
A Morgan Stanley és az Óbudai Egyetem február 8-án
tartották a Neumann János Informatikai Karon újonnan
létrehozott virtualizációs labor megnyitóját. A labor ré-
sze a két intézmény együttmûködésének, melynek célja
a gyakorlati üzleti tapasztalatok és a magas szintû fel-
sõoktatás ötvözése.

A partnerség részét képezõ vékonykliens alapú
labor egyike az ország elsõ olyan mûhelyeinek, melyek
az innovatív munkaállomás virtualizációt alkalmazzák,
ezzel lehetõvé téve, hogy a diákok elméleti és gyakorla-
ti tudásra tegyenek szert a virtualizációs technológiák
terén. Ahogy Christopher Edmonds, a Morgan Stanley
vállalati informatikai infrastruktúráért felelõs részlegének
egyik igazgatója megnyitó beszédében kifejtette, „A
Morgan Stanley fontosnak tartja hosszú távú kapcsola-
tok kialakítását egyetemi partnereivel. A virtualizáció
nagyban átalakítja az asztali számítógépek és más in-
formatikai szolgáltatások alkalmazását, s ennek az új
létesítménynek a megnyitása is mutatja elkötelezettsé-
günket, hogy segítsünk a diákoknak megérteni a kihívá-
sokat, melyekkel iparágunknak az alkalmazott technoló-
giák terén napjainkban szembe kell néznie.” 

Dr. Nádai László, a Neumann János Informatikai
Kar megbízott dékánja megjegyezte, „Örömmel tölt el
bennünket, hogy együtt dolgozhatunk a Morgan Stan-
ley-vel, ezzel az együttmûködéssel is támogatva, hogy
a nálunk diplomázó diákok már tanulmányaik során kö-
zelebb kerülhessenek napjaink valódi üzleti technológiai

kihívásaihoz.” Sima Dezsõ, a kar ipari kapcsolatainak
felelõse szerint „Ennek az együttmûködésnek köszön-
hetõen a kar diákjai már értékes speciális ismeretekre
tehettek szert a nagyvállalati infrastruktúrák terén, s vár-
juk a további együttmûködést, kapcsolataink elmélyíté-
sét a céggel.” 

A partnerség részeként az egyetemen a Morgan
Stanley munkatársainak elõadásaival tavaly szeptem-
berben elindították a nagyvállalati infrastruktúra kurzust,
a cég segítséget nyújt olyan készségek fejlesztésében,
mint az önéletrajz írása, interjúkon való részvétel, és
szakmai konzultációval támogatja diplomamunkák meg-
írását is. Mindemellett a diákok részt vehetnek a cég ál-
tal szervezett eseményeken, mint a Technology Expo,
mely betekintést nyújt az IT munkakörökbe. A kimagas-
ló eredményeket elérõ diákoknak lehetõségük nyílik a
vállalat informatikai szakmai gyakorlat programjában,
valamint a végzõs diákokat megcélzó tréning progra-
mokban való részvételre. Míg a magyarországi felsõok-
tatásról készült felmérések, mint például a Tempus Köz-
alapítvány által támogatott LeO2 tanulmány1 szerint a
felsõoktatás további fejlesztése szükséges az innováció
és a diákok valós gyakorlati képzése és munkaerõpia-
con való alkalmazhatósága terén, addig az Óbudai
Egyetem és a Morgan Stanley most megerõsített part-
nersége is egyike a felsõoktatás és az üzleti élet együtt-
mûködése terén található követendõ példáknak. 

Dr. Sima Dezsõ
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Morgan Stanley virtualizációs labor 



Az Óbudai Egyetem Szenátusa január 24-ei ülésén kö-
szöntötte 80. születésnapja alkalmából Dr. Angyal Bé-
la ny. fõigazgatót, gépészmérnököt, a jogelõd Bánki
Donát Mûszaki Fõiskola fõiskolai tanárát.

A szenátusi ülés kezdetén Dr. Gáti József kancellár
méltatta az ünnepelt gazdag életútját. Dr. Angyal Béla
1956-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet a Budapes-
ti Mûszaki Egyetemen, majd a Villamos és Kismotor
Gépgyárban dolgozott üzemmérnökként. 1959-tõl a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem tanársegédje, késõbb adjunk-
tusa. 1966-ban a Felsõfokú Gépipari Technikumba ke-
rült tanárnak, majd kinevezték igazgatónak.

Angyal Béla a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõis-
kola alapító fõigazgatója, a Gépgyártástechnológia Tan-
szék tanszékvezetõje, 1987-tõl Gépgyártástechnológiai
Intézet igazgatója volt. 1990-es nyugdíjba vonulása
után sem szûnt meg kapcsolata az intézménnyel, tanó-
rák tartásában, Záróvizsga Bizottságok munkájában to-
vábbra is részt vállalt, részese az intézmény közéleti
életének.

Dr. Angyal Béla oktató nevelõ munkája során szá-
mos nemzedéket készített fel a mérnöki pályára, tanított

emberségre. A köszöntõt Dr. Rudas Imre rektor zárta,
erõt és egészséget kívánva emléklap és kristályváza át-
adásával.

Angyal Béla meghatódva köszönte meg a kedves
megemlékezést, melyhez szerényen néhány további
közös eseményre, személyes kapcsolatra mutatott rá.

Reha Ilona

2. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2011. február

Dr. Angyal Béla köszöntése

Együttmûködési szerzõdés meghosszabbí-
tása a Szabadkai Mûszaki Szakfõiskolával

2011. január 20-án az Óbudai Egyetem vezetõségi tagjai,
Prof. Dr. Rudas Imre rektor és Prof. Dr. Fodor János
rektorhelyettes Dr. Pataki Éva igazgató meghívására a
Szabadkai Mûszaki Szakfõiskolára látogatott. A szabad-
kai intézménnyel már több évtizedes szoros kapcsolatot

ápol az egyetem, illetve annak jogelõdjei, a Budapesti Mû-
szaki Fõiskola és a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola.

Az egyetemi delegáció látogatásának célja egyrészt a
fõiskolával tavaly lejárt együttmûködési szerzõdés megújí-
tása, mivel mindkét fél fontosnak tartja a gyümölcsözõ
kapcsolat további ápolását, s hivatalos formában történõ
dokumentálását annak érdekében, hogy minél több terü-
letre kiterjedjen az együttmûködés. Ezen kívül a kilenc éve
elindított, eleinte csak szerb-magyar kétoldalú szimpózi-
umként szervezett SISY konferenciasorozat ad munkát az
Óbudai Egyetemnek és a Szabadkai Mûszaki Szakfõisko-
lának, amely immár elismert nemzetközi rendezvénnyé
vált a két intézmény életében, mert színvonalas publikáci-
ós lehetõséget ad azáltal, hogy IEEE támogatással a be-
nyújtott cikkek az IEEE Xplore adatbázisba kerülnek. 

A megbeszélés részletesen kiterjedt az idei, szep-
tember 8-10-i SISY 2011 (9th IEEE International Sympo-
sium on Intelligent Systems and Informatics) elõkészíté-
sére, amelyre már két nagynevû nemzetközi professzor,
Hamido Fumida Japánból és Macelo Ang Szingapúrból,
plenáris elõadás tartását vállalta el.

A konferencia részletei a http://conf.uni-obu-
da.hu/sisy2011/ honlapon találhatók.

Szakál Anikó

Nemzetközi és tudományos élet hírei
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SAMI 2011

Az Óbudai Egyetem idei elsõ nemzetközi rendezvényét
január 26-29. között tartotta alkalmazott gépi intelligen-
cia és informatika témában a Pozsony melletti Szomo-
lányban (Smolenice) 9th IEEE International Symposium
on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI
2011) néven.

Már szinte hagyománynak számít, hogy az éves ren-
dezvénynaptár elsõ eleme a Kassai Mûszaki Egyetem,
az Óbudai Egyetem, a Szlovák Tudományos Akadémia
és a Magyar Fuzzy Társaság közös szervezésében lét-
rejövõ SAMI konferencia. Nagy jelentõsége és felbe-
csülhetetlen értéke abban rejlik, hogy míg korábban
csupán a magyar-szlovák kapcsolatokra épült, s helyi
szintre korlátozódott, mostanra már nemzetközivé ter-
jeszkedett, s az IEEE magyar tagozata támogatásával
IEEE által jegyzett konferenciává vált, valamint a be-
nyújtott cikkek az Xplore adatbázisba kerülnek, ezáltal

nagymértékben megnõ a publikációk értéke, elérhetõ-
sége, kereshetõsége.

A kilencedik születésnapját ünneplõ International
Symposium on Applied Machine Intelligence and In-
formatics (SAMI 2010) konferenciát Fodor János, az
egyetem általános és tudományos rektorhelyettese, a

konferencia elnöke és az MFT elnöke nyitotta meg kö-
szöntõjével.

A konferencia neves plenáris elõadója a Szlovák Tu-
dományos Akadémiáról Ladislav Hluchý „Using Ad-
vanced Data Mining and Integration in Environmental
Risk Management” címmel tartott elõadást.

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 világon keresztül.
A rendszer integrálja a virtuális környezet által kínált lehe-
tõségeket, a kognitív infokommunikációs csatornák infor-
mációsûrûségét a 3D látást is ide értve, emellett lehetõsé-
get teremt a mesterséges intelligencia sebességének és
pontosságának, valamint a magas szintû emberi intelligen-
ciának az integrálására robot rendszerekben.

A rendezvény szakmai sikere és tudományos értéke
mellett szomorú aktualitás késztette a jelenlevõket em-
lékezésre, mégpedig a szimpózium állandó résztvevõjé-
re, a mindig aktív, energikus, fáradhatatlan Baltazár
Frankoviè professzorra való emlékezés, aki 2008 nyara
óta már sajnos nem örvendeztetett meg minket örök op-
timizmusával, s szeretett verseivel. Tiszteletére a Ma-
gyar 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 Várkonyi Teréz Anna, az Óbu-
dai Egyetem doktorandusza vehette át a díjat.

A teljes konferenciaanyagot az IEEE szabványnak
megfelelõ CD proceedings tartalmazza. http://conf.uni-
obuda.hu/sami2011

A SAMI konferenciasorozat jubileumi, 10. megrende-
zésére 2012. január 26-28. között a Kassa melletti
Herl’any-ban kerül sor.

Szakál Anikó

2010-es sikerek
Budapest Kupa 2010 – Felsõoktatási 

Jégkorong Liga

2010. november 27-én és 28-án kettõs megmérettetés
elõtt állt az Óbudai Egyetem jégkorongcsapata. Szom-
baton, a Felsõoktatási Jégkorong Liga (FJL) szezonnyi-
tó tornáján, a „Budapest Kupán”, vasárnap pedig a
Nemzeti Amatõr Jégkorong Bajnokság (NAJB) aktuális
fordulóján korcsolyáztak a pályára játékosaink egyete-
münk színeit képviselve.

Az FJL egy új kezdeményezés, az Óbudai Egyetem
és a Magyar Jégkorong Szövetség közös szervezésû tor-
nasorozata. Célja az egyetemi csapatok rendszeres, sze-
zonon átívelõ játéklehetõségének biztosítása, a sportág
népszerûsítése és az egyetemi sportélet aktivizálása.

A torna helyszíne a hazai hoki egyik bölcsõje, a Kis-
stadion szabadtéri pályája volt. A valódi tél elsõ napja
szerencsére kegyes volt a Pécsi Tudományegyetem, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Óbudai Egye-
tem csapatával. 

Hírek röviden



Csapatunk a tornanyitó mérkõzésen az ELTE alakula-
tával mérte össze tudását. A kiegyenlített elsõ harmad
küzdelmei után rátaláltunk a góllövõ ütõinkre, így 7:0-s vég-
eredménnyel küldtük az öltözõbe harcos ellenfelünket. A
második mérkõzésünkre már este, a pálya fényeiben ke-
rült sor, ahol a BME állította kihívás elé játékosainkat. A
vezetést ellenfelünk szerezte meg, de a második harmad-
ban 3-1-re állt az eredményjelzõ a mi javunkra. Fokoztuk
a tempót, melyet a mûegyetem nem tudott tartani, így a
lefújásig egészen 6-2-ig sikerült növelni elõnyünket.

Utolsó mérkõzésünk a torna döntõje is volt egyben, hi-
szen a Pécs csapata szintén két gyõzelmet tudhatott már
maga mögött, így egy igazi ki-ki meccs izgalmával léptek
pályára a játékosok. A PTE, csapatunkhoz hasonlóan, a
NAJB küzdelmeinek is résztvevõje Legio Sophiane né-
ven, ám míg mi a másnapi mérkõzésre több kulcsjátéko-
sunkat is pihentettük, õk közel a legerõsebb felállásukkal
érkeztek a tornára. A srácok mindkét oldalon szívüket-lel-
küket beleadták a játékba, igazi csapatként játszottak, ám
egy szerencsétlen potyagól megduplázta a pécsiek elõ-
nyét, melyet már csak szépíteni tudtunk az utolsó sípszó
elhangzásáig. Óbudai Egyetem – PTE, 5-6.

Az összesített eredmény az alábbi:
1. helyezett: Pécsi Tudományegyetem
2. helyezett: Óbudai Egyetem
3. helyezett: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem
4. helyezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Az egyetemi tornát követõ napon vasárnap, az egye-

tem jégkorongcsapata a Káposztásmegyeri Jégpalotá-
ban a Jéglovagok csapatát fogadta a NAJB 4. fordulójá-
ban. Bár az elõzõ napi torna több játékosunk lábában
megérzõdött, melyet az elsõ harmadban nagy tempót
diktálva megpróbált kihasználni a vendégcsapat, de
szerencsére tartalékolt erõink idõben felébredtek és
meghozták a várt lendületet. Egyetemünk csapata fölé-
nyes 9:1-es gyõzelmet aratott a lovagok ellen, mellyel
komoly lépést tettek a rájátszás felsõházába jutásáért.

Szép volt fiúk! Hajrá Óbuda!
Kuti János

Pályaválasztási szülõi értekezlet

Eredményesen zárult január 10-én az Óbudai Egyetem
rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által el-
sõ alkalommal megszervezett Pályaválasztási Szülõi
Értekezlet az intézmény Bécsi úti fõépületében.

A pályaválasztás elõtt álló középiskolás tanulók fel-
sõoktatási intézmény választásában a családi környe-
zet meghatározó szerepet játszik. Ezért tartották fontos-
nak a szervezõk, hogy a szülõk, családtagok megismer-
jék a pályaválasztás jelentõségét, a képzés kínálatát, il-
letõleg a 2011. évi felvételi eljárást, annak teendõit. A
rendhagyó szülõi értekezlet az érdeklõdõkkel megosz-
totta a továbbtanulást érintõ információkat, a végzettek
elhelyezkedési lehetõségeit és segítséget nyújtott a
még döntés elõtt álló családoknak, biztosítva az eliga-
zodást az egyetem által kínált képzési területeken.

Dr. Fodor János rektorhelyettes megnyitó beszédé-
ben hangsúlyozta, az intézmény státusza egy évvel
ezelõtt megváltozott – fõiskolából egyetem lett –, ezért
fontos, hogy tájékoztassák a pályaválasztás elõtt állókat
a továbbtanulást érintõ információkról.

Ezt követõen Dr. Rudas Imre rektor az intézmény
múltját mutatta be az 1395-ben, Luxemburgi Zsigmond
által alapított Óbudai Egyetemtõl a 2010-ben újraalapí-
tott XXI. századi Óbudai Egyetemig. Bemutatásra ke-
rültek a nemzetközi és hazai, sport és tanulmányi ver-
senyeken kiváló eredményt elért hallgatók is.

A következõ elõadó, Dr. Gáti József kancellár az
egyetem képzési programját mutatta be a megjelent
szülõknek, leendõ hallgatóknak, majd Kártyás Gyula,
oktatási fõigazgató a 2011-es felvételi eljárást ismertet-
te. Kuti János, a Hallgatói Önkormányzat alelnöke a
szociális gondoskodást, a hazai és külföldi ösztöndíjak
lehetõségeit ismertette az érdeklõdõkkel.

A megnyitó után lehetõség nyílt személyes konzultá-
cióra az öt kar és két központ képviselõivel, valamint az
érdeklõdõk megtekinthették az egyetem hallgatóinak si-
keres projektjeit, így pl. a tésztahidakat, a pneumobilt, a
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lítium ionos elektromos jármûvet, a hallgatók által terve-
zett ruhákat stb.

A rendezvény jövõbeli megrendezéséhez, fejlesztésé-
hez a résztvevõk visszajelzéseire is számítanak a szerve-
zõk. A bemutatott és a http://bmf.hu/users/kissger-
gely/SZULOI.ZIP felületrõl letölthetõ prezentációkat a
szervezõk megküldték minden regisztrált résztvevõnek,
valamint a programba bevont valamennyi középiskolának.

Nagy Krisztina

Három napos Microsoft© tanfolyam az Alba
Regia Egyetemi Központban

Az Alba Regia Egyetemi Központban a Matematikai
Modellezés és Programozás hallgatói kör szervezé-
sében 2011. január 17-18-19-én elõször került meg-
rendezésre egy három napos tanfolyam, amely a
Microsoft© Magyarország támogatásával jött létre. A
tanfolyam témája a ”Kisvállalati hálózatok tervezése,
és üzemeltetése” volt, amelyen a hallgatók megis-
merkedhettek a hálózati alapfogalmakkal, a kismére-
tû hálózatok tervezésével és a Microsoft© ajánlású
megoldásokkal kisvállalatok számára, amelyet a
résztvevõk ki is próbálhattak virtualizált környezet-
ben. Az elõadó Király István (MCT, MCP, MCTS,
MCITP:SA) volt, aki az elméleti anyag mellett az ipar-
ban szerzett tapasztalatait is megosztotta a hallgató-
sággal, ezzel még életszerûbbé és használhatóbbá
téve a kurzus anyagát. A tanfolyamon 26 hallgató
vett részt. Mindannyian pozitívan értékelték ezt a há-
rom napot, elmondásuk szerint a gyakorlatban fel-
használható tudásra tettek szert, amelyet leendõ
gyakorlati, illetve munkahelyükön felhasználhatnak a
mindennapokban. 

Reményeink szerint, még sok ilyen hasznos, és si-
keres kurzus jöhet létre. Szeretnénk minden félévben
legalább egy hasonló tanfolyamot szervezni fejlesztõi
vagy, ahogy most is, üzemeltetõi témában. 

Dr. Seebauer Márta

Könyvtári rendezvény a Kandó Kálmán 
jubileum kapcsán

Három éve kezdõdött a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Mûszaki Könyvtáros Szekciójának nagy szak-
mai érdeklõdéssel kísért rendezvénysorozata, melynek
keretében egymás után mutatkoztak be egyetemünk
könyvtárai. Ezek kapcsán minden alkalommal egy-egy
érdekes elõadás is elhangzott, mint ahogy most is.
2011. január 27-én egyetemünk Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Karára látogattunk el, ahol az ÓEEK Ta-
vaszmezõ utcai Könyvtára volt a soros házigazda és
ennek az összejövetelnek Kandó Kálmán halála 80. év-
fordulója adta az aktualitását. 

Strasszer Mihályné könyvtárigazgató köszöntõ sza-
vai után a kar részérõl Jármai Ferenc docens úr han-
golta rá a közönséget a Kandó iskola történetét elme-
sélve az est gerincét adó programra. Krasznai Mihály-
né nyugalmazott könyvtárigazgatónk színvonalas, ha-
talmas kutatómunkát feltételezõ, számos vetített képpel
illusztrált, az elõadó hatalmas tárgyi tudását bizonyító
elõadását hallgathattuk végig „Egy zseniális magyar
mérnök a 20. században. Kandó Kálmán életmûve”
címmel. Ezt az elõadást már a tavalyi Óbudai Nyári
Egyetem határon túli, fiatal magyar résztvevõi is érdek-
lõdve, végig jegyzetelve kísérték figyelemmel. Számos
régi, ma már kuriózumnak tekinthetõ kiadvány járt köz-
ben kézrõl-kézre, többek közt Kandó elsõ munkahelyé-
nek, a Ganz Gyárnak mai szemmel már-már szinte mû-
vészeti könyvnek is beillõ termékkatalógusa. Micsoda
esztétikai élvezetet is nyújtó mûszaki találmányok, tár-
gyak, készültek a múlt század elején! Sok mindent tud-
hattunk meg a zseniális feltalálóról, élete állomásairól, a
vasút villamosításának hõskoráról, a szerény, szorgal-
mas magyar mérnökrõl, aki példaként állhat a ma nem-
zedéke elõtt. 

Nagy Zoltán, a Mûszaki Könyvtáros Szekció elnöke
egy-egy szép kiadvánnyal köszönte meg az elõadók ér-
tékes munkáját. Ezután Halabuk József docens úr értõ
kalauzolásával bekukucskálhattunk a régi tárgyakkal te-
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li, emeleti Kandó emlékszobába is. Aki nem sietett
annyira haza, annak lehetõsége volt egy rövid sétát ten-
ni a felújított és nemrégiben kibõvült Könyvtárban is,
ahol még baráti beszélgetésre is jutott idõ. Jól sikerült
délután volt, ami nagyrészt a szervezõ, Dettai Eleonóra
könyvtáros érdeme is volt, köszönjük!

Óváry Istvánné

Educatio 2011

A 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás
2011. január 21–22. között került megrendezésre a Papp
László Sportarénában közel kétszáz standdal, minden ed-
diginél színesebb programkínálattal. Az Óbudai Egyetem
az F 18-as számú szigetstandján várta az érdeklõdõket.

A 130 éves iparoktatási és 40 éves felsõoktatási
múlttal rendelkezõ intézmény az egyetemmé válás al-
kalmából a korábbi éveknél színesebb programmal és
bemutatóval készült. Az egyetem öt kara és két köz-
pontja bemutatta a 12 alapképzési és 6 mesterképzési
programját, valamint az Alkalmazott Informatikai Doktori
Iskola tevékenységét. A látogatók betekintést kaptak a
hallgatóbarát egyetem mindennapi életébe, s különle-
ges technikai eszközök is bemutatásra kerültek.

40 éves a Természetjáró Szakosztály

Az Óbudai Egyetemen máig mûködõ Bánki Donát Mû-
szaki Fõiskola Természetjáró Szakosztály 40 évvel eze-
lõtt fõiskolai sportegyesületként alakult. Azóta tagjai a
lelkes vezetõvel, Kriza Kálmánnal, a Bánki Kar Gép-
szerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetének ad-
junktusával szorgalmasan gyûjtik a kilométereket.

Gratulálunk a jubileumhoz és még sok kellemes,
hasznos kirándulást kívánunk! Egyúttal arra bíztatunk
mindenkit, hogy csatlakozzanak a jókedvû, vállalkozó
szellemû csapathoz!

A kirándulások programja megtalálható az alábbi lin-
ken: http://www.bfse.hu/home.html.

Megemlékezés Makón

A makói származású Galamb József születésének
130. évfordulója alkalmából szülõvárosában egész na-
pos programmal emlékeztek meg a világhírû konstruk-
tõr, a legendás Ford T-modell tervezõjérõl.

A Galamb József nevét viselõ szakképzõ iskola elõ-
csarnokában Mágori Józsefné, országgyûlési képvise-
lõ, Szakács Gábor autómérnök, az iskola volt tanítvá-
nya, Medgyesi Pál, a Csongrád Megyei Mérnöki Kama-
ra tiszteletbeli elnöke, Szilágyi László, a Maros-parti
Veterán Autómotoros Egyesület elnöke és Horváth Zol-
tán, a makói oktatási központ igazgatója mellett Dr. Gá-
ti József, az Óbudai Egyetem kancellárja és Dr. Hor-
váth Sándor dékán helyezte el a megemlékezés ko-
szorúját a névadó szobránál.

Délután az egykori, a Galamb fivérek által fenntartott
Ford lerakat falán lévõ, 1981-ben felállított emléktáblát
Kubatov Gábor országgyûlési képviselõ, pártigazgató,
Magyar Anna és Mágori Józsefné országgyûlési kép-
viselõk, Medgyesi Pál és Dr. Gáti József koszorúzta
meg.

A jubileum alkalmából rendezett emlékülésre a Jó-
zsef Attila Múzeumban került sor, mely tudományos ta-
nácskozást Zombori István, a szegedi múzeum igaz-
gatója vezette. A világhírû magyar mérnök példájáról
Kubatov Gábor szólt, kiemelve, hogy Galamb egész
életútja azt erõsíti meg bennünk, hogy érdemes bízni
önmagunkban, a csoda mindenkivel megtörténhet. Dr.
Halmányi Pál múzeumigazgató elõadásában Galamb
családját, makói és szegedi diákéveit mutatta be. Dr.
Gáti József és Dr. Horváth Sándor elõadásában Ga-
lamb Józsefnek az Óbudai Egyetem elsõ jogelõdjében,
a Budapesti Magyar Királyi Állami Felsõ Ipariskolában
folytatott tanulmányait ismertette.

A tudományos ülést Medgyesi Pál „Galamb József,
a példamutató mérnök” és Horváth Zoltán „A szakmun-
kásképzés napjainkban” címû elõadása zárta.

Reha Ilona
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Moduláris hallgatói vezetõképzõ tanfolyam

Ebben a félévben újabb öt téma kerül meghirdetésre a
„Moduláris Hallgatói Vezetõképzõ Tanfolyam” keretében,
ahol olyan információk, ismeretek átadása történik, mely
felkészíti a hallgatókat a döntések meghozatalára és a fo-
lyamatok demokratikus kezelésére. A felelõs és eredmé-
nyes érdekvédelem kialakítása ma már megköveteli az
alapvetõ vezetési, jogi és pénzügyi ismereteket is. Fel kell
készíteni a hallgatókat a különbözõ programok szervezé-
sének buktatóira, a meglévõ és a folyton változó igények
és feltételrendszerhez való alkalmazkodásra, az új kezde-
ményezések és ötletek felkarolására, ez által is növelve
az önkormányzati munka hatékonyságát és színvonalát.
A vezetõképzõ lényeges kérdése egyben a hallgatói ve-
zetõk utánpótlás kinevelése, ezért bízunk benne, hogy mi-
nél többen fognak élni a lehetõséggel és bekapcsolódnak
a tanfolyam munkájába. Azok a hallgatók, akik minden
elõadáson részt vesznek, igazolást kapnak a kurzus
elvégzésérõl, amely egy pályázat vagy interjú esetén
elõnyt jelenthet számukra.

Balogh József

Folytatódik a „Szakmai Tudományos 
Mûhely” elõadássorozat

A 2009/10-es tanév II. félévében kezdte meg mûködé-
sét az egyetem Bánki Donát Kollégiumában a „Szakmai
Tudományos Mûhely” névre hallgató, nyilvános ismeret-
terjesztõ elõadássorozat. Elképzelésünk az volt, hogy
lehetõséget biztosítsunk kollégáink számára szakmai
és tudományos tevékenységük, esetleg hobbyjuk be-
mutatására, a hallgatók körében történõ népszerûsíté-
sére, és új típusú kapcsolatok építésére. 

Az elõadások alapvetõen nem a tantervi órák anya-
gaihoz kötõdnek, de lehetõséget kívánnak biztosítani ar-
ra, hogy az oktatók és hallgatók kötetlen keretek és be-
szélgetések között találkozhassanak, szakmai érdeklõ-
désüknek megfelelõen ismereteiket bõvítsék. Reménye-
ink szerint ezek az elõadások segítenek hallgatóinknak
a komplex mérnöki gondolkodás és szemlélet kialakulá-
sában, felkelti érdeklõdésüket a szakmai tudományos
munka iránt, és minél több hallgató kap kedvet, hogy be-

kapcsolódjon a karokon mûködõ tudományos mûhelyek
tevékenységébe.

A most induló félévben is folytatódik a szakmai prog-
ram. Az elõadók felkérése és az elõadások témájának
összeállítása során a szervezõk arra törekedtek, hogy
minél több kar oktatója kapcsolódjon be a programba, a
témaválasztások minél színesebbek legyenek.

Az elõadás-sorozat részletes programja megtalálható a
www.koll.uni-obuda.hu oldalon.

Balogh József

Felhívás az Óbudai Egyetem Polgáraihoz!

Az adóbevallás során – az elõzõ évekhez hasonlóan –
mindenki dönthet arról, hogy befizetendõ adója 1-1 %-át
nem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, a NAV-hoz fi-
zeti be, hanem valamely egyház, illetve társadalmi (civil)
szervezet részére juttatja el. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi
CXXVI. Törvény szerint a civil kezdeményezettek körébe
tartoznak a felsõoktatásról szóló törvény 1. számú mel-
lékletében meghatározott felsõoktatási intézmények is.

Ez évben is mód nyílik arra, hogy az Adózás Rend-
jére vonatkozó törvény alapján adója 1%-át az Óbudai
Egyetem javára felajánlja. Kérjük Önöket, hogy errõl a
lehetõségrõl ismeretségi körüket is tájékoztassák.

Az Óbudai Egyetem a régió meghatározó felsõokta-
tási intézményeként az elmúlt évek során akadémiai
programjának jelentõs bõvítését hajtotta végre, megha-
tározó infrastrukturális fejlesztést valósított meg, s ter-
vez a következõ idõszakban is. A felajánlott adókból be-
folyó összegbõl az egyetem a XXI. század követelmé-
nyeit kielégítõ hallgatói terek létesítését, illetve szín-
vonalas üzemeltetését kívánja biztosítani.

A befolyt összeg felhasználásáról a www.uni-obu-
da.hu honlapon és az Óbudai Egyetem Hírmondóján
keresztül beszámolunk. Amennyiben egyetértenek cél-
jainkkal, akkor az APEH nyilatkozaton az egyetem
15773063-2-41 adószámát feltüntessék fel.

Kérjük Önöket, az egyetem céljaival szimpatizálókat,
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Óbudai
Egyetem részére ajánlják fel.

Az Óbudai Egyetem kiadványa
1034 Budapest, Bécsi út 96/b. • Telefon: 666-5613, fax: 666-5621 •  Honlap: www.uni-obuda.hu

Felelõs kiadó: Prof. Dr. Rudas Imre rektor
Fõszerkesztõ: Dr. Gáti József kancellár

Szerkesztõbizottság titkára: Reha Ilona PR csoportvezetõ

Készült: 1500 pld-ban az Innova-Print Nyomdában
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S
ajnos az utóbbi idõben egyre többet hallunk
olyan tragikus esetekrõl, amikor megáll va-
lakinek a szíve. Az a statisztikai adat is rég-

óta ismert, hogy Magyarországon félóránként
meghal valaki hirtelen szívleállás miatt. Ez meg-
döbbentõ adat. Az elmúlt években a túlélési esé-
lyek növelésére kezdtek a nagy forgalmú, nyilvános
helyeken is automata vagy félautomata defibrilláto-
rokat telepíteni. Ezek a 300-500 ezer forintba kerü-
lõ készülékek megtalálhatók a forgalmas bevásár-
lóközpontokban, a közhivatalokban, a pályaudvaro-
kon, a strandokon. A félautomata defibrillátorok se-
gítségével a klinikai halál állapotában lévõ betegek
sokkal nagyobb eséllyel éleszthetõk újra.

Egyetemünk az alábbi helyeken helyezett el
életmentõ defibrillátor készüléket:

Az beszerzett 3 db INNOMED Powerheart
AED G3 defibrillátort a budapesti telephelyeken:
Bécsi út 96/b., Népszínház utca 8., Tavaszmezõ
utca 17. szám alatti portaszolgálatoknál található.

Ha van defibrillátor, tudják is kezelni? 

Az újraélesztés sikerét a gyors felismerés, hamar
megkezdett újraélesztés, illetve a haladéktalanul
rendelkezésre álló defibrillátor készülék jelenti. 
Ugyanis a leggyakoribb keringés-megállási forma,
az ún. kamrafibrilláció.

Kamrafibrilláció során a szívkamrák falában lévõ
izmok mûködése zavart szenved, így kamrai ritmus-
zavar alakul ki, azaz a szív ahelyett, hogy szabá-
lyosan összehúzódna, csak remegõ mozgást vé-
gez. Azaz nem mûködik, nem pumpál vért.

A defibrillátor használatához nélkülözhetet-
len bizonyos szintû elsõsegélynyújtói és újra-
élesztési ismeret. Ennek megszerzése érdeké-
ben egyetemünk ingyenes újraélesztõ tanfolya-
mot szervez.

Hogyan mûködik a félautomata 
defibrillátor? 

A kamrai ritmuszavar néhány percen belül leadott
elektromos ütéssel megszüntethetõ. A félautoma-
ta defibrillátor meghatározott erejû (200-360 J) és
lefutású elektromos ütést ad, amely egy külsõ
egyidejû repolarizációnak felel meg. Célja, hogy az
ütést követõ ún. elektromos csendben a szív saját
ingerületvezetõ rendszere aktiválódjon, és beindul-
jon a normál ingerképzés. Ennek sikeréhez nagy
mennyiségû foszfát szükséges, melynek mennyi-
sége a kamrafibrilláció alatt igen gyorsan fogy, te-
hát az idõ múlásával gyorsan csökken a defibrillál-
hatóság esélye is. 

Hogyan használjuk a félautomata 
defibrillátort?

A készülék bekapcsolását követõen a mûszer
hangutasításokban ismerteti a szükséges teendõ-
ket. Elõször az elektródák felhelyezésére szólít fel,
a megfelelõ hely az elektródákon lévõ rajzon látha-
tó, a felhelyezést az öntapadó felület biztosítja. Ezt
követõen az elektródák csatlakoztatására szólít fel,
majd ún. analízist végez, amely során a beteg rit-
muszavarát vizsgálja. Az analízis során nagyon

Defibrillátor



fontos, hogy senki ne érjen a beteghez, mert ez
zavarja az értékelést!

Az analízis függvényében a készülék javasolja
vagy nem javasolja a sokk, azaz a defibrilláció leadá-
sát. Amennyiben javasolt a sokk, az utasításnak
megfelelõen nyomjuk meg “sokk” gombot (piros). Ha
sokkot nem javasol, keressük a keringés jeleit, ha
nem találjuk, kezdjünk 1 perces újraélesztést, majd
végeztessünk újabb analízist (analízis gomb - sárga).

Az a készülékek mellet nagyméretû fényképek-
kel illusztrált használati útmutató is található.

A készülék az elektromos ütés (sokk) leadása
után újabb analízist vagy sokkot javasol. Alapbeál-
lításként kamrafibrilláció esetén a készülék három
sokk leadását javasolja egymást követõen. Három
sokk leadása után, illetve ha a készülék nem java-
sol sokkot, keressük a keringés jeleit, hiányukban
végezzünk 1 percig újraélesztést, majd (a készülék
utasításának megfelelõen) nyomjuk meg az analí-
zis gombot!

Miben különbözik a félautomata defibrillá-
tor a mentõ gépkocsikban használtaktól? 

A félautomata defibrillátor lényege, hogy a ké-
szülék maga értékeli a beteg szívritmusát, hasz-
nálata nem igényel EKG ismereteket, melynek

értékelése orvosi, mentõtiszti gyakorlathoz, tanul-
mányokhoz kötött. Ezért használható ápolói kéz-
ben mentõautókon, sürgõsségi helyzetben, illetve
akár laikusok által. Természetesen a készülék is-
merete mellett az újraélesztés kivitelezését is tudni
kell, hiszen, amint a leírásból is kiderül, amennyi-
ben nincs defibrillálandó ritmuszavar, akkor el kell
kezdeni a lélegeztetést és mellkaskompressziót. 

Mit tesznek a kiérkezõ mentõk? 

A betegek ellátása számtalan körülménytõl függ.
Az alábbi tennivalók csak nagy általánosságban
igazak, ezektõl jelentõs mértékben eltérõ ellátás is
indokolt lehet: 

Az Országos Mentõszolgálat eset és rohamko-
csijaiban ún. manuális defibrillátor található. Ez azt
jelenti, hogy a mentõegység orvosa, mentõtisztje a
betegrõl készített EKG alapján maga dönti el, hogy
szükséges-e a defibrilláció. A sokk leadása szintén
saját döntéssel történik, ún. defibrillátor lapátok se-
gítségével, melyet kézzel kell a mellkasra nyomni. 

Ezen készülékek, a defibrilláláson felül alkalma-
sak gyors EKG diagnózisra ezen lapátokon ke-
resztül, valamint az újraélesztésen felül egyes rit-
muszavarok normál ritmusra történõ visszaváltásá-
ra is.
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