
Jól ismert, hogy tavaly december 23-án a Parlament el-
fogadta az új felsõoktatási törvényt. A törvény egyaránt
jelentõs változásokat hozott az egyetemek, az oktatók,
a diákok és a most egyetemre jelentkezõk életében, ter-
veiben, elképzeléseiben. Az új jogszabály átalakította a
felsõoktatás finanszírozási formáit is. A felvett hallgatók
a jövõben három kategóriába kerülhetnek: teljes állami
ösztöndíj esetén a teljes költséget, részösztöndíj ese-
tén pedig a képzés 50 százalékát az állam állja, az ön-
költséges hallgatóknak viszont a teljes képzési költsé-
get meg kell térítenie, melyhez igénybe vehetik a „Diák-
hitel II” konstrukciót.

Az új feltételek mellett országosan összesen 33.927
fõ kerülhet be teljes állami ösztöndíjjal alapképzési és
osztatlan egységes képzésre, részbeni támogatással pe-
dig 15.550 hallgató kezdheti meg tanulmányait.

A létszámkeret felosztása során az ország jövõje
szempontjából is kulcsfontosságú képzésekre, a termé-
szettudományos, illetve az informatikai és mûszaki te-
rületekre helyezték a hangsúlyt.

A fenitek tükrében a most felsõoktatási alapképzés-
re jelentkezõknek érdemes ismételten átgondolniuk
életük egyik legfontosabb döntését, és a felvételi je-
lentkezésrõl – számos szempont mellett – az egyéni, il-
letve családi teherbíró képességeket is figyelembe véve
megfontolt döntést hozniuk. Az Óbudai Egyetem ehhez
kíván segítséget nyújtani az alábbi adatokkal.

A teljes állami ösztöndíjban részesülõ hallgatói keret-
számok – tehát az, hogy egy intézményben hányan ta-
nulhatnak teljes állami költségtérítés mellett – azt mutat-

ják, hogy az Óbudai Egyetem az országban a hatodik
legtöbb teljes állami ösztöndíjas hallgatót képezheti:
szeptembertõl összesen 1940 elsõéves hallgatónk teljes
állami támogatással tanulhat egyetemünkön. Másként fo-
galmazva az Óbudai Egyetem a teljes állami ösztöndíjjal
támogatott hallgatók számát tekintve az ország hatodik
legnagyobb egyeteme lesz 2012 szeptemberétõl.

A rész-ösztöndíjban részesülõ hallgatók keret-
számának megoszlása szintén kedvezõ az Óbudai
Egyetemen: az országban a második legtöbb rész-
ösztöndíjas hallgatót képezhetjük szeptembertõl. Az
teljes állami ösztöndíjas létszám szempontjából hat leg-
nagyobb intézményt tekintve pedig a második legtöbb,
összesen 1970 részleges állami ösztöndíjban részesülõ
hallgatónk lehet.

Ha a teljes és részleges állami ösztöndíjban része-
sülõ hallgatók számát országosan összevetjük, az derül
ki, hogy az Óbudai Egyetem a negyedik legtöbb tel-
jes mértékben vagy részlegesen államilag támoga-
tott hallgatót üdvözölheti az idén a szeptemberi tanév-
nyitón.

Mindezek a számok azt jelentik, hogy az Óbudai
Egyetemen az alapképzésre jelentkezõ leendõ hall-
gatóink nagyon jó eséllyel kaphatnak teljes vagy
részleges állami ösztöndíjat. Jövõbeni diákjaink így a
modern infrastruktúra kényelmét és elõnyeit élvezve,
felkészült és elismert oktatóktól a legkorszerûbb és leg-
magasabb szintû ismerteket és tudást sajátíthatják el –
a kivételesen kedvezõ pénzügyi-finanszírozási feltéte-
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Tanuljon az Óbudai Egyetemen teljes, vagy részleges állami
ösztöndíjjal!

Felsõoktatási Alapképzésben  teljes
intézmény támogatásban 

részesülõk létszáma, fõ 

1. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

3410

2. Budapesti Mûszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

2730

3. Debreceni Egyetem 2660 

4. Szegedi Tudományegyetem 2495  

5. Pécsi Tudományegyetem 2300 

6. ÓBUDAI EGYETEM 1940

Felsõoktatási Alapképzésben rész-
intézmény leges támogatásban 

részesülõk létszáma, fõ 

1. Budapesti Mûszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

2725

2. ÓBUDAI EGYETEM 1970

3. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem

1400

4. Debreceni Egyetem 1350

5. Szegedi Tudományegyetem 1235

6. Pécsi Tudományegyetem 1125



A Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 19-én a
Szépmûvészeti Múzeum-
ban tartott ünnepségen a
nemzeti erõforrás minisz-
ter a magyar felsõoktatás
területén dolgozó iskolate-
remtõ, nemzetközi elis-
mertségû munkája elisme-
réséül Szent-Györgyi Al-
bert-díjat adományozott
Dr. Tóth Mihály, az Óbudai Egyetem professor emeri-
tusa, a Kodolányi János Fõiskola fenntartója, a Székes-
fehérvár Megyei Jogú Város Önálló Fõiskolai Közalapít-
vány kuratóriumának elnöke számára. A magas elisme-
rést Halász János, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
parlamenti államtitkára adta át.

Dr. Tóth Mihály 1994-98 között, nyugdíjba vonulásáig a
Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola fõigazgatója volt. Elõtte,
1989-95-ig az Alba Regia Egyetemi Központ jogelõdjének,
a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola székesfehérvári Szá-
mítógéptechnikai Intézetének igazgatói tisztét töltötte be.

Annak ellenére, hogy nem Székesfehérváron szüle-
tett, közismert a város iránti szeretete és elkötelezettsé-
ge. Aktívan vesz részt a város tudományos és kulturális
életében, különösen a szívén viseli a regionális felsõok-
tatás fejlesztésének ügyét.

lek mellett. Bízunk a felvételizõk tájékozott, megfontolt
és felelõs döntésében. Egy sikeres pályafutás szilárd
alapjainak lerakásához az Óbudai Egyetem most rend-
kívül kedvezõ lehetõséget kínál.

Az Óbudai Egyetem büszke arra, hogy az országban
a negyedik legtöbb (teljes vagy részleges) állami ösz-
töndíjas hallgatót képezheti. Egyúttal tisztában van a
nagy létszámú állami (rész)ösztöndíjas hallgató képzé-
sével járó felelõsséggel és eddigi eredményeire, hazai
és nemzetközi elismertségére alapozva magabiztosan
vállalja azt. 

Az Óbudai Egyetem a jövõben is elkötelezett ma-
rad a legmagasabb színvonalú oktatási, kutatási és
innovációs tevékenység mellett, s ezt követõen is ar-
ra vállalkozik, hogy a hallgatók számára a munkaerõ-

piac igényei által is meghatározott, a 21. század
munkaerõpiacán is jól hasznosítható tudást közvetít-
sen. Hisszük, hogy ez az adófizetõk, az ország egé-
szének érdeke.
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Dr. Tóth Mihály Szent-Györgyi Albert-díjas

Felsõoktatási Alapképzésben  teljes és
intézmény részleges támogatásban 

részesülõk létszáma, fõ 

1. Budapesti Mûszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

5455

2. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem

4810

3. Debreceni Egyetem 4010

4. ÓBUDAI EGYETEM 3910

5. Szegedi Tudományegyetem 3730

6. Pécsi Tudományegyetem 3425



A Magyar Tudomány Ünnepe 2011. rendezvénysoroza-
tának keretében a Magyar Tudományos Akadémia Ter-
mészetes Polimerek Munkabizottsága, az Óbudai
Egyetem Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmér-
nöki Kar Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézete és
a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület Papíripari
Szakosztálya közös szervezésében 2011. december 1-
én került megrendezésre a már nagy hagyományokkal
rendelkezõ Fiatal Diplomások Fóruma. A rendezvény
levezetõ elnöke Szõke András volt.

Dr. Koltai László intézetigazgató helyettes köszön-
tötte a megjelent elõadókat, hallgatókat és ipari szak-
embereket, majd Dr. Patkó István dékán megnyitó be-
széde hangzott el, aki hangsúlyozta, hogy fontos, hogy
a szakmai felsõoktatásban frissen végzett mérnökök és
a doktori képzésben résztvevõ fiatal kutatók az ipar és
a szaktudományok képviselõi elõtt is ismertethessék
munkájukat, széles körben számolhassanak be mûsza-
ki és tudományos eredményeikrõl. 

Bandi Éva, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudomá-
nyi Tanszékén végzett kutatásokat Csiszár Emília és
Fekete Erika közremûködésével. A darálás hatása a
len szerkezetére és tulajdonságaira címû elõadásából
megtudhattuk, hogy a háncsrostok közé tartozó lent a
hagyományos textil- és ruházati-ipari felhasználás mel-
lett az utóbbi idõben gyakran alkalmazzák mint töltõ- és
erõsítõanyagot polimer kompozitokban.

Szabó Orsolya Erzsébet is a BME Fizikai Kémia és
Anyagtudományi Tanszékérõl érkezett, tudományos
munkatársa Csiszár Emília volt. Enzimes textiltechnoló-
giai folyamatok hatékonyságnövelése kisfrekvenciás ult-
rahang alkalmazásával címû elõadásukban kifejtették,
hogy a vegyszeres textiltechnológiai folyamatok kiváltá-
sának egyik potenciális lehetõsége az enzimkatalizált
reakciók alkalmazása. 

Szabó Anita Magdolna, a BME Gép- és Termékter-
vezés Tanszék doktorandusza Koltai Lászlóval és Fo-

dor Lóránttal közös kutatási munkáját ismertette Kar-
tontartalmú italcsomagolások újrahasznosításának le-
hetõsége mechanikai- és hõenergiával címû elõadásá-
ban.

Gálai Márton és Szentgyörgyvölgyi Rozália az
RKK Médiatechnológiai és Könnyûipari Inté-
zetében az ofszet lakkok rezisztenciáját vizs-
gálták. 

Mészáros Ádám, Borbély Ákos és
Szentgyörgyvölgyi Rozália a mûanyag nyo-
mathordozókkal foglalkoztak vizsgálataik so-
rán. Munkájuk célja a mûanyag nyomathordo-
zók elektrofotográfiai technológiával történõ
nyomtathatóságának vizsgálata volt.

Svraka Angéla Speciális doboztervezés a
Chemi Pack Bt.-nél címû elõadásában hang-
súlyozta, hogy napjainkban elõtérbe került az

egészséges életmódra való törekvés, melynek köszön-
hetõen a tisztálkodásukra is jobban odafigyelnek az
emberek. Ennek a gondolatnak a jegyében egy általá-
nosan használt termék tervezését mutatta be az elõ-
adás. 

Orot Dénes és Baksay Miklósné Egyutas PET ki-
szerelésû Naturaqua termék palacksúly csökkentése cí-
mû elõadása a PET palackgyártás területét érintõ
anyagmegtakarítást ismertette egy konkrét projekt kap-
csán. 

Az elõadásokat követõen a résztvevõk jó hangulatú,
kötetlen beszélgetés formájában cserélhették ki gondo-
lataikat.

A rendezvény szervezõbizottsága: Dr. Csiszár Emí-
lia egyetemi docens, MTA Természetes Polimerek
Munkabizottság, Dr. Koltai László, egyetemi docens
Óbudai Egyetem RKK MKI, Szõke András, MTESZ
PNYME Papíripari Szakosztály.
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Fiatal Diplomások Fóruma 2011 
az RKK Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézetben



2012. január 20-án a Gépipari Tudományos Egyesület
Hegesztési Szakosztálya és az Óbudai Egyetem közös
szervezésében nagy sikerrel került lebonyolításra a
„Felrakó hegesztõ anyagok új jelölési rendszere, a
felrakott réteg tulajdonságai” címû ankét. A szakmai
rendezvény abba a sorozatba illeszkedik be, melyet Dr.
Rittinger János, a Szakosztály tiszteletbeli elnöke, a
Gépipari Tudományos Egyesület korábbi elnöke indított
el „mesterkurzusként”.

Dr. Gáti József kancellár, a Hegesztési Szakosztály
elnöke köszöntõ szavait követõen Dr. Rittinger János
ismertette a tanácskozás célját és a programot. Fehér-
vári Attila az IIW II. Bizottság magyar delegátusa a fel-
rakó hegesztõ anyagok jelölési rendszerét szemléltette
az MSZ EN 14700 szabvány megjelenéséig. Fehérvári
Gábor a BÖHLER Kereskedelmi Kft., Orosz Csaba az
ESAB Magyarország Kft., míg Virág Balázs az AIR LI-

QUIDE cég felrakó hegesztési választékát és azok tulaj-
donságait mutatta be.

Rövid szünetet követõen Rolek Alfréd, a BÖHLER
Kereskedelmi Kft. munkatársa a cég fémszóró anyagvá-
lasztékát, valamint a fémszóró bázis mûködését ismer-
tette szemléletes filmillusztrációval. A felrakott rétegek
vizsgálati módszereibe, a vizsgálati eredmények értéke-
lésébe Dr. Rittinger János adott betekintést. Az anké-
tot „Deformáció és mechanikai feszültség mérése Lé-

zer-Sólyomszem/H HOLO-kamerával digitális holografi-
kus interferometriai elven” címû elõadás zárta, melyet
Gyímesi Ferenc, a BME Fizika Tanszék Holográfia
Csoport munkatársa ismertetett.

A szervezõ Hegesztési Szakosztály és az Óbudai
Egyetem 2012-ben további öt mesterkurzust rendez,
melynek programja a GTE honlapján (http://www.gte-
portal.eu) megtekinthetõ.
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Felrakó hegesztõ ankét az Óbudai Egyetemen

2006-ban indította útjára a Tempus Közalapítvány a
„Hoppá” disszeminációs füzeteket. A kiadvány célja,
hogy felhívja a figyelmet az Európai Unió oktatással,
képzéssel kapcsolatos irányzataira, programjaira, pá-
lyázattípusaira. A „Hoppá” az elemzéseken túl különbö-
zõ sikertörténetek bemutatásával is segíti az intézmé-
nyeket a nemzetköziesítés folyamatában. 

Az Óbudai Egyetem büszke arra, hogy többször sze-
repelt a különbözõ „Hoppá” füzetekben, legutoljára az
úgynevezett Intenzív Programok bemutatásakor. 

Az Erasmus szóról szinte mindenki leginkább a mo-
bilitási programra gondol. Az Intenzív Program (IP) az
Erasmus egyik alprogramja, a felsõoktatási intézmé-
nyek közötti projektalapú nemzetközi együttmûködést

támogatja, nemzetközi kurzusok tervezésére és lebo-
nyolítására nyújt lehetõséget. 

A pályázati forma kiemelten olyan kurzusokat támo-
gat, melyeket nem, vagy nagyon kis mértékben oktat-
nak az egyetemeken, fõiskolákon. Az oktatási nyelv ál-
talában angol, legalább három partner felsõoktatási in-
tézmény kell egy program létrehozásához. Egy program
általában két-három hétig tart. Ez alatt az idõ alatt az
oktatók és a hallgatók olyan témákat dolgoznak fel,
amelyek valamilyen szempontból érdekesek, újak,
olyan kérdéseket vizsgálnak, melyekhez a különbözõ
szakterületrõl érkezõ intézmények újszerû és eltérõ
szempontból tudnak szakmailag hozzájárulni. Az Óbu-
dai Egyetem, illetve elõdintézményei már számos inten-

Hoppá!



zív programot szerveztek, vagy vettek részt rajtuk. Je-
len kiadványban csak az utóbbi évek eredményei sze-
repelnek. 

A „Hoppá” kiadványban az Óbudai Egyetem több-
ször is szerepel: a hazai koordinálású programok közül
a Dr. Kokas Lívia által koordinált „Európai digitális
nyomtatott média” két helyen is, a projektmenedzsment
és disszeminációs tevékenység szekcióban. Az „Etikus,
környezettudatos és profitorientált gondolkodás az üzle-
ti életben” címû projekt finn koordinálású, hazai koordi-
nátora Dr. Medve András, míg a német koordinációjú

„Emberközpontú megközelítés az orvosbiológiai mérnö-
ki tudományban” címû projekt hazai koordinátora Du-
dás Mária. Elõbbire most februárban utaznak hallgató-
ink és oktatóink Finnországba, utóbbin évek óta vesz-
nek részt intézményünk hallgatói és egy oktató.

Az egyetemünkkel kapcsolatos „Hoppá” füzetek, va-
lamint az intenzív programok rövid bemutatása megta-
lálhatók egyetemünk Erasmus honlapján, az „Eredmé-
nyeink” menüpont alatt: http://erasmus.uni-obu-
da.hu/hu/intenziv-programok.

Dudás Ferencné
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SAMI 2012

Az Óbudai Egyetem idei elsõ nemzetközi rendezvényét
január 26-28. között tartotta alkalmazott gépi intelligen-
cia és informatika témában a Kassa melletti Ránkfürdõn
(Herl’any) 10th IEEE Jubileumi International Symposium
on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI
2012) néven. A konferenciát a szervezõk Baltazár Fran-
kovic emlékének ajánlják.

Már szinte hagyománynak számít, hogy az éves ren-
dezvénynaptár elsõ eleme a Kassai Mûszaki Egyetem,
az Óbudai Egyetem, a Szlovák Tudományos Akadémia,
az IEEE Hungary Section és a Magyar Fuzzy Társaság
közös szervezésében létrejövõ SAMI konferencia. Nagy
jelentõsége és felbecsülhetetlen értéke abban rejlik,
hogy míg korábban csupán a magyar-szlovák kapcsola-
tokra épült, s helyi szintre korlátozódott, mostanra már
nemzetközivé terjeszkedett, s az IEEE magyar tagozata
támogatásával IEEE által jegyzett konferenciává vált,
valamint a benyújtott cikkek az Xplore adatbázisba ke-
rülnek, ezáltal nagymértékben megnõ a publikációk ér-
téke, elérhetõsége, kereshetõsége.

A tizedik születésnapját ünneplõ International
Symposium on Applied Machine Intelligence and In-

formatics (SAMI 2012) konferenciát Fodor János, az
Óbudai egyetem általános és tudományos rektorhelyet-
tese, a konferencia elnöke és az MFT elnöke nyitotta
meg köszöntõjével, majd a résztvevõket a Kassai Mû-
szaki Egyetem rektora, Anton Cizmár üdvözölte.

Nemzetközi konferenciákon szokássá vált a bekül-
dött cikkek, elõadások és szerzõk országok szerinti
megoszlásáról statisztikát készíteni, s azt a megnyitó
ünnepségen ismertetni. A SAMI 2012 ebbõl a szem-
pontból is rangos esemény. 17 országból (többek között
Japán, Brazília, Kanada, Irán) 120 cikket nyújtottak be,
ebbõl 93 került be a konferencia kiadványába. A konfe-
rencia neves plenáris elõadója az Iwate Prefectural
Egyetemrõl (Japán) Hamido Fujita „Fuzzy Reasoning
Prospective on Decision Making in Medical Diagnosis of
VDS” címmel tartott elõadást.

Három különszekció is gazdagította a programot,
Horváth László és Madarász László az Óbudai Egye-
tem és a Kassai Mûszaki Egyetem doktori iskoláinak
közös szervezésében az informatika intelligens alkal-
mazásai elnevezésû szekciója tíz elõadást tartalmazott;
Dusan Simsík a Kassai Mûszaki Egyetemrõl a minket
körülvevõ intelligencia témakörben szervezett egy szek-
ciót; valamint az MTA SZTAKI résztvevõi Baranyi Péter
vezetésével a kognitív infokommunikáció területét mu-
tatták be elõadásaikban.

Nagy érdeklõdésre tartott számot az MTA SZTAKI
Kognitív Informatikai Csoport demonstrációja, a Virtuális
Kollaborációs Aréna (VirCA). A szoftver rendszer célja,
hogy lehetõvé tegye az emberi felhasználó számára,
hogy interakcióba lépjen és kollaboráljon távoli, valós
robotokkal és más intelligens ágensekkel a virtuális vilá-
gon keresztül. A rendszer integrálja a virtuális környezet
által kínált lehetõségeket, a kognitív infokommunikációs
csatornák információsûrûségét a 3D látást is ide értve,
valamint lehetõséget teremt a mesterséges intelligencia
sebességének és pontosságának, valamint a magas

Nemzetközi és tudományos élet hírei
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szintû emberi intelligenciának az integrálására robot
rendszerekben.

A rendezvény szakmai sikere és tudományos érté-
ke mellett szomorú aktualitás késztette a jelenlevõket
emlékezésre, mégpedig a szimpózium állandó részt-
vevõje, a mindig aktív, energikus, fáradhatatlan Bal-
tazár Frankovic professzorra való emlékezésre, aki
2008 óta már sajnos nem örvendeztetett meg minket
örök optimizmusával, s szeretett verseivel. Tiszteleté-
re a Magyar Fuzzy Társaság és a Budapesti Mûszaki
Fõiskola Frankovic Boldizsár-díjat alapított, amelyet
az évente megrendezésre kerülõ SAMI szimpóziumon
a 35 év alatti fiatal résztvevõk közül a legjobb cikk és
elõadás szerzõje kap meg. Idén Vladimír Gaspar, a
Kassai Mûszaki Egyetem doktorandusza vehette át a
díjat.

Az idei jubileumi rendezvényt színesítette, s egyben
alkalmat adott az eltelt tíz évre való visszatekintésre a
SAMI fotópályázat meghirdetése, amelyre számos jobb-
nál jobb pályázati anyag érkezett, így a zsûrinek nem
volt könnyû dolga a színvonalas fotók közül választani.
Tudományos kategóriában Gáti József, közösségi élet
kategóriában Reha Ilona, természetkép kategóriában
pedig Kádár Péter fényképe lett a díjazott. Az összes
beküldött fotó kiállításra kerül az Óbudai Egyetem aulá-
jában.

A háromnapos rendezvény szakmai és tudományos
értéke, valamint kapcsolatépítési és közösségformáló
hatása vitathatatlan, a résztvevõk pozitív visszajelzései
mind megerõsítésként szolgálnak.

A teljes konferenciaanyagot az IEEE szabványnak
megfelelõ CD proceedings tartalmazza.

A rendezvénnyel kapcsolatos minden információ a
honlapon található: http://conf.uni-obuda.hu/sami2012

A konferenciasorozat 11. SAMI megrendezésére
2013. január 31-február 2. között ismét Herl’any-ban ke-
rül sor, a cikkeket 2012. október 31-ig kell beküldeni.

Szakál Anikó

Elsõ nemzetközi hegesztõmérnökök az
Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem Anyagtudományi és Gyártástech-
nológiai Intézete a 2011-es sikeres auditot követõen
nemzetközi hegesztõmérnök (IWE) képzést indított,
melynek során a jelentkezõknél figyelembe vette a
nemzetközi hegesztõtechnológus (IWT) képzéssel ko-
rábban teljesített tanulmányi idõt.

A képzésen az IWT diplomával már rendelkezõ és
az IWE bemeneteli feltételeknek megfelelõ szakembe-
rek vehettek részt. A szakképesítõ vizsga során a jelöl-
tek írásbeli feleletválogatós vizsgán vettek részt a „He-
gesztési eljárások és berendezések”, az „Anyagok és
viselkedésük a hegesztés során”, a „Méretezés és ter-
vezés”, valamint a „Gyártás és gyártástervezés” fõtan-
tárgyakból. Az írásbelit szóbeli vizsga követte. A 2012.
január 10-12-ei megmérettetésen 56 hallgató tett sike-
res vizsgát, és vette át a nemzetközi és európai he-
gesztõmérnöki oklevelet.
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Az Óbudai Egyetem a világ „legzöldebb”
egyetemei között

Az indonéziai Universitas Indonesia 2011 decemberé-
ben ismét közzétette a világ „legzöldebb” egyetemeinek
listáját. A listára azok a felsõoktatási intézmények kerül-
hetnek fel, amelyek mûködésük során érvényesítik a
fenntartható fejlõdés, a környezettudatos intézménymû-
ködtetés szempontjait. 

A listát, amelynek célja a figyelem felhívása a kör-
nyezetvédelem, a klímaváltozás, a modern energia- és
vízgazdálkodás fontosságára, 2011-ben második alka-
lommal állította össze az indonéz egyetem. Az egyete-
münk három másik magyarországi egyetemmel együtt
helyet kapott a folyamatosan bõvülõ listán.

Az értékelés során a lista készítõi olyan paramétere-
ket vettek figyelembe, mint az intézmény elhelyezkedé-
se, a zöld területek nagysága, a zöld célokat érvényesí-
tõ egyetemi menedzsment-módszerek elterjedtsége,
valamint a hatékony energia- és vízfelhasználás, vala-
mint hulladékgazdálkodás alkalmazása az egyes intéz-
ményeknél. Az Universitas Indonesia munkatársai bíz-
nak benne, hogy az elkövetkezõ években újabb intéz-
mények is felkerülnek a listára.

Az Óbudai Egyetem büszke arra, hogy 2011-ben a
világ legzöldebb egyetemei közé tartozott, s a jövõben
is a fenntartható fejlõdés, a környezetvédelem ügye
mellett elkötelezetten tevékenykedik.

Sikeres nyílt nap az AREK-ben

Nagy érdeklõdés övezte az Alba Regia Egyetemi Köz-
pontban 2012. január 18-án megtartott nyílt napot,
amelynek megszervezésében és lebonyolításában az
SZHÖK is tevékenyen részt vett.

A rendezvényen megjelent több mint 150 látogatót –
diákot és szülõt – Dr. Györök György fõigazgató kö-
szöntötte, aki tájékoztatást adott a felsõoktatásban vár-
ható változásokról, az Óbudai Egyetemrõl, az egyes ka-
rokon mûvelt tudományterületekrõl. Részletesebben
szólt az Alba Regia Egyetemi Központról, annak regio-
nális szerepérõl, az itt oktatott mérnök informatikus, vil-
lamosmérnök és a mûszaki menedzser szakokon vég-
zett hallgatók kiemelkedõ munkaerõ-piaci elhelyezkedé-
si lehetõségérõl.

Ezután a szakfelelõs oktatók ismertették az egyes
szakok képzési célját, jellegzetességeit, a megszerez-

hetõ kompetenciákat. Szó esett a sportolás, a nyelvta-
nulás és a nemzetközi részképzés lehetõségeirõl. Az
Alba Regia Tudományos Diákkör tehetséggondozási
programjában résztvevõ hallgatók által igényesen
összeállított projekt bemutató nagy tetszést aratott.

Az SZHÖK színes prezentációval kísért elõadást tar-
tott a hallgatói életrõl. A közönség által feltett kérdések
a Gólyatáborra, a kollégiumi szálláslehetõségre vonat-
koztak.

Az aulában a hallgatók várták az érettségi elõtt álló
diákokat egyetemi életképek vetítésével, logikai és szá-
mítógépes játékokkal. A látogatók betekinthettek a mû-
szeres és számítógépes laboratóriumokba, megnézhet-
ték a jól felszerelt könyvtárat.

Hírek röviden



A kitöltött kérdõívek szerint a legtöbb érdeklõdõ a
Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintéz-
ményébõl, a gróf Széchenyi István Mûszaki Szakközép-
iskolából és a Kodolányi János Középiskolából érkezett.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Szekszárdról, Várpalo-
táról és Bonyhádról is többen meglátogatták központun-
kat a nyílt napon. A legtöbben a mérnök informatikus és
a mûszaki menedzser képzést jelölték be érdeklõdésük
tárgyaként, majd a villamosmérnöki és az informatikai
mérnökasszisztens szak következett.

Székesfehérváron elõször, az Alba Plaza egyik köz-
ponti helyén kiállított, gyönyörûen restaurált Ford A-mo-
dell jó hírverést jelentett az egyetemnek. Az autóval
kapcsolatosan szervezett „AREK Ford A-modell” kvíz
eredményhirdetésére is a nyílt napon került sor. Azok-
kal a nyertesekkel, akik a helyszínen nem tudták átven-
ni ajándékukat, e-mailben vesszük fel a kapcsolatot.

Reméljük, mindenki pozitív élménnyel távozott az
AREK-bõl, ahol jól érezte magát, és szeptembertõl
egyetemünk polgáraként köszönthetjük a nyílt napon
megjelenteket!

Szente Gábor 

Ford A-modell Székesfehérváron

Az Óbudai Egyetem elõdei értékeinek felkutatását, meg-
õrzését, neves tanárai, ismertté vált tanulói bemutatását
nemes és fontos feladatának tekinti. Galamb Józsefnek,
az elsõ Ford modellek tervezõjének munkásságát
szemlélteti a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Karon a nevét viselõ elõadóterem. 

Emlékét õrzik a Hallgatói Önkormányzat közremûkö-
désével évente megrendezésre kerülõ Hagyományõrzõ
kupák, s azok a hazai és nemzetközi konferenciák, me-
lyeken az egyetem oktatói és hallgatói ismertetik a fõ-
konstruktõr szakmai és emberi tevékenységét, az újabb
kutatási eredményeket. A Galamb József Emlékszobá-
ban került elhelyezésre egy 1922-es gyártású T-modell,
míg az A-modell az egyetem Bécsi úti központi épület

aulájában szemlélhetõ meg. Mindkettõt a kar munkatár-
sai és hallgatói áldozatos, precíz és szakszerû munká-
val restauráltak.

Az 1928-as gyártású Ford A-modell az egyetem Al-
ba Regia Egyetemi Központja szervezésében néhány
napra Székesfehérvárra költözött az Alba Plaza üzlet-
központba, hogy a régió lakossága is megtekinthesse
ezt a csodálatosan felújított veterán autót.

„Tájak, fények, mintázatok” kiállítás

Az Óbudai Egyetem Bécsi út 96/b. szám alatti épületé-
nek aulájában január 23-án nyílt meg Dr. Kisfaludy
Márta egyetemi docens, intézetigazgató „Tájak, fé-
nyek, mintázatok” címû fotókiállítása. Az alkotó vallo-
mása a kiállításon bemutatott képeirõl:

„Több évtizede járom a Káli-medence csodálatos tá-
jait, falvait és mindannyiszor lenyûgöz az a különleges
világ, mely ott fogad.

A dimbes-dombos vidék, a természetvédelmi terüle-
tek féltett kincsei, a kõtengerek, a gondosan mûvelt
szõlõ-, gyümölcsültetvények, a hosszan elnyúló gabo-
na- és napraforgóföldek minden év- és napszakban
más-más arcukat mutatják. Ezt a sokoldalú és folyama-
tosan változó látványt gazdagítják a medencét körülöle-
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lõ kis falvak jellegzetes házai, portái, a kifogyhatatlan
lelkesedéssel ápolt virágok és a népes, a városban la-
kók számára érdekes állatvilág.

Több száz fotó közül válogattam ki a kiállításon be-
mutatásra kerülõ fotókat a teljesség igénye nélkül. Szí-
nekkel, formákkal, textúrákkal, mintázatokkal foglalkozó
mûvészként sajátos összeállítást készítettem, a távlati
nézetektõl egészen a közeli struktúrákig.

Képzeljék hozzá a természet tiszta illatát és mélysé-
gesen megnyugtató csöndjét!”

Az Óbudai Zöld Szabadegyetem 
programterve

Az Óbudai Egyetem kezdeményezése
nyomán Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata és az egyetem között – Prof.
Dr. Rudas Imre, az intézmény rek-
tora és Bús Balázs polgármester
által aláírásával – környezetvédel-

mi együttmûködési megállapodás
jött létre, melynek keretében megalapításra került az
Óbudai Zöld Szabadegyetem. A szabadegyetem fóku-
szában a közvélemény tájékoztatása, a fenntarthatóság
és az energiafelhasználás áll. Havi egy alkalommal
olyan témák kerülnek elõadásra, melyek a környezettu-
datos energiatermelés és felhasználás elõmozdítását
segítik elõ.

Az Óbudai Zöld Szabadegyetem 2012 tavaszi
programterve:

• Energiatakarékosság
2012. február 16., csütörtök 17-19 óra 

• A vízellátás
2012. március 13., kedd 17-19 óra 

• Az energiatanúsítvány
2012. április 19., csütörtök 17-19 óra 

• Megújuló energia laboratóriumok az Óbudai
Egyetemen
2012. május 24., csütörtök 17-19 óra 
Helyszín: Budapest, Bécsi út 96/b., F09 elõadó

Búcsúzunk Dr. Pomázi Lajostól
1934–2012

Mély megrendüléssel érte-
sültünk a szomorú hírrõl,
hogy kollégánk és barátunk,
Dr. Pomázi Lajos professor
emeritus, egyetemi magán-
tanár 2012. január 22-én sú-
lyos betegség után, életének
78. évében elhunyt.

Dr. Pomázi Lajos 1934.
június 26-án Nyíregyházán
született. A Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen
1957-ben szerzett kitüntetéses gépészmérnöki okleve-
let. Ipari gyakorlatot követõen 1965-ben „Sub Auspiciis
Rei Publicae Popularis dr. techn” kitüntetéses mûszaki
doktorrá avatták, 1962-65-ig a Moszkvai Energetikai In-
tézet Gépek Dinamikája és Szilárdságtana Tanszéken
ösztöndíjas aspiráns, 1966-ban a mûszaki tudományok
kandidátusa tudományos fokozatot szerzett.

1966-tól a Budapesti Mûszaki Egyetem Mûszaki Me-
chanikai Tanszékének adjunktusa, 1968-2006 között egye-
temi docens (minisztériumi és fõiskolai fõállásai alatt má-
sodállású). 1968-78 között a Mûvelõdésügyi Minisztérium
Felsõoktatási Fõosztályán a gépészmérnök képzés refe-
rense, 1971-tõl a Felsõoktatáspolitikai Fõosztály Tudo-
mányszervezési és Számítástechnikai Csoport vezetõje,
1977-tõl minisztériumi fõtanácsos osztályvezetõként tevé-
kenykedett. A hazai számítástechnikai oktatás bevezeté-
sének minisztériumi irányításában, a felsõoktatásban és
tudományszervezésben betöltött szerepe kiemelkedõ volt.

1984 és 1990 között fõigazgatóként irányította a Bánki
Donát Mûszaki Fõiskolát, vezetõi megbízását követõen a
fõiskolán, illetve a jogutód karon a mûszaki mechanika
tantárgycsoport tárgyfelelõseként és elõadójaként magyar
és angol nyelven szinte az utolsó pillanatig oktatott. Kuta-
tási területe a konstrukciósan anizotrop kemény és tranz-
verzálisan lágy rétegû aszimmetrikus felépítésû és terhe-
lésû szendvics-típusú réteges lemezek rezgése és stabili-
tása témakörre terjedt ki. 17 iparági és OTKA kutatás ve-
zetõje volt. Rendszeresen publikált, 29 szakmai-tudomá-
nyos, 16 felsõoktatási, illetve tudománypolitikai tanulmány
szerzõje. Országos és nemzetközi konferenciákon tartott
elõadásainak, referátumainak száma 30.

Vendégkutatói és oktatói tevékenységét számos ta-
nulmányút jellemzi. 1977-ben IREX ösztöndíjjal 6 hóna-
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pot töltött a Stanford University Division of Applied Me-
chanics vendégkutatójaként. 1990-ben elõadókörúton
vett részt japán egyetemeken a Japan Cultural Associa-
tion ösztöndíjával, 1992-93 között a Stanford University
Structures and Composites Laboratóriumában Fulbright
ösztöndíjjal 12 hónapot töltött vendégkutatóként. 

Színvonalas oktatói munkáját, kiemelkedõ kutatói és
oktatásszervezési tevékenységét számos kitüntetéssel is-
merték el: Felsõoktatási Tanulmányi Érdemérem (1961),
Kiváló Dolgozó (1962, MOM), Kiváló Ifjú Mérnök (1962),
Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1975), Ifjúságért Érdem-
érem (1976), Munka Érdemrend ezüst fokozata (1978),
Bánki Donát Emlékérem (1994, Bánki Donát Gépipari Mû-
szaki Fõiskola), Életmû díj (2004, Neumann János Számí-
tógéptudományi Társaság), Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje (2004). Oktatói és szakmai munkájá-
nak elismeréséül a BME Mûszaki Mechanikai Tanszék
egyetemi magántanári kitüntetõ címét vehette át. A kitün-
tetések mellett számára mindig fontosabb volt kollégáinak
és hallgatóinak elismerése, szeretete.

Számos tudományos szervezet tagja volt. Így ta-
nácskozási jogú tagja az MTA Matematikai és Fizikai
Tudományok Osztályának, a Mûszaki Tudományok
Osztályának. Tagja a Mûszaki Mechanikai Szakbizott-
ságnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudomá-
nyos Testületnek, TMB Gépészeti Kohászati Szakbi-
zottságának, majd a szakbizottság titkára. Tagja volt a
GTE elnökségének, a Központi Tudományos Bizottság-
nak, a Központi Konstrukciós Szakosztálynak, tevé-
kenykedett a Neumann János Számítógéptudományi
Társaság elnökségében, az Oktatási Bizottságban,
majd alelnök és választmányi tag volt. 

Gyászolják munkatársai és az a sok-sok tanítvá-
nya, akik tõle nem csak a mechanikát, hanem mérnö-
ki gondolkodást, munkaszeretet és emberséget is ta-
nultak.

Kedves Lajos! Isten veled, nyugodj békében, emlé-
kezni fogunk Rád!

Dr. Horváth Sándor, Dr. Gáti József

Közel 400 fõ a Neumann János Informatikai
Kar nyílt napján

Óriási volt az érdeklõdés a Neumann János Informatikai
Kar február 1-én megrendezett nyílt napján.

A Neumann Kar a felvételizõket jelen beiskolázási
idõszakban másodszor fogadta nyílt napjával. A nyílt
napon a Kar több lehetõséget is kínált a diákok számá-
ra arra, hogy megismerjék képzési struktúráját, fejlesz-
téseiket, a jelen felvételi sajátosságait. 

Az érdeklõdõk egy része izgalmas vetélkedõben mu-
tathatta meg informatikai tudását és ezzel egy idõben

megismerkedhetett az épülettel. Az érdekes feladatok
elvégzését, és a legkiválóbb csapat tudását a Kar aján-
dékkal is honorálta.

Azon érdeklõdõk, akik a hagyományos módon sze-
rettek volna megismerkedni a Karral, betekinthettek a
hallgatói-, oktatói kutatómunkákba, meglátogathatták a
legérdekesebb laborokat, és az SAP és HP szakembe-
rei segítségével azt is megtudhatták, hogy hová helyez-

kedhetnek el, illetve mivel fognak foglalkozni, ha a Neu-
mann Karon folytatják és fejezik be tanulmányaikat.

Képzési költségek az Óbudai Egyetemen

A Kormány által január 4-én elfogadta a felsõoktatás-
ba felvehetõk létszámkeretét, valamint képzési terüle-
tenként az önköltség összegét, melynek figyelembe
vételével egyes felsõoktatási intézmények határozták
meg szakonként és képzési formánként az önköltsé-
gek összegét.

A kormányrendelet szerint minden jelentkezõ felvételt
nyerhet, amennyiben pontszáma eléri vagy meghaladja a
240 pontot. A legjobb tudású hallgatók képzését az állam
ösztöndíjjal vagy részösztöndíjjal támogatja. A többiek
igénybe vehetik az állami kamattámogatással létesített
diákhitel II-t, amely fedezi a képzésük költségeit.

Az Óbudai Egyetemen az egyes szakok képzési
költségeit a táblázatok tartalmazzák.
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