
2011. május 9-én az Óbudai Egyetem rendkívüli kibõvített
szenátusi ülése egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

„Mi, az Óbudai Egyetem Szenátusa, Rektori Taná-
csa, Szakszervezeti Bizottsága, Közalkalmazotti Taná-
csa, Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége és az
egyetem professzorai megdöbbenten szembesültünk a
médiában napvilágot látott, a hazai felsõoktatás átala-
kításáról, az intézményi integrációról, valamint az
Óbudai Egyetem megszüntetésérõl, beolvasztásáról
szóló híradásokkal. A 2011. május 9-én megtartott,
összevont testületi ülésünkön közös állásfoglalást fo-
gadtunk el.

Az intézmény vezetõ testületei, oktatói, dolgozói és
hallgatói képviseletei kifejezik azon véleményüket, hogy
az egyetem sorsát befolyásoló ilyen horderejû kérdések-
rõl nem a média útján kellene értesülnünk. Az intézmé-
nyi struktúra átalakításának szükségessége, annak ter-
vezett megvalósítása nincs hatástanulmányokkal és
elemzésekkel megalapozva.

Értetlenül állunk a Felsõoktatási Minõség Díjjal ki-
tüntetett Óbudai Egyetem megszüntetésének hírével
szemben, mert az intézmény több mint 130 éves ipar-
oktatási és 40 éves felsõoktatási gyakorlattal szinte
egyedülállóan – a Kandó Kálmán, a Bánki Donát és a
Könnyûipari Mûszaki Fõiskola összevonásával létre-
hozva a Budapesti Mûszaki Fõiskolát – már 2000-ben
teljes körû integrációt hajtott végre. Az elmúlt évtized-
ben pedig dinamikus fejlesztési programmal teljesítet-
te a felsõoktatási törvény egyetemekkel szemben
megfogalmazott elvárásait. Az intézmény a törvény
által elõírt kritériumrendszer teljesítésével vált egye-
temmé.

Az egyetem legfõbb stratégiája mindig is az volt,
hogy az oktatásban, a kutatásban és az innovációban
nemzetközileg is elismert, versenyképes intézmény le-
gyen. Miközben megõrizte az elõdök haladó hagyomá-
nyait, hazai és nemzetközi elismertségének megterem-
tésével rövid idõ alatt így válhatott a régió egyik megha-
tározó felsõoktatási intézményévé. Az egyetem gazdál-
kodása kiegyensúlyozott, fizetési kötelezettségeit folya-
matosan határidõre teljesíti.

Az Óbudai Egyetemen közel 12 ezer hallgató 12
alapszakon, illetve 6 mesterszakon folytat tanulmányo-
kat, elsõsorban a keresett villamosmérnöki, gépészmér-
nöki, könnyûipari és informatikai szakokon, amely kép-
zések hallgatói létszámát a kormány is kiemelten kezel-
ve növelni kívánja.

Az Óbudai Egyetem a hazai felsõoktatás versenyké-
pes intézménye, melyet igazol, hogy jelentõs a túljelent-
kezés szakjaira, és a mûszaki szakjai felvételi pont-
számai országosan a második legmagasabbak közé
tartoznak.

Az Óbudai Egyetem tényleges munkaerõ-piaci igé-
nyeket kielégítõ, gyakorlatorientált alap- és minõségi
mesterképzést nyújtó, a szakma és a felhasználó kör ál-
tal elismert intézmény. Az oktatási folyamat eredmé-
nyességét a nemzetközi és hazai versenyeken évtize-
dek óta elért hallgatói sikerek is jelzik.

Támogatjuk azokat a kormányzati elképzeléseket,
amelyek a mûszaki és természettudományos képzés erõ-
sítését szolgálják. Meggyõzõdéssel valljuk, hogy ebben az
értékteremtõ folyamatban az Óbudai Egyetem további ön-
álló fennmaradása az egész mûszaki felsõoktatás, a mér-
nöki társadalom és egyben a nemzetgazdaság érdeke.”

Az egyetem Szakszervezeti Bizottsága, Közalkalma-
zotti Tanácsa, Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége
kezdeményezésére május 12-én nagygyûlésre került
sor az egyetem Neumann János Épületének belsõ ud-
varán.
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A nagygyûlés célja kettõs volt, egyfelõl tájékoztatást
adni a jelenlévõknek a kialakult helyzetrõl, a rektorok
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkári találkozójáról,
másfelõl kifejezni az egyetem polgárainak elkötelezett-
ségét az Óbudai Egyetem további önálló fennmaradása
mellett.

A nagygyûlés levezetõ elnöke kiemelte, hogy az
Óbudai Egyetem közvéleménye és vezetõ testületei
elõször a médiában napvilágot látott hírekbõl értesültek
a hazai felsõoktatás intézményi integrációt is magába
foglaló átalakításáról, valamint az Óbudai Egyetem
esetleges megszüntetésérõl, beolvasztásáról.

Dr. Rudas Imre rektor tájékoztatójában megerõsítet-
te, hogy Hoffmann Rózsa államtitkár asszony rektorok-
kal folytatott konzultációján elhangzott, hogy megszû-

néstõl nem kell tartani. A tárgyalások azt már nem tud-
ták megerõsíteni, hogy strukturális átalakítások nélkül
folyhat tovább az oktatás az intézményben, nem kizárt
a szerkezeti átalakítás. Hiányolta az intézményi struktú-
ra átalakításának szükségességét alátámasztó hatásta-
nulmányokat és elemzéseket.

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem-
mel való összeolvadás lehetõségérõl Rudas Imre többek
között a következõket mondta „Két különbözõ felsõoktatási
alapgondolatról, stratégiáról, két különbözõ intézményrõl
van szó. Az Óbudai Egyetem, bár képzési struktúrájában
hasonlít a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemre, de nem a részhalmaza. Ha már matematikai
nyelven fogalmazok, inkább komplementer halmaza.”

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Elnöksé-
gének egyetemi képviselõje ismertette a délelõtt folya-
mán elfogadott elnökségi állásfoglalást. Kiemelte, „az
FDSZ Elnöksége tiltakozik a Kormányzat eddig kiszivár-
gott elképzeléseinek megvalósítása ellen. Az Elnökség
véleménye szerint ezek a tervezett intézkedések kizáró-
lag rövidtávú, pénzkivonási szándékok miatt kerültek
napirendre, hatástanulmányok és minden elõzetes
egyeztetés nélkül. Követeljük, hogy a felsõoktatás intéz-
ményrendszerének strukturális átalakítását elõzze meg
szakmai elemzés és érdekegyeztetés.”

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alelnöke hoz-
zászólását így kezdte: „A mai nap azért hívtunk ide
benneteket, hogy elmondjuk az egyetemünk körül ki-
alakult helyzetet. Ennek szükségét láttuk, mivel a mé-
diában megjelent hírek nyugtalanítóak és felkavaróak”,
majd megerõsítette: „Úgy tûnik, hogy a mi felelõssé-
günk, hogy a gyakorlati oktatás szükségességére rá-
ébresszük a döntéshozókat, hogy felhívjuk a figyelmet
arra, hogy igenis szükség van a mûködésünkre. A mai
rendezvény további célja, hogy csendes tiltakozásun-
kat fejezzük ki az ellen, hogy beolvasszanak minket,
hogy elvegyék nagy múltú intézményünk önállóságát.
Remélem, az országban mindenki, aki az intézmé-
nyünk jogelõdjeiben végzett, minden fórumon felszólal
az alma matere mellett. Ha még nem tette meg, akkor
a mai kérésre, felszólításra csatlakozzanak a tiltakozá-
sunkhoz a facebookon, csatlakozzanak az aláírásgyûj-
tésünkhöz.”

A nagygyûlés elérte célját, az egyetem közel ezer
polgára fejezte ki tiltakozását az intézmény önállóságá-
nak megszüntetése, az esetleges beolvasztás ellen.
Megerõsítette azon szándékot, hogy bárminemû átala-
kítás elõtt elengedhetetlen a konzultáció az intézmény
képviselõivel. A hozzászólásokat követõen kézrõl kézre
járt a toll az egyetem megmentésért kampányoló hall-
gatóknál, oktatóknál és dolgozóknál.
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Május elsõ hétvégéjén, az Európai Unió ünnepnapjához
kapcsolódóan az uniós tagországok kormányait képvise-
lõ Tanács, a választott képviselõkbõl álló Európai Parla-
ment, valamint az uniós végrehajtó szerv, az Európai Bi-
zottság épületeiben nyitott nap várta az érdeklõdõket.

A május 7-ei rendezvénysorozat keretében
Brüsszelben, az EU Justus Lipsius, németalföldi huma-
nista gondolkodóról elnevezett épülettömbjében a soros
elnökséget adó Magyarország is bemutatkozott. A kö-
zönség találkozhatott Juhász Rolanddal, a bajnok An-
derlecht magyar sztárfutballistájával, Kovács Péter vi-
lágbajnok és Karászi Roland freestyle focistákkal, vala-
mint Perge Olivér Rubik-kocka bemutatójával.

A több ezer kilátogatott érdeklõdõ megtekinthette a
„Pillantás Magyarországra” címû kulturális és történelmi
bemutatót, az „Innováció Magyarországon” címû kiállí-
tást, melynek kiemelkedõ attrakcióját jelentette az Óbu-
da Egyetem „Múlt és jövõ” címû bemutatója.

Óriási érdeklõdés kísérte az 1922-es gyártású, az
egyetem hallgatói és oktatói közremûködésével restaurált
Ford T-modellt, melyet az intézmény világhírûvé vált tanu-
lója, Galamb József tervezett. A karon ülõ gyerekektõl – a

T-modellt még a mindennapi közlekedésben is megcso-
dáló – az idõsebb nemzedékig fotóztatták magukat a láto-
gatók az üzemképes történelmi jármû mellett. 

Az évszázad autójának választott jármû szomszédsá-
gában – mintegy átvezetve a XXI. századba a látogatót –
mutatták be a Shell Eco-marathon Europe-ra a hallgatók
által épített 2010-es modellt. Az Óbudai Egyetem prototí-
pus kategóriában indult autója az elmúlt évi versenyen 1
liter üzemanyag energiájával 333 km távolságot tett meg.

A kiállított autók mellett az egyetem hallgatói öröm-
mel adtak felvilágosítást az érdeklõdõknek a kiállításról.
Elmondták, hogy a 2011-es Shell Eco-marathon meg-
mérettetésre egy teljesen új modellel készülnek, mely
reményeik szerint jelentõsen nagyobb távot képes meg-
tenni az elõírt feltételek mellett.

Herman Van Rompuy, az EU állam- és kormányfõi
tanácsának állandó elnökét az Óbudai Egyetem kiállítá-
si területén Dr. Rudas Imre professzor, az egyetem
rektora fogadta, aki bemutatta az egyetem tanulói két
évszázadot átívelõ innovációjának e két meghatározó
alkotását. Rudas professzor „From the Industrial School
to the University” címû, a több mint 130 éves intézmény
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történetét bemutató könyvet adott át Van Rompuynek.
Vargha Ágnes nagykövet kíséretében érkezõ Herman
Van Rompuy elnök úr gratulált a kiemelkedõ teljesít-
ményhez, és további sok sikert kívánt.

Reha Ilona
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A legnevesebb amerikai orvosi egyetemek érdeklõdnek
Dr. Kutor László, az Óbudai Egyetem oktatója, Dr. Ba-
logh Attila, agy- és gerincsebész és Máthé János fej-
lesztõmérnök által kidolgozott 4D Anatomy nevû anató-
miai szimulátor iránt, amely az emberi testet eddig nem
látott részletességgel mutatja be, négy dimenzióban.

A világon teljesen egyedülálló magyar fejlesztésû
rendszer az eddigi kétdimenziós, rajzolt anatómiai at-
laszok helyett egy merõben más, mûtéti helyzetet szi-
muláló élményt nyújt a felhasználóknak, nagymérték-
ben megkönnyítve ezzel a tanulási, képzési folyama-
tokat. A fotografikus képrekonstrukción alapuló rend-
szer nem csak térhatást biztosít, hanem az elforgatási
lehetõség révén bármely szögbõl tanulmányozhatóvá
teszi a test minden apró részletét. A negyedik dimen-
ziót az idõ jelenti, mivel a rendszer segítségével a
mûtét minden fázisa idõben elõre és hátra haladva is
megszemlélhetõ, a vizsgált testrész lebontható és
összerakható.

A találmány új kor-
szakot nyit az anatómia
oktatásban és a mûté-
tek dokumentálásában.
A költséges és ne-
hezen hozzáférhe-
tõ boncolást min-
den korábbinál
könnyebben hozzá-
férhetõvé teszi. Mi-
vel a kor oktatási esz-
közei, illetve a hozzájuk
tartozó tudásanyag is fo-
lyamatosan fejlõdik, így el-
kerülhetetlen, hogy az or-
vostudomány is moderni-
zálja magát.

A 4D Anatomy elkészí-
tésének legfontosabb

Az Óbudai Egyetem egyetemi docensének forradalmi találmánya



eszköze a Dr. Kutor László egyetemi docens által meg-
tervezett és elkészített NeuroArc szkenner. Ahogy a ta-

lálmány kifejlesztõje elmondta: „A scanner a mûtéti terü-
letet minden oldalról és szögbõl dokumentálja, majd az
így kapott nyersanyagot egy szoftver segítségével
(melynek kidolgozásában Máthé János az Óbudai
Egyetem KKVK volt hallgatója játszotta a vezetõ szere-
pet) virtuális valósággá formálja át. A termék segítségé-
vel jószerivel a kezünkbe vehetjük és forgathatjuk a le-
fotózott testrészeket.” Egy 3D-s szemüveg segítségével
megvizsgálhatjuk a szerveket, sõt, akár virtuális bonco-
lást is végezhetünk és lapozgathatunk az emberi agy-
ban is. A technológia alkalmas arra is, hogy élõ mûtéte-
ket is dokumentáljon, ami szintén új utakat nyithat a
gyógyításban és az oktatásban.

A most piacra került termék az emberi fej és a nyak
anatómiáját mutatja be korszakalkotó technikai megol-
dások révén, egyedülálló precizitással és soha nem lá-
tott részletgazdagsággal. A többi testrészt bemutató
anyagokat folyamatosan készíti el a 4D Anatomy.
(http://4danatomy.com/)

Nagy Krisztina
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Az idén már tizenharmadik alkalommal került megren-
dezésre a hagyományos Csomagolástechnológus és
Papíros Szakmai Nap. A május 4-i rendezvény helyszí-
ne az egyetem Rejtõ Sándor Könnyûipari Kara volt,
ahol az ipar képviselõibõl, illetve a kar oktatóiból és
hallgatóiból álló közönség megtöltötte a tanácstermet. 

A konferencia programja Dr. Patkó István dékán kö-
szöntõjével és megnyitó beszédével kezdõdött, melyet
Dr. Koltai Lászlónak, a Médiatechnológiai és Könnyû-
ipari Intézet igazgató-helyettesének a tájékoztatója kö-
vetett az újabb képzési lehetõségekrõl és a szakmai fel-
sõoktatás helyzetérõl. Szûcs Ágnes, a Terméktervezõ
Intézet helyettes vezetõje az Ipari termék- és formater-
vezõ szak oktatási programjáról, kihívásairól és lehetõ-
ségeirõl beszélt.

A konferenciát a társrendezõ Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület Papíripari Szakosztályának elnöke,
Szõke András vezette le. A szakmai elõadások sorát
Nagy Miklós „Változik a termékdíj törvény?” címû elõ-
adása nyitotta meg. A CSAOSZ fõtitkára elmondta,
hogy a sajtóban szinte havonta látnak napvilágot a ter-
mékdíj törvény megváltoztatását megokoló vélemé-
nyek, nyilatkozatok. A szakmai közvélemény elé azon-
ban idáig semmilyen hivatalos, a környezetvédelmi kor-
mányzat álláspontját tükrözõ törvénytervezet nem ke-
rült, ami indokolja a címben szereplõ kérdést. Az elõ-
adásban a fõtitkár részletesen bemutatta a sajtóban el-
hangzott érveket és az azokról alkotott szakmai véle-

ményt. A kötelezettekre háruló, a változások hatására
jelentkezõ többletköltségeket az elõadó példák segítsé-
gével érzékeltette.

„A fejlesztés nem áll meg – az új MASTERFLEX-
HD” címmel Szabadics László, a BOBST Group képvi-
selõje tartott érdekes elõadást a nyomtatásban várható
piaci trendekrõl. A megrendelõk egyre igényesebbek,
jobb nyomatminõséget várnak el, ez fokozott kihívást
jelent a gépek gyártóinak. Az elõadó bemutatta a jelen-
legi legfejlettebb gyártásközi ellenõrzõ rendszereket,
melyekkel a folyamat alatti beavatkozással biztosítható
a szabályozott, magas szintû nyomatminõség.

Horváth Erika, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. kép-
viselõje „A csomagolási hulladékok szelektív gyûjtésé-

Csomagolástechnológus és papíros szakmai nap



nek gyakorlata” címen tartotta meg elõadását. Hangsú-
lyozta a koordináló szervezetek szükségességét, hi-
szen az Európai Unió 27 országából 26-ban mûködnek
ilyen szervezetek. 

Pusztai László, a SOCO SYSTEM EED fejlesztõ
mérnöke „Vonalvégi csomagolás automatizálása” címû
elõadásában egy gyûjtõcsomagoló, egységrakomány-
képzõ és egységrakomány-rögzítõ gépsor példáján ke-
resztül ismertette az egyes mûveletek automatizálási le-
hetõségeit. Részletesen bemutatta a csomagolási folya-
matot kiszolgáló, a továbbítást végzõ szállítópályák, for-
dító és irányító elemek mûszaki megoldásait és válasz-
tékát. Az anyagmozgatás kérdésein túl kitért a hullám-
papírlemez dobozok – a felállítást végzõ gép által tá-
masztott – követelményeire és a fellépõ hibák elkerülé-
sének lehetõségeire.

„A csomagolásfejlesztés szakaszai és kihívásai”
címmel érdekes és hasznos tapasztalatokról hallhattak
a résztvevõk Tasi Kamillától, a Richter Gedeon Rt.
gyógyszercsomagolásai kapcsán. A csomagolásfejlesz-
tés végigkíséri a gyógyszerkészítmény fejlesztésének
és forgalomba hozatalának szakaszait, ennek során az
egyes fázisokban más-más követelményeket kell elõtér-
be helyezni. Az elõadó bemutatta, hogy milyen szem-
pontokat kell figyelembe venni a fejlesztési folyamat so-
rán, példaként említve a hatósági, a környezetvédelmi,
a minõségbiztosítási, a gyárthatósági követelményeket,
illetve a gépesítés lehetõségeit. 

Vad Márta, a Richter Gedeon Rt. gyûjtõcsomagolási
feladatait elemezte „A gyûjtõzési folyamat racionalizálá-
sa a Richterben” címen. Az új gyûjtõcsomagolási rend-
szer bevezetése hatékonyabbá és átláthatóbbá teszi a
munkavégzést a szilárd gyógyszerformák csomagolásá-
nak területén. A gyûjtõdobozok mérete, alapanyaga és
ezzel párhuzamosan a gyûjtõzés teljes folyamata meg-
változott. Csökkentek a raktározási és szállítási költsé-
gek és az optimalizált méretû dobozokkal a rakodóla-
pok kihasználtsága is megnõtt. 

Szabó Zoltán a HIGI Papírsoft Zrt. képviseletében a
2009 novemberében indult gyár profilját ismertette. A
gép 1900 m/perc sebességgel, 15-23 g/m2 tömegû, 1-4
rétegû tissue alappapírt gyárt. A nedves szakasz osztott
felfutószekrényû, a közepes finomságú szitára elõször
hosszú fenyõ, majd lombos rostot rétegeznek. A gép
„lelke” a szárítószakasz a Yankee-hengerrel, ami egy
fordulat alatt megszárítja a papírt. A harmonikaszerû
alappapírból toalett papír, kéztörlõ, papír zsebkendõ és
szalvéta készül. 

Az ESKO Artwork képviseletében David S. Joel-
sen mutatta be a csomagolástervezés újdonságait.  „Az
ESKO szerepe a csomagolóiparban és a csomagolás-
technika oktatásában” címû elõadásából megismer-
hettük a cég tevékenységét, ami a számítógéppel se-
gített csomagolástervezés teljes területét felöleli. Pro-
gramjaik közül kiemelte a megtervezett csomagolások
három dimenzióban történõ megjelenítését lehetõvé
tevõ szoftvert. A tervezést segítõk mellett hibaellenõr-
zõ, szabályozó, a prepress és a gyártás-elõkészítés
adminisztratív szakaszait is kezelni tudó programokat
is bemutatott. 

Az ebédet követõen sor került az új ESKO Kom-
petencia Központ ünnepélyes átadására. Dr. Patkó
István dékán, Dr. Horváth Csaba, a Médiatechnoló-
giai és Könnyûipari Intézet igazgatója, az ESKO
Artwork képviseletében pedig Ratkovics Péter, a
Partners Kft. ügyvezetõje méltatta a közös beruhá-
zással létrehozott tudásközpont jelentõségét. A Kar
informatikai laboratóriumába telepített i-XE10 Auto tí-
pusú mintakivágó-gép lehetõvé teszi, hogy a hallga-
tók megtervezett csomagolásaikat – akár többféle
anyagból is – kézzel foghatóan elkészíthessék. Az
átadó ünnepséget kötetlen, jó hangulatú szakmai be-
szélgetés zárta. A konferencia programját a szakmai
mûhelyek kutató munkáját bemutató poszter szekció
egészítette ki.

Tiefbrunner Anna
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Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai
Szimpózium 

Április 14-én került megrendezésre a Gépész és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Karon a Tavaszi Nemzetközi
Biztonságtechnikai Szimpózium. A moderátori felada-
tokat ellátó Dr. Kovács Tibor, a biztonságtechnikai
szakirány felelõse bevezetõjében kiemelte, hogy ez al-
kalommal a Felvidékrõl érkezõ elõadók is hozzájárulnak
a terület valóban széles spektrumú aktualitásainak
megismeréséhez. A termet zsúfolásig megtöltõ hallga-
tóság érdeklõdését mindvégig ébren tartották a valóban
kiváló elõadások.

Hulkó Gábor, az MTA külsõ tagja, a pozsonyi Szlo-
vák Mûegyetem professzora kiemelte, hogy az informa-
tika rohamos fejlõdése utat nyitott a nemlineáris parciá-
lis differenciális egyenletek numerikus oldásához. En-
nek alapján az utóbbi években kiépült számos virtuális
szoftverkörnyezet, amelyek színes animációk kíséreté-
ben kínálnak 3D-s betekintést a technológiai és gyártási
folyamatok dinamikájába. Ezek a szofisztikált szimuláci-
ós technikák a hiba diagnosztika és elhárítás területén
egészen új lehetõségeket kínálnak, amelyeket az elõ-
adásában néhány példán keresztül be is mutatott.

Dusza János az MTA külsõ és a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia tagja, egyetemünk professzora elõadá-
sában egy „slágerterület”, a nanotechnológia kapott
szerepet, annak is olyan katonai vetületei, ahol világ-
színvonalat jelentõ minõségben szuper-kemény felüle-
teket hoztak létre, és annak létrejöttét tized µm-es
anyagmélységekben vizsgálni is tudták.

Berek Tamás mk. õrnagy, egyetemi docens (Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) és Bodrácska Gyula
PhD aspiráns, (ZMNE) megállapították, hogy a vagyonvé-
delem komplex rendszerében helyet foglaló élõerõs véde-
lem aránya és feladata az építkezés különbözõ készültsé-
gi fokozataiban eltérõ. A hatékonyság szempontjából a
biztonsági vezetõnek a beruházás elõrehaladásával újra
és újra értékelnie kell a fenyegetettségnek kitett területek
veszélyeztetettségét és a fõbb feladatokat. Az elõadók
bemutatták az élõerõs védelem technikai támogatásának
szükségességét, felvázolták a különbözõ megoldások sa-
játosságait és feltárták a vagyonvédelem élõerõs kompo-
nense támogatásának lényeges sarokpontjait.

Elek Imre PhD aspiráns, (ZMNE) igazságügyi szakér-
tõ kiemelte, hogy Magyarországon az elkövetett bûncse-
lekmények jelentõs hányadát a vagyon elleni bûncselek-
mények és ezen belül a betöréses lopások, jármû feltö-
rések teszik ki. Az ilyen jellegû bûncselekményeknél gya-
kori az a módszer, amikor a behatolással érintett vagyon-
védelmi eszköz sértetlen marad, vizuálisan észlelhetõ

nyom nem keletkezik. Bemutatásra kerültek azok a krimi-
nalisztikai vizsgálati módszerek, eszközök, amelyek a
mechanikai vagyonvédelmi eszközök jogosulatlan felnyi-
tása során keletkezõ „láthatatlan” nyomok felkutatását,
láthatóvá tételét, azonosítását teszik lehetõvé. 

Szabó Lajos rendõr alezredes, biztonságszervezõ
mérnök elmondta, hogy a Hungaroringen egy Forma 1-
es versenyen hatalmas forgalmat kell már csütörtökön
kezelni, a parkolók a bejárattól messze, 1-2 km távol-
ságban helyezkednek el, a gyalogosok többezres töme-
ge halad a 8-as kapu felé. A leglényegesebbek, amit az
F1 rajongókról tudni kell: életkor, magatartás, életszem-
lélet („buli az egész hétvége”). Megismerhettük a felké-
szülést a biztosításra, a belsõ kamerás megfigyelõrend-
szer mûködtetését, a boxutca-látogatás nyomon köve-
tését. Az elõadás fõbb megállapításai több mint egy év-
tizedes tapasztalaton alapultak. 

Szûcs Endre egyetemünk adjunktusa és Kuris Zol-
tán PhD aspiráns (ZMNE) áttekintették a közelmúltban
megjelent minõsített adatok kezelésérõl szóló törvényt,
a hozzá kapcsolódó három kormányrendeletet és an-
nak hatásait a nemzeti minõsített adatok kezelésére. Az
elemzõ értékelés különös figyelemmel vizsgálta a hazai
információvédelmi szakma irányelveihez és a nemzet-
közi minõsített adatok kezeléséhez fûzõdõ koherenciát. 

Tóth Attila, a TVT Zrt. fejlesztési üzletág igazgatója
a West Balkán szórakozóhelyen történt tragikus esemé-
nyek kapcsán meghozott jogszabályi változások szük-
ségességét és tartalmát elemezte, míg Nagy Norbert
(a WBS Rendszerház Kft. ügyvezetõje) a térfigyelõ
rendszerek jogi környezetének néhány igen sarkalatos
aspektusára hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Az elõadások kivonata, illetõleg az azokhoz kapcso-
lódó cikkek elérhetõk lesznek a hamarosan megjelenõ
CD-n (ISBN 978-615-5018-11-4), valamint a rendez-
vény moderátoránál.

Lõrincz Katalin
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Óbudai Egyetem-CLOOS szimpózium

2011. április 28-án az Óbudai Egyetem Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán került
megrendezésre a CROWN International Kft. közremû-
ködésével. Az egész napos rendezvény házigazdája,
Dr. Gáti József kancellár megnyitójában kiemelte, hogy
„a mai szeminárium szerves következménye a szinte
napra pontosan két évvel ezelõtt Makk Piroska, a
CROWN International Kft. ügyvezetõje és Dr. Rudas
Imre rektor által aláírt együttmûködési szerzõdésnek.
Az elsõ közös szervezésû, nagysikerû tanácskozásra
2009. október 26-án került sor, melyet a két szervezõ
közötti számos program követett.”

A szimpóziumon több mint 100 szakember regisztrál-
tatta magát, és követte az elõadásokat. A CROWN Kft.
munkatársai bemutatták az új Cloos hegesztési eljáráso-
kat, eljárásváltozatokat, a Qirox robotrendszerek gyakor-
lati alkalmazásait, valamint a Qirox szenzortechnikát.

A délelõtt folyamán a szakterülethez kapcsolódó cé-
gek munkatársainak elõadására került sor, elsõnek
Gyura László, a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. mérnö-
ke a gázok tisztaságának hatását elemezte a technoló-
giai folyamatokra, majd Kristóf Csaba, a GTE Hegesz-
tési Szakosztály vezetõségi tagja a hegesztõ munkások
utánpótlása és a hegesztés gépesítése összefüggéseit
elemezte. A programot Dr. Kovács Mihály, az egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Ka-
rának docense zárta, bemutatva az acélhegesztõk mi-
nõsítésének várható változásait.

A CROWN International Kft. vendégeként elfogyasz-
tott ebédet követõen a résztvevõk megismerkedhettek a
Jäckle plazmavágó, illetve a Kemper elszívó berende-
zésekkel, a csaphegesztés újdonságaival, és összefog-
lalót hallgattak meg az „Emberismeret, hatékonyabb
munka” témakörben. A délutáni program kiemelkedõ
eseményét jelentette a forgószínpadszerûen megszer-
vezett robot gyakorlati bemutató az egyetem Cloos ro-
bottechnikai laboratóriumában.

A tanácskozás szüneteiben a látogatók megtekint-
hették a Cloos-Jäckle, Kemper, Soyer, Linde, KSV
standokat, ahol szakmai konzultációkra nyílt lehetõség.
Valamennyi regisztrált egy táskát kapott prospektusok-
kal, valamint CD-lemezt az elõadások anyagával, kata-
lógusokkal, ismertetõ anyagokkal.

A szeminárium zárásaként Makk Piroska bejelentet-
te a CLOOS Club megalakítását, majd Dr. Gáti József
megköszönve valamennyi résztvevõ egész napi figyel-
mét, a rendezõk munkáját, bezárta a rendezvényt. Be-
jelentette, hogy megállapodás született arról, hogy egy
év múlva az Óbudai Egyetemen megrendezésre kerül a
III. Óbudai Egyetem-CLOOS szimpózium.

A résztvevõk körében gyûjtött vélemények, az elége-
dettség-felmérés kérdõívei alapján egyértelmûen pozitív
vélemény alakult ki a rendezvényrõl. A szemináriumon
megjelent szakemberek a programot színvonalasnak,
gondolatébresztõnek ítélték, mely átfogó és tanulságos
volt, sok hasznos szakmai információt közölt felkészült
elõadókkal és értékes elõadásokkal.

Reha Ilona

Renexpo

A RENEXPO® Central Europe nemzetközi kiállítás és
konferencia a megújuló energiákról és energiahaté-
konyságról 2011. május 5-7. között immár 5. alkalom-
mal várta az érdeklõdõket a Hungexpo Vásárközpont F
Pavilonjában. 

A magas színvonalú szakmai konferencián és kiállítá-
son a piaci szereplõk, gyártók, tervezõk, kutatók és szol-
gáltatók mutatták be jövõbe mutató, innovatív technológiá-
kat, újdonságokat. Az Óbudai Egyetemet a kiállításon a
KVK Villamosenergetikai Intézete képviselte az „Uni street”
kiállítójaként. Standunkon bemutattuk Intézetünk Megújuló
Energia Parkját, mely számos érdeklõdõt vonzott. 

A három nap alatt mi is számos technikai újdonság-
gal, érdekességgel ismerkedhettünk meg. Sok standon
alkalmunk nyílt a napjainkban oly divatos elektromos

8. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2011. május



autók számos változatát megcsodálni, sõt néhány he-
lyen ki is lehetett próbálni õket. A kiállítás végén úgy
éreztük, mintha egy szeletet láttunk volna a nem is
olyan távoli jövõbõl. 

Sándorfalvi György – Kádár Péter

Gabrijela Fuzir Bauer kiállítása

2011. május 2-án nyílt meg Gabrijela Fuzir Bauer-
nek, a Maribori Egyetem Textil és Design Tanszék ok-
tatójának A természet megbocsátása címû kiállítása
az egyetem Bécsi úti épületének aulájában. A maribori
egyetem fiatal tervezõnõjének 12 textilmûvészi mun-
kája az év 12 hónapját reprezentálja. Az egyes alkotá-
sok követik a természet ébredésének, növekedésé-

nek, virágzásának, és életének bioritmusát, tavasztól
nyárig és õsztõl télig. A mûvész szándéka, hogy rávi-
lágítson az évszakok változásainak szépségére, az
egyes mûvészeti alkotások színeinek és formáinak
változásán keresztül.

Az alkotó ugyanakkor bemutatja a természet jelen-
kori, folyamatos pusztulását is, és felhívja a figyelmet
arra a lehetséges forgatókönyvre, mely bekövetkezhet,
ha nem szentelünk elég figyelmet a környezetvédelmi
szempontokra.

A természetes évszak-változásokat az alkotó ab-
sztrakt módon ábrázolja, mely jelenkori civilizációnk ter-
mészet rombolásának metaforája. Ez a mûalkotás soro-
zat a természeti struktúrákról szól, az alkotó mûvészi
természet-értelmezésének és érzéseinek absztrakt kife-
jezésén keresztül feldolgozva, minthogy a természet a
tervezõ örök inspirációs forrását jelenti.

A mûvek légies textilcsipke technikával készültek. Ez
a varrt technika nem szõtt anyagon készül, mely a var-
rás után vízben kioldható, s amelynek eredményeként a
felvarrt szálak a levegõben lebegve alkotják a különle-
ges struktúrát.

A természeti struktúrák varázslata és költészete,
amit az alkotó ebben a munkájában kutatni szándéko-
zott. De ahogy a cím is mutatja, a természet megbo-
csát, és mint minden tavasz a tél után ismét kivilágoso-
dik, a nap ismét felkel, s lassacskán az élet is visszatér.
Örökké van remény.

Dr. Kisfaludy Márta
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Óriási sikerrel szerepeltek az RKK hallgatói
az Országos Diákköri Konferencián!

A XXX. Jubileumi Konferenciára 11 hallgatónk vívta ki
2010. november 18-án a részvételi jogot. Közülük hárman
a környezetmérnök szakon, négyen a könnyûipari szakon
és négyen a formatervezõi szakon végzik/végezték tanul-
mányaikat. Diákjaink április 6. és április 28. között 3 külön-
bözõ szekcióban, a régi nagy egyetemek (BMGE, Miskolci
Egyetem, NYME, stb.) hallgatóival mérték össze tudásukat. 

Az Agrártudományi szekcióban április 7-én Keszthe-
lyen két hallgatónk állt helyt: Berregi Anna (konzulens:
Némethné Dr. Katona Judit) és Hasznosi Tamás (kon-
zulens: Bodáné Kendrovics Rita), míg Harsányi Regina
(KIP Nyomda, konzulens: Dr. Borbély Ákos, Prokai Pi-
roska) április 20-án Budapesten az Informatika Szekció-
ban erõsítette az Óbudai Egyetem hírnevét. 

Baján, a Jubileumi Konferencia záró aktusaként meg-
rendezett Mûszaki Szekcióban 8 hallgatónk indult (3 KIP, 4
ITF, 1 KÖM). A 19 különbözõ tagozat (33 altagozat) 400

diáknak adott megmérettetési lehetõséget. Hallgatóink
mind más-más tagozatban tartották meg elõadásaikat, be-
mutatott munkáikat nem egymáshoz, hanem más egyet-
emek (BME Gépészmérnöki Kar, Közlekedésmérnöki Kar,
Vegyészmérnöki Kar, NYME, Miskolci Egyetem, Debrece-
ni Egyetem) tudományos eredményeihez mérték.

A Mûszaki Szekcióban a Rejtõ Kar nyolc hallgatójá-
ból 3 kiválóan szerepelt:

I. helyezést ért el Selesi Boglárka „Textíliák felhasz-
nálása a gyógypedagógiában” címû munkájával (konzu-
lens: Orcsik Mariann), 

II. helyezést kapott Szabó Attila „A hazai iparban elõ-
forduló cipõfelsõrész és bélésanyagok hordáshigiéniai tu-
lajdonságai” címû dolgozata (konzulens: Orcsik Mariann),

III. helyezéssel jutalmazták Miklós Nóra „Ültethetõ
palántanevelõ cseréphez dekorpolc tervezése” dolgoza-
tát (konzulens: Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília).

Részt vett az OTDK Mûszaki Szekciójának versenyé-
ben még Bónyai Norbert (konzulens: Varga József), Tóth
Zoltán (konzulens: Orcsik Gézáné, Dr. Koltai László),

Hírek röviden



Szabó Viktor (konzulens: Tiefbrunner Anna), Kelemen Ka-
talin (konzulens: Kisfaludy Márta DLA) és Kovács Mihály
(konzulens: Némethné Dr. Katona Judit) hallgatónk is.

A fõzsûri által a legjobban szerepelt hallgatóknak át-
adott 8 db festmény közül egyet Selesi Boglárka vehetett
át. Külön köszönet illeti még karunk oktatóit, akik felkérés-
re 4 különbözõ tagozatban 3 zsûri elnöki (Kokasné Dr. Pa-
licska Lívia, Dr. Horváth Csaba, Dr. Koczor Zoltán) és egy
tagi (Dr. Korondi Endre) feladatot láttak el. 

Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília

XVII. Országos Irányítástechnikai 
Programozó (PLC) Verseny

Az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kara adott otthont 2011. április 20-22. között a
Felsõoktatási Irányítástechnikai Oktatás-módszertani
Egyesület (FIOM) által minden évben kiírásra kerülõ nagy-
szabású hallgatói versenynek. Ebben az évben 10 felsõ-
oktatási intézménybõl 18 csapat mérte össze tudását. 

A Mechatronikai és Autótechnikai Intézet által szerve-
zett verseny célja az irányítástechnika, ezen belül a PLC
programozás oktatási színvonalának emelése, oktatók,
hallgatók és az ipari, kereskedelmi szakemberek kapcsola-
tának erõsítése, a korszerû irányítástechnikai berendezé-
sek megismerésének elõsegítése, a hallgatók közötti ver-
senyszellem kialakítása és a hallgatói munka elismerése. 

A nyertes hallgatók pénzjutalomban, a csapatokat fel-
készítõ tanszékek, intézetek a szponzorok által biztosított
értékes tárgynyereményben – amely legtöbbször a támo-
gató cégek PLC-je – részesültek. A nagy érdeklõdéssel
kísért programon az elsõ két helyezést az egyetem KVK
Automatika Intézet csapatai, a harmadik helyet a Ta-
vaszmezõ utcai Mûszertechnikai és Automatizálási In-
tézet vitte el. A házigazdák a kilencedik helyen végeztek.
Jól sikerült a támogatók érdeklõdésének felkeltése is,
melynek eredményeképpen az intézményeket képviselõ
hallgatói csapatok elsõ tíz helyezettje gazdagíthatta in-
tézményét egy-egy irányítástechnikai berendezéssel.

Dr. Bencsik Attila

A Neumann János Informatikai Kar 
2011. évi OTDK díjazottjai

Informatika Tudományi Szekció (Helyszín: Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, Budapest), 2011. április 18–20.

Szoftvertervezés- és elemzés tagozat:
I. helyezés: Pozsegovics Péter, Szántó Balázs:
Sketch4Match – Interaktív tartalom alapú keresõ-
rendszer, konzulensek: Dr. Vámossy Zoltán, Ser-
gyán Szabolcs

Beágyazott rendszerek és jelfeldolgozás tagozat
II. helyezés: Csaba György, Somlyai László: Gépi látá-
son alapuló akadályelkerülés, konzulens: Dr. Vámossy
Zoltán

Orvosi jelfeldolgozás tagozat
II. helyezés: Reményi Attila László, Bándi István
Imre: Nagyfelbontású digitális szöveti képek kötegelt
feldolgozása, konzulensek: Dr. Kozlovszky Miklós,
Dr. Vámossy Zoltán

Infobionika tagozat
II. helyezés: Incze Gáspár, Bíró Dávid, Bíró Tamás:
Mozgáskorlátozottak életvitelét támogató eszközök be-
szédvezérelt irányítása, konzulens: Dr. Kutor László

Infrastruktúra-tervezés tagozat
III. helyezés: Ács Sándor: Átjárhatósági problémák
megoldása számítási fürtök és felhõ infrastruktúrák
között: konzulens: Dr. Kozlovszky Miklós

Innovációs kiemelt különdíj: Pozsegovics Péter, Szán-
tó Balázs: Sketch4Match – Interaktív tartalom alapú ke-
resõrendszer, konzulensek: Dr. Vámossy Zoltán, Ser-
gyán Szabolcs
Különdíj: Helmich Gábor: Bluetooth alapú lakásvezér-
lés és automatizálás, konzulensek: Dr. Molnár András,
Léczfalvy Ádám
Artemis különdíj: Csaba György, Somlyai László: Gépi
látáson alapuló akadályelkerülés, konzulens: Dr. Vá-
mossy Zoltán
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Mûszaki Tudományi Szekció (Helyszín: Eötvös József
Fõiskola, Baja), 2011. április 27–29.

Alkalmazott számítástechnika tagozat
III. helyezés: Lõrik István, Koletár Dávid: Tartalom
alapú keresés képi adatbázisokban, konzulens: Ser-
gyán Szabolcs

Elektronikai- és számítástechnikai eszközök tagozat
III. helyezés: Rozovits Mihály: ASHAQ – Automatic
Shape Aqusition, konzulens: Dr. Vámossy Zoltán

Mindentudás Egyeteme
A hormonháztartást megzavaró szennyezések 

a természetben és az emberi szervezetben

A 2011. április 13-án megtartott elõadásban sokakat érdek-
lõ és érintõ kérdésrõl volt szó. A hormonháztartást megza-
varó anyagok (endocrine distrurbing chemicals, EDC) kör-
nyezeti ártalmaira egyre nagyobb figyelmet fordítanak világ-
szerte. Hormonális zavaroknak köszönhetõ például, hogy a
ragadozó madarak tojásai keltetés alatt összetörtek a DDT
hatására. Sokkoló hatást váltott ki, amikor bebizonyosodott,
hogy káros jelenségek az embereknél is felléphetnek. Ér-
dekes jelenség, hogy növényvédõszer gyárak dolgozóinak
szignifikánsan több leánygyermeke születik, mint fiú. A fej-
lett országokban a férfiak nemzõképessége is jelentõsen
lecsökkent az ilyen típusú szennyezések hatására. 

Az EDC felismerését megnehezíti, hogy számos ha-
tás csak bizonyos életszakaszokban mutatkozik meg,
vagy csak bizonyos fajokon tapasztalták a jelenséget. A
széleskörûen használt gyomírtó atrazin megakadályoz-
za az ebihalak békává alakulását, de nem káros az em-
lõsökre, halakra vagy a madarakra.

Az élõ szervezet embrionális, újszülött, pubertás és
terhességi periódusai leginkább kitettek a hormonális
káros hatásoknak. A magzati idõ bizonyos szakaszai-
ban már egész kis mennyiségû anyag drasztikus hatást
fejthet ki (pl. Contergan).

Az EPA felmérése szerint több mint 100 vegyület-
nek már megállapították a kiemelten veszélyes EDC
hatását, de 87.000-nél több anyagot kell tesztelni még
a jövõben ilyen szempontból. A monitor mérésekhez
nagy mûszerek (GC-MS, HPLC-MS/MS) szükségesek

több lépcsõs tisztítási és koncentráló eljárásokkal
kombinálva.

Az elõadás rávilágított, hogy a férfiak nemzõképes-
ségének csökkenéséért nem a fogamzásgátló tabletta
szennyezések felelõsek, hanem a széles körben hasz-
nált alkilfenol tartalmú mosó- és mosogató szerek.

Dr. Juvancz Zoltán

Hegesztõverseny

2011. április 14-én kiváló eredményt értek el a Bánki He-
gesztõ Kör hallgatói. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Hegesztõ Szakosztálya megrendezte
szokásos évi hegesztõversenyét. A versenyen 14 csapat
versengett 4 felsõoktatási intézménybõl. A Mûegyetem és
az Óbudai Egyetem mellett a Miskolci Egyetem és a Du-
naújvárosi Fõiskola csapatai mérték össze tudásukat. 

Érdekes gyakorlati és elméleti feladatokat kaptak a
csapatok. Természetesen a hegesztési feladatok (ívhe-
gesztés, lánghegesztés, ponthegesztés, kovácshegesz-
tés) mellett a hegesztés sikerességét ellenõrzõ vizsgá-
lati módszerekbõl is „vizsgáznia“ kellett a csapatoknak.
Így például szövetfelismerésbõl, ultrahangos vizsgálat-
ból, varrat meghatározásból. A szövet felismerésben az
egyik Bánkis csapat lett a legjobb, a maximális 30 pont-
ból 27 pontot sikerült megszerezniük. 

A csodálatos eredmény: a harmadik és negyedik hely
és a legszebb sarokvarrat kategória megszerzése. Az elsõ
két helyet a Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem hozta el. A harmadik helyezett csapat tagjai: Czir-
bus István, Tóth András, Majzer Tamás, Balázs Gábor.
A negyedik csapat tagjai: Kurunczi Tibor, Hornik Róbert,
Szilágyi Mihály, Kása Péter. A legszebb sarokvarrat kate-
goriát Kurunczi Tibor nyerte meg.

A Hegesztõ Kör felkészültségét mutatja, hogy 3 fõ
tartalékkal mentek a versenyre: Háder Roland, Szere-
mei Ákos, Németh Elõd János személyében.

Gratulálunk a résztvevõknek! Szeretnénk kiemelni a
felkészítõ tanár, Kovács Gábor munkáját. Kovács tanár
úr heti rendszerességgel 100 hallgatóval foglalkozik, ta-
nítja õket a hegesztés rejtelmeire. Neki külön köszönjük
a fáradhatatlan, lelkes hozzáállást!

Kuti János

12. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2011. május

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


