemutatóter-
mekben a röntgencsövektõl az MR-berendezésig
(magmágneses rezonanciás képfeldolgozó) a SI-
EMENS teljes gyártmány palettáját láthatjuk, itt a mû-
ködõ készülékek részletes ismertetésére is sor kerül.
A digitális radiográfia diagnosztikai berendezéseinek
megtekintésével igen hasznosan tudjuk szemléltetni
az elméletben hallottakat. Ebben a központi épületben
a több ezer négyzetméteres fejlesztõi munkahelyeket
is meglátogatjuk.

A SIEMENS erlangeni MR gyárában a logisztikailag
támogatott gyártástechnológiát és magának a mágnes-
rendszernek összeszerelését láthatjuk.

A második szakmai napon a SIEMENS forchheimi
radiológiai berendezések gyárában a Digitális Angiográ-
fia, Fluoroszkópia, DynaCT és a SpirálCT, DualCT gyár
logisztikailag támogatott gyártástechnológiáját, gyártó-
sorait és a minõségbiztosítás ellenõrzõ munkahelyeit is-
merhetjük meg. Végül elõadást hallunk a digitális Flat-
Panel Detector technológia témában.

A SIEMENS mindkét szakmai napon vendégül látja
csoportunkat és a szállásunk költségébe is besegít.

Halmi Lászlóné Dr. Formanek Mária
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Márciusok idusa

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen nemzeti ün-
nepünkre idén is a hallgatók mûsorával emlékezett meg
a fõiskola. A Tanáképzõ és Mérnökpedagógiai Köz-
pont diákjai március 12-én megtartott mûsorukban
azonban nemcsak 1848. március 15-ére tekintettek vis-
sza. Ahogy elõadásuk címe (Márciusok idusa) sugallja,
mûsoruk alapvetõen több mint 160 év márciusainak idu-
sát próbálta feleleveníteni. 

A mûsorban külön helyet kaptak az ötven éves év-
forduló eseményei, amikor is Budapest csatatérré válto-
zott: 1898. március 15-én ugyanis az ún. hazafias diák-
ság és a szocialista szervezetek tagjai a szó szoros ér-
telmében is egymásnak feszültek. A békésnek koránt-
sem mondható megemlékezések gyakorlata aztán a 20.
század elején, sõt az I. világháborút követõen is folyta-
tódott. Hivatalos nemzeti ünneppé ugyanakkor csak
1927-ben, Klebelsberg Kuno kultuszminiszter törvényi
elõterjesztése révén vált március 15. 

A fõiskolások mûsorában elhangzottak a 12 pont ak-
tualizált változatai a 30-as évekbõl, az 50-es évek elejé-
rõl, sõt egy keserû gúnnyal átitatott 12 pont is 1957 ele-
jérõl. A mûsorban Bárth János gitározott, Takács Bence
pedig Gyurkovics Tibor Ország címû versét szavalta el
az elõadás végén, amelyet a közönség tapssal köszönt
meg a fõiskolás hallgatóknak.

Pócza Kálmán

Sikeres volt a BMF Állásbörze

A Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete Bánki Donát He-
lyi Bizottságának szervezésében 2009. március 24-én
került megrendezésre a 11. BMF Állásbörze, melynek
célja elsõsorban a hallgatók és leendõ munkáltatóik kö-

zötti személyes kapcsolat megteremtése, a végzõs hall-
gatók elhelyezkedésének segítése.

A Börzét megelõzõ Felkészítõ Napokon a hallgatók-
nak minden évben, így idén is lehetõségük volt külön-
bözõ elõadásokon és tréningeken ismereteket szerezni
az álláskereséssel, önéletrajzírással, állásinterjúkkal
kapcsolatban.

A BMF Állásbörzén Nagy Antal, a Magyar Mérnök-
hallgatók Egyesülete BMF Bánki Donát Helyi Bizottsága
Állásbörzéért felelõs elnökhelyettese köszöntötte a
megjelenteket, majd felkérte Dr. Fodor János tudomá-
nyos és stratégiai rektorhelyettest a rendezvény meg-
nyitására.

Fodor János üdvözlõ beszédében megköszönte a
gazdasági élet szereplõinek, hogy az elmúlt évek tradí-
cióját folytatva elfogadták a meghívást e színvonalas
eseményre. Emlékeztetett arra, hogy ez a börze az el-
múlt évek sikereirõl szól, melyeket a kiállító cégek és a
BMF hallgatói közösen értek el. A rektorhelyettes ki-
hangsúlyozta, hogy az eredmények ezek után sem ma-
radnak el, hiszen a minõségi oktatásban részesülõ, jól
képzett hallgatóink iránt igen nagy az érdeklõdés a
munkaerõpiacon. 

A gazdasági helyzet sajnos a börzére is hatást gya-
korolt, a korábbi éveknél kevesebb vállalat, illetve keve-
sebb álláslehetõség jellemezte az idei évben a kiállítást.
A kiállító cégek között azonban olyan óriások is megta-
lálhatóak voltak, mint a Bosch, az Audi, Morgan Stan-
ley, illetve a Videoton. Pozitív volt viszont, hogy a ko-
rábbi éveknél több vállalat kínált gyakornoki pozíciókat
a végzéstõl már nem messze álló látogatóknak. A bör-
zén összesen 30 kiállító és körülbelül 1000 látogató vett
részt. Túlnyomó részt a BMF-rõl, de az YBL-rõl, a Cor-
vinus Egyetemrõl és a BME-rõl is ellátogattak állást, il-
letve gyakorlati helyet keresõk. 

A résztvevõ vállalatok az idei évben is sikeresnek és
magas színvonalon megrendezettnek találták a BMF Ál-
lásbörzéjét és többen már most jelezték, hogy jövõre és
részt kívánnak venni. 

Sterczl Gábor

Hallgatói konferenciák

Az IAESTE Hungary – Magyar Mérnökhallgatók Egye-
sületének Budapesti Mûszaki Fõiskolán mûködõ Bánki
Donát Helyi Bizottsága a fõiskola hallgatóinak szakmai
fejlõdéséhez két immár hagyománnyá vált és két új
konferenciával járul hozzá 

A tizehét éves múltra visszatekintõ, és minden év-
ben nagy sikert aratott Biztonságtechnikai Mini Konfe-
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rencia és a 3 éves múlttal rendelkezõ Mechatronikai Mi-
ni Konferencia idén a fõiskolán oktatott két új témával, a
Gépészettel és az Informatikával bõvült ki. Ezzel is a
hallgatók szakmai fejlõdését kívánják segíteni és a cé-
geknek lehetõséget adni a hallgatókkal és az intéz-
ménnyel való közvetlenebb kapcsolat kialakítására. Az
Informatikai Mini Konferencia április 7-én a Neumann
János Informatikai Karon, a Mechatronikai Mini Konfe-
rencia április 16-án, a Biztonságtechnikai Mini Konfe-
rencia április 21-én, a Gépész Mini Konferencia pedig
április 23-án lesz a Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Karon.

Minden rendezvényen hat-nyolc cég képviselteti ma-
gát és mutatja be szakterületét. A biztonságtechnika
iránt érdeklõdõk bepillantást nyerhetnek a riasztóberen-
dezések, tûzjelzõ rendszerek, megfigyelõ rendszerek
és élõerõs védelmek rejtelmeibe. Míg a mechatronikai
irányultságúak a robottechnika, az irányítástechnika, és
az elektronika újdonságaival ismerkedhetnek meg. Az
informatika területérõl a szofverfejlesztés és a a mobil-
kommunikáció, illetve az orvostechnika újításairól kap-
hatnak képet a látogatók. A Gépész konferencián pedig
a gyártóberendezések, illetve a tervezõszoftverekkel
kapcsolatban tartanak az elõadó cégek érdekes elõadá-
sokat.

Amennyiben az idei új területek is sikert aratnak a
vállalatok és a hallgatók körében, akkor a szervezõk jö-
võre egy villamosmérnöki témájú konferencia elindítá-
sát is tervezik, ezzel szinte lefedve a BMF oktatási pa-
lettáját.

A rendezvényeket – a fõiskola vezetõségének támo-
gatásával – az IAESTE Hungary Bánki Donát Helyi Bi-
zottsága szervezi.A rendezvényekrõl további információ
április 1-tõl a http://banki.iaeste.hu honlapon található.

Sterczl Gábor

Felsõoktatási Kollégiumok Igazgatóinak
Szakmai Tanácskozása

2009. március 6-án a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kol-
légiuma és a Felsõoktatási Kollégiumok Országos Szö-
vetsége közös szervezésében került sor a Felsõoktatási
Kollégiumok Igazgatóinak Szakmai Tanácskozására a
fõiskola Bánki Donát Kollégiumában. A rendezvényen

közel 40 fõ vett részt a felsõoktatási kollégiumok képvi-
seletében, köztük fõiskolánk kollégiumának népes dele-
gációja (Kálmán Valéria, Szabóné Csík Erzsébet, Tõsér
Magdolna, Boda Attila, Novák János, Visnyei László és
Balogh József).

Novák János FEKOSZ elnök megnyitója és köszön-
tõjét követõen Balogh József köszöntötte a jelenlévõ-
ket, és tartott egy rövid tájékoztatót a várható program-
ról. A szakmai tanácskozás felvezetõ elõadások, majd
azt követõ konzultációk formájában zajlott le.

A konferencia témakörei között a felsõoktatás hely-
zetének elemzése, illetve a jogszabályi környezet válto-
zásainak értelmezése és megvilágítása szerepelt, de
sor került a FEKOSZ aktuális programjainak ismerteté-
sére is.

A találkozó célja az volt, hogy közösen gondolkodva,
a saját tapasztalatokat felhasználva segítsük egymás
munkáját és értelmezzük a jogszabályi háttér változá-
sait. További célként azt tûztük ki, hogy lehetõséget te-
remtsünk az egyéb, de a felsõoktatási kollégiumokat
érintõ kérdések, közös problémák átbeszélésére is.

Dr. Gáti József a gazdasági válság és az OKM
megszorításainak hatására a felsõoktatási intézmé-
nyekben kialakult helyzetrõl, valamint a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló, illetve a Felsõoktatási tör-
vény 2009. január 1-jétõl történt változásáról tartott
elõadást.

Maszlavér Gábor és Balogh József a felsõoktatás-
ban résztvevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fize-
tendõ egyes térítésekrõl szóló jogszabály tervezett vál-
toztatásairól beszélt.

Végezetül Novák János a FEKOSZ 2009. év elsõ
félévének programjait ismertette.

A elõadások után számos kérdés fogalmazódott
meg a résztvevõkben, melyet szakmai konzultáció kere-
tében vitattak meg. A konzultáció során a jogszabályok
értelmezésérõl, annak gyakorlati végrehajtásáról, illetve
az intézményi szabályzatalkotási folyamatokról is szó
esett.

A szervezõk tervei szerint a találkozó számos témá-
ban hasznos információkkal szolgált a résztvevõknek. A
találkozó beváltotta a hozzáfûzött reményeket, hiszen
mindenki információkkal gazdagodva térhetett haza sa-
ját felsõoktatási intézményébe.

Balogh József 
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A Technológia Könyvtárát bemutató két részes
sorozat elsõ száma összefoglalta az alaku-
lás körülményeit és az intézmény fejlõdé-
sét egészen a századfordulót követõ
évekig. Gaul Károly kir. tanácsos, igaz-
gató szerkesztésében 1913-ban meg-
jelent „A Magyar Királyi Technológiai
Iparmúzeum alapításának, fejlõdésének
és mûködésének története” címû könyv
több kimutatással szemlélteti a könyvtár
mûködését. E szerint az 1886/87 alapítási
évben az összes könyvállomány 1511 kötet volt,
1912/13-ra elérte a 21.630 darabot. A látogatók száma
1889-ben 347 fõt tett ki, amely 1913-ra 13.217-ra emel-
kedett, s a kiadott könyvek száma 11.213 volt. Ez utób-
biból a „tanári kar által használt könyvek száma 4253”.
A beszámoló megállapítja, hogy „a mûszaki tudomá-
nyok minden ága a könyvtárban képviselve van. Ezek
közül a különbözõ iparok technológiájára, elektrotechni-
kára, gépészetre, építészetre, chémiára, fizikára, mat-
hematikára, közgazdasági ismeretekre vonatkozó stb.
legújabb mûvek állanak a közönség rendelkezésére.”

Hegedûs Károly 1914-ben a következõket írta jelen-
tésében: „Ez az intézet ebbõl a már ósdivá lett szûk
épületbõl kinõtt és kifejlõdött, nagy utcai forgalom foly-
tán környéke is annyira állandóan zajossá lett, hogy ez
az épület napi 8-10 órai tanításnak – ami benne folyik –
céljaira tovább nem alkalmas”, a két gyorsan bõvülõ in-
tézmény – a Magyar Királyi Állami Felsõ Ipariskola
és a Technológiai Iparmúzeum – számára az átépíté-
sek ellenére az épület szûknek bizonyult.

Az elsõ világháború kitörése miatt azonban új épület
felépítésére nem nyílt lehetõség. 1923-24-ben az épüle-
tegyüttes Népszínház utcai frontja második emelettel
bõvült. A József körúti szárny elsõ emeletére került a
könyvtár, annak olvasóterme a bejárat fölötti öt nagy
ablak mögött helyezkedett el.

A I. világháborút követõen az Iparmúzeumot össze-
vonták budafoki Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet-
tel, majd a Lõfegyvervizsgáló Próbaállomást is hozzá-
csatolták és létrejött s a Magyar Királyi Technológia
és Anyagvizsgáló Intézet. A Technológiai Iparmúzeum
Könyvtára a budafoki intézet 6000 kötetes könyvtárával
bõvült. 

A kibõvült könyvtárba új és immár fõállású könyvtá-
ros került Káplány Géza személyében, akinek irányítá-
sával a Technológiai Könyvtár korszerû, országos

szakkönyvtárrá vált. Magyarországon harmadik
könyvtárként bevezette az egyetemes tize-

des osztályozás (ETO) rendszerét, elsõ-
ként a mûszaki irodalmat gyûjtõ könyv-
tárak között. A látogatók növekvõ
számát jellemzi, hogy míg 1923-ban
naponta átlagosan 17 olvasó kereste
föl a könyvtárat, addig 1930-ban már

82. A könyvtár szolgáltatásait igénybe
vevõ olvasók egynegyede mérnök, közel

hetede egyéb mûszaki szakember, s több
mint egyötöde szakmunkás, illetve kisiparos volt.

A világgazdasági válság hatására a kormány csök-
kentette az anyagvizsgáló intézet költségvetését. Káp-
lány Géza megszervezte a Technológiai Könyvtár Ba-
rátainak Egyesületét, melynek tagjai erkölcsi és anya-
gi támogatásukkal segítették az állománygyarapítást.
Az egyesület jelentette meg a Mûszaki Bibliográfiai

Egy és negyed évszázados a Technológia Könyvtára

A BMF Hírlevél 2009. évi számainak mellékletei áttekintést adnak az 1879-ben alapított elsõ jogelõd, a
Magyar Királyi Állami Közép Ipartanoda alapítása óta eltelt 130 év intézményi eseményeirõl.
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Közleményeket is, országszerte
népszerûsítve a könyvtár könyveit és
folyóiratait.

Ebben az idõben bontakozott ki az
a törekvés, hogy a könyvtárat orszá-
gos intézménnyé fejlesszék, s megte-
remtsék a hazai mûszaki dokumentá-
ciós gyûjteményt. Ekkor már a világ
mintegy 35.000 mûszaki és termé-
szettudományos folyóiratában évente másfél millió cikk,
további 30.000 könyv és 200.000 szabadalmi leírás je-
lent meg. 1938-ban – csatlakozva a hágai nemzetközi
dokumentációs szövetséghez – megalakult a Magyar
Ipari Dokumentáció Elõkészítõ Bizottsága, hogy elõse-
gítse egy „országos jellegû ipari adat- és forráskutató
központ” felállítását a Technológiai Könyvtár keretében. 

A II. világháborút követõen 1948-ban Káplány tervet
dolgozott ki a könyvtár önállósítására Országos Mûsza-
ki Könyvtár néven, amelyre azonban nem kerül sor,
mert a fordulat évének átszervezései a könyvtárat is

érintették. 1949-ben a Technológiai
Könyvtárat (Központi Technológia
Könyvtár, KTK lett a neve) az idõköz-
ben megalakult Mûszaki Dokumentá-
ciós Központhoz MüDK) kapcsolták,
de az egyesítés csak formai volt. Et-
tõl kezdte meg a Központi Techno-
lógia Könyvtár saját fiókkönyvtári
hálózatát kiépíteni. A fejlõdés ered-

ményeképpen az intézmény a megjelenõ mûszaki sza-
kirodalomból köteles példányokat kapott. Állományába
került a hazai szabadalmi leírások gyûjteménye, továb-
bá megkapta az országban készült fordítások másola-
tát. 1952-ben az intézmény elnevezését Országos Mû-
szaki Könyvtárrá változtatják.

1958-ban – a könyvtár fennállásának 75. évforduló-
ján – új helyére, a Múzeum utcába költözött, s 1982. ja-
nuár 1-tõl az OMFB elnökének 102/1981. sz. határoza-
ta értelmében az intézmény neve Országos Mûszaki In-
formációs Központ és Könyvtár (OMIKK) lett.

1994. március 29-én az OMFB elnöke kiadta az
OMIKK alapdokumentumát, majd az 1997. évi CXL. tör-
vény a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intéz-
ményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmû-
velõdésrõl szóló 3. melléklete az OMIKK-ot országos
szakkönyvtárként nevesíti. 1999. október 27-én a gaz-
dasági miniszter kiadta az OMIKK új alapító okiratát.

2000. január 1-jétõl az OMIKK felügyeleti szerve az
oktatási miniszter lett, aki 2000. december 14-én aláírta
az OMIKK alapító okiratának módosítását. 2001-ben az
Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár a
BME Könyvtár és Tájékoztatási Központtal fuzionált, s
BME OMIKK néven végzi tevékenységét.

Dr. Gáti József

Az intézmény történetét, s a hazai oktatásban betöltött szerepét „130 év az iparoktatás szolgálatában"
emlékkiállítás mutatja be a Bécsi úti aulában, melynek ünnepélyes megnyitására 

2009. szeptember 1-jén kerül sor.
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