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Karácsonyi köszöntõ
Tisztelt Fõiskolai Polgárok!
Kedves Olvasók!

A vizsgaidõszakra készülés, a karácsonyi elõkészületek,
az újév várás hangulatában készült ünnepi Hírlevéllel kö-
szöntjük Önt. Az év meghitt ünnepe, a karácsony közeled-
tével megköszönöm a fõiskola valamennyi oktatója, mun-
katársa, hallgatója és partnere 2009. évi munkáját. Tevé-
kenységük hozzájárult a kihívásoknak megfelelni képes fõ-
iskola mûködtetéséhez, stratégiánk megvalósításához.

A 2009-es év meghatározó intézményünk életében.
Nemcsak azért, mert számos rendezvénnyel emlékeztünk
a fõiskola jogelõdjeinek neves évfordulóira, a 130 év-
vel ezelõtti alapítókra, majd a 40 évvel ezelõtti fõiskolák
létrejöttére, s a 10 éve megalakított integrált fõiskolára,
hanem a karok névadóinak kerek évfordulói is lehetõsé-
get adtak a megemlékezéseken keresztül az azonosulás-
ra, a mûszaki értelmiség szerepének hangsúlyozására. 

A közeli napokban lezáruló esztendõben jelentõs, az
intézmény jövõje szempontjából is meghatározó felada-
tokat oldottunk meg közösen. A MAB 2009. július 3-ai
ülésén akkreditálta az Alkalmazott Informatikai Dok-
tori Iskolánkat, mely szeptemberben meg is kezdte

mûködését, s ezzel fõiskolánk teljesítette az egyetem-
mé válás utolsó feltételét is. Az elmúlt években átvett
bronz és ezüst elismerõ oklevél után az idén elnyert
Felsõoktatási Minõségi Díj, a sikeres ISO 9001:2000
szabvány szerinti audit megerõsít minket abban, hogy
jó úton járunk, ezt az utat kell követnünk a jövõben is.

2009. március 18-án Prágában ülésezõ Európai Egye-
temi Szövetség egyhangú döntéssel – Magyarországról
elsõ fõiskolaként – a Budapesti Mûszaki Fõiskolát teljes
jogú egyéni tagjává választotta. Fõiskolánk ez évben el-
nyerte az ERASMUS Nemzetközi együttmûködési kul-
túráért nívódíját is. Szerencsére még sokáig lehetne so-
rolni azokat az eredményeket, amelyekkel a 2009-es év
hozzájárult történelmi múltú intézményünk hírnevének
öregbítéséhez, egy korszerû, a kor kihívásainak megfelel-
ni képes felsõoktatási intézmény mûködéséhez.

Az ünnep emelkedett hangulatú perceiben magam és
a Szenátus nevében békés, nyugodt karácsonyi ünne-
peket, eredményekben gazdag, boldog új esztendõt
kívánok. Kívánom, hogy 2010-ben intézményi straté-
giánk mellett egyéni terveik is megvalósuljanak, s család-
juk körében boldogan, kiegyensúlyozottan éljenek.

Rudas Imre



Kerek évfordulóhoz érkezett a Magyar Kutatók Nem-
zetközi Szimpóziuma, amely idén november 12-14-én
10. jubileumi ülését ünnepelte a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskolán.

A szimpóziumot ez évben Dr. Fodor János tudomá-
nyos és stratégiai rektorhelyettes nyitotta meg. Beveze-
tõjében kiemelte, hogy Dr. Rudas Imre kezdeményezé-
sére 2000-ben született meg – a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola és a Magyar Fuzzy Társaság összefogásával – a
számítástudományi intelligencia területét felölelõ szim-
pózium. Az akkor 1 napos, 20 résztvevõ 16 elõadását
felvonultató rendezvény azóta a Magyar Tudomány Ün-
nepe rendezvénysorozat kiemelkedõ jelentõségû részé-
vé vált. A fõiskolán évrõl-évre lebonyolításra kerülõ ren-
dezvény célja a „computational intelligence” és alkalma-
zási területein dolgozó, oktató, kutató magyar tudósok
meghívása határainkon belülrõl és kívülrõl egyaránt.

Fodor professzor jelezte, hogy az idei jubileumi két és
fél napos „International Symposium of Hungarian Resear-
chers on Computational Intelligence and Informatics” cí-
mû szimpóziumra 60 elõadást nyújtottak be, s a tudomá-
nyos programja nemcsak mennyiségileg, de minõségileg
is kiemelkedõ. A szimpózium válogatott cikkeibõl 2010-
ben egy Springer kötet jelenik meg. Megerõsítette, hogy a
tudományosság mellett nagyon fontos a rendezvény em-
beri oldala is: barátok találkoznak egymással, visszatér-
nek a rendezvényre évrõl évre, s jól érzik itt magukat.

1914-ben orvosi Nobel-díjat kapott Bárány Róbert
szavait idézte: „Egy kutatónak háromféle feladata van:
1) Végezzen pontos megfigyeléseket, a lényegest kü-
lönböztesse meg a lényegtelentõl, és gondosan vonja
le következtetéseit. 2) A fölfedezés után a kutató köte-
lessége annak közzététele. Teljes energiájával küzde-
nie kell annak elfogadtatásáért. 3) A kutató kötelessé-
ge, hogy a kutatás szellemét teljes energiával átadja ta-
nítványainak. Ezt leghatékonyabban tudományos iskola
létrehozásával érheti el. Az emberi élet túlságosan rövid

ahhoz, hogy egyedül megoldjunk minden problémát,
amivel találkozunk.” A Magyar Fuzzy Társaság, a Neu-
mann János Számítógép-tudományi Társaság, valamint
az IEEE Hungary Section támogatta szimpóziumot vé-
gezetül Fodor János Apáthy István akadémikus gondo-
lataival nyitotta meg: “Amíg a nagy nemzetek fiaikat te-
szik naggyá, addig a kis népeket fiaik teszik naggyá.”

Dr. Gáti József kancellár ismertette az Év kutatója,
az Év fiatal kutatója és a Hallgatói publikációs díj kitünte-
tésben részesülõk tevékenységét. Év kutatója kitüntetõ
címet vett át Dr. Szeidl László, az MTA doktora, a NIK
dékánja, az Informatikai Rendszerek Intézet professzora.
„Az év fiatal kutatója” díjat megosztva Csiszárik-Kocsir
Ágnes, a KGK Gazdaság- és Társadalomtudományi In-
tézetének tanársegédje, valamint Dr. Reskó Barna, a
ROIK adjunktusa kapta. A „Hallgatói publikációs díjat”
Nagy Attila, a NIK elsõ évfolyamos mesterszakos hall-
gatója vehette át, míg Dr. Hudoba György a ROIK fõis-
kolai docense rektori dicséretben részesült.

Az idei szimpózium plenáris ülésén a világszerte
elismert Bejczy Antal professzor (USA) „Space Rese-
arch, Facts and Perspectives” címmel ismertette a tu-
dományos eredményeket.

A fõiskola elsõ jogelõdje alapításának 130. évfordu-
lóján megrendezett Magyar Kutatók 10. Nemzetközi
Szimpóziuma mérlegét Dr. Gáti József a szeminárium
zárásakor vonta meg. Kiemelte, hogy 10 ország vezetõ
kutatói tisztelték meg a rendezvényt, 60 szóbeli és 17
poszter elõadásra került sor a két és fél nap alatt, s a
jubileumi szemináriumon 73 cikk jelent meg a 832 oldal
terjedelmû nyomtatott kötetben. Végezetül a konferen-
cia valamennyi résztvevõit, s rajtuk keresztül az ifjú dok-
toranduszokat és kutatókat meghívta a Magyar Kutatók
11. Nemzetközi Szimpóziumára, 2010 novemberére.

Az idei kiadványban található valamennyi cikk letölt-
hetõ a http://bmf.hu/conferences/cinti2009 weboldalról.

Szakál Anikó
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CINTI 2009 10. jubileumi szimpózium



Kicsit több is, mint 25 év, de most sikerült megszervezni
az ünnepséget. A hajdani wilhelmshaveni fõiskoláról
van szó, ami a korábbi Kandó Kálmán Villamosipari Mû-
szaki Fõiskola elsõ „nyugatnémet”, ahogy több beszéd-
ben is kihangsúlyozták, még a „vasfüggöny lebontása”
elõtti kapcsolata volt. Mindkét fõiskolán több átalakítás
volt azóta, a wilhelmshaveni fõiskola ma a Fach-
hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth (FH WOE)
integrált intémény része, a régi „Kandó” ma a BMF kara,
de az átalakítások ellenére a barátság megmaradt, sõt
erõsödött, ma a BMF több karát is érinti. 

Egészen 1998-ig a kapcsolat fõleg oktatói cserére szo-
rítkozott, számos „kandós” oktató éveken át tanított Wil-
helmshavenben, de néhány hallgatói csoport cseréjére is
sor került látogatásként, mert a hallgatók tanulni még nem
mehettek egymás intézményéhez. Claus Adams pro-
fesszor azóta is emlékszik arra, hogy amikor 1989. szep-
tember 11-én a wilhelmshaveni hallgatói csoport vezetõje-
ként diákjaival együtt bejött a Kandóra, a fogadáskor jelen-
tettük be, hogy Magyarország nulla órakor megnyitotta a
határt az NDK állampolgárok számára Ausztria felé. 

1998-ban az Erasmus program megjelenésével aztán
gyökeresen megváltozott a helyzet, így az ünnepségen
már igen komoly oktatói és hallgatói mobilitásra, együttmû-
ködésre tudtak hivatkozni a résztvevõk. 44 magyar hallga-
tó töltötte tanulmányi idejének egy részét Wilhelmshaven-
ben, 13 vendéghallgatónk volt az északi tenger melletti vá-
rosból, és számos oktatói cserére is sor került. 

Külön szeretnénk kiemelni három közös programot:
a Keleti Karnak az Erasmus program keretein belül ket-
tõs diploma szerzõdése van a német fõiskolával, ennek
segítségével már számos hallgató szerezte meg párhu-
zamosan mindkét intézményben diplomáját. A másik a
hosszú évek óta hagyományosan Wilhelmshavenben
rendezett Erasmus nyári egyetem (intenzív program) or-
vosi mûszeres hallgatók számára. A Kandó Kar orvosi
mûszeres diákjai közül sokaknak segített karrierje során

a programon való részvétel. A harmadik pedig az a De-
sign Challenge robotika verseny, ahonnan a KVK mû-
szeres hallgatói éve óta elhozzák az elsõ helyet – a de-
legációnak volt alkalma megtekinteni a verseny vitrinjé-
ben kiállított gyõztes magyar robotokat.

Az ünnepség hangulatát növelték azok a hajdani magyar
és német diákok, akik ma már valahol munkavállalóként dol-
goznak, de a meghívásra azonnal igent mondtak és eljöttek.
Vidám és meghatott találkozásokra került sor, hisz a magyar
diákok között volt olyan is, aki 2002-ben diplomázott, és
azóta nem is járt Wilhelmshavenben, a magyar vendégek
pedig örömmel találkoztak azokkal a hajdani német hallga-
tókkal, akik fõiskolánkon töltöttek el egy szemesztert. 

A nagy létszámú magyar delegációt Dr. Horváth Elek
rektorhelyettes vezette, aki a közös múltban és jelenben
jelentõs szerepet játszó német kollégáknak átnyújtotta a
BMF rektora, Dr. Rudas Imre által aláírt emléklapokat. 

A magyar delegációban mindhárom, a kapcsolatokban
élénken résztvevõ kar (KVK, KGK és NIK) képviselõi jelen
voltak. Külön érdekességként szeretnénk kiemelni, hogy a
delegáció egyik tagja, Dr. Molnár András NIK oktatási dé-
kánhelyettes 1998-ban járt elõször Wilhelmshavenben, ak-
kor még mint az elsõ magyar Erasmus hallgatók egyike. 

Az ünnepségen részt vett Dr. Axel Schultze-Pet-
zold úr is, Magyarország Alsószászország-Brémai tar-
tományi fõkonzulja is. Egészségi állapota miatt nem tu-
dott részt venni az elsõ szerzõdés aláírója, Dr. Domon-
kos Sándor, a hajdani KKVMF fõigazgatója, de levél-
ben köszöntötte az ünneplõ közönséget. 

Az ünnepség hivatalos programokkal egészült ki,
többek között sor került két újabb aláírásra is. Dr. Hor-
váth Elek és Dr. Uwe Weithöner aláírták a két fõiskola
közötti újabb általános együttmûködési szerzõdést, Dr.
Turmezei Péter és Dr. Heiner Köster dékánok pedig a
két intézmény villamosmérnöki karai közti kettõs diplo-
ma szerzõdés elõkészítõ megállapodását. 

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani partner fõ-
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Budapest – Wilhelmshaven: 25 éves az együttmûködés
Jubileumi rendezvény Wilhelmshavenben



iskolánknak az ünnepség megszervezéséért. Kívánjuk,
hogy a két fõiskola közti együttmûködés a jövõben is az
eddigi sikereknek megfelelõen folytatódjon, és sok hall-

gató és oktató részesülhessen ennek a kiváló kapcso-
latnak az eredményeibõl.

Dudás Ferencné
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FEKOSZ Asztalitenisz Kupa 

Nemzetközi és tudományos élet hírei

2009. november 7-én, immár második alkalommal ke-
rült megrendezésre a FEKOSZ és a BMF Kollégiumá-
nak közös szervezésében a FEKOSZ „Asztalitenisz Ku-
pa” sportversenyre a Pénzügyõr Sportegyesületben. 

Az esemény megnyitásakor Balogh József fõszer-
vezõ köszöntötte a megjelenteket, ismertette a csoport-
beosztásokat és a verseny szabályait. Kiemelte, nagy
öröm a szervezõk számára, hogy egy rangos ver-
sennyé nõtte ki magát az esemény, majd mindenkinek
sportszerû versenyzést kívánt.

A versenyre 14 csapat és 4 egyéni induló, összesen
46 hallgató jelentkezett, de sokan kísérték el szurkolóként
is hallgatótársaikat. A versenyzõk között köszönthettük a
BMF Kollégium Tagkollégiumainak öt csapatát is. A ver-
senykiírás értelmében az egyéni elsõ négy helyezettje és
a legeredményesebb csapat került díjazásra.

A selejtezõk öt asztalon, 6 db 6 fõs, és 2 db 5 fõs
csoport kialakításával körmérkõzéses formában zajlot-
tak. A szakmai színvonal emelése érdekében sikerült
elérni, hogy a versenybizottság elnöki feladatait Le-
genyei Pintér Csaba, a Pénzügyõr Asztalitenisz Szak-
osztály szakedzõje lássa el. Segítõi, akik a verseny-
bírói feladatokat látták el, Kardos Gyula és Balogh Jó-
zsef az egyesület sportolói voltak. Színvonalas, igen
komoly labdamenetekkel tarkított szetteket és mérkõ-
zéseket játszottak a versenyzõk. A 16-os fõtáblára min-
den csoportból az elsõ és a második helyen végzett
sportolók kerültek föl, ahol már egyenes kieséses for-
mában folytatódott a verseny.

A helyezetteknek járó díjakat, amely egy érem, a
csapat esetén kupa, oklevél és egy ajándékkosár volt,

Novák János kollégiumi tanár, a FEKOSZ elnöke adta
át, gratulációja mellett megköszönve mindenkinek a
részvételét és a sportszerû versenyzést.

Balogh József 

Dr. Morva Györgyé a Münchener
VDE-AWARD 2009 díj

A Münchener VDE-AWARD 2009 díjat az idén Dr. Mor-
va György, a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
oktatója nyerte el.

Dr. Morva György mintegy 15 éve szorosan együttmû-
ködik németországi cégekkel és felsõoktatási intézmények-
kel. A 90-es években autóvillamossági cégek Baden-Wür-
tembergi kapcsolatok jellemezték a munkáját, míg a legu-
tóbbi években villamosenergetikai kapcsolatok és Münche-
ni egyetemi-fõiskolai kapcsolatok fejlesztésében vett részt.
Számos hallgatót sikerült különbözõ gyakornoki formában
2-3 félévre kiküldeni, illetve néhányan master fokozatot
szereztek az Esslingeni és Müncheni Egyetemeken. Ki-
emelkedik közülük Kalas István, aki a gyakornokoskodás
után ügyvezetõ Igazgató lett, Baranyai Bea, aki jelenleg az
ELSTER Magyarország Ügyvezetõje, de a Németország-
ban dolgozó Kovács Lilla (a kajakos lányok egyike) is ma-
gas beosztásban van a Reinhausen -Regensburgi Cégnél.

Morva György jelenleg az EFR GmbH Stratégiai ta-
nácsadója és harmadik országbeli fejlesztések aktív
résztvevõje. Sokat tesz a VDE és MEE közötti együtt-
mûködés érdekében.

Dr. Temesvári Zsolt

Tudomány ünnepi kitüntetõ címek 
adományozása 

A Budapesti Mûszaki Fõiskola Szenátusa a kutatói te-
vékenység elismerésére „Az év kutatója”, „Az év fia-
tal kutatója”, valamint „Hallgatói publikációs díj” ki-
tüntetõ címet alapított a fõiskola oktatói, kutatói, vala-
mint hallgatói kiemelkedõ mûszaki alkotásai, tudomá-
nyos eredményei, a kimagasló publikációs tevékeny-
ség, valamint a hazai és nemzetközi tudományos élet-
ben betöltött szerep elismerésére. A díj adományozásá-

ról kari/központi javaslat alapján a Tudományos Tanács
döntött.

„Az év kutatója” díjat Szeidl László egyetemi tanár,
az MTA doktora, a Neumann János Informatikai Kar dé-
kánja, az Informatikai Rendszerek Intézet professzora
kapta, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Termé-
szettudományi Karán 1971-ben szerzett okleveles mate-
matikus diplomát, majd 1975-ben egyetemi doktori címet.
1979-ben lett a matematikai tudomány kandidátusa,
1995-ben megkapta az MTA doktora címet, majd 1998-
ban habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.



Szeidl László 1981 óta oktat matematikai és informatikai
tárgyakat különbözõ egyetemeken és 2005-tõl fõiskolán-
kon. Tagja számos hazai szakmai szervezetnek, tudomá-
nyos bizottságnak és folyóiratok szerkesztõbizottságainak.
Több külföldi egyetemen és kutatóintézetben volt vendég-
kutató. 2008-ban jelentõs eredményeket ért el az alkalma-
zott matematika területén. Tárgyévben több PhD és MTA
doktori értekezés bizottsági tagja, bírálója volt. A fõiskola Al-
kalmazott Informatikai Doktori Iskolája tudományos pro-
gramjának kialakításában munkája meghatározó volt.

A Tudományos Tanácsa döntése értelmében „Az év
fiatal kutatója” díjat megosztva Csiszárik-Kocsir Ág-
nes, a Keleti Károly Gazdasági Kar Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Intézetének tanársegédje, valamint
Reskó Barna, a Regionális Oktatási és Innovációs
Központ adjunktusa kapta.

Csiszárik-Kocsir Ágnes a Szent István Egyetem Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Karán gazdasági agrár-
mérnök, illetve tanár szakon szerzett diplomát. 2003 óta az
egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Is-
kolájának hallgatója. Több doktorandusz társával együtt-
mûködve a doktori témáján messze túlmutató területeken
is publikált. Kétszer kapott Tanulmányi Nívódíjat, 2003-ban
pedig Tudományos Diákköri Konferencián 2. helyezést ért
el. Kutatói munkáját legjobban a publikációs adatokkal le-
het jellemezni: 8 magyar és 2 angol nyelvû lektorált folyói-
ratcikket, 9 magyar és 24 angol nyelvû konferencia-cikket
jegyez. 2008-as teljesítményét 4 magyar és 1 angol nyelvû
lektorált folyóiratcikk, illetve 1 magyar és 8 angol konferen-
cia kiadványban megjelent cikk jellemzi.

Reskó Barna 2004-ben szerzett mûszaki informatikus
diplomát a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán. Már egye-
temista korában elkezdett kutatni, amit doktoranduszként az
MTA-SZTAKI Kognitív Informatikai Kutatócsoportjában foly-
tatott. Doktori disszertációját 2009 februárjában védte meg
„Kognitív informatikai modellek intelligens mérnöki rendsze-
rekhez” címmel. Kutatásai során fél évet töltött Norvégiában,
másfél évet Japánban, a Tokió Egyetemen. Tagja a Neu-
mann János Számítógép-tudományi Társaságnak. Reskó

Barna az oktatásban is aktív szerepet vállal, 2007 õsze óta
fõiskolai adjunktus a Regionális Oktatási és Innovációs Köz-
pontban. Rendszeresen konzultál fõiskolai és egyetemi hall-
gatókat, akik TDK és OTDK elsõ helyezéseket értek el.
2008-as teljesítményét jellemzõ számszerû adatok: 1 lekto-
rált folyóiratcikk, 5 angol konferencia proceedings és elõ-
adás. Korábbi munkáira 4 független hivatkozást kapott.

A „Hallgatói publikációs díjat” Nagy Attila, a Neu-
mann János Informatikai Kar elsõ évfolyamos mestersza-
kos hallgatója kapta, aki 2009 januárjában szerzett okle-
velet mérnök informatikus alapszakon. A több féléven ke-
resztül végzett kiemelkedõ tudományos diákköri munkájá-
ért, melynek eredményeként 2008-as fõiskolai TDK konfe-
rencián Kari Nívódíjban részesült, 2008-ban Köztársasági
Ösztöndíjat kapott, s elnyerte a Kar Kiváló Hallgatója díjat
is. A „Videoszekvencia felbontásának és minõségének
növelése super-resolution technika alkalmazásával” címû
dolgozatával a XXIX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában I. he-
lyezést ért el. 2008-ban egy idegen nyelvû folyóiratcikke
és egy nemzetközi konferencia publikációja jelent meg.

Prof. Dr. Rudas Imre rektor kutatómunkája elismeré-
séül dicséretben részesítette Dr. Hudoba Györgyöt, a
Regionális Oktatási és Innovációs Központ fõiskolai do-
censét. A kitüntetõ címeket Dr. Fodor János rektorhe-
lyettes és Dr. Gáti József adta át a Magyar Tudomány
Ünnepe fõiskola rendezvénysorozatának november 12-
ei konferenciájának megnyitóján.

Reha Ilona

Kockázatkezelés a 
Karbantartás Menedzsmentben

A Budapesti Mûszaki Fõiskola ipari kutatási feladatokkal
vesz részt a kb. 130 millió forint bruttó költségû, 2008.
szeptember 1-jétõl 2010. június 30-ig futó GOP-1.1.1-
07/1-2008-0061 számú kutatás-fejlesztési projektben. A
projekt fõvállalkozója a R&Karig Kft., a programban a Bu-
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dapesti Mûszaki Fõiskola mellett az Universitas-Gyõr Non-
profit Kft., a Bajáki és Társa Kft., a Neumann Fivérek Kft.,
és a TOVA-Partner Kft. vesz részt különbözõ típusú kom-
petenciákkal, feladatokkal és felelõsségekkel.

A projekt célja olyan karbantartás-tervezési rendszer
kiépítése, amely a kockázati tényezõk felismerésével és
kezelésével a karbantartás költség és megtérülés
szempontjainak jobb érvényesítését teszi lehetõvé.
Lényeges elvárás a rendszerrel szemben annak gya-
korlati megközelítése, az elérhetõ adatokon alapuló
pontosság, és az eredmények, mint döntéstámogató
elemzések használhatósága. A projekt a kockázatme-
nedzsment és megfelelõ szakértõi rendszer újszerû
összekapcsolását valósítja meg, és a gazdasági szem-
pontok mellett képes kell legyen jogi, mûszaki, szerve-
zési, környezeti és egyéb szempontok együttes kezelé-
sére. A feladat nem dokumentum-, hanem adatbázis
alapú megközelítése módot ad a kívánt több szempontú
kiértékelésre, optimalizálásra. Lényeges elvárás a meg-
valósítandó rendszerrel szemben, hogy I/O oldalon il-
leszkedjen a létezõ informatikai struktúrához, kapcso-
lódjon a fõvállalkozó Mûszaki Információs Rendszeré-
nek létezõ moduljaihoz ugyanúgy, mint az esetleges
külsõ modulokhoz. Ez gyakorlatilag a MIR létezõ funk-
cióinak olyan kiegészítését követeli meg, amely testre
szabható, bõvíthetõ, igazítható a helyi adottságokhoz,
szokásokhoz, és amelynek eredményei egyúttal köny-
nyen értelmezhetõek a MIR felhasználói számára. 

A projekt a BMF aktív közremûködésével sikeresen
jutott túl az elõzetes tervezés és pilot fejlesztés szaka-
szain, jelen fázisában a fejlesztés központi feladataival
foglalkozik. A R&Karig Kft. az Oracle Magyarország
Kft-vel közösen nagysikerû konferenciát rendezett
2009. október 28. és október 30. között Siófokon
„Partnerségek a MIR fejlesztésében” címmel, melyen
az említett GOP-projekt kiemelt hangsúllyal jelent
meg. A projekt társult partnerei 4 prezentációval sze-
repeltek. A konferencia kiemelten hangsúlyos 2. szek-
ciójának záró-elõadásán a BMF-et képviselõ Ádám Jó-
zsef és a Neumann Fivérek Kft-t képviselõ Dr. Neu-
mann Attila közös, „Kockázatkezelés a Karbantartás
Menedzsmentben” címû prezentációja számolt be a
pilot fejlesztésben megvalósult eredményekrõl és a
fejlesztés lehetõségeirõl. A R&Karig Kft., mint a pro-
jekt fõvállalkozója a projekt által érintett alrendszere-
ket ismertette 5 elõadásban, illetve ezek technológiai
hátterével foglalkozott további 3 elõadásban. A vízi
közmûves partnerek felhasználói oldalról mutatták be
az ezekhez kapcsolódó problémákat, illetve megoldá-
sokat, további partnercégek a megoldások eszközeirõl
és hátterérõl beszéltek. 

Az elõadásokon ismertetett problémák és termékek
egyaránt tükrözték a konferencia alapgondolatát: ma

már nem rendelkezhet egyetlen cég minden kompeten-
ciával az elvárt szinten. Az egyes megoldások számára
a szakmai, informatikai és gyakorlati hozzáértés külön-
bözõ szeleteit különbözõ partnerek kell, hogy biztosít-
sák, és a kihívásoknak eleget tevõ eredményekhez
elengedhetetlenek a jól mûködõ partnerségek. Erre az
együttmûködésre kiemelkedõ példával szolgált a BMF
részvételével megvalósuló „Kockázat-alapú Karbantar-
tás Menedzsment Rendszer Kifejlesztése” nevû GOP-
projekt.

Dr. Neumann Attila

Látogatás Miomir Vukobratoviæ
professzornál

A Budapesti Mûszaki Fõiskola Rektora és Szenátusa
Civitate Honoris Causa kitüntetést adományozott Dr.
Miomir Vukobratoviæ úrnak, a belgrádi Mihailo Pupin
Intézet professzorának, a Szerb Tudományos Akadé-
mia rendes tagjának. 

A kitüntetést azok, a fõiskolával jogviszonyban nem
álló személyek kaphatják, akik a hazai vagy nemzetközi
közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudo-
mány, a mûvelõdésügy, a felsõoktatás fejlesztése, az
emberiség fejlõdése érdekében végzett tevékenységük-
kel kiemelkedõ eredményeket értek el, példaértékût és
maradandót alkottak. A robotika atyjának nevezett pro-
fesszorral és munkatársaival hosszú évek óta aktív kap-
csolatot ápol a fõiskola közös kutatási programok, nem-
zetközi konferenciák révén

Miomir Vukobratoviæ a Belgrádi Mihailo Pupin Inté-
zetben 1968-tól a Biodinamikai tanszék, majd a Robot-
technikai és Rugalmas Automatizálási Labor vezetõje,
valamint a Robottechnikai Központ igazgatója. 1995 és
2000 között az ENSZ által alapított Egyetem a Békéért
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Hírek röviden

intézményben a Békéért és a Fejlõdésért Európai Köz-
pont csúcstechnológiai programigazgatója volt. A világ-
szerte elismert Belgrádi Robottechnikai Iskola egyik ala-
pítója és tudományos vezetõje.

A neves professzor megromlott egészségi állapota
miatt sajnos nem tudott megjelenni augusztus 31-én a
fõiskola jubileumi tanévnyitó ünnepségén, ezért Dr. Ru-

das Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektora látoga-
tást tett nála, a belgrádi Pupin Intézetben.

Miomir Vukobratoviæ – szerényen – nagy megtisz-
teltetésnek vette a látogatást, s a szakmai tevékenysé-
gét elismerõ kitüntetést. A két tudós reményét fejezte ki
a sikeres együttmûködés további folytatásában.

Szakál Anikó

Prima Primissima díj Rédli Andrásnak

November 12-én harmadik alkalommal adták át a Prima
Primissima Díjat junior sport kategóriában. Tíz 26. éle-
tévét be nem töltött fiatal sportoló kapta az elismerést,
akik ebben az évben világraszóló eredményt értek el
sportágukban. Az erkölcsi elismerés mellett 7000 euró-
val jutalmazták a kiválóságokat. A díjazottak között volt
Rédli András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Ká-
roly Gazdasági Karának vállalkozásfejlesztés mester
szakos hallgatója. 

András 1995-ben kezdett el sportolni, a juniorok közt
Eb-2. és Eb-3. hely a legjobbja, a felnõtteknél pedig
2009 volt a legsikeresebb esztendeje. Több hazai és
külföldi dobogós eredménnyel érdemelte ki a rangos dí-
jat. A legfontosabbakat említve: márciusban a heiden-
heimi férfi párbajtõr világkupán aranyérmet szerzett.
Májusban a – Európa második legrangosabb versenyén
– a párizsi világversenyen, a Monal Kupán 169 induló
közül bronzérmet nyert. Júliusban a plovdivi vívó Euró-
pa-bajnokságon a magyar párbajtõr válogatott tagjaként
elsõ helyezést ért el, így pályafutása elsõ kontinenstor-
náján egybõl az aranyérmes csapat tagja lehetett. Leg-
utóbbi komoly sikere szintén a magyar párbajtõr váloga-
tott tagjaként: októberben a törökországi, antalyai vívó
világbajnokságon ezüstérmet szerzett.

A BMF mesterszakos hallgatója büszke az elisme-
résre: „Ez egy visszaigazolása annak, hogy amit csi-

nálok, azt jól csinálom. Bizonyítéka annak, hogy jó
úton járok azon az úton, amire gyerekként ráléptem,
és aminek a végsõ célja a londoni olimpián való sike-
res szereplés.”

András sikerekben és díjakban gazdag évet hagyhat
maga mögött. A Budapesti Mûszaki Fõiskolán az alap-
képzési diplomái átvétele után, a kiemelkedõ sportsike-
rek eredményeképpen a Félix Promotoin menedzseriro-
da tulajdonosa hosszabb távú megegyezést kötött vele.

Új metakeresõ a Könyvtár honlapján

A Scholarly Communications Report 2007-ben adott hírt
elõször a Scitopia portál metakeresõjérõl, mely 21 veze-
tõ tudományos és technológiai társaság képzeletének
és együttmûködésének köszönhetõen jött létre. A „Su-
persearch” névvel illetett metakeresõ azóta elérhetõvé
vált a kutatók, szakemberek, hallgatók és természete-
sen a tudományos eredmények iránt érdeklõdõ laikusok
számára is. A szolgáltatás térítésmentes.

A Scitopia portál metakeresõje – a mélyweb techno-
lógiának köszönhetõen – az alábbi on-line adatbázisok-
ban tud keresni:

• American Geophysical Union (AGU; www.agu.org)
• American Institute for Aeronautics and Astronau-

tics (AIAA; www.aiaa.org)
• American Institute of Physics (AIP; www.aip.org)
• American Physical Society (APS; www.aps.org)
• American Society of Civil Engineers (ASCE;

www.asce.org)
• American Society of Mechanical Engineers (ASME;

www.asme.org)
• The Electrochemical Society (ECS; www.elec-

trochem.org)
• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-

neers, Inc.; www.ieee.org)
• Institute of Physics Publishing (IOP; www.iop.org)
• Optical Society of America (OSA; www.osa.org)



• SPIE (International Society for Optical Engineering;
www.spie.org)

• SAE International (Society of Automotive Engineers;
www.sae.org)

• Society for Industrial and Applied Mathematics
(SIAM; www.siam.org)

A találatok a bibiliográfiai leírásokat tartalmazzák,
beleértve a tudományos publikációk rövid ismerteté-
sét, valamint a forrását. A full-text hozzáféréshez elõ-
fizetésre van szükség, vagy cikkenként megvásárol-
hatók.

A könyvtár honlapján elhelyezett Scitopia link lehetõ-
vé teszi, hogy a keresõkérdést rögtön a honlapról elin-
díthassa az érdeklõdõ. (www.lib.bmf.hu). Bõvebb infor-
máció a www.scitopia.org honlapon található.

Tamás Julianna

Jubileumi fotópályázat a Bánkin

A BMF Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kara alapításának 130. és Bánki Donát születésé-
nek 150. évfordulója alkalmából fotópályázatot hirdetett
a fõiskola hallgatói részére. 

A pályázat témájának Bánki Donát munkásságához
vagy a kar történetéhez, életéhez kellett kapcsolódni,
és bármilyen technikával készült, saját készítésû mini-
mum 13 x 18 cm, maximum 30 x 40 cm méretû alkotást
lehetett beküldeni.

A pályázatra öt hallgató 9 mûve érkezett be. Az 1.
díjat (25 000.- Ft-os vásárlási utalvány) Máté Krisztián,
a 2. díjat (20 000.- Ft-os vásárlási utalvány) Diósi Ger-
gely, a 3. díjat (15 000.- Ft-os vásárlási utalvány) Virág
Ádám kapta. Oklevél elismerésben részesült Pawlik At-
tila és Dévényi-Meczner Máté. 

Lõrincz Katalin

Felsõoktatási Kollégiumok Igazgatóinak
Szakmai Tanácskozása

2009. október 15-én a gyõri Apáczai Napok Tudomá-
nyos Konferencia keretében került megrendezésre a
FEKOSZ együttmûködésével a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Kar kollégiumainak
szervezésében a Kollégiumi Vezetõk Kollégiumának
szakmai tanácskozása. A rendezvényen közel 30 fõ
vett részt, köztük fõiskolánk kollégiumának 6 fõs dele-
gációja.

Novák János kollégiumi nevelõtanár, FEKOSZ elnök
megnyitó beszédét követõen Farkas Szilvia, a házigaz-
da kollégium igazgatója köszöntötte a jelenlévõket. Ezt
követõen Orbán Dezsõ, a Famulus Hotel igazgatója in-
vitálta meg a részvevõket az új Tankonyha (TéKá Men-
za) megtekintésére. A szakmai tanácskozás felvezetõ
elõadások elhangzását követõ konzultáció formájában
zajlott le.

Polgár Rudolf, a NYME Universitas Fidelissima Kft.
ügyvezetõ igazgatója elõadásában a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem soproni székhelyû kollégiumainak mû-
ködtetése során használatos Kollégiumi Adminisztráci-
ós Rendszert (KAR) mutatta be.

Balogh József „A Hallgatói Elégedettségmérés és a
minõség alapú tervszerû fejlesztések hatásai és
összefüggései a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kollégiu-
mának Bánki Donát Tagkollégiumában” címmel tartott
elõadást.

A elõadásokon felvetõdött kérdéseket szakmai konzul-
táció keretében vitatták és válaszoltak meg a résztvevõk. 

A program zárásaként Novák János értékelte a
szakmai tanácskozást, illetve tájékoztatást adott a szer-
vezet által az év még hátralévõ részében sorra kerülõ
országos rendezvényekrõl. 

Balogh József 
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Intézményünk életében 2009 jelentõs jubileumi esemé-
nyek sorozatát jelentette. A Magyar Mérnöki Kamara, a
Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Mûszaki Fõis-
kola, a Gépipari Tudományos Egyesület és Bakonybánk
Önkormányzata Bánki Donát születése 150. évforduló-
jának megünneplése érdekében 2008 õszén Emlékbizott-
ságot hozott létre, mely szervezte és koordinálta a jubileu-
mi eseményeket.

Világhírû elõdünk életpályájának és munkásságának
bemutatására az emlékhónap keretében számos ki-
emelkedõ jelentõségû program valósult meg:

• szoboravatás és In Memoriam Bánki Donát
Emlékülés a Budapesti Mûszaki Fõiskolán,

• vándorkiállítás megnyitása május 8-án a Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola aulájában, majd május
15-én az Országházban a Magyar Mûszaki Ér-
telmiség Napja keretében, majd a Magyar Tudo-
mányos Akadémia aulájában,

• Michelberger Pál akadémikus plenáris elõadása
Bánki Donát örökségérõl a Magyar Mûszaki Ér-
telmiség Napja keretében az MTA Dísztermében,

• tudományos konferencia a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen vándorkiállí-
tással és koszorúzással,

• emlékülés a gyõri Széchenyi István Egyetemen,
s kiállítás a gödöllõi Szent István Egyetem Mezõ-
gazdasági Eszköz és Gépfejlõdéstörténeti Szak-
múzeumában,

• emléktábla avatás a Budapest, II. kerület Ró-
zsahegy utcában, Bánki Donát egykori lakhelyén,

• a Gép címû folyóirat Bánki Donát különszámá-
nak megjelentetése, amelyben egy cikk a tudós,
a zseniális alkotó mérnök, a professzor mának
szóló üzenetét fogalmazza meg, ezt követõen
pedig Bánki munkásságának mai kiváló követõi
számolnak be tudományos eredményeikrõl,

• a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát
születésének 150. évfordulójára Bánki Donát Jubi-
leumi Díjat alapított, melyeket a köztársasági elnök
jelenlétében az alapítók a Parlamentben adtak át.

A Bánki Donát Emlékhónap záró rendezvényére 2009.
június 6-án Bánki Donát szülõfalujában, Bakonybánkon
került sor. Az ünnepi megemlékezést a Bánki szobrának
leleplezése követte, melynek során Gyulai József akadé-
mikus, az MTA Mûszaki Osztály elnöke mondott avató be-
szédet. Turay Attila, a Bánki Donát Mûszaki Egyesület el-
nöke és Horváth Sándor dékánhelyettes helyezte el a
Bánki Donát Technikai Park alapkövét.

Az In Memoriam Bánki Donát kiállítás a Rektori Hi-
vatal szervezésében az ország számos intézményében
bemutatásra került: Lovászpatona Önkormányzatán,
Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és
Szakiskolában Budapesten, Bláthy Ottó Szakközépiskola
Szakiskola és Kollégiumban Tatán, Bánki Donát Ipari
Szakközépiskolában Tatabányán, Bánki Donát Gimnázi-
um és Szakközépiskolában Dunaújvárosban, a Zrínyi
Miklós Gimnáziumban Zalaegerszegen, a Magyar Emlé-
kekért a Világban Közhasznú Egyesület székházában a
Budai Várban, s külföldön az Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvû Tanítóképzõ Karán Szabadkán a Vajdasági
Magyar „Akadémia Tanács” Tudomány és innovatív kör-
nyezet tudományos konferenciájához kapcsolódva.

Kandó Kálmán születése 140. évfordulója tiszteleté-
re In Memoriam Kandó Kálmán kiállítás és Kandó szo-
bor avatására került sor a Bánki ünnepséggel egy idõben
május 8-án a fõiskola óbudai aulájában. A Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Kar az emlékkiállítást a Budapest-Nyuga-
ti pályaudvar mûemlék Királyvárójában is bemutatta, me-
lyet július 15-én Dr. Turmezei Péter dékán nyitott meg.

A névadókról való megemlékezéseket követõen a jubi-
leumi év kiemelkedõ eseményeit jelentették az intézmény
kerek évfordulóinak alkalmából rendezett ünnepségek. El-

Jubileumi év 2009
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sõ jogelõdünk, a Budapesti Állami Közép Ipartanoda
1879. december 7-én nyitotta meg kapuit - Dr. Trefort
Ágoston vallás- és közoktatási miniszter rendelete alapján
- építészeti és vegyészeti szakosztállyal. A fõiskola joge-
lõdje alapításának 130 éves, a Magyar Királyi Állami Felsõ
Ipariskola és a Népszínház utcai épületegyüttes felavatá-
sának 120 éves jubileuma mellett a fõiskolává válás 40.
évfordulója is 2009-es esztendõre esett:

• az 1898/99-es tanévben alapították a Magyar Ki-
rályi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskolát,
amelynek jogutódja fõiskolánk másik alapítója, a
Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola,

• 120 éve adták át a Felsõ Ipariskola Hauszman Ala-
jos által tervezett, a Pesti Napló Krónikása szerint „a
magyar iparügy palotájának” nevezett épületét,

• 40 évvel ezelõtt, 1969-ben az akkori Felsõfokú Tech-
nikumokból alakult meg a Kandó Kálmán Villamos-
ipari és a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar alapításának
40. évfordulója alkalmából március 4-én ünnepélyes
Kari Tanácsülésre került sor a Tavaszmezõ utcai épü-
letben, melynek során Dr. Turmezei Péter dékán meg-
nyitotta a Kandó Emlékkiállítást.

A hazai és külföldi társintézmények, a kutató-fejlesz-
tõ szervezetek, a gazdasági élet képviselõi meghívásá-
val augusztus 30-án kezdõdött a jubileumi rendezvény-
sorozat, melyet másnap a Jubileumi Tanévnyitó Ün-
nepi Szenátusi ülés követett, majd a szeptember 1-2-
án megrendezett „Budapest Tech Jubilee Conferen-
ce” programsorozat tett emlékezetessé. 

A Népszínház utcai épület átadásának 120. évfordu-
lóján, szeptember 15-én tartotta a Bánki Kari Tanácsa
jubileumi ülését, melyen megemlékeztek az alapítás
130. és a fõiskolává válás 40. évfordulójáról is.

A jubileumi évben is az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelõen novemberben került sor a Magyar Tudo-
mány Ünnepe fõiskolai rendezvénysorozatára. A 10. alka-
lommal lebonyolításra kerülõ eseménysorozatot november

2-án Dr. Gáti József kancellár köszöntõ szavait követõen
nyitotta meg Dr. Rudas Imre rektor, majd Dr. Fodor János
rektorhelyettes üdvözölte a résztvevõket. A plenáris elõ-
adást Dr. Galántai Aurél, a Neumann János Informatikai
Kar egyetemi tanára „Problems and Results in Matrix Per-
turbation Theory” címmel tartotta. Az ünnepélyes megnyitó
után 21 angol nyelvû szakmai elõadásra és 6 poszter elõ-
adásra került sor. A fõiskola karain és központjaiban meg-
rendezett 16 program hozzájárult az intézmény tudomá-
nyos tevékenységének széleskörû bemutatásához, a ha-
zai, valamint a nemzetközi elismertség növeléséhez. 

A Magyar Tudomány Ünnepe intézményi rendez-
vénysorozatának kiemelt eseményét jelentette a Ma-
gyar Kutatók 10. Nemzetközi Szimpóziuma, melyet
10 ország vezetõ kutatói tiszteltek meg, 60 szóbeli és
17 poszter elõadásra került sor a két és fél nap alatt, s
a jubileumi szemináriumon 73 cikk jelent meg a 832 ol-
dal terjedelmû nyomtatott kötetben.

A szimpózium megnyitóján „Év kutatója” kitüntetõ cí-
met vett át Dr. Szeidl László, az MTA doktora, a NIK
dékánja, az Informatikai Rendszerek Intézet professzo-
ra. „Az év fiatal kutatója” díjat megosztva Csiszárik-
Kocsir Ágnes, a KGK Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Intézetének tanársegédje, valamint Reskó Barna,

a ROIK adjunktusa kapta. A „Hallgatói publikációs dí-
jat” Nagy Attila, a NIK elsõ évfolyamos mesterszakos
hallgatója vehette át, míg Dr. Hudoba György a ROIK
fõiskolai docense rektori dicséretben részesült.

Dr. Gáti József
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