
A 2012. évi felvételi eljárást sok bizonytalanság kísérte,
lényegesen csökkentek az állami ösztöndíjas férõhe-
lyek, emelkedtek az önköltségi díjak, bevezetésre került
a hallgatói szerzõdés, amelyek hatása nehezen volt
megjósolható a felvételi végeredményére. A tavalyi év-
hez képest a felsõoktatásba jelentkezõk száma 30 ezer,
a felvettek száma pedig 20 ezer fõvel csökkent. Az öt
nagy egyetem több mint ezer hallgatóval kevesebbet tu-
dott felvenni a 2011-es évhez képest. Ebben a környe-
zetben hogyan teljesített az Óbudai Egyetem?

Az egyetemre 14.627 fõ adta be a jelentkezési lap-
ját. A keresztféléves, a normál és a pótfelvételi eljárás
során összesen 4.017 fõ került felvételre, ami min-
dössze 75 fõvel marad el a 2011. évitõl. A normál eljá-
rás során felvett 3.483 hallgató közül állami ösztöndíjas

2.871 fõ, részösztöndíjat 320 fõ fogadott el, míg az ön-
költséges hallgatók száma 292. A mesterképzéseken
132 fõvel többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint
tavaly, összesen 438 fõ, közülük 17-en Szabadkán a
mérnöktanár-mérnökinformatika kihelyezett szakon.

Állami ösztöndíjas képzésre felvettek rangsorában az
Óbudai Egyetem a hatodik, ha az adott egyetem összlét-
számára vetítjük az oda felvettek számát, akkor az elsõ
helyen áll. A 2012. évi normál és póteljárás során a mû-
szaki képzési területre bejutott 13.025 fõbõl az Óbudai
Egyetem 3.060 fõt vett fel, ami 24%-nak felel meg.

A beiratkozást követõen készített statisztikák azt mutat-
ják, hogy a megelõzõ évekkel közel azonos hallgatói lét-
szám – majdnem 12.600 fõ – kezdte meg tanulmányait az
egyetemen, ami 384 fõvel haladja meg a tavalyi adatot.
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A számok tükrében
Az Óbudai Egyetemen több mint 12,5 ezer hallgató tanul

Hallgatói létszámok karonkénti megoszlása

Hallgatók megoszlása tagozatonként



Az Óbudai Egyetem stratégiai céljai között kiemelt sze-
repet kap az intelligens tanulási környezet feltételeinek
megteremtése, a modern informatikai hálózatokkal való
ellátottság növelése.

E célok elérése érdekében kezdõdött meg Rudas
Imre rektor kezdeményezésére ez év tavaszán – Dr.
Bárczy István fõpolgár-
mester (1866-1943) hi-
vatali idejében, 1909-
ben indított második is-
kolaépítési program ke-
retében egy év alatt fe-
lépült – Kiscelli utcai
épület belsõ rekon-
strukciója, melynek so-
rán a mintegy 5089 m2

bruttó alapterületû in-
gatlan kb. 80 %-a me-
gújult a felújítás elsõ
ütemében. 

A száz éves épületben az intézmény saját árbevéte-
le terhére végrehajtott minõségi fejlesztés során me-
gújultak a tantermek, felújításra kerültek a közlekedõk,
a mellékhelyiségek, a villamos hálózat, nagy sávszéles-
ségû internet kapcsolattal korszerû informatikai hálózat
került kiépítésre.

A hallgatói szerzõdésekkel kapcsolatos elsõ hírek meg-
jelenését követõen egy bonyolult, nehezen kivitelezhetõ,
sok kérdést és bizonytalanságot felvetõ rendszer körvona-
lazódott. A szerzõdések aláírásának határideje lejártával
az elõzetes várakozásoknál kedvezõbbek a tényszámok, a
hallgatók döntõ többsége aláírta azokat. A normál felvételi
eljárás során a 3.191 ösztöndíjas és részösztöndíjas hall-
gatóból 2.823-en írták alá a szerzõdést, 368 hallgató meg-
tagadta azt (247 meg sem jelent a beiratkozáson, 98-an
önköltséges formában iratkoztak be). Ez utóbbiak többsé-
ge levelezõs hallgató, akinek az önköltségi díját a munka-
helye fizeti, így számukra a szerzõdés kötöttségei helyett
vonzóbb volt az önköltségi forma választása.

A regisztrációs héten az egyetem nagy hangsúlyt
fektetett az új felsõoktatási törvény hallgatóknak való
bemutatására, a figyelemfelhívásra a hallgatói szerzõ-

dés aláírásával vállalt kötelezettségekre. Ez utóbbi
nem korlátozódott a Magyarországon eltöltendõ kötele-
zõ munkavégzésre, illetve ennek elmaradása esetén
való fizetési kötelezettségre, hanem rámutatott a szer-
zõdés egyéb pontjaira is. Így például arra is, hogy le-
morzsolódás esetén a hallgatói szerzõdéssel rendelke-
zõknek visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A fi-
gyelem középpontjába került az a kérdés is, hogy a ko-
rábban alkalmazott eljárás szerint az államilag támoga-
tott hallgatók költségtérítéses formára történõ átsorolá-
sának 15 százalékos limitje megszûnt, így többeket
fenyegethet az önköltséges formára történõ átsorolás
veszélye. Mindezek tehát jobb tanulmányi eredmé-
nyekre kell, hogy sarkallják a hallgatókat, mert ellenke-
zõ esetben megjelenik a támogatás visszafizetésének
kötelezettsége.

Összességében megállapítható, hogy az Óbudai
Egyetem jól vizsgázott a 2012-es felvételi eljárások
során és megerõsödve, magas hallgatói létszámmal
indulhatott az új tanévnek, ami jogos büszkeséggel
tölthet el bennünket. A középiskolás diákokat azon-
ban nem elég csak „beiskolázni”, hanem el is kell
juttatni a diplomáig, ami az egyetem minden munka-
társára kötelezettségeket ró, de különösen az okta-
tóktól magas színvonalú oktató munkát és a fiatalok-
ra, a jövõ értelmiségeire történõ fokozott odafigye-
lést igényel.

Kártyás Gyula
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Költségtérítéses hallgatók létszáma

A Kiscelli utcai felújított épület átadása



Az oktatási épület hivatalos átadására szeptember
24-én – nagyszámú érdeklõdõ jelenlétében – került sor.
Az ünnepséget Dr. Gáti József kancellár nyitotta meg
hangsúlyozva, hogy óriási jelentõséggel bír, hogy az in-
tézmény az európai felsõoktatási térséggel versenyké-
pes, a XXI. század elvárásainak megfelelõ infrastruktú-
rával rendelkezzen.

Dr. Rudas Imre rektor kiemelte, hogy az egyetem kül-
detésében megfogalmazottak szerint „A hallgató az egye-
tem legnagyobb értéke,” melyhez elengedhetetlen a kultu-
rált feltételek biztosítása. Megerõsítette, hogy a kiváló mi-
nõségben felújított oktatási infrastruktúra még vonzóbbá
teheti az egyetemet a hallgatók számára, növelve így az
Óbudai Egyetem versenyképességét a hazai és nemzet-
közi felsõoktatási piacon. Köszönetet mondott a minda-
zoknak, akik a felújításban közremûködtek, és eredmé-
nyes hasznosítást kívánt valamennyi egyetemi polgárnak.

A nemzeti színû szalag átvágását követõen a részt-
vevõk végigjárták a háromszintes történelmi hangulatá-
ban felújított egyetemi épületet.

Reha Ilona
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Közel húszezer látogató volt kíváncsi a hazai innovációk-
ra és tudományos fejlesztésekre szeptember 22-én az
MVM Jövõ Hídja rendezvényen. A Lánchídon és a
Széchenyi téren felállított standokon a legrangosabb
hazai egyetemek és cégek mutatták be találmányaikat.

Az Óbudai Egyetem is színes programokkal készült.
A Széchenyi Lánchídon egy modern karosszériával,
üvegszálas kompozitból és fából készült innovációs díj-
nyertes elektromobilt tekinthettek meg az érdeklõdõk.
Ugyanitt az egyetem Shell Eco-marathon versenyre ké-
szített prototípus versenyautója is kiállításra került. A jár-
mûveken kívül a Robot X Kft. által kölcsönadott Fanuc tí-
pusú pókrobotot programozták a hallgatóink és szimulál-
ták a robotok által létrehozott finommechanikai gyártást,
miközben az oktatókkal együtt az érdeklõdõk kérdéseire
válaszoltak és a tudomány világába kalauzolták õket.

A Széchenyi téren egy családi interaktív sátrat állí-
tott fel az egyetem, ahova különbözõ egyszerûbb és bo-
nyolultabb feladatokkal próbálták az érdeklõdõket a leg-
kisebbektõl az idõsekig becsalogatni. Az egyik legnép-

szerûbb sátor volt az Óbudai Egyetemé, hiszen a nap
folyamán több mint 400 embert fogadtak. A fiatalok
építhettek tésztahidat, 50×25 mm-es nagyságú hangfa-
lat papírból, réztekercsbõl és egy kis mágnesbõl. A bo-
nyolultabb feladatok közé tartozott a legendás Bánki-
Csonka féle motor papír makettjének elkészítése. Az
egyszerûsített modell is 40 alkatrészbõl állt, így ez a tü-
relmesebbek és kitartóbbak feladata volt. A programok
egész családokat mozgattak meg. A sátor programjait a
rendezvény fõvédnöke, Dr. Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes is megtekintette és elismerõ szavakkal
gratulált az Óbudai Egyetemnek.

Az egyetemet a tavalyi eredményes szereplést kö-
vetõen több programmal is meghívták a nagyszínpad-
ra. A nyitó program egy tésztahíd törés volt, Filip 
András hídja 242,3 kg-os terhelést bírt ki. A folytatás-
ban két tehetséges hallgató, Kardos Enikõ és Barcza
Lajos tartott egy interaktív elõadást „Kompetenciák a

Az Óbudai Egyetem „A Jövõ Hídján”



Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar Híradástechnika Intézete több mint egy évtizedes
kapcsolatot tart fenn az egyiptomi 10th of Ramadan
City-ben található Higher Technical Institute-tal. E kap-
csolat szülõatyja Dr. Lukács György, a Híradástechni-
ka Intézet korábbi igazgatója és Dr. Hassan Elsayed
kollégánk (TMPK), aki immár több mint négy évtizede
szívvel-lélekkel munkálkodik az egyiptomi-magyar kap-
csolatok fenntartásán, ápolásán, akinek kedves és köz-
vetlen közremûködése nélkül nem jöhetett volna létre
és talán ma sem mûködne e kooperatív együttmûködés
a szóban forgó egyetemmel.

Idén egy tizenhat fõs hallgatói gárda és egy tanárse-
géd kolléga látogatott el hozzánk a kötelezõen letölten-
dõ hathetes szakmai gyakorlat teljesítése céljából. A
hat hét alatt négy hét intenzív gyakorlati képzést kaptak
a hallgatók a kar több laborjában, melyeket Dr. Turmezei
Péter, a kar dékánja és Dr. Maros Dóra dékánhelyet-
tes a vendéghallgatók képzésének idejére az intézet
rendelkezésére bocsátott. Ezen oktatásban több kollé-
ga is részt vett, melynek köszönhetõen a hallgatók kü-
lönféle számítógépes alkalmazások magas szintû isme-
reteit sajátíthatták el.

Vendégeink nem csupán valós tantermi gyakorlatok
alapján kaphattak képet a magyar képzési rendszerrõl,

a magyar (hallgatói) életrõl, hanem a tantermek padjain
kívül intézetünk szervezésében több nagy magyar vál-
lalathoz is eljutottak.

Az egyik ilyen gyárlátogatás a Gyõrött található AUDI
Hungária Motor Kft-nél volt, melyre méltán lehetünk
büszkék mi magyarok is, hiszen az egész Európát be-
hálózó motor-elõállítás világszínvonalú példája látható
itt. Az AUDI Hungaria Motor Kft. gyártja az Audi-kon-
szern csaknem egész motorválasztékát és szállítja a
motorokat a Volkswagen, a Seat és a Skoda márkák
számára is. A különbözõ motortípusokhoz az öt fõ mo-
torkomponens, a vezérmûtengely, a fõtengely, a hen-
gerfej, a forgattyúsház és a hajtókar mechanikus meg-
munkálása is helyben folyik. A világon kizárólag az Audi
Hungaria szereli össze az Audi TT sportautókat és az
Audi A3 Cabriole-t a Gyõr és Ingolstadt közötti kooperá-
ciós gyártás keretében.

Mindezen túl a hallgatók látogatást tehettek a
Paksi Atomerõmû Zrt-nél, ahol vendégeink „házigaz-
dája” egy volt Kandós hallgatónk volt; továbbá a Váci
Duna-Dráva Cement Kft-nél, az etyeki Korda Film-
stúdióban, illetve a Dreher Sörgyárak Zrt. kõbányai
gyáregységében. Szakmai szempontból mindegyik
gyárlátogatás igen sikeresnek volt mondható, hiszen
e cégek mindegyikénél érdekes volt látni a mérnöki
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munkaerõpiacon” címmel. Az egyetem a nagyszínpa-
di programjait a Dr. Kisfaludy Márta által ve-
zetett közel 40 fõs csapat zárta egy
divatbemutatóval. A „Drapé-
ria tanulmányok” témájú
bemutatón közel 30 ruhát
vonultattak fel a hallgató lá-
nyok, akik egyben a tervezõk
és a manöken is voltak. A ru-
hák kiindulása minden esetben
több méter, szabás nélküli anyag
volt, melyet bevágásokkal, húzá-
sokkal, szalagokkal, patentokkal a
testre formáztak, gyakorolván ezzel
az izgalmas technológiai és kreatív
formai megoldásokat.

Idén második alkalommal rendezték
meg az MVM Energia Futamot, az alter-
natív hajtású jármûvek versenyét Buda-
pesten. A helyszín igazi versenyzést bizto-
sított, hisz a Lánchíd pesti hídfõjénél, a
Széchenyi István téren került megrendezés-

re a vetélkedõ. Az Óbudai Egyetemet a Bánki
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki
Kar három pneumobil csapata képviselte.

A Bánkis csapatok a tanulmányautó kategó-
riában neveztek a versenyre, ahol másik négy
felsõoktatási intézmény hallgatói mobil szer-
kezetével mérték össze felkészültségüket.
Az így kialakult nyolcas mezõnybõl, hatal-
mas és izgalmas verseny után az egye-
tem „Lezs-Air Team” nevû – Kiss Dániel,
Kosovics Kata, Szöllõsi Bence, Szûcs-
Szabó Ádám összetételû – hallgatói
csapata az elõkelõ harmadik helye-
zést érte el, felkészítõ Tolnai András
intézeti mérnök.

Az eredményhirdetésen a kate-
gória helyezettek mellett az MVM

Magyar Villamos Mûvek Zrt. külön-
díjakat is osztott ki, melyekbõl az egyik

1.000.000,- forint összegû az Óbudai Egyetem csa-
pata kapta a fenntarthatóság iránti elkötelezettségéért.

Kuti János

Egyiptomi vendéghallgatók a Kandón



hivatás eszközeinek tekinthetõ berendezések, léte-
sítmények ezen igen sokszínû alkalmazását.

Ezen felül az intézet lehetõséget teremtett arra is,
hogy vendéghallgatóink megismerhessék fõvárosunk
„kincseit” szervezett és kiscsoportos városnézés kereté-
ben; továbbá lehetõvé tettük, hogy az ország többi részé-
be is bepillanthassanak. Ennek tekintetében szerveztük
vidéki túráinkat is, többek között Esztergomba, Szentend-

rére, a Balatonhoz, amelyeket a folyamatosan felmerülõ
hallgatói igényeknek megfelelõen idõnként átütemeztünk.
E kirándulások mindegyike szintén nagy sikert aratott.

A budapesti és vidéki városlátogatásokon túlmenõen
természetesen figyelembe vettük a hallgatók korosztá-
lyának egyéb érdeklõdési területeit is, így lehetõséget
kaptak strandolni, vagy éppen részt venni az európai hí-
rû Sziget Fesztiválon is. 

Köszönet vendégeinknek, hiszen szorgalmasan tel-
jesítették rájuk rótt feladatukat, de emellett sikerült idõt
szakítaniuk arra is, hogy megismerjék hazánkat, Buda-
pestet, néhány vidéki városunkat, a magyar embereket
és a magyar kultúra több ékességét. Sõt ezen felül –
azt hiszem – egy csöppet belekóstolhattak a magyar
vendégszeretet ízébe is. 

Több hallgató úgy búcsúzott indulása elõtt, hogy õk
márpedig biztosan vissza fognak még térni hazánkba,
mert az eddigi utazásaik alatt itt érezték a legjobban
magukat. Többen tervezik nálunk folytatni tanulmányai-
kat is. Úgy legyen fiúk, gyertek mielõbb vissza, szeretet-
tel várunk Titeket! Insha’Allah!

Pallaginé Dr. Szûcs Ilona
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INTER-ACADEMIA 2012 
„Mérnökök a jobb jövõért”!

Ez évben immár tizenegyedik alkalommal rendezték
meg az „International Conference on Global Research
and Education” rendezvényt, amely folytatása azon
egyre bõvülõ eseménysorozatnak, amelyet Inter-Aca-
demia társaság szervez 2002 óta minden õsszel.

Az augusztus 26-30. között Budapesten megrende-
zett konferenciát Prof. Dr. Várkonyi-Kóczy R. Anna-
mária az Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótech-
nikai Intézet igazgatója és a rendezvény elnöke nyitotta
meg, majd az egyetem rektora, Prof. Dr. Rudas Imre
köszöntötte a megjelenteket.

Az idei Inter-Akademia Konferencia célja, hogy nem-
zetközi fórumot biztosítson a résztvevõ országok legfris-
sebb kutatási eredményeinek bemutatására, ismertesse
azokat a legújabb technológiákat, amelyek hozzájárul-
nak az életminõség javításához.

Elsõ plenáris elõadást Michiharu Tabe professzor
tartotta Japánból „Single Dopant Atom Transistors: New
Era of Electronics” címmel. A megnyitó programokat kö-
vetõen a szimpózium párhuzamos szekciókban folytatta
munkáját.

A 11th International Conference on Global Rese-
arch and Education rendezvényt nagyszámú érdeklõ-
dés övezte, nyolc ország – köztük Magyarország, 

Nemzetközi és tudományos élet hírei



Japán, Lengyelország, Bulgária, Fehéroroszország,
Lettország, Csehország, Szlovákia, Németország és
Románia – kutatója vett rész. A négy napos program-
sorozat alatt 5 plenáris, 80 elõadás és 1 poszter ke-
rült bemutatásra. 

Augusztus 28-án délután a konferencia résztvevõi
közül több mint 60 fõ az egyetem Népszínház utcai
épületébe látogatott, ahol a Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar szervezett számukra
programokat.

A vendégeket Dr. Horváth Sándor dékán köszön-
tötte, és elmondta, hogy nem csak a kar kutatási akti-
vitását ismerhetik meg, hanem az intézményhez, illet-
ve az épülethez kapcsolódó különlegességeket is lát-
hatnak. A dékáni köszöntõ után Várkonyiné Dr.
Kóczy Annamária ismertetõ elõadást tartott a kar te-
vékenységérõl, majd a résztvevõk laborlátogatásokon
vettek részt.

Bemutattuk a T-Fordot, a Biometria labort, a CAD
labort, az ISpace labort a robotokkal, volt rezgésdiag-
nosztikai bemutató, valamint a vendégek megtekinthet-
ték a hallgatók által készített alternatív hajtású jármû-
vek bemutatóját is. A legnagyobb sikert talán a tészta-
híd bemutató aratta, ahol Márkos Szilárd Attila több-
szörös világbajnok tésztahídját a vendégek tiszteletére
törték össze.

A Shizuoka Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Köz-
pontjának igazgatója, a japán delegáció vezetõje Prof.
Dr. Hisao Murai elmondta, hogy lenyûgözte a résztve-
võk (itt külön kiemelte a hallgatókat) lelkesedése és tu-
dása. Beszédét azzal fejezte be, hogy a tapasztaltak
alapján biztos benne, hogy ennek az egyetemnek nem-
csak múltja, hanem komoly jövõje is van.

Lõrincz Katalin

LINDI 2012

A szlovákiai Szomolányon (Smolenice) szeptember 5-7.
között immár negyedik alkalommal került megrendezés-
re az IEEE International Symposium on Logistics

and Industrial Informatics konferencia, melynek szer-
vezõje az Óbudai Egyetem mellett a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia, valamint a Kassai Mûszaki Egyetem. A
tudományos tanácskozásra a logisztika, az ipari infor-
matika és az intelligens rendszerek területén oktatók és
kutatók érkeztek.

A szimpózium a Pálffy Móric gróf által építtetett, a
településtõl északra fekvõ hegyen emelkedõ pompás
várkastélyban került lebonyolításra, melyet 1880 és
1900 között gr. Pálffy József neogótikus stílusban újjá-
építetett, és ma a Szlovák Akadémia Konferenciaköz-
pontjaként üzemel. Az ünnepélyes megnyitón Prof.
Dr. Rudas Imre, a konferencia tiszteletbeli elnöke,
majd Dr. Tick József elnök köszöntötte a konferenci-
án megjelent résztvevõket. Az elõadók hangsúlyozták
a tudományos rendezvény jelentõségét és szakmai
fontosságát.

A LINDI 2012 konferenciát nagyszámú érdeklõdés
övezte, 13 ország – köztük többek között Ausztrália, Japán,
Kanada, USA, Törökország, Franciaország, Lengyelor-
szág – kutatója regisztrálta magát, a három nap alatt 48
elõadás került bemutatásra, köztük 6 plenáris.

A történelmi környezetben megtartott plenáris elõ-
adásokat Mo M. Jamshidi, a University of Texas at San
Antonio (TX, USA) professzora, James M. Tien, a Col-
lege of Engineering, a University of Miami (Florida,
USA) tanára, Keith W. Hipel, a University of Waterloo
(Ontario, Kanada) professzora, C. L. Philip Chen, az
IEEE Systems, Man and Cybernetics Society elnöke,
Tom D. Gedeon, az Ausztralian National University
professzora, valamint William A. Gruver, a Simon
Fraser University (BC Kanada) professzora tartotta.

A szimpózium szakmai szerepét növelte, hogy a nem-
zetközi mérnökszervezet, az IEEE ismét támogatásáról
biztosította, megadva a lehetõséget, hogy a benyújtott
cikkek bekerülhetnek az IEEE Xplore adatbázisba. 

További információ a konferenciáról a http://conf.uni-
obuda.hu/lindi2012/ felületen található.

Dr. Gáti József
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Jubileumi „SISY 2012” Szabadkán

Az Óbudai Egyetem, illetve jogelõdje kezdeményezésé-
re, a szervezésben és a rendezésben egyaránt megha-
tározó szerepet vállalva indult el számos nemzetközi
konferencia, amelyek napjainkra már széleskörû szak-
mai elismertségre tettek szert. Ezek közül is kiemelke-
dik Rudas Imre rektor által a Kárpát-medencei magyar-
ság összefogására elindított konferencia sorozat, mely-
nek minden évben kiemelkedõ állomását jelenti a SISY.

Az IEEE 10th International Symposium on Intelli-
gent Systems and Informatics konferencia szervezõje
az Óbudai Egyetem mellett a Szabadkai Mûszaki Fõis-
kola, valamint az Újvidéki Egyetem volt. A szeptember
20-22. között megrendezett tudományos tanácskozásra
az intelligens rendszereken belül többek között a szá-
mítási intelligencia, az intelligens robottechnika, az 
intelligens mechatronika, CAD/CAM/CAE rendszerek,
intelligens megmunkálási rendszerek, az informatika,
valamint az E-learning területén oktatók és kutatók ér-
keztek Szabadkára.

A plenáris elõadásokhoz a szecessziós stílusban fe-
lépített, 100 éves jubileumát ünneplõ Városháza Dísz-
terme biztosította a helyszínt. Az elnökségben foglalt
helyet. Dr. Rudas Imre, a konferenciasorozat alapító
elnöke és Dr. Takács Márta, a Szervezõbizottság el-
nöke. Az ünnepélyes megnyitón Dr. Fodor János, a
konferencia társelnöke szavait követõen Dr. Pap Endre,
a Vajdasági Tudományos Akadémia elnöke, Dr. Bra-
nislav Borovac a konferencia társelnöke, Dr. Pataki
Éva, a Szabadkai Mûszaki Fõiskola igazgatója, majd a
konferenciának otthont adó Városháza képviseletében
Dobó Márta tanácsos köszöntötte a konferencián meg-
jelent résztvevõket. Az elõadók hangsúlyozták a tudo-
mányos rendezvény jelentõségét és a térségre gyako-
rolt hatását.

A plenáris elõadásokat Dr. Branislav Borovác, az
Újvidéki Egyetem professzora, Dr. Fullér Róbert és Dr.
Rudas Imre, az Óbudai Egyetem professzorai, valamint

Dr. Hamido Fujita, a japán Iwate Prefektúra Egyetem
professzora tartotta, majd párhuzamos szekciókban
folytak az elõadások.

A SISY 2012 konferenciát nagyszámú érdeklõdés
övezte, 11 ország – köztük többek között Japán, USA,
Franciaország, Németország, Spanyolország, Románia,
Szlovákia – 131 kutatója regisztrálta magát. A három
nap alatt összesen 106, négy plenáris, 21 poszter és 81
bemutatott elõadást követhettek nyomon a megjelentek.

A világ legnagyobb és legelismertebb tudományos
szervezete, az IEEE ez évben is támogatta a szimpó-
ziumot, ily módon az elfogadott és a konferencia során
elõadásra került cikkek bekerülnek a nemzetközi elis-
mertséget biztosító IEEE Xplore adatbázisba.

A jubileumi konferencia alkalmából a szervezõk fotó-
pályázatot hirdettek meg az elmúlt 10 év konferenciáin,
illetve a csatlakozó eseményein készült felvételek be-
mutatására. A megmérettetésre 47 pályázat érkezett,
melybõl Dr. Branislav Borovác elnöklete mellett mûkö-
dõ, Dr. Bencsik Attila és Szedmina Lívia összetételû
zsûri választotta ki a nyertes fotókat. További információ
a konferenciáról a http://conf.uni-obuda.hu/sisy2011 fe-
lületen érhetõ el.

Reha Ilona
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Jubileumi mérnökpedagógiai konferencia
Ausztriában

40 évvel ezelõtt, 1972-ben Klagenfurtban alakult meg a
Nemzetközi Mérnökpedagógiai Társaság (IGIP - Inter-
nationale Gesellschaft für Ingenieur-Pädagogik). Ekkor
kezdte meg mûködését a Klagenfurti Mérnökpedagógiai
Kar, amelynek az IGIP-en belül azóta is központi szere-
pe van a mérnöktanárok képzésében és a képzés nem-
zetközi elismertetésében.

A társaság alapító elnöke Adolf Melezinek pro-
fesszor az idén ünnepelte 80. születésnapját.

Az idei IGIP konferencia helyszíne Villach volt, ahol a
kettõs jubileumhoz egy harmadik esemény megünneplé-
se is csatlakozott. A mérnökpedagógia gyors fejlõdést
felmutató ága, az Interaktív Kollaboratív Tanulás (ICL -
Interactive Collaborative Learning) szervezetileg önálló
mûködést is felmutatva idén tartotta 15. konferenciáját,
együtt a 40 éves születésnapját ünneplõ IGIP-pel.

Az IGIP továbbra is munkacsoportokban biztosítja a
részterületek intenzív fejlesztését. Ilyen munkacsopor-
tok például:
– A tudásmenedzsment és a számítógéppel segített

technológiák
– A mérnökpedagógia nemzetközi aspektusai
– Az egyetemi képzést megelõzõ oktatás (K-12)

2011-tõl az IGIP és az IEEE közös elektronikus fo-
lyóiratot jelentet meg iJEP (International Journal of En-
gineering Pedagogy) néven. További szabadon elérhe-
tõ on-line mérnökpedagógiai folyóiratok: iJET (Interna-
tional Journal of Engineering Technologies in Learning),
iJAC (International Journal of Advanced Corporate Le-
arning), iJOE (International Journal of Online Engine-
ering), iJIM – (International Journal of interactive Mobile
Technologies).

A hármas jubileumot ünneplõ konferenciára 64 or-
szágból érkeztek kutatók és szakértõk. 426 résztvevõ já-
rult hozzá elõadásokkal, prezentációkkal és kerekasztal
beszélgetésekkel a mérnökképzés, a mérnökpedagógia
és a mûszaki pedagógusképzés jövõbeni fejlesztéseihez.

Egyetemünk Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Köz-
pontjának két oktatója mutatott be prezentációt a konfe-
rencián. Tóth Béláné egyetemi tanár a magyar mûszaki
pedagógusképzés 40 éves fejlõdését tekintette át a
képzés európai sokféleségének harmonizációs folya-
matába ágyazva. Simonics István egyetemi docens a
mentorképzés sajátos tapasztalatairól számolt be.

Véletlen egybeesés, hogy az IGIP 40 éves születés-
napján az Óbudai Egyetem is 40 éves évfordulót ünne-
pel, mivel jogelõd intézményeiben éppen 40 évvel eze-
lõtt kezdõdött meg a mûszaki tanárképzés. 

A villach-i jubileumi konferencia keretében szeptem-
ber 26-án tanácskozott az IGIP Nemzetközi Monitoring
Bizottsága, amelynek tagja Tóth Béláné a magyarorszá-
gi mûszaki pedagógusképzés képviseletében. A Bizott-
ság a nemzetközi minõsítést is jelentõ ING-PAED IGIP
(IGIP mérnökpedagógus) cím viselésére 53 kérvényt ha-
gyott jóvá, közöttük az Óbudai Egyetemrõl Simonics Ist-
ván kérvényét is. A minõsítésre további jelentkezéseket
és pályázatokat is fogad a Nemzeti Monitoring Bizottság.

A Nemzetközi Monitoring Bizottság 2013. március
14-én Berlinben tartja legközelebbi ülését az IEEE-
EDUCON konferenciához kapcsolódva.

Dr. Tóth Béláné

Szakmai ankét az Óbudai Egyetemen

GTE Hegesztési Szakosztálya, a Magyar Roncsolás-
mentes Anyagvizsgálók Szövetsége és az Óbudai Egye-
tem 2012. szeptember 11-én rendezte meg „A hegesz-
tés és a roncsolásmentes anyagvizsgálat kölcsönhatása
a hegesztett kötések megítélésében” címû egynapos an-
kétját. A szakmai programot a rendezõk – Gillemot Lász-
ló Jubileumi évhez kapcsolódva – a 100 éve született
Dr. Gillemot László professzor emlékének ajánlották.

Dr. Gáti József kancellár, a Hegesztési Szakosztály
elnöke megnyitó szavait követõen Dr. Gillemot Ferenc
„Emlékeim Édesapámról” címmel tartott elõadásból is-
mertek meg részleteket a professzor életébõl a résztve-
võk, mely korábban nem került publikálásra. A megható
perceket Dr. Trampus Péter, a MAROVISZ elnöke, az



Egyetemi tanári kinevezés

A köztársasági elnök 216/2012. (IX. 4.) KE határozatával
az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 100. §
b) pontja alapján – az emberi erõforrások miniszterének
javaslatára – egyetemi tanárrá nevezte ki Dr. Takács
Erzsébetet, a Magyar Tudományos Akadémia Energia-
tudományi Kutatóközpont laborvezetõjét, az Óbudai
Egyetem további jogviszonyban alkalmazott kutatópro-
fesszorát, valamint Dr. Telegdi Lászlóné Dr. Putankó
Juditot, az Óbudai Egyetem kutatóprofesszorát.

Gratulálunk a kinevezésekhez!

Szakmai látogatás Németországba a MEE
és a VDE szervezésében

Mintegy 30 diák és 7 oktató vett részt a Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézete, a
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik (VDE) és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
(MEE) által szervezett 2012. júniusi négynapos szakmai
látogatáson. A vasárnapi hosszú utazást röviden meg-
szakítottuk az Ybbs-i vízerõmûnél. 

Hétfõ Ludwigsburgban Dr. Utz Remlinger, az önkor-
mányzat fõtanácsadója fogadott minket a városházán.
Ódor László, a Corvinus Egyetem professzora, a Stutt-
garti Magyar Kulturális Intézet igazgatójának rövid be-
széde után beiratkoztunk a „Vendégek könyvé”-be.

Az elsõ mûszaki látnivaló egy új generációs szélerõ-
mû volt. Az Ingersheim-i 2 MW-os erõmû újdonságai
közé tartozik, hogy a környék gazdáinak közösségi tu-
lajdonában van. A szokásosnál 30%-al magasabb tor-
nya (135 m) kétharmad részt betonból készült. Kihasz-
nálási tényezõjét 0,25-re tervezték szemben a hagyo-
mányos 0,2 értékkel.

Ezután az Oberriexingen-i biogáz erõmûvet látogat-
tuk meg. Itt az 500 ha területen termelt silózott kukoricá-
ból állítanak elõ biogázt, melynek egy részét a tucatnyi
erõmûvet összefogó biogáz-mikrogrid hálózatba táplál-
ják távolabbi felhasználásra, illetve egy részét a 600
kW-os gázmotorban égetik el.

Délután a Heilbronn-i mûszaki fõiskolán (Hochschule
Heilbronn) vezetett minket végig Prof. Dr.-Ing. Carsten
Wittenberg dékán. Megtekintettük a robottechnikai, kép-
feldolgozó és irányítástechnikai laboratóriumot. 

Másnap a StadtWerke Ulm 9 MW-os Böfinger Halde
vízerõmûvénél várt minket Günther Volz, a VDE Ba-
den-Württenbergi szóvivõje és Andrea Lippert Ulm vá-
ros stratégiai tervezési osztályáról. Röviden ismertette a
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Hírek röviden

ECNDT alelnöke „A roncsolásmentes anyagvizsgálat
hazai múltja, jelene és a jövõben várható fejlõdés irá-
nyai” címû prezentációja követte.

„A Hegesztési Szakosztály szerepe a roncsolásmen-
tes anyagvizsgálatok hazai szabványainak kidolgozásá-
ban és a roncsolásmentes anyagvizsgálók képzésében”
témakört Dr. Rittinger János, a Hegesztési Szakosz-
tály tiszteletbeli elnöke dolgozta fel és ismertette, majd
Szûcs Pál (ORSZAK Bt.) „Roncsolásmentes anyagvizs-
gálók képzése, minõsítése és a minõsítés tanúsítása je-
lenleg és a várható változások” címmel tartott elõadást.

A kávészünetet követõen a hegesztett szerkezete-
ket gyártók, üzemeltetõk, a roncsolásmentes anyag-
vizsgáló berendezéseket forgalmazók és roncsolás-
mentes anyagvizsgálók vitafórumára került sor Dr. 
Rittinger János vezetésével. Az élénk véleménycserét
elõsegítették a vitaindító kérdések, melyeket meghívó
melléklete tartalmazta.

A rendezvény gyorsmérlegét Dr. Trampus Péter
vonta meg. A Hegesztési Szakosztály e félévben még
két ankétot tervez: a betonacélok és az ellenálláshe-
gesztés témakörben.



város megújuló energiák iránti elkötelezettségét a bio-
massza, a víz- és napenergia területén majd kerékpárra
szállt és elhajtott. Az erõmûvet Georg Schneider veze-
tésével néztük meg. 

Az „Ulm-i Duna Egyetem“-en (Donauhochschule Ulm)
Csapó Csilla vezetésével tettünk látogatást. A megúju-
ló energiatermelés eszközeinek szinte teljes körû okta-
tása folyik itt, a laboratóriumokban többek között nap-
elemeket, napkollektorokat, korszerû fûtési módszere-
ket, mikroCHP kazánokat, hõszivattyúkat, vízturbinákat,
energiatárolókat, hidrogén fejlesztõt és tüzelõanyag-cel-
lát láthattunk. Találkoztunk több Erasmus projektben
résztvevõ magyar hallgatóval is.  

Másnap Axel Wiechmann kalauzolásával a kislép-
tékû kogenerációs erõmûveket gyártó MTU Onsite
Energy GmbH augsburgi gázmotor gyárral ismerked-
tünk, ahol 100 kW – 2,2 MW méretû, többek között a
biogáz erõmûvekben használatos kogenerációs gázmo-
tor egységeket gyártanak.

Az utazás elõkészítéséért külön köszönet illeti Günther
Volz-ot, a VDE Baden-Württenberg-i szekciójának szóvi-
võjét, Hermann Wackerhage-t, a bajor VDE szekció tag-
ját, Vígh Albert stuttgarti kereskedelmi konzult, Ábrahám
Tibor tanácsadót és a minket fogadó cégek munkatársait.

További támogatóink voltak az ÓE Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Kar, a Kandó Alapítvány, a VDE és a
Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Ezúton is köszönjük
minden támogatónknak, hogy az utazást lehetõvé tették.

Dr. Kádár Péter

Az Óbudai Egyetem hallgatójának aranyérme
az V. Kajak-kenu Egyetemi Világbajnokságon

Az oroszországi Kazanban, a Tatár Köztársaság fõvá-
rosában megrendezett V. Kajak-kenu Egyetemi Világ-
bajnokság háromnapos viadalán hét felsõoktatási intéz-
mény tizenöt sportolója – köztük az Óbudai Egyetem
versenyzõi – képviselték hazánkat.

Lakosságát tekintve Oroszország 7. legnépesebb váro-
sában, az ország egyik legrégibb településén az V. Kajak-
kenu Egyetemi Világbajnokság az elsõ döntõit augusztus 30-
án rendezték, ahol sikeresen rajtolt Magyarország csapata. 

A pekingi olimpia bronzérmese, Kiss Tamás, az
egyetem hallgatója a kenu 1000 méteren (C-1) szerzett
aranyérmet a kazah Petrov Vladimirt és a francia Bart
Adreint megelõzve.

Dr. Gáti József
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Az Óbudai Egyetem hallgatója ezüstérmet
nyert az evezõs VB-n

Augusztus 19-én a bulgáriai Plovdivban rendeztek
evezõs-világbajnokságot, amelyen az olimpiai mû-
sorban nem szereplõ számokban versenyeztek a
résztvevõk.

A megmérettetésen Galambos Péter, a Keleti Ká-
roly Gazdasági Kar gazdálkodási és menedzsment sza-
kos hallgatója ezüstérmet szerzett a férfi felnõtt könnyû-
súlyú egypárevezõsök számában 6:57,50 perc idõered-
ménnyel.

Péter már az elõfutamokon is sikeresen teljesített. A
döntõn remekül rajtolt és sokáig az élen is haladt, meg-
elõzte svájci vetélytársát. Negyed távnál az amerikai és
a dán evezõs átvette a vezetést. 1000 méteren a har-
madik, az utolsó 500 méteren pedig a negyedik helyre
került. Ekkor óriási erõbedobással hajrázott és hátrá-
nyát fokozatosan csökkentve, másodikként ért célba.
Az aranyéremrõl mindössze egy másodperccel maradt
le a címvédõ dán versenyzõ mögött. 

„Nagyon jól sikerült az elsõ és az utolsó 500 méter.
Féltávnál kinéztem és láttam, hogy mind a hat egység
hajóhosszon belül van. Szerencsére volt erõm a finisre
is. Nagyon kemény és jó verseny volt. Mindenképpen
érmet szerettem volna nyerni, és az ezüstéremmel iga-
zán elégedett lehetek” – értékelte a versenyt Péter. A
huszonöt esztendõs egyetemi hallgató a verseny után
még hozzátette: „éremért jöttem a vb-re, s nagyon bol-
dog vagyok az ezüsttel.”

Galambos Péter a Vác Városi Evezõs Club sportolója,
Rapcsák Károly tanítványa, két évvel ezelõtt a harmadik

helyen végzett. Most ezzel az ezüstéremmel pályafutása
eddigi legnagyobb sikerét szerezte, begyûjtve ezzel a
magyar evezõssport történetének 10. világbajnoki érmét.

Nagy Krisztina

Hornok Barbara I. helyezett lett

A Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. 2012 júliusá-
ban „Gellért, a divat strandja!” címmel az 1920-as és
1930-as évek viseleteinek inspirációjával fürdõruha
és strandöltözék pályázatot hirdetett. A korszakvá-
lasztást többek között az is indokolta, hogy a Gellért
Uszoda és Gyógyfürdõ mind építészetileg, mind tár-
sadalmi vonatkozásban ebben az idõszakban élte vi-
rágkorát.

A pályázat nyitott volt, bárki pályázhatott kortól,
nemtõl, végzettségtõl függetlenül. A tervezõknek elõ-
ször 2-3 darabos fürdõruha-, illetve strandkollekciót
kellett tervezniük és igényes rajzokkal, anyagminták-
kal prezentálniuk. A mintegy 63 pályázó munkáiból az

elõ-zsûri 23 kollekci-
ót választott ki. Fon-
tos értékelési szem-
pont volt, hogy az in-
spirációs korszak stí-
lusjegyei az aktuális
divattendenciákkal
látványosan ötvözõd-
jenek. 

A második fordu-
lóban került sor a kivi-
telezésre, kellékezés-
re és a kiegészítõk ki-
választására. A kész
pályamûveket látvá-
nyos divat-show kere-
tében mutatták be
2012. augusztus 30-
án a Gellért fürdõben.
A külsõ medence vi-
zébe nyúló kifutó,
háttérben a szökõkút-
tal, izgalmas hátteret
adott a különleges
fürdõruháknak. 

Hornok Barbara, IV. évfolyamos ITF-es hallgató ter-
vezte a három legátgondoltabban összehangolt és rafi-
náltan elegáns fürdõruhát. Több hetes, szorgalmas
munkáját és egyedi ötleteit siker koronázta, mert a zsûri
I. helyezéssel díjazta hallgatónkat!

Gratulálunk az elért eredményéhez!
Dr. Kisfaludy Márta 
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„Szülõi értekezlet” a Bánki Karon

A diplomaátadó ünnepségeken mindig megköszönjük a
szülõknek azt az áldozatot, melyet gyermekük diplomá-
jának megszerzésében vállaltak.

A felsõoktatástól alapvetõen idegen a szülõi értekez-
let, mivel a szülõkkel történõ olyan aktív kapcsolattar-
tást, mint amilyen a közoktatásban megszokott, törvé-
nyek tiltják. A szülõket nem avathatjuk be felnõtt korú
gyermekeik tanulmányi elõmenetelének részleteibe. 

Sok tanulmány foglalkozik azzal, hogy a mai fiatalok
testi érése felgyorsult, miközben szociális értelemben
egyre késõbb válnak felnõtté. Ezek a gondolatok vezet-
tek ahhoz, amikor 2011-ben felvetõdött bennünk a gon-
dolat, hogy szervezzünk a felvett hallgatók szüleinek
egy tájékoztatót. 

Az elsõ tájékoztató utáni pozitív visszajelzések ösz-
tönöztek, hogy az idei regisztrációs héten is megszer-
vezzük a „szülõi értekezlet”-et.

Az érdeklõdõ szülõknek bemutattuk a felsõoktatás
képzési rendszerét, hiszen azok, akik jártak is egye-
temre, fõiskolára, a maitól gyökeresen eltérõ rendszer-
ben tanultak. Megismerhették a kar képzéseit, a kép-
zési programokat, az egyetemi szabályzatokat és azok
elérhetõségét. Bemutattunk munkaerõpiaci adatokat,
és ezeken keresztül magyaráztuk el, hogy mindenki-
nek érdeke a diploma értékének fenntartása. Beszél-
tünk a képzés valódi költségeirõl, a lemorzsolódási
adatokról és a lemorzsolódás legfontosabb okairól.
Ezen okok ismertetése közben természetesen meg-

próbáltunk tanácsot is adni, hogy gyermekeik hogyan
kerülhetik el ezeket, és a szülõk hogyan lehetnek eb-
ben segítségükre. 

Tájékoztattuk a szülõket az igénybe vehetõ diákhite-
lekrõl, azok veszélyeirõl és az elérhetõ ösztöndíjakról is.
Kértük, hogy mûködjenek együtt gyermekeikkel és raj-
tuk keresztül, velük együtt az egyetemmel is.

Moharos István

Az Óbudai Egyetem rendezi a XLIII. Mûszaki
Felsõoktatási Sportnapokat

2012-ben az Óbudai Egyetem rendezi meg október 25-
26. között a felsõoktatási intézmények legnagyobb ha-
gyománnyal rendelkezõ sportversenyét, a Mûszaki Fel-
sõoktatási Sportnapokat.

Az 1970-ben a Dunaújvárosi Fõiskola kezdeménye-
zésére elindított sporttalálkozót ezúttal hetedik alkalom-
mal rendezi egyetemünk (illetve jogelõdjei). A résztve-
võk elszállásolását, a létesítmények használatát a
gyöngyösi Károly Róbert Fõiskola biztosítja. A rendez-
vény „sportdiplomáciai” sikere, hogy Czene Attila olim-
piai bajnok elfogadta a felkérést a rendezvény fõvédnö-
ki tisztére. A sporttalálkozó védnöke Prof. Dr. Rudas
Imre, az Óbudai Egyetem és Prof. Dr. Magda Sándor,
a Károly Róbert Fõiskola rektora.

Az elõzetes nevezések alapján asztalitenisz, kézilab-
da, kispályás labdarúgás, nõi és férfi kosárlabda, valamint
sakk sportágban 36 csapat, mintegy 400 fõvel vesz részt.

A versenyek alapszabálya szerint valamennyi spor-
tágban gyõzteseket hirdetünk. Az egyes sportágakban
elért eredmények rangsorolásának figyelembevételével
összetett pontversenyben is helyezések kerülnek meg-
határozásra. Az összesített pontverseny gyõztese egy
évre elnyeri a sportban legjobb mûszaki felsõoktatási
intézménynek járó vándorserleget.

Az egyetem vezetõi, a Testnevelési és Sport Intézet
dolgozói mindent megtesznek a verseny sikeres lebonyo-
lításának érdekében. Az Óbudai Egyetem hallgatói az el-
múlt negyvenhárom év alatt (a jogelõdöket is beleértve)
kilenc alkalommal nyerték meg az összetett pontverse-
nyért járó vándorserleget, 113 dobogós helyezést elérve.

Hönig László
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