
Az Óbudai Egyetem Szenátusának Kibõvített Ünnepi
Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember 5-én került
sor a Mûvészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenytermében.

Az elnökségben foglalt helyet Tõkés László, az Eu-
rópai Parlament alelnöke, a Partiumi Keresztény Egye-
tem elnöke, Dr. Korhecz Tamás, a szerbiai Magyar
Nemzeti Tanács elnöke, Dr. Horváth János, ország-
gyûlési képviselõ, a Parlament korelnöke, az Interparla-
mentáris Unió Magyar Tagozatának elnöke. Ugyancsak
az elnökség tagja volt Dr. Jávor András, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium közigazgatási államtitkára, Dr.
Bruno O. Braun, a Német Mérnökegyesület elnöke, Dr.
Parragh László, a Magyar kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Dr. Czitán Gábor, a TÜV Rheiland InterCert
Kft. vezérigazgatója, az egyetem Gazdasági Tanácsá-
nak elnöke, Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rekto-
ra, valamint Pausits Péter, az Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzat elnöke.

A tanévnyitó ünnepségen jelen voltak a hazai és kül-
földi társ felsõoktatási intézmények, akadémiai kutató-
helyek képviselõi, így Dr. Zárda Sarolta, a Gábor Dé-
nes Fõiskola rektora, Dr. Mészáros Tamás, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem rektora, Dr. Pohl Árpád, a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megbízott dékánja,
Dr. Czapp László, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki
és Informatikai Kar dékánhelyettese, Dr. Michelberger
Pál, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem professor emeritusa, Dr. Dubéczi Zoltán, a
Magyar Rektori Konferencia fõtitkára, Dr. Ungvári
László, a Wildau-i Mûszaki Fõiskola elnöke, Dr. Jörg
Peter, a Wildau-i Mûszaki Fõiskola elnökhelyettese, Dr.
Herbert Sontag, a Wildau-i Mûszaki Fõiskola elnökhe-
lyettese, Dr. Madarász László, a Kassai Mûszaki Egye-
tem professzora, Dr. Ladislav Hluchy, a Szlovák Tudo-
mányos Akadémia Informatikai Intézetének igazgatója,
Dr. Preitl István úr, a Temesvári Mûszaki Egyetem pro-
fesszora, Dr. Cezary Madryas, a Wroclawi Egyetem
fejlesztési rektorhelyettese, Dr. Andrzej Kasprzak,
Wroclawi Egyetem oktatási rektorhelyettese Dr. Euge-
niusz Rusinszki, Wroclawi Egyetem oktatási rektorhe-
lyettese, Dr. Ryszard Klempous, a Wroclawi Egyetem
professzora, Dr. Ralf Wilde, a TÜV Rheiland AG Ter-
mékek és rendszerek ügyvezetõ alelnöke, az Óbudai
Egyetem Nagykövete, Dr. William A. Gruver, a kana-
dai Simon Fraser Egyetem professzora, Dr. Bejczy An-
tal, a NASA Ûrkutatási Laboratórium korábbi vezetõje,
az egyetem díszpolgára, Dr. Pap Endre, az Újvidéki
Egyetem professzora, a Vajdasági Tudományos Akadé-
mia elnöke, Dr. Pataki Éva, a Szabadkai Mûszaki
Szakfõiskola igazgatója, Dr. Nyers József, a Szabad-
kai Mûszaki Szakfõiskola fõiskolai tanára, korábbi igaz-
gató, Dr. Igor Fürstner, a Szabadkai Mûszaki Szakfõis-
kola igazgatóhelyettese.

Az ünnepség narrátora köszöntötte Dr. Nagy Feren-
cet, a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Ala-
pítvány elnökét, Sánta Péternét, Budapest VIII. kerület
Józsefváros alpolgármesterét, Dr. Kocsis Máté polgár-
mester képviseletében, Theisz Bálintot, Budapest III.
kerület Óbuda Békásmegyer alpolgármesterét, Bús Ba-
lázs polgármester úr képviseletében, Fûrész Istvánt,
Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzatának
tanácsadóját, Dr. Cser-Palkovics András polgármester
képviseletében, Dr. Pomázi Istvánt, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium vezetõ-fõtanácsosát, az egyetem Gaz-
dasági Tanácsának tagját, Schõberl Mártont, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium Felsõoktatási Vagyonfelü-
gyeleti Osztály osztályvezetõjét.

Az ünnepi köszöntõt Dr. Rudas Imre rektor tartotta,
aki a megjelentek üdvözlését követõen a 2003-as, elsõ
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rektori tanévnyitó beszédére utalt, melyben az intéz-
mény stratégiájáról a következõképpen szólt: “Ebben az
átalakuló világban kell megtalálnunk helyünket, szere-
pünket kijelölve fõiskolánk követendõ stratégiáját. E
stratégia alapgondolatát a megõrzés, a megerõsítés és
a megújulás hármas egységére kívánjuk építeni.” Majd
így értékelte az eltelt idõszakot: „Az eltelt nyolc év so-
rán megõriztük, ápoltuk az intézmény három évszáza-
don átívelõ hagyományait. Megerõsítettük és befejeztük
az integrációt, és maradéktalanul végrehajtottuk az in-
tézmény megújulási tervét. Intézményünk hosszú utat
megtéve az iparoktatás különbözõ szféráiban a fejlõdés
csúcsára érkezett, és 2010. január 1-jétõl mint Óbudai

Egyetem kezdte
meg mûködését.
Kitüntetett mér-
földkõ ez intézmé-
nyünk történeté-
ben, az elõrelépés
mellett újragon-
dolhattuk intézmé-
nyünk egész mû-
ködését, a vele
szemben támasz-
tott elvárásainkat.”

A rektori be-
széd ezen beveze-
tõ gondolatok után
áttekintette a meg-
fogalmazott hár-
mas cél eddigi
megvalósulását.

Kiemelte, hogy „az Óbudai Egyetem az intézmény hagyo-
mányait megõrizve, az egyetemi szintet megtartva és
megerõsítve, az egyetemi normák és a külsõ kihívások
által folyamatosan megújulva” folytatja tevékenységét. 

A jelenlévõkhöz fordulva a teljesség igénye nélkül
néhány számadattal mutatta be Rudas Imre az egye-
tem elért eredményeit. „Az egyetem összes hallgatói
létszáma 12000. A mostani tanévre 4092 hallgatót vet-
tünk fel, ami a 70 felsõoktatási intézmény országos
rangsorában a 10. helyet jelenti. Helyünket a magyar
felsõoktatás felvételi palettáján azonban inkább a legje-
lentõsebb képzési forma, azaz a nappali, államilag tá-
mogatott alapképzésben elért helyezésünk mutatja leg-
jobban. Örömmel és nem kis büszkeséggel jelenthetem
Önöknek, hogy ebben a rangsorban az elmúlt évekhez
hasonlóan a kiemelkedõ hatodik helyre kerültünk, csak
a nagy vidéki városi egyetemek, Debrecen, Pécs, Sze-
ged valamint a két kiemelkedõ budapesti egyetem, az
ELTE és a BME elõz meg bennünket.

Sokkal kedvezõbb képet kapunk, ha a felvételi sta-
tisztikákból a szakonként felvett hallgatók száma alap-

ján készült rangsorokat is szemügyre vesszük. 12 alap-
szakunkból 5 szak esetén országosan az elsõ, 4 sza-
kunkon pedig a második helyen szerepelünk.

Az összes felsõoktatási intézmény között a legtöbb
hallgatót vettük fel a villamosmérnök, a had- és bizton-
ságtechnikai mérnök, a mûszaki menedzser, a könnyû-
ipari mérnök és az ipari termék- és formatervezõ mér-
nök szakokra. A második helyen szerepelünk az orszá-
gos listán a gépészmérnöki, a mérnök informatikus, a
környezetmérnök és a mechatronika mérnök szakokon.
Az idei évindítás kiemelkedõ eseménye, hogy az eddigi
idegen nyelven folyó részképzések mellett ez évtõl elin-
dul a teljesen angol nyelven folyó villamosmérnöki kép-
zésünk.” – zárta e gondolatsort az egyetem rektora.

Az elsõévesekhez fordulva Szent-Györgyi Albert
szavait idézte: „Az iskola dolga, hogy megtaníttas-
sa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a
tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson ben-
nünket a jól végzett munka örömére és az alkotás
izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csiná-
lunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szere-
tünk csinálni.” 

Végezetül Rudas Imre rektor beszédét a következõ
gondolatokkal zárta: „A tanévkezdés az oktató és a diák
számára is a megújulás, céljaink megfogalmazásának,
feladataink újragondolásának állomása. De megállni
csak egy pillanatra lehet, mostantól „tenni, tenni kell.”
Vezérelje tevékenységünket Bertold Brecht gondolata:

„Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.

Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S gyõzelmed lesz a hõsi babér.”

A tanévnyitó ünnepség meghívottai közül elsõként Dr.
Jávor András, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium közigaz-
gatási államtitkára
emelkedett hozzá-
szólásra. Az egye-
tem hallgatóihoz
fordulva a követke-
zõket mondta: „So-
se feledjék, a jövõ
a mai hallgatók ke-
zében van, és
olyan lesz, ami-
lyenné Önök, ma
még hallgatók,
majd formálni fog-
ják azt. Ehhez pro-
fesszoraik, tanára-
ik minden segítsé-
get megadnak, de
sajnos õk sem
örökéletûek. Na-
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gyon hamar eljön az a pillanat, amikor körülnéznek és azt
látják, hogy már csak magukra számíthatnak. Biztosan tu-
dom, hogy helyt fognak állni, mert jó helyen, kiváló meste-
rektõl kapják meg a tudásukat. Az újabb tanév egy újabb
lehetõséget teremt meg arra, hogy Önökbõl itt, az Óbudai
Egyetemen váljon a világ legjobb mérnöke, a legjobb in-
formatikusa vagy a legjobb tanára. Az egyetemnek – és
elnézést a szóhasználatért – a társadalomnak is az egyik
legfontosabb célja az, hogy ez megvalósuljon, s a legjobb
mérnökök, informatikusok és tanárok építsék majd tovább
vagy javítsák ki azt, amit mi, az idõsebb generáció eddig
felépített. Mi arra voltunk képesek, amit Önök maguk körül
látnak. Ez messze nem rossz, de még jobb is lehetne.
Ezért higgyenek magukban, hogy mi is hihessünk Önök-
ben, egy jól mûködõ és akár mérnöki pontossággal meg-
tervezett biztató jövõben.”

Dr. Horváth János professzor, országgyûlési képvi-
selõ, a Parlament korelnöke, az Interparlamentáris Unió
Magyar Tagozatának elnöke kiemelte: „a tudás a leg-
fontosabb, a legértékesebb, valami, ami az egyéneket,
a társadalmat, a világot összetartja … a tudásba, a ta-
nulásba, az ismeretszerzésbe való befektetés, beruhá-
zás a legjobb döntés.”

Dr. Bruno O. Braun professzor, a Német Mérnöke-
gyesület elnöke, az egyetem díszpolgára a német mû-
szaki szakemberek legátfogóbb szervezete üdvözletét
tolmácsolta, majd az egyetemi polgárokhoz fordulva így
folytatta: „Az európai felsõoktatás változásainak ered-
ményeit és olykor problémáit mi, németországi mûszaki
szakemberek is tapasztaljuk, napi szinten érzékeljük.
Németországban a mérnökképzésben is jelentõs átala-
kulás ment végbe. A korábbi értékeket megõrizve és át-
mentve megújítottuk a mûszaki felsõoktatásunkat. A
mérnökképzés a német gazdaság számára az utóbbi
években rendkívül felértékelõdött, a mérnökök munkája
a gazdasági növekedés, technikai-technológiai fejlõdés
motorjává vált. Tudom, hogy Magyarországon is komoly
erõfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a 20.
században méltán ismert és elismert magyar mûszaki

képzés és oktatás
a 21. században
is a világ élvona-
lába tartozzon. Az
Óbudai Egyetem
az elmúlt idõszak-
ban a megújuló
curriculumok, a
minõsített oktatói
kar, a legjobb diá-
kok kiválasztása,
valamint a folya-
matos minõség-
biztosítás révén
hatalmas erõfe-
szítést tett, hogy
ebben a verseny-
ben a jövõben is
az élen járjon…

Folyamatosan változó gazdasági és társadalmi vi-
szonyaink között, állandóan megújuló technológiai
hátterek elõtt tehát kiemelt jelentõsége van annak,
hogy a gazdaság és a munkaerõpiac változásaira
gyorsan és rugalmasan reagáljanak az egyetemek.
Ezért külön is szeretném kiemelni és elismerni az
Óbudai Egyetem azon elhatározását és gyakorlatát,
hogy a mérnökképzésben szoros együttmûködést
folytat az ipar legnagyobb és legmodernebb termelõ
és kutató vállalataival. Így az Óbudai Egyetem hallga-
tói végzést követõen a legfejlettebb technológiákat és
technikákat is megismerve, korszerû és azonnal alkal-
mazható tudással és ismeretekkel felvértezve indul-
hatnak a munkaerõpiac mindenütt éles versenyében.”

Braun professzor az egyetem rektorához és Szená-
tusához fordulva így folytatta gondolatait: „Tisztában va-
gyok vele, hogy a magyar felsõoktatás – a nemzetközi
gazdasági válság hatására is szûkülõ források miatt –
ma sok szempontból nehéz helyzetben van. A nehézsé-
gek alól az Óbudai Egyetem sem tudja kivonni magát.
Mégis teljesen biztos vagyok benne, hogy az Önök in-
tézménye az egyetemi polgárok kitartó munkája és erõ-
feszítései révén megbirkózik majd a jelen és a jövõ ha-
talmas kihívásaival, s az Óbudai Egyetem az európai és
globális mûszaki felsõoktatás meghatározó szereplõje
marad a jövõben is! E munkához kívánok Önöknek a
nehézségekkel is dacoló állhatatosságot, jövõbe vetett
hitet és jó egészséget.”

Az elsõéves hallgatók fogadalomtételét és a kari
szalagok egyetemi zászlóra történt felkötését követõ-
en Pausits Péter, az Egyetemi Hallgatói Önkormány-
zat elnökének üdvözlõ szavai következtek: „A mai
nappal egy új idõszak kezdõdik az életetekben. Túl
vagytok az érettségi vizsgákon és a jövõ héttõl már az
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elõadásokon, gyakorlatokon hallgathatjátok oktatóito-
kat. Néhány hét múlva pedig a zárthelyiken adtok

számot tudáso-
tokról. De ez az
idõszak nem
csak a tanulásról
szól.” 

„Az egyetem
lehetõséget ad
számotokra az or-
szág számos terü-
letérõl, sõt a hatá-
ron túlról érkezõ
hallgatókkal való
megismerkedés-
ben, örökké tartó
kapcsolatok, ba-
rátságok kötteté-
sében, amely ké-
sõbb életetek fo-
lyamán végigkísér

benneteket. Hétrõl hétre lehetõségetek lesz tudomá-
nyos konferenciákon, rendhagyó elõadásokon, kiállítá-
sokon részt venni. Ezek mellett, hogy csak néhány ren-
dezvényt említve, legyetek aktív részesei a Gólyahajó-
nak, Gólyabálnak, a TDK-nak és a KIN kupának.”

Az egyetem énekkarának elõadásában Liszt Fe-
renc: Ave Maris Stella és Bárdos Lajos: Régi táncdal
címû mûvét hallgathatták meg a tanévnyitó résztve-
või Phersy Krisztina vezénylete mellett, majd az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az egyetem
rektora és Szenátusa által adományozott kitünteté-
sek átadására kerül sor. Az Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzat „Az év közéleti hallgatója” címet Szen-
te Gábornak, „Az év sportolója” elismerést
Hanczvikkel Márknak, „A kultúráért” kitüntetõ címet
Gyapjas Mátyás hallgatónak adományozta. „Az év
közéleti dolgozója“ kitüntetõ címet Marton Zoltán-
nénak, a Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság mun-
katársának adta át. 

„Az év közéleti oktatója” címet Suplicz Sándor
pszichológusnak, a Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai
Központ, Pedagógia-pszichológia Szakcsoport vezetõ-
jének, „Az Év Együttmûködõ Partnere“ elismerést a
Microsoft Magyarország Kft. részére adta át a Hallgatói
Önkormányzat elnöke.

Az „Óbudai Egyetem Nagykövete” kitüntetõ címet
vehette át Dr. Czinege Imre professzor Dr. Rudas Im-
re rektortól. „Honorary Professor” kitüntetésben ré-
szesült Dr. Tadeusz Wiêckowski, a lengyel Wroclawi
Mûszaki Egyetem professzora, Prof. Emil M. Petriu, a
kanadai Ottawa Egyetem professzora, Dr. Hamido
Fujita, a japán Iwate Prefektúra Egyetem professzora,
Dr. Philip Chen professzor, Dr. Marcelo H. Ang pro-
fesszor a Szingapúri Nemzeti Egyetemrõl, Dr. Grosz-
mann Mária, az MTA Orvosi Tudományok Osztálya
tagja, valamint Dr. Pödör Bálint, az egyetem ny. fõis-
kolai tanára.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa egyhangúlag ho-
zott határozatával Tõkés László, a Partiumi Keresz-
tény Egyetem elnöke részére „Doctor Honoris Cau-
sa”, díszdoktori cím adományozását fogadta el,
melynek átvétele után alelnök úr megtartotta szék-
foglaló elõadását. Gondolatait a következõkkel
kezdte: „Megilletõdéssel vettem át a díszdoktori ki-
tüntetést. Nem kevésbé emelkedett érzésekkel kö-
vettem végig a diákönkormányzat és az egyetem ál-
tal kiosztott különféle kitüntetéseket. Nagy tisztelettel
és szeretettel gratulálok mindazoknak, akik velem
együtt a különféle kitüntetéseket elnyerték. Ugyanak-
kor megköszönöm az Óbudai Egyetem Szenátusá-
nak az én kitüntetésemre vonatkozó döntését, és
megköszönöm magát a kitüntetést, gratulálok és jókí-
vánságaimat fejezem ki a régi gyökerekre visszanyú-
ló, de mostani formájában a Budapesti Mûszaki Fõis-
kola jogutódjaként létrejövõ Óbudai Egyetem meg-
alakulásáért, eddigi eredményeiért.”

Az Európai Parlament alelnöke ekként folytatta elõ-
adását: „Az egyetemek hivatása az oktatás, alapvetõ
feladata a tudomány tanítása és az egyetemi polgárok,
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a hallgatók oktatása. Ide kapcsolódik számomra az
egyetem, a mûszaki tudományok egyetemének vonat-
kozásában a munka, a tudás alapú társadalom és a
munkán alapuló társadalmi élet fontos intézménye az
Óbudai Egyetem és általában a felsõoktatási intézmé-
nyek… Ideje, hogy az evangélium szellemében helyre-
álljon a tudás és a munka becsülete, mert mondanom
sem kell, a tudást, az alkotó tudós embert sem becsülte
meg a társadalom. Ezért is kerültek ki a Nobel-díjasok
és a tudományosság magas kitüntetéseinek az elnyerõi
nyugatra menekült hazánk fiaiból.”

Tõkés László beszédét az alábbiakkal zárta: „Nagyon
nehéz helyzetben vagyunk, de ahogy mondta rektor úr,
tennünk kell és azok, akiket kitüntettek és azok, akik itt ta-
nulnak és akik a legjobb befektetései a társadalomnak,
azok tehetünk róla Isten segedelmével, hogy a holnapunk
más legyen. Nem akarok nagy szavakat mondani, Európá-
ban a mobilitásra helyezik a hangsúlyt, az ifjúságpolitika és
az oktatáspolitika is divatszóként használja, hogy a diákok
mind menjenek vándorolni, mint valami újkori nomádok és
népvándorlók menjenek, peregrináljanak. De a peregrinu-
sok hazajöttek és népüket szolgálták, mert fel fog borulni a
világ, ha mindenki elvándorol Ázsiából, Afrikából, Kelet-Eu-
rópából és mindenki egy helyre igyekszik, Európába, Nyu-
gat-Európába és Amerikába. Nekünk felelõsségünk van, s
az Óbudai Egyetem hiszem, hogy ezt a szellemiséget fog-
ja képviselni és mi is ebben a szellemben építkezünk oda-
haza. A nemzeti szolidaritás jegyében sok szeretettel kö-
szöntöm az egybegyûlteket, és a nemzetközi szolidaritás
jegyében sok szeretettel köszöntöm a nem magyar vendé-
geinket. Isten áldjon meg Benneteket, Isten áldja meg az
egyetemet, Isten álld meg a magyart!”

Az egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanév-
nyitó Ülése a Szózat eléneklésével záródott.

Dr. Gáti József
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Az Óbudai Egyetem rektora és szenátusa Doctor Ho-
noris Causa, azaz díszdoktori címet adományozott Tõ-
kés Lászlónak, a Partiumi Keresztény Egyetem elnö-
kének, az Európai Parlament alelnökének. A díszdoktor-
avatásra a Mûvészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermében, az Óbudai Egyetem Kibõvített
Tanévnyitó Ünnepi Szenátus Ülésén került sor. A dok-
torrá avatás során Tõkés László talárt és díszdoktori ok-
levelet vehetett át Prof. Dr. Rudas Imrétõl, az egyetem
rektorától.

Az erdélyi politikus 1952. április elsején született Ko-
lozsváron, teológiai tanulmányait is itt végezte. A 70-es

évektõl küzd hazá-
jában a magyar ki-
sebbség jogaiért,
nyíltan ellenezte
és bírálta Ceauºe-
scu falurombolási
politikáját. 

1996-tól a Ma-
gyarok Világszö-
vetsége tisztelet-
beli elnöke. 1999-
ben megalapította
a Partiumi Ke-
resztény Egyete-
met, amelynek el-
nöki tisztségét vi-
seli. 2003-tól az
Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács
elnöke, 2010 júniusától az Európai Parlament alelnöke.

Számtalan magyar és nemzetközi díjjal és kitünte-
téssel jutalmazták. Többek között elismerésben része-
sült a romániai magyarság érdekében kifejtett áldozatos
munkájáért. Tulajdonosa egyebek mellett a Berzsenyi-,
a Roosevelt-, a Pro Fide-, a Hûség-díjnak, a Truman-

Tõkés László az Óbudai Egyetem díszdoktora



Az Óbudai Egyetemen a mérnök in-
formatikus hallgatók számára elké-
szített oktatási anyagok a legmoder-
nebb, a piac által magasra értékelt
szaktudás megszerzését teszik elér-
hetõvé az informatikai szakma számára. Ez felgyorsít-
hatja a hazai informatikai szektor fejlõdését és hozzájá-
rulhat nemzetközi versenyképességének javításához. 

Felgyorsult korunk egyik legnagyobb kihívása az in-
formatikai tudás szédületesen gyors megújulása. Új és
új technológiák jelennek meg a piacon, de az ezek al-
kalmazásához szükséges szakismeretek, illetve szakér-
tõk hiánya jelentõs korlátokat állít azok bevezetése elé. 

A több nagy múltú intézménybõl kinõtt Óbudai Egye-
temen rendkívül modern szemléletû, gyakorlatorientált
képzés folyik. A széleskörû vállalati együttmûködések-
nek, a közösen futtatott projekteknek köszönhetõen a
hallgatók magas szintû elméleti tudásuk mellé már diák-
ként naprakész gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek
szakterületükön. 

Az egyetem Neumann János Informatikai Kara a világ
9 nagy informatikai cégével dolgozik együtt különbözõ
projekteken, jelentõs számú K+F fejlesztésben vesz részt.

A NIK több más informatikai szakterü-
let mellett mind a párhuzamos rend-
szerek, mind a beágyazott rendszerek
területén széles körû tapasztalatokkal
és szakismeretekkel rendelkezik.

Ezúttal az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.1.2-
08/2/A/KMR pályázatán elnyert összegbõl az informati-
kai fejlõdés szempontjából elengedhetetlenül szükséges
területek szakemberképzéséhez dolgoztak ki új, a nem-
zetközi színtéren is egyedülálló tananyagot. 

A „Párhuzamos számítástechnika” és az „Informa-
tikai szolgáltatásmenedzsment” elnevezésû modulok
által lefedett tudásanyag bevezetése a világ vezetõ in-
formatikai oktatási központjaiban napjainkban kezdõdött
meg. Így különös jelentõsége van annak a lehetõség-
nek, amelyet az új tananyag felkínál a jelen és a jövõ
szakembereinek egyaránt. A Typotex kiadó által gondo-
zott anyagot az érdeklõdõk CD-n is elérhetik vagy in-
gyenesen letölthetik a tankonyvtar.hu-ról.

Az Új Széchenyi terv támogatásának köszönhetõen
az elkészült tananyagok egy újabb lökést adhatnak a
hazai informatikai szakma fejlõdésének. 

Sergyán Szabolcs

Az Óbudai Egyetem kezdeményezése nyomán Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata és az egyetem között –
Prof. Dr. Rudas Imre, az intézmény rektora és Bús Ba-
lázs polgármester aláírásával – környezetvédelemi
együttmûködési megállapodás jött létre.

A partnerek számára kiemelt jelentõséggel bír a kör-
nyezettudatosság és fenntarthatóság eszméjének ter-
jesztése, a jövõ generációja gondolkodásának ez irányú
alakítása, gyakorlati ismereteinek gazdagítása, így az

Egyetem és az Önkormányzat közösen megalapította
az Óbudai Zöld Szabadegyetemet, melynek keretében
havi egy alkalommal olyan témák kerülnek elõadásra,
melyek a környezettudatos energiatermelés és felhasz-
nálás elõmozdítását segítik elõ.

A 2010/11-es sikeres szemeszter után a 2011/12-es
év fókuszában továbbra is a közvélemény tájékoztatá-
sa, a fenntarthatóság és az energiafelhasználás áll. Az
elmúlt évad elhangzott elõadásai a http://zoldegye-

Reagan Szabadságéremnek. 1990-ben Nobel-díjra je-
lölték. Az Óbudai Egyetem mellett díszdoktora a Regent
University-nek (USA) és a Hope College-nek (USA).

Prof. Dr. Fodor János rektorhelyettes, az Egyetemi
Doktori Tanács elnöke laudációjában felvázolta a kitün-
tetett életútját, majd kiemelte, az egyetem büszke arra,
hogy ezt a címet adományozhatja Tõkés Lászlónak,
elismerve a magyar nemzet, a tudomány, a mûvelõdés-
ügy, az emberiség fejlõdése, a hazai és nemzetközi köz-
élet, illetve a felsõoktatás fejlesztése területén kifejtett
példaértékû tevékenységét.

A díszdoktori cím átvételét követõen Tõkés László
fogadalom-tételére került sor, majd székfoglaló elõadást
tartott. Kifejtette, hogy a munkán alapuló társadalmi élet
fontos intézménye az Óbudai Egyetem és általában a
felsõoktatási intézmények. 

A politikus kitért a mûszaki tudományok kelet-közép-
európai társadalmakban elfoglalt helyzetére, és örömét
fejezte ki, hogy az Óbudai Egyetem szakmai kapcsola-
tot tart fenn a határon túli magyar kutatókkal, felsõokta-
tási intézményekkel.

Nagy Krisztina
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Az Óbudai Zöld Szabadegyetem új évada



tem.obuda.hu/category/elhangzott-eloadasok/ webolda-
lon tekinthetõk meg.

A 2011 õszére tervezett témák között szerepel Ju-
vancz Zoltán elõadásában az ivóvíz ellátás, Óbuda víz-
rajza, A Duna állapota és lehetõségei. A tervezett elõ-
adások között szerepel a hulladékgazdálkodás (kezelé-
si technológiák, újrahasznosítás); a háztartási kiserõ-
mûvek (napelemek csatlakoztatása a hálózatra) témáját
Pénzes László járja körül az ELMÛ képviseletében. Ezt

követõen Kádár Péter, az Óbudai Egyetem docense a
mikroCHP-ekrõl tart elõadást; az organikus építészet té-
máját pedig Nemcsics Ákos, az egyetem tanára és
Ónodi Gábor (SZITE) dolgozza fel.

2012 tavaszának tervezett témái az energia tanúsít-
vány, a zöld iroda (Green Office), a középületek ener-
giaellátása, valamint az Óbudai Egyetem megújuló
energia központja.

Dr. Kádár Péter
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Arcképpel díszített mozdony hirdeti Kandó Kálmán nagyságát

Az elsõ fázisváltós mozdony „mûtanrendõri próbájának”
évfordulóján Kandó Kálmán szellemi örökségét hirdetõ
villamos mozdonyt indított útjára a Keleti Pályaudvaron,
majd a Fiumei úti Sírkertben Kandó Kálmán sírjának
megkoszorúzásával emlékezett meg a hazai villamos
vontatás úttörõjérõl, a Kandó mozdony megalkotójáról a
MÁV Csoport 2011. augusztus 17-én.

Az ünnepségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
részérõl részt vett Hegmanné Nemes Sára és Dr. Fó-
nagy János államtitkár; megjelent Dr. Spaller Endre
országgyûlési képviselõ, Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója és Kandó örökösei, Kandó Judit
és Kandó György. Az Óbudai Egyetemet Dr. Gáti Jó-
zsef kancellár és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
dékánja, Dr. Turmezei Péter képviselte.

A 80 éve elhunyt Kandó Kálmán nemzetközileg elis-
mert feltaláló, gépészmérnök volt. A villamos vasúti
vontatás történetének váltakozó áramú fejezete örökre
elválaszthatatlan emlékétõl és munkásságától. Kandó
életmûve felbecsülhetetlen, nevéhez fûzõdik az észak-
olaszországi nagy forgalmú vasútvonalak villamosítása,
a gõzmozdonyokat minden vonatkozásban helyettesítõ,
sõt azokat felülmúló villamos mozdony megalkotása.
Legnagyobb sikerének alapja az volt, hogy rájött: a
nagyvasutak villamosítása csak akkor lehet igazán gaz-
daságos, ha azok közvetlenül kapcsolódhatnak a szab-
ványos periódusú, azaz 50 Hz-es országos villamose-

nergia-rendszerhez. A tézis bizonyításaként megalkotta
és szabadalmaztatta a szinkron-fázisváltót.

Az ünnepségen (épp úgy, mint 79 évvel ezelõtt a
Kandó mozdony) felkoszorúzva gördült be a 001-es
sorozatszámú, TRAXX villanymozdony, amelynek grafi-
kája mától mindenki számára felhívja a figyelmet Kandó
zsenialitására, amellyel nagyban hozzájárult a fenntart-
ható, környezetkímélõ vasúti közlekedés széles körû el-
terjedéséhez. A fólia dekorációval ellátott TRAXX moz-
dony a nagy magyar életmûvének kétnyelvû üzenetét
határainkon túlra is eljuttatja.

Az Óbudai Egyetem is méltóképpen ünnepelte a ju-
bileumot. Ez év júliusában Kandó Kálmán módosított kí-
sérleti nagyvasúti villamos mozdony fázisváltója került
elhelyezésre az intézmény józsefvárosi telephelyének
frissen felújított udvarán. A kiállított fázisváltó lelkiisme-
retes tanulásra és munkára inspirálja ugyanúgy a ma
villamosmérnökeit, mint az egyetem mérnök hallgatóit,
a mérnökzseni munkásságát példaképül állítva.

Kandó Judit – a nevezett család képviseletében el-
járva – ideiglenesen a villamosmérnöki kar rendelkezé-
sére bocsátotta a Kandó Kálmán által tervezett moz-
dony részére kiadott Magyar Örökség Díjat is. Ezt a dí-
szes okmányt a kar dékánja helyezte el a fázisváltó
mellett, így minden jelenlévõ megtekinthette.

Reha Ilona



Dr. Lofti A. Zadeh 90 éves

Professzor Dr. Lofti A. Zadeh kutatásai 1965-ig elsõ-
sorban a rendszerelméletre és döntéselemzésre irá-
nyultak. Ezt követõen tudományos érdeklõdése a fuzzy
logika és annak mesterséges intelligencia, irányításel-
mélet, szakértõi rendszerek és neurális hálózatok terén
történõ felhasználására irányult. Jelenlegi kutatásai a
fuzzy logikára, a soft computingra, valamint az érzéke-
lés és szabatos természetes nyelv újonnan kifejlesztett
elméletére koncentrálódnak. 

Pályafutása során vendégtanár volt többek között a
New Jersey-i Princeton Egyetemen, valamint vendég-
professzor volt a Massachussets Institute of Techno-
logy villamosmérnöki karán (1962, 1968). Oktatott a Co-
lumbia Egyetem, valamint a kaliforniai Berkeley Egye-
tem villamosmérnöki karán. Mindezek mellett számos
konferencián vett részt. Vendégkutató volt az IBM San
Jose-i Kalifornia Kutatólaborában. Jelenleg professzor a
posztgraduális képzésben, igazgató a Berkeley Initiati-
ve in Soft Computing intézetben. 

Tudományos kutatómunkája elismeréseként számos
kitüntetéssel rendelkezik, több mint 25 egyetem tiszte-
letbeli doktora, számtalan tudományos folyóirat szer-
kesztõbizottsági tagja. Zadech professzor részt vesz
minden jelentõsebb tudományos szervezet munkájában
és több ország tudományos akadémiájának is tagja. 

A professzor 2004-ben az Óbudai Egyetem díszpol-
gára lett. Az általa bevezetett fuzzy logika nemzetközi-
leg jegyzett kutatói között egyetemünk több professzora
is ott van, személyes jó kapcsolatot ápolva vele. 

Professzor Zadeh 90. születésnapja alkalmából konfe-
renciát rendeztek 2011 májusában San Francisco-ban, az
Egyesült Államokban, melyen egyetemünk rektora, Dr. Ru-
das Imre is részt vett, képviselve intézményünket és kö-
szöntötte a nagytiszteletû tudóst születésnapja alkalmából. 

Nagy Zita

Megújuló energiaforrások oktatása 
és kutatása 

Az Óbudai Egyetem
280.797.320 forint tá-
mogatást nyert a
KMOP-4.2.1/B-10 „A
felsõoktatási tevékenységek színvonalának emelé-
séhez szükséges infrastruktúra fejlesztése” címû pá-
lyázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

A projekt általános célja, hogy az egyetem a megújuló
energiaforrások (nap-, szél- és bioenergia) gyakorlati
képzésével, oktatásával, kutatásával kapcsolatos mé-
rõeszközök, laborinfrastruktúra fejlesztésével a tudás-
alapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfe-
lelõ, európai és globális értelemben véve is versenyké-
pes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani.

A projekt közvetlen célja olyan megújuló energiák ok-
tatásával és kutatásával foglalkozó laborok, oktatási te-
rek létrehozása, amelyek megfelelõ háttér-infrastruktúrát
biztosítanak az egyetemen folyó képzés, valamint a ré-
gióban mûködõ akadémiai kutatómûhelyek és innovatív
vállalkozások számára. Tekintettel arra, hogy a megvaló-
sított fejlesztés a mûszaki képzés és kutatás – azon belül
is az energiaipari, mint kiemelt iparágat érintõ – feltételei-
nek javítását támogatja, hosszú távon a magyar gazda-
ság versenyképességének fejlesztését is célozza.

SISY 2011 Szabadkán

Az Óbudai Egyetem, illetve jogelõdje kezdeményezésére
a szervezésben és a rendezésben egyaránt kulcsszere-
pet vállalva indult el számos olyan nemzetközi konferen-
cia, amelyek ma már széleskörû szakmai ismertségre és
elismertségre tettek szert. Ezek közül is kiemelkedik Ru-
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das Imre rektor által a Kárpát-medencei magyarság
összefogására elindított konferencia sorozat, a SISY.

Szabadkán szeptember 8-11. között immár kilencedik
alkalommal került megrendezésre az „IEEE International
Symposium on Intelligent Systems and Informatics”
konferencia, szervezõje az Óbudai Egyetem mellett a
Szabadkai Mûszaki Fõiskola, valamint az Újvidéki Egye-
tem. A tudományos tanácskozásra az intelligens rendsze-
reken belül többek között a számítási intelligencia, az in-
telligens robottechnika, az intelligens mechatronika, a
CAD/CAM/CAE rendszerek, az intelligens megmunkálási
rendszerek, valamint az informatika területén dolgozó, ok-
tató és kutató résztvevõk érkeztek Szabadkára.

A plenáris elõadásnak a városháza díszterme bizto-
sította a helyszínt. Az ünnepélyes megnyitón Takács
Márta, a szervezõbizottság elnöke szavait követõen
Rudas Imre, a konferenciasorozat alapító elnöke, Pap
Endre, a Vajdasági Tudományos Akadémia elnöke és a
konferencia elnöke, Pataki Éva, a Szabadkai Mûszaki
Fõiskola igazgatója, valamint Korhecz Tamás, a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte a konferenci-
án megjelent résztvevõket. Az elõadók hangsúlyozták a
tudományos rendezvény jelentõségét és a térségre
gyakorolt hatását és kiemelték az immár kilencedik éve
töretlen érdeklõdést.

A történelmi környezetben megtartott plenáris elõ-
adásokat William A. Gruver úr, a kanadai Simon Fraser
Egyetem professzora, Hamido Fujita, a japán Iwate
Prefektúra Egyetem professzora, Philip Chen, a Texas-i
Egyetem professzora, Marcelo H. Ang professzor a
Szingapúri Nemzeti Egyetemrõl tartotta.

A SISY 2011 konferenciát nagyszámú érdeklõdés
övezte, 15 ország – köztük Japán, Kanada, USA, Szin-
gapúr, Litvánia, Olaszország – 224 kutatója regisztrálta
magát, a három nap alatt 72 elõadás került bemutatásra.

Szakmai szempontból pedig nem elhanyagolható vonz-
erõ, hogy a nemzetközi mérnökszervezet, az IEEE ismét
támogatásáról biztosította a szimpóziumot, így adva meg a
lehetõséget, hogy a benyújtott cikkek bekerülhetnek az
IEEE Xplore adatbázisba. További információ a konferenci-
áról a http://conf.uni-obuda.hu/sisy2011 felületen található.

Reha Ilona

Nemzetközi hegesztõmérnök képzés az
Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem Anyagtudományi és Gyártástech-
nológiai Intézete július 1-jén regisztrációt nyújtott be a
Magyar Meghatalmazott Nemzeti Testület Operatív
Szervezetéhez nemzetközi hegesztõmérnök (IWE)
képzés meghirdetésére. A regisztráció alapján a Ma-
gyar Meghatalmazott Nemzeti Testület által lefolytatott

sikeres audit eredményeképpen a Bánki Donát Gépész
és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar megkapta a képzés
indításához a tanúsítási okiratot.

A kar ez év õszén teljes idejû IWE képzést hirdet
meg, de a jelentkezések során figyelembe veszi a sike-
res nemzetközi hegesztõtechnológus (IWT) képzéssel
korábban teljesített tanulmányi idõt.

A képzésben tehát csak az IWT diplomával már
rendelkezõ és az IWE bemeneteli feltételeknek meg-
felelõ (kitöltött jelentkezési lap, egészségügyi alkalmas-
ság, fõiskolai vagy egyetemi gépész-, anyag-, vegyész-,
közlekedés-, villamos-, had- és biztonságtechnikai mér-
nöki, valamint mérnök informatikus oklevél), jelentkezé-
süket elküldõ személyek vehetnek részt.

A 112 órás képzés teljes költsége 220.000.- Ft, a
vizsgadíj 80.000.-Ft + 25 % ÁFA. A képzési költség meg-
határozott része elszámolható a munkáltatói szakképzési
keret terhére. Az IWE tanfolyami ügyekben Juhos Sán-
dornéhoz (T.: 06-1-666-5386), gazdasági ügyekben Só-
tonyiné Zsigmond Ágneshez (T.: 06-1-666-5329) lehet
fordulni. További információ: www.bgk.uni-obuda.hu felü-
leten található.

Dr. Gáti József

Impakt faktorral rendelkezik az Acta 
Polytechnica Hungarica folyóirat

A 2008-as Thomson Reuters regisztráció után jött az
újabb elismerés, hogy az Elsevier, a világ vezetõ tudo-
mányos kiadója is felvette támogatási körébe az Acta
Polytechnica Hungarica folyóiratot a 2009-es év kötetei-
tõl kezdve. Ez ismét egy hatalmas siker a folyóirat elis-
mertségi listáján, amely egyaránt fontos magának a fo-
lyóiratnak, valamint a benne publikáló szerzõknek,
ugyanis ezzel tovább nõ a nemzetközi láthatóság, bizto-
sított a szélesebb körû nyilvánosság, s nem utolsósor-
ban maga az Elsevier neve jelent egy biztos hátteret.

Minden tudományos folyóirat számára a legfonto-
sabb elismertséget az jelzi, ha impakt faktorral rendel-
kezik. Az Acta Polytechnica Hungarica 2010-re ki-
számított IF száma 0,284.

Az impakt faktor a folyóiratok idézetelemzésen ala-
puló minõsítõje valamely szakfolyóirat idézettségét jelzõ
mutató. Az impakt faktor a folyóirat két egymást követõ
évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek számával ará-
nyosított – átlagos idézettsége a rákövetkezõ harmadik
tárgyévben. Az érték kiszámítása a Thomson Institute
for Scientific Information (korábbi nevén: Institute for
Scientific Information, ISI) adatbázisai alapján történik.
A folyóiratok impakt faktora évrõl évre változik.

Az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat nyomtatott
kötetei mellett párhuzamosan online változata is megje-
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Az Óbudai Egyetem hallgatója aranyérmet
nyert az Universiade-n

Szényi Péter, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazda-
sági Karának gazdálkodási és menedzsment szakos
hallgatója aranyérmet nyert vívásban a kínai Sencsen-
ben zajló 26. Nyári Universiade-n, az egyetemisták és
fõiskolások világjátékán. 

Az aranyérmes vívó 15 éve sportol, edzõje Szõcs
Bertalan. 2005 óta rendszeresen a dobogóra áll hazai
és nemzetközi versenyek alkalmával egyéniben és csa-
patban egyaránt. A Magyar Egyetemisták és Fõiskolá-
sok Országos Bajnokságát 2007 óta eddig minden év-
ben megnyerte egyéni versenyben.

Péter fantasztikus vívása most is aranyat ért Sen-
csenben. Az Óbudai Egyetem párbajtõrözõje – aki két
éve, Belgrádban már bronzérmes volt – két cseh ellen
indította a délelõttöt: elõbb Jakub Ambroz, majd Mar-
tin Capek ellen bizonyult magabiztosnak. Ambrozt 15-
4-re, Capek-et 15-11-re gyõzte le. A dél-koreai Dzse

Ho-szonggal szemben már a legjobb nyolc közé vívta
magát, miután 15-11-re verte az ázsiai versenyzõt. A
nyolc között a svájci Peer Borsky sem tudta megállíta-
ni, 15-12-re kikapott Pétertõl. Az ukrán Anatoli Herej
ellen 15-12-es tusaránnyal jutott a döntõbe. A finálé-
ban a francia Virgile Marchal várt a magyar fiúra, ám
a vetélytárs mindössze hét találatra volt képes, így
Szényi Péter Cseh László után bõ egy órával a ma-
gyar Universiade-küldöttség második aranyérmét sze-
rezte meg.

Szényi Péter így kommentálta a diadalt: “Már a me-
legítésnél éreztem, hogy jól megy a vívás, és ez nem
változott a nap folyamán. Okosan sikerült vívni, taktiku-
san, minden bejött, igazán élveztem az egészet, külö-
nösen a döntõt. Szombaton beszéltem Lénárt Ágotával,
a csapat sportpszichológusával, aki csupa olyan dolgot
mondott, amit nagyon jól tudtam hasznosítani. Azt taná-
csolta, idézzem fel, miként ment a vívás Belgrádban,
hozzam vissza a kellemes emlékeket – és ez remekül
mûködött.”

lenik, elektronikusan a http://uni-obuda.hu/journal olda-
lon érhetõk el a cikkek.

Szakál Anikó

Innováció és fenntartható felszíni 
közlekedés

2011. augusztus 29. és 31. között az Óbudai Egyete-
men immár ötödik alkalommal került lebonyolításra a
Magyar Mérnökakadémia rendezésében az „Innováció
és fenntartható felszíni közlekedés” konferencia. A
Mérnökakadémia mellett a szervezési feladatokat a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Köz-
lekedésmérnöki Kara és az Óbudai Egyetem Közleke-

désinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont-
ja vállalta.

A konferenciát Dr. Michelberger Pál akadémikus
nyitotta meg, majd Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium államtitkára köszöntötte a megjelente-
ket. A szakmai körökben egyre nagyobb érdeklõdésre
számot tartó konferencia napjaink aktuális kérdésköreit
tûzte napirendjére. A plenáris elõadások a kutatóhelyek
új eredményeit, mérnöki innovációs tevékenységeket, új
technika és technológia bevezetését a közlekedési fej-
lesztési programok területén, a közlekedés stratégiai
kérdéseit tárgyalta.

A szekcióülések elõadásai között
• a hálózat és közlekedési folyamatok analízise, in-

nováció és fenntartható mobilitás,
• az innováció és fenntartható városi mobilitás,

közlekedés szervezése és analízise,
• az innováció a logisztika és informatika területén,
• a közlekedésbiztonság és biztonságosság fej-

lesztése, speciális kérdések és területek,
• a jármûirányítás, modellezés és vizsgálatok,
• a közlekedés vizsgálatok, közlekedéspolitika,
• a biztonság, környezet, vizsgálatok,
• a megújuló energia, környezet, vizsgálatok
témakörei szerepeltek. 
További információ a http://kitt.uni-obuda.hu/mmaws/

honlapon érhetõ el.
Kersánszki Tamás
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Az Óbudai Egyetem „Galamb József és a
Ford Motor Company” kiállítása 

az Öntödei Múzeumban

Az Óbudai Egyetem kettõs jubileumot ünnepel Galamb
József, a Ford T-modell megalkotója kapcsán: 130 éve
született a neves konstruktõr és 110 évvel ezelõtt az
egyetem jogelõdjében, a Budapesti Magyar Királyi Fel-
sõ Állami Ipariskolában vette át végbizonyítványát. Ez
alkalomból készült el a „Galamb József és a Ford Motor
Company” címû tablósorozat, amely vándorkiállítás je-
lenleg a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Ön-
tödei Múzeumában tekinthetõ meg (www.omm.hu).

A tárlat betekintést nyújt az 1881-es makói születésû
Galamb József családi hátterébe, szegedi középfokú
tanulmányaiba. Ismerteti az egyetem jogelõdjében, a
Magyar Királyi Állami Felsõ Ipariskolában végzett tanul-
mányait, az Egyesült Államokbeli tevékenységét 1903
októberétõl egészen 1955. december 4-ei Detroit-i halá-
láig. Nyomon kíséri továbbá a Ford Motor Company-nál
végzett egyedülállóan gazdag konstruktõri tevékenysé-
gét, melynek jelentõségét az évszázad autójának meg-
választott Ford T-modell megtervezése adja.

Az Óbudai Egyetem elõdei értékeinek felkutatását,
megõrzését, neves tanárai, ismertté vált tanulói bemu-
tatását nemes és fontos feladatának tekinti. Galamb Jó-
zsef munkásságát szemlélteti a Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a nevét viselõ elõ-
adóterem. Emlékét õrzik a Hallgatói Önkormányzat köz-
remûködésével évente megrendezésre kerülõ Hagyo-
mányõrzõ kupák, s azok a hazai és nemzetközi konfe-
renciák, melyeken az egyetem oktatói és hallgatói is-
mertetik a fõkonstruktõr szakmai és emberi tevékenysé-
gét, az újabb kutatási eredményeket. A Galamb József
Emlékszobában pedig elhelyezésre került egy 1922-es
gyártású T-modell, amelyet a kar munkatársai és hall-
gatói áldozatos, precíz és szakszerû munkával restau-
ráltak (www.uni-obuda.hu).

A kiállítás az Öntödei Múzeumban szeptember vé-
géig tekinthetõ meg. Cím: Budapest II. kerület, Bem Jó-
zsef u. 20. Nyitva tartás: hétfõ kivételével naponta 9–17
óráig, tel./fax: +36 1 202-5011.

Kulturális Örökség Napjai 2011

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc
országban rendezik meg az egyre nagyobb népszerû-
ségnek örvendõ örökségi napokat. A program célja az,
hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsák az épüle-
tek értékeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen,
idõlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által

látogathatók, esetleg folya-
matosan zárva vannak. 

Az Európa-szerte népsze-
rû Kulturális Örökség Napjai
hétvégére ez évben szeptem-
ber 17-18. (szombat-vasár-
nap) került sor, központi té-
mája „Az 1000 magyar ház”.
Ennek kapcsán az Óbudai

Egyetem ismét csatlakozott azon intézményekhez, ame-
lyek megnyitották kapuikat a nagyközönség elõtt.

Az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtech-
nikai Mérnöki Kara szeptember 17-18-án 10-16 óra kö-
zött várta az érdeklõdõket Budapest VIII. kerület, Nép-
színház u. 8. szám alatt.

A kar a József Körút–Népszínház utca–Csokonai ut-
ca által határolt területen álló – az akkori Pesti Napló
Krónikása szerint “a magyar iparügy palotájának” neve-
zett – épületben helyezkedik el. A Hauszmann Alajos
tervei alapján felépült impozáns épületben 122 évvel
ezelõtt kezdte meg mûködését a Technológiai Iparmú-
zeum, valamint a jogelõd Budapesti Állami Közép Ipar-
tanoda, amely 1898-tól már Magyar Királyi Állami Felsõ
Ipariskolaként mûködött. 

A látogatók megtekinthették a kar és a névadó Bánki
Donát életét bemutató tablósorozatot, látogatható volt
továbbá az az emlékszoba, amelyet Galamb József, a
Ford T-modell konstruktõrének tiszteletére alakítottak ki
2008 õszén. Itt került elhelyezésre egy, az egyetem tu-
lajdonában lévõ 1922-es gyártású Ford T-modell, ame-
lyet lelkes oktatók és hallgatók restauráltak.

Megtekinthetõ az épületben egy 21,9 m hosszú Fou-
cault-inga is, amely az épület lépcsõházában van fel-
függesztve, és amely alkalmas a Föld forgásának
szemléltetésére. Mindezeken kívül az udvaron a látoga-
tó gyerekek vezethettek egy hallgatóink által készített
jármûvet.

Lõrincz Katalin

Fantasztikus világcsúcs 
a Tudományok Hídján!

A rendezvényen a hazai kutatás-fejlesztésben élen járó
vállalatok, egyetemek mutatkoztak be. A kezdeménye-
zés célja, hogy a tudomány kérdéseit játékos, izgalmas
formában tárja az érdeklõdõk elé, és felkeltse a fiatalok
érdeklõdését a természettudományok iránt.

A szektorokra osztott Lánchídon egy-egy önálló tu-
dományterület mutatkozott be. A programok között he-
lyet kaptak csillagászathoz és ûrkutatáshoz, informati-
kához, kémiához, alternatív energiafelhasználáshoz és
fizikához kapcsolódó tudományterületek. 



A Tudományok Hídja rendezvény keretében az Óbu-
dai Egyetem tésztahíd-terhelés világcsúcskísérletet je-
lentett be.

A tésztából épített hidak és tartószerkezetek versen-
gése több évtizedes hagyományokkal rendelkezik, ilyen
versenyt több európai és tengeren túli mérnökképzõ in-
tézményben rendeznek.

A kereskedelemben kapható száraztészából készült
szerkezet tömege maximum 1 kg, fesztávja pedig 1m. A
tészta felületének legfeljebb 10%-át érheti ragasztó,
kompozit szerkezet kialakítása tehát nem megengedett.
A két végén alátámasztott tésztahidat egy szerkezet se-
gítségével középen terhelik, a terhelõerõt hitelesített
mérõrendszer regisztrálja.

A világ eddigi legjobb eredményét Márkos Szilárd
Attila, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mérnöki Karának hallgatója érte el a
„RECCS-2011” tésztahíd építõ világbajnokságon, akkor
a nem egészen 1 kg-os spagetti-szerkezet 578,2 kg ter-
helésnél tört csak össze.

A Tudományok Hídján nagy érdeklõdés mellett ugyanõ
kísérelte meg új rekord felállítását. A világrekord kísérlet
fényesen sikerült, az új világcsúcs: 611,8kg!

Dr. Horváth Sándor
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