
Az Óbudai Egyetemen november 5-én Dr. Gáti József
kancellár köszöntõjével kezdõdött a Magyar Tudomány
Ünnepéhez kapcsolódó egyetemi programsorozat. A
rendezvénysorozattal az egyetem célja, hogy népszerû-
sítse a tudományos kutatómunkát, bemutassa eredmé-
nyeit, továbbá mindenki számára közérthetõvé tegye a
kutatás és az oktatás összhangjának jelentõségét.

Az ünnepség elnökségében foglalt helyet Dr. Lengyel
Györgyi, az Emberi Erõforrások Minisztériumának köz-
igazgatási államtitkára, Dr. Czitán Gábor, a TÜV Rhei-
land InterCert Kft. vezérigazgatója, az egyetem Gazda-
sági Tanácsának elnöke, Dr. Rudas Imre professzor,
az Óbudai Egyetem rektora.

Rudas Imre hazai és külföldi vendégeket köszöntõ
szavait követõen bemutatásra került a hazai innovatív
alkotók – így Neumann János, Pulitzer József, Bíró László,
Rubik Ernõ, Galamb József, Anisits Ferenc és társai –
hallhatatlan munkáit bemutató angol nyelvû film.

Rudas professzor a „Hungarians in History of Scien-
ce” címû prezentációjával állított emléket a nemzetközi
élet jelentõs tudományos személyiségeinek, nemzetünk
kiemelkedõ tudósainak, Nobel-díjas alkotóinknak. Is-
mertette a Magyar Tudomány Ünnepérõl szóló 2003.
évi XCIII. törvényt, majd az ez évi „Felfedezõ tudo-
mány” témakörhöz kapcsolódva idézte az MTA honlap-
ját: „Idén a tudomány azon felismerései és felfedezé-
sei mutatkoznak meg, amelyek eredetien újat, az
emberi tudást bõvítõ eredményeket hoznak…”

Majd így folytatta: „Amit láttunk, amit a tudománytör-
ténetbõl tudunk, annak alapján nyugodtan állíthatom,
van mire büszkék lennünk. A magyarok meghatározó

szerepet játszottak a felfedezõ tudományban. A magyar
talentum, a magyar tehetség nemzetközi szinten magas-
ra értékelt, tudósainkról, eredményeikrõl az egész világ
elismerõen beszél… A mai alkalommal emlékezzünk
meg Rácz tanár úrról a fasori gimnázium méltán világhí-
rû matematika tanáráról. Az apropót az is adta, hogy 
tanévnyitó ünnepségünkön Honorary Professor-i címet
kapott Keith Heipel professzor, a Kanadai Tudományos
Akadémia megválasztott elnöke, aki azért jött egy nap-
pal korábban, hogy a fasori gimnáziumot meglátogassa,
és tisztelegjen Rácz tanár úr, Neumann János, Wigner
Jenõ és Harsányi János tanárának emléke elõtt.”

Rudas Imre megnyitó szavait a következõkkel zárta:
„A Magyar Tudomány Ünnepe arra is alkalmat teremt,
hogy az ünnepségsorozat részeként szervezett tudo-
mányos rendezvényeinken hazai és nemzetközi közeg-
ben eredményeink megmérettessenek. Örömmel jelen-
tem be, hogy november 23-ával, az Egyetem Napjával
bezárólag nyolc tudományos konferenciára kerül sor,
lefedve az egyetem teljes kutatási tevékenységét. Ezt
egészíti ki a Tudományos Diákköri Konferencia, amely
a hallgatói kiválóság, a hallgatói eredmények bemutatá-
sának színhelye. Bízom benne, hogy a rendezvények
sikere tovább erõsíti egyetemünk hazai és nemzetközi
megítélését, a megnyitó utáni tiszteletbeli doktori ava-
tással pedig a tudományos élet újabb három kiemelke-
dõ képviselõje fémjelzi egyetemünket.”

Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár üdvözlõ
szavait szintén visszaemlékezéssel kezdte: „Gróf Széchenyi
István életmûvének emlékezete minden magyar ember
számára ismert, híres szavai azonban a mai napon nyer-
tek valódi értelmet: „Nekem itt szavam nincs. Nem va-
gyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok;
és feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse,
mely avval segítse elõ honosaink magyar nevelését.
Jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá.”
1825. november 3-án ezen szavakkal ajánlotta fel birto-
kainak egy évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapí-
tására a legnagyobb magyar, amellyel lehetõvé tette a
késõbbi Magyar Tudományos Akadémia létrehozását.”

Napjainkhoz kapcsolódva az államtitkár asszony a
következõket fogalmazta meg: „Az Óbudai Egyetem kül-
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detésnyilatkozatának központi gondolata „Pro Scientia et
Futuro”, azaz a tudományért és jövõért munkálkodni biz-
ton szavatolva, hogy a magyar tudománynak nem csak
dicsõ múltja volt és jelene van, hanem reményteli jövõje
is, amelyért minden érdekelt kész tenni és nem fél áldo-
zatot hozni. Önök egy új generáció, egy új korszak leté-
teményesei. Nagy elõdök nyomdokain járnak, követhetik
útjukat a megismerés és a szellem végtelen birodalmá-
ban. Ám dönthetnek úgy is, hogy „elhagyják a biztos ki-
kötõt” és kimerészkednek hajójukkal a nyílt vízre. Tudják
jól, „nagy dolgok akkor születtek, ha bátrak voltak, akik
mertek”. Kísérletezzenek, vegyenek és vállaljanak részt
alapkutatásokban, hogy publikációikkal az emberiség tu-
dományos ismeretanyaga bõvülhessen és az elért ered-
mények által – elõre nem látható módon – hazájuk, Ma-
gyarország és világ javát szolgálhassák.”

Dr. Lengyel Györgyi ünnepi köszöntõjét az alábbi
gondolatokkal zárta: „Nem csak Szentágothait ünnepli a
világ 2012-ben, Szent-Györgyi Albert emlékév is az idei.
Márciusban 80 éve, hogy Szent-Györgyi Albert bejelen-
tette: „megtaláltuk a C-vitamint”. Ezt és Szent-Györgyi
75 éve elnyert Nobel-díját ünnepelte hazánk másik ran-
gos egyeteme, a Szegedi Tudomány Egyetem március
22-25. közötti nemzetközi konferenciáján, amelyre ki-
lenc ma elõ Nobel-díjas tudóst hívtak vendégül. Szent-
Györgyi életmûve is méltán példázza, aki magyarorszá-
gi kutatásaival érdemelte ki a legrangosabb tudomá-
nyos elismerést, a Nobel-díjat – hogy Magyarországon
végzett kutató munkával a tudományos világ élvonalába
lehet kerülni. Vegyenek most példát és nézzenek azokra
a tudósokra, akiknek a mai napon egyetemük „Doctor
Honoris Causa” kitüntetõ címet adományoz: Bejczy Antal,
Oussama Khatib és Ralf Wilde.”

Az ünnepi megnyitó alkalmat adott a Szenátus által
alapított, az egyetem oktatói és kutatói kiemelkedõ tu-
dományos eredményei, publikációs tevékenysége, vala-
mint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöl-
tött szerepének elismerésére szolgáló „Az év kutatója”,
valamint az „Az év fiatal kutatója” díjak átadására is.

„Az év kutatója” díjat megosztva Dr. Rövid András, a
Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Matematika
Intézetének egyetemi docense, intézetigazgató-helyet-
tese, valamint Dr. Czifra Árpád, a Bánki Donát Gépész
és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és
Biztonságtechnikai Intézetének egyetemi docense kap-
ta. „Az év fiatal kutatója” díjat Dr. Lazányi Kornélia, a
Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési In-
tézetének adjunktusa vehette át.

Rövid András kutatási tevékenysége a digitális kép-
feldolgozás alkalmazására, valamint a gépi látáson ala-
puló 3D-s felületek mérésére és rekonstrukciójára szol-
gáló módszerek fejlesztésére irányul. Ezen eljárások al-
kalmazására került sor a Suzuki Research & Develop-
ment Center-rel kialakított együttmûködésben, melynek
célja a töréstesztek során deformált jármûkabin valós
idejû térbeli rekonstrukciójának megvalósítása. Tudomá-
nyos eredményeit 97 publikációban foglalta össze, eb-
bõl 12 az elmúlt évben jelent meg, kiemelkedõ a koráb-
bi dolgozataira vonatkozó 2011-es, 39 tételt bemutató
hivatkozási listája.

Czifra Árpád munkássága a felület minõséggel, a fe-
lület mikrotopográfiájával és a kopási jelenségekkel kap-
csolatos területekre irányul. Eredményesen vezette cso-
portos kutatói pályázata keretében a „Mûködéshez opti-
mált mikrotopográfiák tervezése és gyártása” címû kuta-
tási projektet, de OTKA és EU 6-os pályázatok megvaló-
sításában is részt vesz. Kutatói tevékenysége mellett ok-
tatási teljesítménye is kiemelkedõ, elõadásokat tart az

MSc és a PhD képzésben. Összesen 60 dolgozatot pub-
likált, melyek közül 11 az elmúlt évben jelent meg. A
2011-es dolgozatokból kettõ elsõszerzõs publikációja im-
pakt faktoros folyóiratban jelent meg, összesen 2,394-es
IF értéket képviselve. A korábban publikált kutatási ered-
ményeire 2011-ben 8 független hivatkozást kapott. 

Dr. Lazányi Kornélia a Budapesti Corvinus Egyetemen
szerzett diplomát, majd a Gazdálkodástani Doktori Iskolá-
jában sikerrel védte meg a „Az érzelmi munkát befolyáso-
ló tényezõk” címû PhD dolgozatát. 2011-ben 13 – több-
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ségében önállóan jegyzett – publikációt készített fõleg
szervezeti magatartással kapcsolatos témakörben. Ugyan-
ebben az évben korábbi dolgozataira három független hi-
vatkozást kapott. Szakmai és közéleti tevékenysége is
példamutató, több szakmai szervezetnek tagja, a Magyar

Rákellenes Liga Hajdú-Bihar megyei tagszervezetének
pszichoedukációs felelõse és elõadója, 2012-tõl vezetõje.
A Debreceni Egyetemen PhD képzésében oktatóként
vesz részt. Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Dr. Gáti József

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012. évi egyetemi rendez-
vénysorozatának kiemelkedõ jelentõségû eseményét je-
lentette a nemzetközi tudományos élet három meghatá-
rozó alakjának díszdoktorrá avatása. Az egyetem Sze-
nátusának kibõvített ünnepi ülését Prof. Dr. Réger Mihály
tudományos rektorhelyettes vezette, a díszdoktori címe-
ket Prof. Dr. Rudas Imre rektor és Prof. Dr. Fodor János
rektorhelyettes, a Doktori Tanács elnöke adta át. Az ün-
nepséget videó közvetítésen keresztül nyomon követte
a hallgatóság is.

Bejczy Antal professzor a tiszteletbeli doktori címet
az ûrkutatásban kiemelkedõ szerepet játszó robotikai
kutatások területén elért innovatív, úttörõ jellegû, nem-
zetközileg kimagasló eredményeiért vehette át.

Oussama Khatib professzor a „Doctor Honoris Causa”
kitüntetõ címet a robotok mûködése, dinamikája és irá-

nyítása területén elért úttörõ jellegû, nemzetközileg ki-
magasló eredményeiért vehette át.

Ralf Wilde részére az egyetem Szenátusa a „Doctor
Honoris Causa” kitüntetést a minõségirányítási rendsze-
rek, a társadalom és az emberiség fejlõdése érdekében

végzett példaértékû, nemzetközileg is kimagasló tevé-
kenységének elismeréseképpen adományozta.

A tiszteletbeli doktori címek átvételét követõen a ki-
tüntettek megtartották székfoglaló elõadásukat, melyet
nagyszámú érdeklõdõ közönség követett. Bejczy Antal
„Interfaces for Human-Robot Interaction” címmel egy
gazdag életpálya kimagasló állomásairól adott szemlé-
letes bemutatót. Dr. Oussama Khatib „Journey in Ro-
botics” címû elõadása napjaink robotalkalmazásainak
széles körét szemléltette, míg Ralf Wilde a „Globaliza-
tion opportunities and Challenges” címmel napjaink
kihívásai kezelésére adható választ foglalta össze.

Dr. Gáti József
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A Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi eseményeihez
kapcsolódva november 5-én nyílt meg – a TÜV Rhein-
land Csoport támogatásával – Andrea Klosowski német
képzõmûvész kiállítása az egyetem Bécsi úti aulájában.

Dr. Gáti József kancellár a megnyitó során hangsú-
lyozta: „Intézményünk a mûvelt szakterületek kiemelkedõ
alkotói bemutatása mellett az elmúlt évek során számos
képzõmûvészeti kiállítás, kulturális esemény rendezésével
járult hozzá az egyetemi polgárok, a szûkebb óbudai kör-
nyezet és a fõváros kulturális életének gazdagításához.

Ezek közül is kiemelkedik a „Magyarországi Szent Er-
zsébet” kiállítás, Vajda János és Legeza László fotómûvész
bemutatója, a japán-magyar diplomáciai kapcsolat kezdeté-
nek 140., illetve a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének
50. évfordulója alkalmából megrendezett, táncbemutatóval
összekötött „8 Milliónyi Istenség” címû fotókiállítás, a ma-
gyar avantgárd korai kultúrtörténeti korszakának meghatá-
rozó alakjait felvonultató „Intergeometria”, Matzon Ákos
Munkácsy-díjas festõmûvész „Nyitott sorok” kiállítása.”

A „Neue wege gehen” címû kiállítás alkotásait a németor-
szági Bochumban élõ Andrea Klosowski készítette, aki 2000
óta foglalkozik hivatásszerûen a festészettel. Pályája során
megismerkedett az akril- és az olajtechnikával, tanult kísérleti
festészetet és grafikát egyaránt. 2008-ban végezte el a mes-
terkurzust Dr. Qi Yang professzornál, majd 2009-ben szer-
zett mesterdiplomát. 2011 óta tagja a Westfalia-i Festõmûvé-
szek Körének, a Nyugat-Ruhr-i területi elnökség képviselõje.

A kiállítást Dr. Szõcs Éva Andrea, a Kaposvári Egye-
tem docense, szobrászmûvész, mûvészettörténész nyi-
totta meg. A mûvészt bemutatva életpályájából kiemelte:
„Andrea Klosowski 1964-ben Bochum-Wattenscheidban
született, jelenleg Bochumban él és dolgozik. Kezdetben
akril- és olajfestészetet, majd portré és experimentális
festészeti tanulmányokat folytatott. Eddig Európa több or-
szágában, illetve Indiában és Kínában állított ki. Magyar-
országon most elsõ alkalommal tekintheti meg a közön-
ség Andrea Klosowski munkáit.

Az itt kiállított képek jellege az európai informel, tasiz-
mus, illetve az Egyesült Államokban kialakult absztrakt ex-
presszionizmus irányába mutat. Talán inkább az utóbbi ki-
fejezés találóbb, mert azontúl, hogy a festményeket elsõ-
sorban elvonatkoztatás jellemzi, erõteljes expresszivitás is
uralja õket, amely szabad asszociálásra késztet. Tájak, je-
lenetek, fogalmak, jelek egyaránt felfedezhetõek a festmé-
nyeken, amelyeknek közös tulajdonsága a kiegyensúlyo-
zott harmónia. A festés folyamata majdnem ugyanolyan
lényeges, mint az eredmény, hiszen a mûvész lelki- és
hangulati állapotának, akár tudat alatti képzeteinek megje-
lenítése egy folyamatos párbeszédet, spontaneitást és
egyfajta meditatív átélést feltételez, ami akár ilyen egysze-
rûen is megfogalmazható: csak festeni szeretnék”.

A mûvészettörténész a képalkotás technikájáról, üze-
netérõl szólva kijelentette: „A festés módszere kendõzet-
lenül tárja elénk a festõeszközök nyomait. A visszatörölt,
visszakapart zónák még több apró részlettel gazdagítják
az amúgy is változatos textúrát. A több rétegben felvitt,
homokkal kevert akril festékrétegek áttetszõ felülete sa-
játos hangulatú tereket hoz létre, amely nem a klasszi-
kus értelemben vett perspektivikus szabályok szerint
mûködik, hanem inkább egy belsõ, érzetekkel teli vizuá-
lis barangolásra hívja a nézõt úgy a festmények felüle-
tén, mint az általuk létrehívott képzettársítások között.

Végül Pablo Picassot idézném: „Vannak festõk, akik
a Napot sárga folttá alakítják át. És vannak mások,
akik Nappá alakítanak át egy sárga foltot.” A kiállított
festmények nem hagynak kétséget a felõl, hogy egyér-
telmûen az utóbbiak közé tartoznak” – zárta gondolatait
Szõcs É. Andrea.

Andrea Klosowski „Neue wege gehen” címû kiállítá-
sa ez év november 30-áig tekinthetõ meg az egyetem
aulájában (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) naponta 9:00
és 17:00 óra között.

Dr. Gáti József
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Losonczy László, az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar Automatika
Intézetének másodéves hallga-
tója csapattársával aranyérmet
ért el a belgiumi Spa városban
október 4-8. között megrende-
zett „Euroskills 2012” elneve-
zésû kontinensviadalon.

A mechatronikusok verse-
nyében Európa országaiból ér-
kezõ két-két fõs csapatok mér-
kõztek egymással. A magyar csa-
pat tagjaként Losonczy László
feladata a felépített mechatro-
nikai rendszer villamos hálózatának kialakítása, valamint
a vezérlés megtervezése és programozása volt. Társa,
Ullrich István, aki a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem hallgatója, a mechatronikai rendszer
gépészeti kialakításáért volt felelõs.

A versenyen egy 13 órás, embert próbáló komplex
feladatot kellett megoldani, amelynek része volt a mec-
hatronikai rendszer gépészeti és villamos kivitelezése,
a karbantartás, a programtervezés, valamint a korszerû
energiatudatosság jegyében az optimalizálás is.

A kétfõs csapat összetétele a magyarországi elõválo-
gató során alakult ki. Az elõválogatót és a felkészülést az
óbudai székhelyû Festo Kft. szervezte, mindemellett
anyagilag és szakmailag is minden támogatást megadott
a sikeres munkához. Az elért eredménynek az is az egyik

titka, hogy a felkészülési folya-
matba aktívan bevonták a ko-
rábbi versenyek magyar részt-
vevõit, így Losonczy László
„edzõi” között ott volt Albert
Viktor is, aki a Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar hallgatója, és a
korábbi Euroskills versenyen
bronzérmet szerzett. 

A Worldskills/Euroskills ver-
senyeket évente rendezik, pá-
ratlan évben világverseny, pá-
ros évben európai verseny van.
Az egyes országok versenyzõi

számos szakterületen mérhetik össze tudásukat, ezek kö-
zül az egyik a mechatronika. Az egyes szakterületek eltérõ
tudásszintet és tudás-összetételt várnak el. Komplexitásá-
ban a mechatronikai szakterület erõsen kiemelkedik, hi-
szen a versenyzõknek egyaránt járatosnak kell lenniük a
villamos ipar, a gépészet és az informatika témaköreiben.

A 2013. évi Lipcsében megrendezésre kerülõ World-
skills mechatronika versenynek már zajlanak a magyaror-
szági selejtezõi. A jelenlegi állás szerint az elõválogatón
négy fõre redukálódott a potenciális csapattagok száma,
amelybõl hárman a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
hallgatói. Közülük fog kikerülni az a két fõ, aki Magyaror-
szágot képviselheti, tehát egy „Óbudai Egyetemista” jelen-
léte a jövõ évi világkupán már mindenképpen biztosított.

Lamár Krisztián
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„Euroskills 2012”

Óbudai hallgató sikere

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség (CSAOSZ) idén már negyedik alkalommal hir-
dette meg a Hungaropack Student Csomagolástervezé-
si Diákversenyt. A kisszámú nevezés ellenére igazán
magas szakmai színvonalú, érett, az ipar számára is
hasznosítható ötletekkel találkozhattunk. Az egyetem
Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kará-
nak végzõs és már diplomázott hallgatói az idei meg-
mérettetésen is kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. A
verseny ünnepélyes díjkiosztójára a DigitalExpo kiállítás
keretében szeptember 19-én került sor.

Haraszti Márton ipari termék- és formatervezõ sza-
kos hallgatónk „Háztartási fényforrás készlet doboza” cí-
mû pályázatát a zsûri Hungaropack Student díjjal jutal-

mazta Tervét a „The Green Home kit” elnevezésû háztar-
tási fényforrás készlet csomagolására készítette. Az
Osram cég csúcstechnikájú izzólámpáiból összeállított
szett hosszútávon mûködõ, gazdaságos és ezáltal kör-
nyezetbarát világítótesteket tartalmaz. A készlet nagyobb
fényerejû energiatakarékos izzókból, kisebb fényerejû
LED izzókból, valamint a két technológia ötvözésébõl lét-
rejövõ speciális világítótestekbõl áll. A csomagolás – a
termék jellegéhez igazodva – az anyag- és energiataka-
rékos, környezetkímélõ megoldásokat részesíti elõnyben.
A hullámpapírlemezbõl hajtogatott, egy darabból álló ra-
gasztás nélküli burkolat egyúttal a mozgásmentesítés fe-
ladatát is ellátja, szellemes szerkezeti megoldásával ki-
váltva további párnázó anyagok felhasználását.

Rejtõs hallgató sikere a Csomagolástervezési Diákversenyen



László Péter végzõs ipari termék- és formatervezõ
„Kristall Vodka csomagolás arculattervezése” címû
munkáját is Hungaropack Student díjjal honorálta a zsû-
ri. A pályázó feladataként az ital palackjának formai és
grafikai kialakítását, az egyedi fogyasztói csomagolás
megtervezését, valamint promóciós céllal – az italhoz
adható – két pohár formater-
vezését tûzte ki céljául. A pa-
lack és a poharak formavilága
tökéletes harmóniában van a
termék elnevezésével, és ezt
az összhangot tovább fokozza
a díszcsomagolásra készülõ
doboz szerkezetével és meg-
jelenésével. Figyelemre méltó,
hogy a hallgató a címketervek,
látványtervek, az ajándék po-
harak, valamint az egyedi do-
boz terveinek elkészítésekor messzemenõkig figyelem-
be vette a megvalósítás technológiai lehetõségeit.

Hungaropack Student díjat nyert Mezõberényi Krisz-
tina „Fogkrém formatervezett társított karton csomagolá-
sa” címû pályamûve is Terve forradalmasítja ennek a ter-
mékkörnek a csomagolását, hiszen a tubus alapanyaga
laminált karton. Az anyagválasztást – a felhasználást
könnyítõ kivitelen kívül – elsõsorban környezetvédelmi
szempontokkal indokolja: az azonos méretekkel rendel-
kezõ, hagyományos csomagolóeszközökhöz képest a
kartontubus kevesebb mûanyagot tartalmaz. Társított
csomagolóanyagának a szelektív gyûjtése és újrahasz-
nosítása már megoldott, hulladékából jó minõségû má-
sod-rostanyag állítható elõ. Gyûjtõcsomagolása egysze-
rûvé teszi a fogkrémtubusok kezelését, tárolását a keres-
kedelemben, ugyanakkor kínáló feladatot is ellát. 

Elismerõ oklevelet kapott Benkõ Máté, végzett cso-
magolástechnológus „Reprezentációs karton CD tok”

címmel benyújtott pályázata. A bemutatkozó CD-DVD el-
helyezésére szolgáló csomagolóeszközben egyszerre
két darab lemezt lehet tárolni. A különleges tok érdekes-
sége az egyedi, hajtogatott szerkezet, amely kinyitásakor
automatikusan kiadja a benne tárolt lemezeket. Organi-
kus formája, üde színvilága egy tavasszal levelét bontó

fára utal, és megjelenik benne
az origami mûvészetének kifi-
nomult stílusa is. A megújulást
szimbolizáló, de a kinyílást va-
lósan, látványosan megjelenítõ
csomagolás alkalmas egy új
vagy megújuló cég, illetve ter-
mék bemutatására, így a cso-
magolás marketingeszközzé vá-
lik. A felhasznált kreatív karton
esztétikus, mégis tartós, meg-
felelõ védelmet nyújt a leme-

zeknek, azok karc- és törésmentesen tárolhatók benne.
A külsõ réteg egy erõsebb, míg a belsõ egy vékonyabb,
rugalmasabb kreatív karton, ami lehetõvé teszi a bonyo-
lult szerkezet kialakítását hajtogatással. 

A CSAOSZ a nemzeti diákversenyt a Csomagolási
Világszövetség (WPO) által szervezett WORLDSTAR
Student szabályzatának megfelelõen rendezi meg, így
a Csomagolástervezési Diákverseny eredményes részt-
vevõi kiküldhetik pályamunkáikat a novemberi, Egyesült
Államokbeli világversenyre. Az elmúlt év komoly sikert
hozott a nemzetközi megmérettetésen: Novák Viktor
végzõs csomagolástechnológus hallgató változtatható
méretû chips-es hengerdoboza a 18. helyen végzett a
15 országból érkezett 156 nevezés között. A pekingi
versenyen a négy magyar pályázó – akik közül hárman
az Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézet hallgatói
voltak – mindegyike elismerõ oklevélben részesült.

Tiefbrunner Anna
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„Így fogok élni 50 év múlva” címmel hirdetett rajzpá-
lyázatot az Óbudai Egyetem Székesfehérvári Alba Regia
Egyetemi Központja az idei Kutatók Éjszakáját megelõ-
zõ idõszakban. A rajzpályázatra összesen 210 szebb-
nél szebb pályamû érkezett, melyekbõl nehéz döntés
után sikerült kiválasztani a díjazottakat. Az értékelésben
a rendezvény estéjén a közönség is részt vett, 1 rajzot
ugyanis a látogatók javasolhattak. A pályamûvek meg-
tekinthetõk az Óbudai Egyetem Kutatók Éjszakája Fa-
cebook profilján is (http://www.facebook.com/oekutato-
kejszakaja). 

Az idei Kutatók Éjszakája rendezvényeinek látogatott-
sága várakozáson felüli volt mind országosan, mind pe-

dig az Óbudai Egyetem programjain. Egyetemünk öt ka-
rán és két központjában, 2 városban, összesen 8 hely-
színen 77 program zajlott, hol egymást követve, hol pe-
dig a látogatók kiolthatatlan érdeklõdésének köszönhetõ-
en folyamatában, több mint 130 kezdõidõponttal. A prog-
ramok sikerei mögött közel 120 oktató kutató és több tu-
cat lelkes hallgató közremûködése állt, nem számolva a
megvalósulás alappilléreit, a rendezvény sokszor hátteré-
ben meghúzódó egyetemi vezetõket és koordinátorokat.

A rendezvény idei látogatottsága közel másfélszere-
se a 2011-es adatoknak: 2012-ben húsz híján 2200
vendéget sikerült regisztrálni az egészen aprónéptõl a
szépkorúakig bezárólag.

„Így fogok élni 50 év múlva”



A rendezvénysorozat elérte célját: egyre többen kí-
váncsiak arra, hogy kik azok az emberek, akik a napi
életünket meghatározó dolgokat kitalálják, megtervezik,
kifejlesztik, tökéletesítik vagy épp a minõségét ellenõr-
zik. Ezen a különleges éjszakán a tudomány segítségé-
vel ismét számos érdekességet tudhattunk meg a ben-
nünket körülvevõ világról.

Az Óbudai Egyetemet a rendezvény fõkoordinátora 
– a Tempus Közalapítvány – által szervezett központi
helyszínén, a Fõvárosi Mûjégpálya épületeiben a Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Kar világítástechnikai bemuta-
tója és Dr. Réger Mihály rektorhelyettes „A jövõ anya-
ga: az acél?” címû nagy sikerû elõadása képviselte. 

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar immáron 3. éve rendezi meg a folyamatosan
egyre több látogatót vonzó eseményt. Az elsõ családias
légkörû Kutatók Éjszakáján (2010-ben) regisztrált 150
vendég mára 800 fõre nõtt, ami alaposan feladta a lec-
két a programokra egyébként lelkesen készülõ „fõsze-
replõknek”, a kutatóknak is. Az est fénypontja talán, de
mindenképpen a hangulat egyik tetõfoka a tésztahíd tö-
rés volt. Filip András harmadéves gépészmérnök hall-
gató a világversenyek szabályainak megfelelõen elké-
szített 1 kg-os hídja 318,4 kg terhelésnél – a profi terve-
zésnek és építésnek köszönhetõen – egy pillanat alatt
„robbant szét”, s méltán kapta a tapsvihar elismerést az
elsõ emelet aulájában addigra összegyûlt közel 200 ér-
deklõdõtõl. A Bánkin is megrendezésre került egy rajz-
verseny, melynek díjazottait a kar dékánja, Dr. Horváth
Sándor köszöntötte és jutalmazta nyereménytárgyak-
kal, valamint jövõbe tekintõ gondolatokkal egyaránt. A
kar összesen 20 féle programmal készült; köztük fém- és,
felületi minõség vizsgálatokkal, repülõ-, tésztahíd- és
haditechnikai jármû-építéssel, CNC programozással 
és robothegesztéssel, labor- és mûhelybemutatókkal, a
Foucault-inga bemutatójával. A mûködõ gõzgépek be-
mutatója mellett még 23.00 órakor is lelkes közönség
várta a kezdõdõ biometrikus azonosítókról szóló érde-
kes elõadást, s végül, de nem utolsó sorban az elma-
radhatatlan Ford T-modell bemutatása mellett a Shell
Eco-marathon, a pneu- és az elektromobilok kipróbálá-
sára is sor került. 

A Népszínház utcai épületben székelõ Trefort Ágoston
Mérnökpedagógiai Központ nagyszámú érdeklõdõnek
igyekezett segítséget nyújtani személyiségfejlesztõ és
önismereti elõadással, majd pedig közvetlen négyszem-
közt zajló konzultációval. A program immáron elenged-
hetetlen része a rendezvénysorozatnak, reményeink
szerint a jövõben is megrendezésre kerül.

A Keleti Károly Gazdasági Kar három programmal
vett részt szintén a Népszínház utcai épületben, ahol egy
izgalmas tréningjáték mellett a mindennapi stressz oldá-
sára is lehetõség nyílt progresszív relaxáció keretében.

Digitális identitáskereséssel bõvült idén a kar programja
„Lájkolok vagy lájkolnak?” címû elõadás keretében.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 2012-ben je-
lentõsen növelve programjai számát egyszerre 5 hely-
színen volt jelen az este folyamán. A kar hely szûke
miatt regisztrációval meghirdetett programjai idõ elõtt
beteltek, a programok a látogatók várakozásainak meg-
felelõen sikerrel zárultak. A naphoz igazodva 0928 cím-
mel mobilhálózatot hoztak létre a Tavaszmezõ utcában,
amire a jelen lévõk sms-t írhattak, vagy akár fel is hív-
hatták az ezen alkalomra létrehozott mini mobilközpon-
tot. Az Óbudai Campuson mûködõ nagyfeszültségû
laborban cikázó villámok és a megújuló energiákról szó-
ló elõadások sok látogatót vonzottak, mint ahogy a NIK
épületébe kitelepített „Kandós robotok” is.

A Neumann János Informatikai Kar szintén széles
palettán szólította meg az érdeklõdõket, a programozás
és a házilag is elkészíthetõ robotrepülõ gyártása mellett
a legkisebbeket AIBO, a robotkutyus kápráztatta el 
leginkább, a nagyobb korosztály figyelemmel kísérhette
Dr. Farkas Bertalan ûrhajós és Giuseppe Tritto se-
bész elõadásait, míg az ifjaknak és az örök ifjaknak az
egyetemistákból álló rock zenekarral kedveskedtek a
szervezõk. Kinect és képfeldolgozó rendszer, számító-
gép kiállítás a kezdetektõl napjainkig, 3D-s nyomtatás
és lézershow is vonzotta a Bécsi út 96/B-be látogató
közel 500 vendéget.

Alig 1 percre a NIK-tõl, a Doberdó út 6. alatt a Rejtõ
Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar adott ott-
hont 14 különbözõ, izgalmas programnak, melyek közül
az egyik legsikeresebbnek a „Fény-graffiti” bizonyult. A
rövid elõadás után a résztvevõk fantáziájára bízott ké-
pekbõl egész csokor született, a program sikerét bizo-
nyítja, hogy a hivatalosan meghirdetett idõkeret után a
szabadban is folytatta a képek felvételét a lelkes hallga-
tóság. Vacsorával egybekötött „kõkori” séta várta a re-
gisztrált látogatókat, de volt lehetõség elõadást hallgatni
az ivóvíz mindennapi szennyezõirõl, a hallásunk teszte-
lése mellett a túl erõs zajok hatásáról, aszimmetrikus
molekulákról is. A sok program közül a papírmerítés
méltán kiemelkedõ érdeklõdést hozott, mindenki saját
maga is készíthetett papírt az „õsi” titkok megismerése
után. Nyomda és grafikatechnika, érdekes kémiai elõ-
adás, misztikus színüzenetek, okos textíliák, virtuális öl-
tözékek, érzékszerv verseny és lopakodó energia is tar-
kította a sokszínû Rejtõ Kari rendezvényt.

Alba Regia Egyetemi Központ a már említett, sike-
res rajpályázati felhívás mellett 18 féle programmal ké-
szült szeptember negyedik péntekének délutánjára, es-
téjére. Külsõ cégek felajánlásaiból és részvételével a
tavalyihoz képest számos új program is teret kapott, je-
len volt a Continental Automotive Hungary Kft. autóbiz-
tonsági bemutatóval, illetve a IBM DSS Hungary Kft.
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egy izgalmas játékkuckóval. Szó volt titkosírásról, egész-
ségmegõrzõ mozgásról, mûszaki animációról, vízvizs-
gálatról, Mars-utazásról számítógépes hálózatokról, ér-
dekes fizikai kísérletekrõl, idõfüggvényekrõl. A székes-
fehérvári látogatóknak lehetõsége volt a helyszínen az
elektronikai szerelések mellett egy hallgatói projekt ke-
retében megvalósuló Stirling motor kipróbálására, illet-
ve a népszerû LEGO játék elemeibõl készített robotok
megtekintésére is egy robotfoci keretében. S hogy mi
minden történik egy egyetemistával, amíg a szükséges
210 kreditet megszerzi? Kiderült a Kutatók Éjszakájára
készített „Egyetemi gazdálkodj okosan!” társasjátékból,
ami az este folyamán sokakat tartott „fogva” egy-egy
játék erejéig.

Az Óbudai Egyetem vezetõi, koordinátorai, oktatói, ku-
tatói, dolgozói és a Hallgatói Önkormányzatok együtt érték
el ezt a fantasztikus sikert, örömet szerezve több mint
2000 látogatónak és nem utolsó sorban maguknak. A
résztvevõ „fõszereplõk” minden évben egyre lelkesebben
élik meg a szembetûnõen olthatatlan tudásvágyat kicsik-
ben és nagyokban egyaránt. Erõt ad ez a mindennapok
oktatási, kutatási feladataiban is, hiszen a lelkes közönség
értékelése, a növekvõ, érdeklõdõ tömeg magáért beszél. 

Reménnyel tekintünk a jövõbe, s ha ennyi gyerme-
ket ragadott meg a kérdés, hogyan fogunk élni 50 év
múlva, tudjuk, látjuk, felelõsségünk van, ezért tesszük
tovább a dolgunkat.

Dr. Horváth Miklós
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Zheijang Normal University delegációjának
látogatása az Óbudai Egyetemen

Október 24-én tett látogatást egyetemünkön a kínai Zhei-
jang Normal University delegációja. A hatfõs kínai cso-
portot Prof. Dr. Wu Fengmin, az egyetem rektora vezet-
te, tagjai között volt többek között a nemzetközi osztály
vezetõje és a vagyongazdálkodási igazgató, valamint az
ukrajnai Konfuciusz Intézet igazgatója is. Az érintett ka-
rok és központok képviselõibõl álló magyar csoportot

Prof. Dr. Fodor János általános rektorhelyettes vezette.
A tárgyaláson jelen volt még a „Magyar Kínai Társadalmi
Kapcsolatok Fejlesztéséért Alapítvány” kuratóriumának
elnöke (aki egyben az Óbudai Egyetem nagykövete),
Zhou Yong Ping, valamint az alapító, Szalontai László
is, illetve a „Space for Earth” alapítvány nevében Farkas
Bertalan. A megbeszélések célja a kínai és magyar ok-
tatási intézmény közötti kapcsolatfelvétel és a lehetséges
együttmûködési területek tisztázása volt.

A tárgyalás indításaként Prof. Dr. Réger Mihály, az
egyetem tudományos rektorhelyettese rövid elõadás-

ban bemutatta az Óbudai Egyetem történetét, jelenlegi
oktatási és kutatási pozícióját, és kitért a hallgatói pro-
jektek ismertetésére is. Válaszában Fengmin rektor úr a
következõ számokkal jellemezte a fõként tanárképzést
folytató Zheijang Normal University helyzetét: 31.000
hallgató, 63 BSc szak, 23 mester program, 3 doktori is-
kola. Az egyetemen dolgozó 2.700 fõbõl oktatói státusz-
ban 1.400-an vannak, ebbõl 330 egyetemi tanár.

Ezt követõen kötetlen beszélgetésre került sor a
mindkét oldal számára hasznos együttmûködési terüle-
tek körvonalazására. A résztvevõ felek lehetõséget lát-
nak a két intézmény közötti hallgatócserére, oktatócse-
rére, kutatói együttmûködésekre, oktatói és kutatási
anyagok kölcsönös felhasználására, illetve szóba került
a Konfuciusz Intézet újszerû, internetes megvalósításá-
nak lehetõsége is. Különösen perspektivikus az együtt-
mûködés a tanárképzés területén. A részletek tisztázá-
sára és az együttmûködési feltételek kidolgozására a
felek munkabizottságot hoztak létre.

A megbeszélés zárásaként a kínai és a magyar fél
együttmûködési megállapodást írt alá.

Dr. Gáti József

Együttmûködési megállapodás a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalával

Ez év augusztusában Dr. Rudas Imre, az Óbudai
Egyetem rektora és Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke együttmûködési meg-
állapodást kötött. Az együttmûködés célja, hogy közö-
sen képzési fejlesztéseket valósítsunk meg annak érde-
kében, hogy az egyetem oktatóinak és hallgatóinak
iparjogvédelmi és szerzõi jogi jártassága és szakértel-
me bõvüljön.

Nemzetközi és tudományos élet hírei



Az együttmûködés keretében az egyetem minden
hallgatója egy szabadon választható tárgy keretében
sajátíthatja el a szellemi tulajdon védelmi ismereteket.
Az elõadásokat a hivatal munkatársai tartják, díjazásuk-
ról az SZTNH gondoskodik. A képzéshez szükséges táv-
oktatási anyagokhoz a kurzus hallgatói díjmentesen jut-
hatnak hozzá.

A megállapodás keretében az SZTNH szakdolgozat
pályázatot ír ki. A pályázat feltétele, hogy a hallgatók
saját szakdolgozatuk témáját iparjogvédelmi vonatko-
zásban is kidolgozzák néhány oldal terjedelemben. Eh-
hez a munkához a SZTNH képzést és konzulenst bizto-

sít a pályázóknak. Az SZTNH vállalta azt is, hogy az
egyetem két hallgatójának szakmai gyakorlatot biztosít.

A megállapodásban foglaltak végrehajtásával Rudas 
Imre rektor az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Karát bízta meg. Az SZTNH-val közösen a
karon kidolgoztuk egy szabadon választható tárgy tematiká-
ját és követelményeit, melyet a Kari Tanács támogatott. Ter-
veink szerint a következõ félévben már a tárgyfelvételi idõ-
szakban, az egyetem minden nappali tagozatos hallgatója
számára hozzáférhetõen kerül meghirdetésre a tárgy, majd
ezt követõen a levelezõ tagozaton is, félévenként váltakozva.

Moharos István

Dr. Turmezei Péter dékán kitüntetése

Dr. Turmezei Péter intézetigazgató, a Kandó Kálmán
Villamosmérnöki kar dékánja részére a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi tanár
kitüntetõ címet adományozott.

Dr. Turmezei Péter részére adományozott címmel a
kitüntetett szakmai tevékenysége iránti elismerését és
bizalmát fejezte ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
elismerve azon hatékony tevékenységét, mellyel hozzá-
járult az egyetem eredményeihez.

Gratulálunk az elismeréshez!

Energetikai fejlesztések 
az Óbudai Egyetemen

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP-5-3-0/A/09
„Épületenergetikai fejlesztések” tárgyú felhívására az
egyetem „Épületenergetikai fejlesztések az Óbudai Egye-
tem Bécsi úti és Doberdó úti épülete vonatkozásában”
címmel benyújtott pályázata 463.872.386,- Ft támoga-
tásban részesült.

A projektnyitó rendezvényére október 25-én került
sor. Dr. Gáti József kancellár az egyetem képzési pro-
filjának rövid bemutatását követõen kiemelte: „Az Óbu-
dai Egyetem stratégiai célja, hogy az európai felsõokta-
tási térséggel versenyképes, a XXI. század elvárásai-
nak megfelelõ infrastruktúrával rendelkezzen. Ebben ki-
emelt szerepet kap az intelligens tanulási környezet fel-
tételeinek megteremtése, az épületek utólagos hõszige-
telése, a nyílászárók cseréje, a CO2 kibocsátás járulé-
kos csökkenése, a fenntartási költségek csökkenése.
Az Óbudai Egyetem célja továbbá a környezet- és
egészségtudatos társadalomszemlélet formálása és ki-
alakítása, az oktatók, a dolgozók és a diákok figyelmé-
nek felhívása az ökotudatos életmódra, az egészséges
környezet kialakításnak fontosságára.”

Példaként utalt az egyetem Kiscelli utcai épületének
szeptemberben lezárult belsõ rekonstrukciójára, mely-
nek során a mintegy 5089 m2 bruttó alapterületû ingat-
lan kb. 80 %-a megújult a saját árbevétele terhére vég-
rehajtott felújítás elsõ ütemében.

Az épületek korszerûsítésének egy újabb állomásá-
ról szólva megerõsítette, hogy a jelenlegi beruházás so-
rán 9800 m2 oktatási, és 3200 m2 kollégiumi ingatlan
érintett az óbudai telephely Bécsi út 94. és a Doberdó
út 6. alatti két épületének hõszigetelésében és nyílászá-
róinak cseréjében.

A vonatkozó közbeszerzési és engedélyezési eljárás
lefolytatását követõen ez év szeptember elején felvonult
az építési területre a kivitelezõ Zeron Befektetõ Zrt., és
megkezdte a vállalkozási szerzõdésben rögzített fela-
datok végrehajtását.

Zsirai László projektmenedzser az épületenergeti-
kai fejlesztés 2009-ben indult történetét ismertette, majd
kitért a jövõbeli együttmûködés lehetõségeire. Kiemelte,
hogy jelentõs idõt vett igénybe a bírálati szakasz, a köz-
beszerzési eljárás lefolytatása. Az épületenergetikai fej-
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lesztés megvalósításának szerzõdés szerint határideje
ez év december 20., míg a projekt zárása, pénzügyi el-
számolásának idõpontja 2013. február 28.

Az épületek utólagos hõszigetelését, a nyílászárók
cseréjét a 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletnek történõ
megfelelés, a fenntartási költségek csökkenése, a CO2

kibocsátás járulékos csökkenése és a környezettudatos
gondolkodás fejlesztése, valamint az energiaimport füg-
gõség csökkentése indokolja.

Pásztor József tervezõ a beruházás mûszaki jel-
lemzõit ismertette és összefoglalta a várható eredmé-
nyeket. Az 1960-as évek végén, a 70-es évek elején
épült érintett épületek energetikai szempontból nem fe-
lelnek meg a követelményeknek – hangsúlyozta. Az
épületek határoló szerkezetei nem szigetelnek kellõkép-
pen, másfelõl az elavult nyílászárok nagy veszteséget
jelentenek. Ezen problémák kezelési módja az épületek
energia leadásának csökkentése. A tervezés során
olyan megoldást dolgoztak ki, melynek megvalósításá-
val a 2017-es, illetve a 2019-es szabványkövetelmé-
nyeket is ki lehet elégíteni.

A kivitelezés során bontásra kerülnek a jelenlegi la-
pos tetõ rétegei, helyettük korszerû anyaggal ellátott
szerkezet kialakítására kerül sor, 20 cm vastagságú po-
lisztirol hõszigeteléssel. Ugyancsak hõszigetelni kell a
külsõ falszerkezeteket, árkád és pincefödémeket, me-
lyek jelentõs felületük révén nagy mennyiségû energia
szabadba sugárzásáért felelõsek. Ezekre egységesen
10 cm polisztirol hõszigetelés és vékonyvakolati felület-
képzõ rendszer felhordása valósul meg. A nyílászárók
cseréjével korszerû, nagy hõszigetelõ értékû üvegezés-
sel ellátott, több kamrás mûanyag szerkezetet kerül be-
építésre, melyek hõátbocsátási tényezõje U=1,0 W/m2K
értékû.

A Közép-magyarországi régió egyik legnagyobb 
KEOP épületenergetikai fejlesztésével az energiahaté-
konyság révén megtakarított energiahordozó értéke
4930 GJ/év, mellyel mintegy 25-30 mFt/év megtakarítás
érhetõ el.

Nagy Krisztina

A Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézet
a DigitalExpo kiállításon

A Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar
Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézete is kiállított a
kétévente megrendezésre kerülõ DigitalExpo/SIGNEXPO
kiállításon, a képalkotás, a nyomtatott- és info-kommu-
nikáció szakvásárán a kiállítást szervezõ Expositor Kft.
támogatásával. 

A rendezvény 2012. szeptember 19-tõl 21-ig tartott
nyitva a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban. A

SIGNEXPO és a DIGITALEXPO két, egymáshoz szoro-
san kapcsolódó szakkiállítás, melyen képviseltetik ma-
gukat a képalkotás, a digitális nyomtatás, a csomago-
lástechnika, a nyomtatott és infó-kommunikáció, illetve
a reklámdekoráció területei. 

A Médiatechnológiai Intézet Nyomda-média valamint
Papír- és Csomagolástechnológiai Szakcsoportja mel-
lett a magyar nyomdaipari szakmunkásképzést képvise-
lõ három szakközépiskola (a budapesti Szili Kálmán
Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tótfalusi
Kiss Miklós Nyomdaipari tagozata, az egri IQ Pont Gim-
názium Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szak-
középiskola és Szakiskola és a békéscsabai Szent-
Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
um Nyomdaipari szaka) társkiállítóként jelent meg a kö-
zös standon. 

A rendezvény három napja alatt a látogatók megis-
merkedhettek a középiskolai nyomdász szakemberkép-
zéssel, a felsõfokú szakképzéssel. Bemutattuk a mér-
nökképzést, a BSc-tõl az MSc képzésen át a doktori fo-
kozat megszerzéséig való eljutás lehetõségét. Játékos
építmény ábrázolta a jelenlévõ középiskolák és az Óbu-
dai Egyetem oktatási struktúrájának egymásra épülését.

A standon láthatók voltak a középiskolás hallgatók
Pro Typographia versenyen díjnyertes munkái, valamint
a csomagolástechnológus mérnök hallgatók Hungaro-
pack-2012 pályázaton eredményes tervei. Posztereken
jelentettük meg a 40 éves múlttal rendelkezõ könnyû-
ipari (elsõsorban nyomda-, papír- és csomagolóipari)
mérnökképzés nyújtotta lehetõségeket. 

A három nap alatt számos workshop és konferencia
került megrendezésre. Sor került a Magyar Csomagolási
Verseny díjátadására – többek között a mérnökhallga-
tók is átvehették díjaikat – és a díjazott pályamûvek be-
mutatására. A Print Power Day programjai a nyomtatott
kommunikáció fontosságáról és hatékonyságáról adtak
szemléletes képet és igazolást.

Prokai Piroska
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EV autó látogatása

Szeptember egyik hétfõ délelõttjén egy pillanatra autó
üzemanyagtöltõ állomássá változott az Óbudai Campus
udvara. A Schneider Electric és az ÓE KVK VEI együtt-
mûködése révén egy villamos autó több alkalommal is

fel fog tûnni Óbudán, hogy a hallgatók a villanyautók
(Electric Vehicle - EV) fõbb elemeit, a töltési folyamatot
és a villamos paramétereket mérhessék, tanulmányoz-
hassák. A Nagyszombat utcai B épületnél a jövõ évtõl
egy állandó töltõhely kerül kialakításra.

Befejezéséhez közeledik a KMOP
„megújuló”projekt

Aki az Óbudai Campus Nagyszombat utcai B épülete
felé jár, tapasztalhatta, hogy a „megszokott szürkeség”
mögött serény munkálatok folynak. Nemsokára elké-
szülnek a KMOP-2010-4.2.1/B-10-2011-0005 pályázat
keretében létesülõ megújuló energiatermelõ eszközök
kutatását és oktatását támogató laboratóriumok.

Ennek többek között része lesz a Kandó Kálmán Vil-
lamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet napköve-
tõs napelemes rendszere, laboratórium klímakamrával,
ózonállóság vizsgálóval, Xenon teszterrel és sugárzás-
mérõvel, továbbá a Automatika Intézet napkollektor mé-
rõ részlege és szélerõmû generátor vizsgáló mérõpad-

ja. A Híradástechnikai Intézet kommunikációs eszközö-
ket telepít. A Bánki Kar biomassza alapú gáztermelést
vizsgáló laboratóriumot létesít. Mindehhez a számítás-
technikai hátteret és beléptetõ rendszert az Informatikai
Osztály biztosítja.

Az épület elõtt kerékpár tároló, az elektromos autó-
hoz és villamos robogóhoz napelemes töltõállomás lé-
tesül.

Mi történt az oduban?

A madridi Solar Decathlon Europe innovációs verse-
nyen a résztvevõ csapatok saját tervezésû és kivitele-
zésû, kizárólag napenergiát hasznosító, energia-haté-
kony lakóépületekkel mérték össze tudásukat. A verse-
nyen – amelynek célja az energia-hatékony megoldá-
sok és zöldtechnológiák társadalmi és piaci támogatott-
ságának erõsítése – a régióból elsõként a magyar
egyetemi csapat indulhatott a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem vezetésével.

Az ODOO projekten 60 diák dolgozott közel két évig.
Polyák Máté, a Kandó Kar Villamosenergetikai Intéze-
tének munkatársa, a BME MSc-s hallgatójaként vett
részt a projektben. Õ az épületgépészeti berendezések
KNX rendszerû vezérlésének tervezésében és kivitele-
zésében vett részt. A csapat Madridban 12 nap alatt
építette fel a házat Magyarországon elkészített modu-
lokból. 

A magyar csapat a 6. helyezést érte el összesített-
ben, és három mûszaki területen történõ megmérette-
tésben sikerült dobogós helyezést elérniük. Hangsúlyoz-
ni kell azt is, hogy a mûszaki kivitelezést diákok végez-
ték, ellenben sok más csapattal, ahol hivatásos szakem-
berek dolgoztak. 

A magyar részvételrõl további részletek találhatók:
http://blog.odooproject.com/6384-szeretettel-madridbol-
a-vegeredmeny 

Dr. Kádár Péter
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Elhunyt Balassy Imre, a Kandó Kálmán Vil-

lamosmérnöki Kar Híradástechnika Intéze-

tének intézeti mérnöke. Kandós diák, kollé-

ga, oktató, jó barát, kiváló sportember, min-

denkin és mindenkor segíteni kész önzet-

len ember volt. Mindemellett csodálatos

férj, családapa, nagypapa.

1945. április 8-án született Kiskunhala-

son, ott végezte az általános iskolát és az édesapja

rádiójavító mûhelyében már akkor megtanulta és meg-

szerette villamos szakmát. 1959-ben kezdte meg kö-

zépiskolai tanulmányait a Kandó Kálmán Híradás- és

Mûszeripari Technikumban, amely akkor az ország leg-

népszerûbb mûszaki középfokú oktatási intézménye

volt. A technikum befejezése után fõiskolai végzettsé-

get, majd mérnök tanári diplomát szerzett a Budapesti

Mûszaki Egyetemen.

Amikor átalakult a technikum és fõiskolai rangot

kapott, õ már ezen intézmény munkatársa volt. Elõbb

laboratóriumi mérnökként, majd a laboratóriumokat

felügyelõ, a beszerzéseket irányító intézeti mérnök-

ként dolgozott az intézetben. Intézeti mérnöki munká-

ja mellett számos oktatási feladatot is ellá-

tott. Õ volt a sport pályázatokat elbíráló bi-

zottság elnöke is. Kimagasló munkájáért

2002-ben megkapta a fõtanácsosi címet.

Csaknem 53 évet töltött el „Kandós-

ként”, melyet csak rövid idõre szakított meg

1975 és 1980 között, amikor Szíriában,

Aleppóban hasznosította tudását, ahol szin-

tén oktatási- és laborfejlesztési feladatokat látott el.

Ennyi év együtt munkálkodás után rettenetesen

nagy ûrt hagyott maga után. Még mindig várjuk mikor

lép be az ajtón az õ csendes, nyugodt, mosolygós lé-

nyével, mindenkihez van egy pár kedves szava, felvi-

dít minket, ahogy kapásból elmond néhány jó viccet,

vagy elénekel néhány dalt.

Mi, a kollégái mindig tisztelettel és nagy-nagy sze-

retettel fogunk emlékezni rá, és példaképként emeljük

a fiatalabb Kandós nemzetékek elé. Kedves lénye

mindig itt fog lebegni az iskola falai között, mely nem

szûnt meg a fizikai valóságának megszûnésével, mert

az emlékeinkben, szívünkben örökre itt marad. Drága

Imre, nyugodj békében!

Nekrológ
Balassy Imre emlékére

Nyomdavilág Zöld Díj 2012

Magyarország egyik vezetõ szakmai folyóirata, a Nyom-
davilág 2011-ben díjat alapított, melynek célja a papír-
és nyomdaipari környezettudatos gondolkodás, a kör-
nyezetvédelem területén végzett kiemelkedõ technoló-
giai, valamint környezetközpontú vállalatirányítási tevé-
kenység, a papír- és nyomdaipar környezettudatossá-
gának fejlesztése területén végzett tudatformáló, példa-
mutató eredmények elismerése. 

A Nyomdavilág Zöld Díj (GPwA) fõvédnökeként az
Óbudai Egyetem adott helyet az idén második alkalom-
mal megrendezett „Az Év Zöld Papírkereskedõje” és az
„Év Zöld Nyomdája” díjak átadóünnepségének.

Dr. Patkó István az Óbudai Egyetem dékánja, az
RKK Környezetmérnöki Intézet igazgatója nyitotta meg

az idei ünnepséget, melyen szakmai elõadásokat köve-
tõen került sor az idei 14 nyertes szervezet (11 nyomda
és 3 papírkereskedõ) díjainak átadására.


