
Bologna-folyamat a műszaki felsőoktatásban 
2006. jan. 6., péntek, 08.56.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola „Bologna-folyamat a műszaki felsőoktatásban” címmel 
konzultációt szervez a középiskolák igazgatói, pályaválasztással foglalkozó tanárai számára 2006. 
január 10-én 10.00 órától a főiskola Bécsi úti épületében.  
 
 
A rendezvény célja, hogy az érdeklődők számára bemutassák az új többciklusú képzési rendszert és a főiskola két 
éves BSc képzési tapasztalatai alapján annak várható hatásait.  
 
A program keretében az átalakuló magyar felsőoktatásról, a Bologna-folyamat szerinti képzési szerkezetről Dr. 
Mang Béla az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára, míg a főiskolák a Bologna-folyamatban betöltött 
szerepéről Prof. Dr. Rudas Imre főiskolai rektor, Főiskolai Főigazgatói Konferencia elnöke ad tájékoztatást. A 
Bologna-folyamat szerinti képzés magyarországi helyzetéről Prof. Dr. Bazsa György Felsőoktatási és Tudományos 
Tanács elnöke, a műszaki felsőoktatás az alap- és a mesterképzéséről Prof. Dr. Sima Dezső, kari főigazgató, 
Nemzeti Bologna Bizottság Műszaki Albizottsága társelnöke ad tájékoztatást. A Budapesti Műszaki Főiskolát Dr. 
Gáti József főtitkár mutatja be a megjelenteknek.  
 
A program keretében karonként munkacsoportokban ismerhetik meg a beiskolázási szakemberek a 
gépészmérnöki-, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki-, a villamosmérnök-, a műszaki 
menedzser-, a gazdálkodási és menedzsment-, a mérnök informatikus-, a könnyűipari mérnök-, és a 
környezetmérnöki-, valamint a műszaki szakoktatói szak képzési struktúráját.  
 
A rendezők minden érdeklődőt szívesen látnak, további információk a főiskola www.bmf.hu honlapján találhatók.  

 
 
Nyílt Napok a Kandón 
2006. jan. 10., kedd, 06.17.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a hagyományoknak megfelelően a 2006-os évben is megrendezi 
Nyílt Napok rendezvénysorozatát, melyen az intézmény karai mutatkoznak be az érdeklődök 
számára.  
 
 
A 2006/2007-es tanévtől főiskolánkon, valamennyi szakon a Bologna-folyamat rendszerének megfelelő BSc és BA 
képzések indulnak. Intézményünk a kezdetektől részt vesz a Bologna-folyamat hazai bevezetésében, 
integrálásában, így az ősszel induló, átalakított gazdasági képzéseinkben, és a műszaki szakoktató képzésben is 
már többéves tapasztalattal rendelkező főiskolaként kezdjük meg a BSc és BA szakokon folyó oktatást.  
 
2006. január 11-én a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kara várja Nyílt 
Napra a kar képzési kínálata iránt érdeklődő hallgatókat, diákokat, szülőket. A helyszínen megismerkedhetnek a 
kar oktatási kínálatával, történelmével és betekinthetnek kar életébe.  
 
Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. (Díszterem)  
Időpont: 2006. január 11. 11.00 és 13.00 óra  
 
A kar képzési kínálata:  
 
-villamosmérnöki szak (BSc)  
-műszaki szakoktató szak /villamos szakterület/ (BSc)  
-mérnökasszisztens szak  

 
Bologna tanácskozás a Budapesti Műszaki Főiskolán 



2006. jan. 12., csütörtök, 06.35.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a Bologna-folyamathoz kapcsolódó többciklusú képzés széleskörű 
megismertetése, a közoktatási intézményekkel való együttműködés szorosabbá tétele érdekében 
középiskolai igazgatók, beiskolázásért felelős vezetők meghívásával január 10-én rendezte meg a 
„Bologna-folyamat a műszaki felsőoktatásban” című tanácskozást. 
 
 
A főiskola Bécsi úti oktatási épületének előadótermében lebonyolított rendezvény aktualitását a felsőoktatásban 
bevezetésre került bolognai képzési rendszer adta. A tanácskozás célja az volt, hogy az új képzési rendszert és 
annak várható hatásait bemutassuk a résztvevőknek a főiskola immár két éves BSc képzési tapasztalatai alapján (a 
mérnök informatikus BSc alapképzés 2004. szeptemberében kísérleti jelleggel indult).  
 
A tanácskozás résztvevőit Prof. Dr. Rudas Imre rektor köszöntötte, majd a főiskolát mutatta be Dr. Gáti József 
vetített képes előadása. Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár „A bolognai folyamat 2006” című 
előadásában tájékoztatást adott a többciklusú képzés 2004/2005 közötti bevezetéséről, a duális és a lineáris 
képzési szerkezetről, a képzési időről, s külön kitért az egyes sajátos képzési területre, pl. a pedagógusképzésre. 
Rövid betekintést nyújtott a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés módjába, valamint a felvételi eljárás 
folyamataiba és újdonságaiba.  

 

 
Prof. Dr. Bazsa György a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöke „Bologna Hungaricum” címmel megtartott 
előadása egy európai és hazai felsőoktatási „tájkép” felrajzolása után betekintést nyújtott a jelen (ki)futó duális 
rendszerbe, a Bologna-folyamat szerint kialakított képzési szerkezet hazai sajátosságaiba, majd megfogalmazta 
azon kihívásokat, melyek maradéktalan teljesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy „a Bolognai Nyilatkozat teljes 
spektrumának hazai menedzselése révén legyen 2010-ben itt is Európai Felsőoktatási Térség, azaz mi is ott 
legyünk az Európai Felsőoktatási Térben!”  
 
A tanácskozás második részében a megjelent középiskolai vezetők tájékoztatást kaptak a Budapesti Műszaki 
Főiskola karainak képzési rendszeréről. A főiskola a 2006/2007-es tanévben valamennyi szakán BSc alapképzést 
indít: így a gépészmérnöki-, a had- és biztonságtechnikai mérnöki-, a mechatronikai mérnöki-, a villamosmérnöki-
, a gazdálkodási és menedzsment, a műszaki menedzser (gazdálkodási mérnök), a mérnök informatikus-, a 
könnyűipari mérnöki-, a környezetmérnöki-, valamint a műszaki oktató szakokon várja az érdeklődő 
középiskolásokat.  

Dohányzás elleni kampány a BMF-en  
2006. jan. 13., péntek, 07.30.00 CET 
 

 



2006. január 13-21. között a Budapesti Műszaki Főiskola és az ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete 
az „Élet játék – játék élet” elnevezésű interaktív program keretében hívja fel a fiatalság figyelmét a 
dohányzás veszélyeire.  
 
 
A kiállítást a BMF Kiscelli utcai tornatermében rendezik.  
Az aggasztó halálozási adatok, s a fiatalok körében drámaian növekvő dohányzás miatt kiemelten fontos, hogy 
hazánk felsőoktatási intézményei rendezvények keretében is figyelmeztessenek a veszélyre. A BMF felelősnek érzi 
magát hallgatói egészségéért. Mindenki maga dönt életéről, a program keretében azonban felhívják a látogatók 
figyelmét a cigarettázás rövid és hosszú távú következményeire.  
 
A rendezvényen újszerűen, interaktív módon szólnak a témáról, s ez segíthet annak tudatosításában, hogy 
felelősek vagyunk egészségünkért. A főiskola a program ideje alatt minden nap várja az érdeklődőket, a 
tájékoztatás díjtalan!  

Nyílt Napok a BMF Informatikai Karán 
2006. jan. 15., vasárnap, 06.41.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a hagyományoknak megfelelően a 2006-os évben is megrendezi 
Nyílt Napok rendezvénysorozatát, melyen az intézmény karai mutatkoznak be az érdeklődök 
számára.  
 
 
A 2006/2007-es tanévtől főiskolánkon, valamennyi szakon a Bologna-folyamat rendszerének megfelelő BSc és BA 
képzések indulnak. Intézményünk a kezdetektől részt vesz a Bologna-folyamat hazai bevezetésében, 
integrálásában, így az ősszel induló, átalakított gazdasági képzéseinkben, és a műszaki szakoktató képzésben is 
már többéves tapasztalattal rendelkező főiskolaként kezdjük meg a BSc és BA szakokon folyó oktatást.  
 
2006. január 16-án a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kara várja Nyílt Napra a 
kar képzési kínálata iránt érdeklődő hallgatókat, diákokat, szülőket. A helyszínen megismerkedhetnek a kar 
oktatási kínálatával, történelmével és betekinthetnek kar életébe.  
 
Helyszín: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.  
Időpont: 2006. január 16. 10.00 óra  
 
A kar képzési kínálata:  
 
-mérnök informatikus (BSc)  

 
Nyílt Napok a BMF Gazdasági Karán 
2006. jan. 18., szerda, 16.23.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a hagyományoknak megfelelően a 2006-os évben is megrendezi 
Nyílt Napok rendezvénysorozatát, melyen az intézmény karai mutatkoznak be az érdeklődök 
számára.  
 
 
A 2006/2007-es tanévtől főiskolánkon, valamennyi szakon a Bologna-folyamat rendszerének megfelelő BSc és BA 
képzések indulnak. Intézményünk a kezdetektől részt vesz a Bologna-folyamat hazai bevezetésében, 
integrálásában, így az ősszel induló, átalakított gazdasági képzéseinkben, és a műszaki szakoktató képzésben is 
már többéves tapasztalattal rendelkező főiskolaként kezdjük meg a BSc és BA szakokon folyó oktatást.  
 
2006. január 19-én a Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kara várja Nyílt Napra a kar 
képzési kínálata iránt érdeklődő hallgatókat, diákokat, szülőket. A helyszínen megismerkedhetnek a kar oktatási 
kínálatával, történelmével és betekinthetnek kar életébe.  



 
Helyszín: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.  
Időpont: 2006. január 19. 13.00 óra  
 
A kar képzési kínálata:  
 
-műszaki menedzser szak (BSc)  
-gazdálkodási és menedzsment szak (BA)  

 
Nyílt Napok a Kandó székesfehérvári intézetében 
2006. jan. 18., szerda, 16.32.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a hagyományoknak megfelelően a 2006-os évben is megrendezi 
Nyílt Napok rendezvénysorozatát, melyen az intézmény karai mutatkoznak be az érdeklődök 
számára. 
 
 
A 2006/2007-es tanévtől főiskolánkon, valamennyi szakon a Bologna-folyamat rendszerének megfelelő BSc és BA 
képzések indulnak. Intézményünk a kezdetektől részt vesz a Bologna-folyamat hazai bevezetésében, 
integrálásában, így az ősszel induló, átalakított gazdasági képzéseinkben, és a műszaki szakoktató képzésben is 
már többéves tapasztalattal rendelkező főiskolaként kezdjük meg a BSc és BA szakokon folyó oktatást.  
 
2006. január 19-én a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Karának 
Számítógéptechnikai Intézete várja Nyílt Napra a kar képzési kínálata iránt érdeklődő hallgatókat, diákokat, 
szülőket. A helyszínen megismerkedhetnek a kar oktatási kínálatával, történelmével és betekinthetnek kar életébe.  
 
Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.  
Időpont: 2006. január 19. 10.00 óra  
 
A kar képzési kínálata:  
 
-villamosmérnöki szak (BSc)  
-műszaki szakoktató szak /villamos szakterület/ (BSc)  
-mérnökasszisztens szak  

 
Rendszertechnikai labort adtak át a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. jan. 19., csütörtök, 06.10.00 CET 
 

 
Egyre több együttműködési megállapodást kötnek a cégek és az egyetemek: január közepén az 
Intel új rendszertechnikai labort adott át a Budapesti Műszaki Főiskolán (BMF). Februártól indul 
az ehhez kapcsolódó fakultatív tantárgy, és versenyt is terveznek a többmagos programozás 
témájában.  
 
 
A gazdasági szférát be kell engedni a felsőoktatási intézményekbe - jelentette ki az átadáson Magyar Bálint 
oktatási miniszter. Hozzátette: a műszaki főiskola átgondolt terv szerint köt újabb és újabb együttműködési 
megállapodásokat, így adhatják át most a Neumann János Informatikai Karnak nem csak az Intel 
Rendszertechnikai Labort, hanem az ehhez kapcsolódó szoftvercsomagot is.  
 
Jelentős lépést tesz a BMF a társadalom versenyképességének növelésre azzal, hogy a tantervbe beépíti az oktatási 
anyagot - mondta az átadáson Mark Harris, a processzorgyártó cég európai uniós régiójának felsőoktatási és 
kutatási igazgatója. Hozzátette, ehhez hasonló laborokat és oktatási programot csak néhány felsőoktatási 
intézményben hoztak létre. Ugyanakkor a felsőoktatási tevékenység és a kutatás támogatása jelenleg a világ 
harminc országának több mint száztíz egyetemére terjed ki, az intézményekben a cég a technológia 
kulcsfontosságú területeinek fejlesztésére összpontosít.  



 

 
Processzorok forradalma ez a kor - fejtette ki Sima Dezső, a kar főigazgatója. Hozzátette, egyre komplexebbek a 
processzorok, járulékos teljesítményük viszont egyre csökken, a fejlődésnek is vannak tehát korlátai. A nagyon 
gyors technikai fejlődés viszont kihívás elé állítja a műszaki felsőoktatást: lépést kell tartaniuk a technikával. Az 
egyik megoldás az, ha folyamatosan megújul tudásbázisuk, azaz az oktatók folyamatosan továbbképzik magukat, 
emellett azonban a szoftver-hardver környezetnek is meg kell újulnia. Mindkettőhöz, de különösen az utóbbihoz 
elengedhetetlen a cégek támogatása.  
 
A most átadott laborban 25 Intel Pentium D kétmagos processzorral felszerelt munkaállomás van. A cég nem csak 
ezek létesítéséhez járult hozzá, hanem a kar rendelkezésére bocsátotta a többszálas processzortechnika 
alkalmazásához és kutatásához szükséges szoftvereszközöket is. A rendszertechnikai laboratóriumban így nem 
csak egy februárban induló fakultatív tárgyat oktatnak majd, hanem TDK-témákhoz, K+F tevékenységhez is 
használják. A kar tervei között szerepel az is, hogy versenyt hirdetnek majd a többmagos/többszálas programozás 
témakörében.  
 
Az Intel és a BMF között nem ez az első együttműködési megállapodás: 2000-ben a NIK volt a cég által kiírt "Intel 
solutions for internet economy" verseny győztese, amikor is 75 ezer dolláros támogatásban részesült. A verseny 
célja az volt, hogy támogassa magyar egyetemeken és főiskolákon az e-kereskedelemmel foglalkozó kutatásokat és 
kurzusokat, és közvetve ezzel elősegítse az internetes gazdaság fejlődését. A cég többi oktatási programja is a 
fejlesztéseket tűzi ki célul, főleg a matematikai, a mérnöki és a technológiai oktatás területén.  

Nyílt Napok a BMF Könnyűipari Mérnöki Karán 
2006. jan. 19., csütörtök, 17.44.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a hagyományoknak megfelelően a 2006-os évben is megrendezi 
Nyílt Napok rendezvénysorozatát, melyen az intézmény karai mutatkoznak be az érdeklődök 
számára.  
 
 
A 2006/2007-es tanévtől főiskolánkon, valamennyi szakon a Bologna-folyamat rendszerének megfelelő BSc és BA 
képzések indulnak. Intézményünk a kezdetektől részt vesz a Bologna-folyamat hazai bevezetésében, 
integrálásában, így az ősszel induló, átalakított gazdasági képzéseinkben, és a műszaki szakoktató képzésben is 
már többéves tapasztalattal rendelkező főiskolaként kezdjük meg a BSc és BA szakokon folyó oktatást.  
 
2006. január 19-én a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kara várja Nyílt 
Napra a kar képzési kínálata iránt érdeklődő hallgatókat, diákokat, szülőket. A helyszínen megismerkedhetnek a 
kar oktatási kínálatával, történelmével és betekinthetnek kar életébe.  
 
Helyszín: 1034 Budapest, Doberdó út 6.  
Időpont: 2006. január 20. 10.00 óra  
 
A kar képzési kínálata:  
 
-könnyűipari mérnöki szak (BSc)  
-környezetmérnöki szak (BSc)  
-könnyűipari mérnökasszisztens szak  



Stratégai szerződés a HP és a BMF kötött 
2006. jan. 20., péntek, 04.15.00 CET 
 

 
2006. január 11-én a HP Magyarország és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) stratégiai 
megállapodást kötött Alkalmazás-menedzsment Kompetencia Központ létesítésére a főiskola 
Neumann János Informatikai Főiskolai Karán. 
 
 
A HP és a BMF együttműködési megállapodásának keretében a karon kialakításra kerülő HP OpenView 
Alkalmazás-menedzsment Kompetencia Központ lehetővé teszi a hallgatók számára az elméleti ismeretek 
átadásán túl a gyakorlati know-how elsajátítását a témában. A központ egyik célja a legkorszerűbb alkalmazás-
menedzsment technológiák folyamatos beáramoltatása a karon folyó mérnök informatikusképzésbe. További cél, 
hogy a Kompetencia Központ révén a kar tevékenyen részt tudjon vállalni kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladatok 
megoldásában is.  
 
A központ egyik célja a legkorszerűbb alkalmazás-menedzsment technológiák folyamatos beáramoltatása a karon 
folyó mérnök informatikusképzésbe. További cél, hogy a Kompetencia Központ révén a kar tevékenyen részt 
tudjon vállalni kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladatok megoldásában is.  
 
A megállapodást Dr. Sima Dezső egyetemi tanár, a Neumann János Informatikai Főiskolai Kar főigazgatója, 
valamint Bukits Róbert, a HP Magyarország szoftverüzletág igazgatója írta alá Dr. Rudas Imre egyetemi tanár, 
rektor és Andrew Isherwood a HP Szoftver Üzletág EMEA ügyvezető igazgató és elnökhelyettes jelenlétében. Az 
együttműködés kiterjed az infrastruktúra-menedzsment, webes alkalmazás-menedzsment, IT-, és üzleti 
szolgáltatás-menedzsment, jogosultságmenedzsment és konfiguráció-menedzsment területekre.  

 

 
 
A kar a közeli jövőben a mérnök informatikus alapképzés (BSc) keretében, majd a tervezett mérnök informatikus 
mesterképzésében (MSc) alkalmazás-menedzsment szakirány létesítésére készül. Az alkalmazás-menedzsment 
szakirányban kibocsátott mérnök informatikusok képessé válnak a jövő egyik nagy kihívását jelentő integrált, 
komplex informatikai rendszerek hatékony és biztonságos működtetésére, továbbfejlesztésére, mely mind a HP 
Magyarország, mind a kar közös érdeke. A stratégiai együttműködés ugyanakkor szervesen illeszkedik a már 
létrejött, illetve a közeljövőben létrehozni szándékozott más kompetenciaközpontok tevékenységéhez is. A kar 
célja az, hogy az informatikai piac legfontosabb szereplőivel szoros együttműködéseket kialakítva biztosítsa a 
kompetens, komplex mérnöki feladatok megoldására valóban készen álló szakemberek képzését.  
 
A szerződéskötés alkalmával tartott sajtótájékoztatón Jambrik Mihály közigazgatási államtitkár, az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium nevében üdvözölte a vállalati és felsőoktatási szféra együttműködésének kiemelkedő 
példáját. A rendezvény egy másik fontos eseményeként 2005-ös üzleti eredményei alapján bejelentették, hogy a 
HP Magyarország nyerte el HP szoftver kategóriában a régió „Country of the Year” díjat, amelyet Andrew 
Isherwood adott át Budapesten.  

Nyílt Napok a Bánkin 
2006. jan. 25., szerda, 08.24.00 CET 
 



 
A Budapesti Műszaki Főiskola a hagyományoknak megfelelően a 2006-os évben is megrendezi 
Nyílt Napok rendezvénysorozatát, melyen az intézmény karai mutatkoznak be az érdeklődök 
számára.  
 
 
A 2006/2007-es tanévtől főiskolánkon, valamennyi szakon a Bologna-folyamat rendszerének megfelelő BSc és BA 
képzések indulnak. Intézményünk a kezdetektől részt vesz a Bologna-folyamat hazai bevezetésében, 
integrálásában, így az ősszel induló, átalakított gazdasági képzéseinkben, és a műszaki szakoktató képzésben is 
már többéves tapasztalattal rendelkező főiskolaként kezdjük meg a BSc és BA szakokon folyó oktatást.  
 
2006. január 26-án a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kara várja Nyílt Napra a 
kar képzési kínálata iránt érdeklődő hallgatókat, diákokat, szülőket. A helyszínen megismerkedhetnek a kar 
oktatási kínálatával, történelmével és betekinthetnek kar életébe.  
 
Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.  
Időpont: 2006. január 26. 09.00 és 11.00 óra  
 
A kar képzési kínálata:  
 
-gépészmérnöki szak (BSc)  
-mechatronikai mérnöki szak (BSc)  
-had- és biztonságtechnikai mérnöki szak (BSc)  
-műszaki szakoktató szak (BSc)  
-gépipari mérnökasszisztens szak  

 
 
Megkezdte munkáját a XIII. KAJAOK Konferencia a Budapesti Műszaki 
Főiskolán 
2006. jan. 26., csütörtök, 15.07.00 CET 
 

 
Dr. Fodor János tudományos rektorhelyettes köszöntő szavaival ma megkezdte munkáját a XIII. 
Karbantartást és Javítást Oktatók Országos Konferenciája. 
 
 
Dr. Gáti József főtitkár intézményi bemutatóját követően Dr. Palásti Kovács Béla kari főigazgató a Bánki Donát 
Gépészmérnöki Főiskolai Kar, Dr. Bencsik Attila a rendező Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet tevékenységét 
ismertette.  



 
 
 
A hazai felsőoktatási intézményekben karbantartás és javítás tárgyakat oktatók részvételével zajló tanácskozás 
során a résztvevők előadásokat hallgatnak meg a járműjavítás korszerű anyagairól és kihívásairól, a 
rezgésdiagnosztika területéről, a gépjármű diagnosztika készülékeiről, a hőkamerák alkalmazásáról a karbantartás 
területén. A résztvevők áttekintik a karbantartás oktatás jelenlegi helyzetét, az eltelt időszak, valamint a Bologna-
folyamat szerinti képzések indításának tapasztalatait. Az eszmecserét a Porsche Hungária Kft. oktatóközpontjába 
tervezett üzemlátogatás, valamint az SMP Hungária Kft., a Kelát Kft., az SKF Rt., a Robert Bosch Kft., a Delta 3 N 
Kft., a Procter & Gamble Hyginett Kft., a Spectris Components Kft. által szervezett bemutatók egészítik ki.  

 
A Karbantartást és Javítást Oktatók XIII. Konferenciája a BMF-en 
2006. feb. 1., szerda, 05.02.00 CET 
 

 
Január 26-27-én került megrendezésre a Karbantartást és Javítást Oktatók XIII. Konferenciája, 
népszerű nevén a KAJAOK, melynek megrendezését a Budapesti Műszaki Főiskola vállalta 
magára.  
 
 
A konferencia színhelye a BMF óbudai új épülete méltó környezetet biztosított a konferencia számára és lehetővé 
tette, hogy az ország összes egyeteméről és főiskolájáról idesereglett oktatók és külső szakemberek 
megismerhessék a főiskola új létesítményét.  
 
A konferencia megrendezésére 1993 óta minden évben más-más felsőoktatási intézményben kerül sor azzal a 
céllal, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók a karbantartás és javítás területén lejátszódó rohamos 
fejlődést meg tudják ismertetni saját oktatási intézményükben. Ennek érdekében nem csak egymás között, hanem 
a szakterületet képviselő nagyobb cégek szakembereivel is szoros együttműködést építettek ki, ami azt jelenti, 
hogy a konferencia résztvevői 60-70 %-ban az oktatás területéről, 30-40 %-ban pedig az ipar területéről érkeztek. 
Mivel a rendezvényt minden évben más helyszínen rendezik, így a szakterület általános ipar- és oktatáspolitikai 
kérdései mellett az adott ipari régió specialitásai és cégei is megjelennek. A KAJAOK adatbázisában több mint 100 
regisztrált szakember található Nyíregyházától Sopronig, melyhez mindig csatlakozik az éppen aktuális ipari régió 
20-30 szakembere is.  
 
A kétnapos konferenciát Dr. Fodor János tudományos rektor helyettes nyitotta meg, a főiskola helyzetét, 
felépítését és törekvéseit Dr. Gáti József főtitkár ismertette. Ezt követte a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai 



Kar bemutatkozása, melyet Dr. Palásti Kovács Béla kari főigazgató tartott, majd a rendező intézet a Gépészeti és 
Rendszertechnikai Intézet részéről Dr. Bencsik Attila intézet igazgató adott részletes ismertetést. A karbantartás, 
javítás és diagnosztika oktatás helyzetéről Szabó József Zoltán főiskolai adjunktus számolt be.  
A felsőoktatásban oktatók előadásai után az ipar képviselői ismertették a szakterület legújabb eredményeit (Dr. 
Nagy István, D 3 N Kft., Dr. Lábodi Imre, Kelát Kft., Terpó György, SKF Rt., Kun József, Robert Bosch Kft., Szuhay 
Péter, Spectris Components Kft., Prikler Éva, Procter & Gamble Hyginett Kft.). Végül Dr. Palásti Kovács Béla 
tartott összefoglalást a felsőoktatás helyzetéről és a Bologna folyamat tapasztalatairól. A nagysikerű előadásokat 
vita és hozzászólások zárták le.  
 
A konferencia másnapján a résztvevők látogatást tettek a Parlamentben, majd a Porsche Hungária 
oktatóközpontjában és központi szervizében.  
Megállapodás született a következő konferencia helyszínében: a rendezést jövőre a Dunaújvárosi Főiskola vállalta 
el, majd sor került a rendezési jogok megtestesítője, a „Miska kancsó” átadására. A konferencia zárszavában a 
hozzászólók kiemelték, hogy a XIII. KAJAOK is igazolta, nagy szükség van az azonos tudományterületet oktatók és 
az ipari szakemberek évenkénti találkozójára, ahol az információcsere, a közös könyv- és jegyzetírás, 
műszerismertető és csere révén az oktatás színvonala az ország összes oktatási helyszínén tovább javulhat.  

 
Együttműködési megállapodást kötöttek 
2006. feb. 2., csütörtök, 05.38.00 CET 
 

 
Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János 
Informatikai Kara és az SAP Hungary Kft.  
 
 
Az SAP Hungary tovább bővíti szerepvállalását a magyar felsőoktatás fejlesztésében  
 
Budapest, 2006. január 31. – Az SAP Hungary Kft. ma újabb - a magyar felsőoktatás fejlesztéséért tett - lépést 
jelentett be, amelynek keretében a világ egyik vezető vállalatirányítási rendszereket fejlesztő cégének magyar 
leányvállalata és a magyar informatikai mérnökképzés zászlóshajója, a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann 
János Informatikai Kara együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás részeként a Karon SAP 
Kompetencia Központ létesül, valamint az SAP, mint szoftver oktatása beépül a tananyagba. Az SAP segítséget 
nyújt továbbá a Kar oktatóinak SAP képzésében is.  
 
A felsőoktatási intézmények és főként az informatikai képzést nyújtó intézmények feladata, hogy élen járjanak a 
legfejlettebb technológiák megismerésében, azok kipróbálásában, illetve elősegítsék, hogy ezek a technológiák 
beépüljenek az intézmény kutatásaiba és az oktatásba. A kompetencia központok létrehozásával biztosítható a 
hallgatók számára, hogy megfeleljenek az információs társadalom kihívásainak. - mondta el a bejelentés kapcsán 
Magyar Bálint oktatási miniszter.  
 
Dr. Sima Dezső, egyetemi tanár, a Neumann János Informatikai Főiskolai Kar főigazgatója elmondta, hogy a 
trendeknek megfelelően a Kar oktatásában egyre nagyobb teret kap az alkalmazás-menedzsment és alkalmazás-
szolgáltatás elméletének és gyakorlatának korszerű oktatása. Ezért a Kar a tervezett Mérnök informatikus 
mesterképzésében 2006 őszén Alkalmazás-menedzsment MSc szakirány létesítésére készül, de már ez előtt is 
elindítja a bevezető kurzusokat az alapképzés keretében. Az SAP Kompetencia Központ célja, hogy az üzleti 
folyamatokon alapuló vállalati erőforrás tervezés területén piacvezető SAP termékek – a mySAP Business Suite, 
illetve a kis- és középvállalkozások számára előrecsomagolt SAP Business One – eszközök felhasználásával tegye 
lehetővé a hallgatók számára az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását.  
 
A stratégiai együttműködés ugyanakkor szervesen illeszkedik az informatika kulcstechnológiáinak területén a Kar 
által létrehozott Kompetencia Központok rendszerébe. Az informatika fejlődését meghatározó világcégekkel szoros 
együttműködésben kialakított Kompetencia Központok elősegítik a legújabb ismeretek és technológiák folyamatos 
beáramlását az informatikai mérnökképzésbe, és így nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kar a komplex 
mérnöki feladatok megoldására jól felkészített, kompetens szakembereket bocsásson a felhasználói szféra 
rendelkezésére. A most létrehozott SAP Kompetencia Központ további célja az, hogy a Kar tevékenyen részt tudjon 
vállalni kapcsolódó alkalmazásfejlesztési feladatok megoldásában is.  



 
 
 
„A jelen együttműködés megkötésével az SAP célja annak elősegítése, hogy a Kar hallgatói aktuális, naprakész és 
nem utolsósorban piacképes tudással hagyhassák el az iskolapadot, növelve ezzel elhelyezkedési esélyeiket. 
Számunkra kiemelkedő fontosságú, hogy a magyar munkaerő minősége a továbbiakban is magas színvonalú 
maradjon, hiszen épp ez volt a döntő fontosságú motiváló tényező abban, hogy a tavalyi évben az SAP 
Magyarországon hozta létre tizedik kutató-fejlesztő központját, amely 2006 végére már több mint 300 magasan 
képzett diplomásnak ad majd munkát” – nyilatkozta az együttműködés bejelentése kapcsán Vahl Tamás, az SAP 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.  

 
Consumer Citizenship Network (CCN) 
2006. feb. 8., szerda, 05.59.00 CET 
 

 
A tematikus Network a Socrates-Erasmus program keretén belül, felsőoktatási oktatókból és 
kutatókból szervezett hálózat, melynek célja egy-egy tudományterület legkorszerűbb 
eredményeinek hálózaton és az Unió felsőoktatásán belül történő terjesztése.  
 
 
A CCN korunk egyik globális problémáját, a fenntartható fejlődést szem előtt tartva vizsgálja, hogy az öntudatos, 
modern fogyasztó állampolgár milyen kihívásokkal kerül szembe a fogyasztói társadalomban és ezeket a 
problémákat hogyan lehet(ne) fenntartható módon megoldani.  
 
A CCN finanszírozásában részt vállal az Európai Unión kívül a norvég Oktatási-, valamint Gyermek- és Családügyi 
Minisztérium is. A hálózat 29 európai ország 124 intézményéből áll. Tagjai, alapítói kutatóintézetek, felsőoktatási 
intézmények, civil szervezetek és a Consumers International, valamint az ENSZ szakosított szervezetei közül az 
UNESCO és az UNEP is. Magyarországot a Budapesti Műszaki Főiskola képviseli a hálózatban. A CCN munkáját 
2003. októberében három éves program keretében kezdte.  
 
A BMF aktív részvételének elismeréseként a CCN program koordinátorai felkérték főiskolánkat, hogy a 2006. 
februárjában közel 70 fő részvételével megrendezésre kerülő konferenciának adjon helyet. A hálózaton belül 
működő szekciók eddig külön helyszíneken tartották összejöveteleiket, most a Budapest Műszaki Főiskolán 
lehetőség nyílik a szekcióülések egyidejű megtartására.  
 
A rendezvény időpontja: 2006. február 16-18.  
 
Helyszín:  



Budapesti Műszaki Főiskola  
1081 Budapest, Népszínház utca 8.  

 
Budapesti Műszaki Főiskola új Józsefvárosi Oktatási Központja bokréta 
ünnepe 
2006. feb. 16., csütörtök, 06.16.00 CET 
 

 
A tavaly megkezdett főiskolai beruházás az építés látványos szakaszába érkezett, a kivitelezők 
elérték a szerkezetkész állapotot. Tehát az épület szerkezete már teljes. Az építőiparban 
hagyomány, hogy a kivitelezők ezt a fázist megünneplik a szerkezet legmagasabb pontjára 
helyezett úgynevezett bokrétafa felállításával. 
 
 
A Budapesti Műszaki Főiskola képzési struktúrájának szélesítése és a gazdasági igényekhez illeszkedő bővülése, a 
növekvő hallgatói létszám miatt jelentkező oktatási épületgondjait egy újabb beruházás elindításával orvosolják. A 
beruházást Budapesten a Tavaszmező utca 14-18. számon található telken foghíj beépítéssel valósítják meg. A 
megvalósításhoz az Oktatási Minisztérium támogatását megnyerve a PPP (Public Private Partnership) program 
keretében történő építkezést választották. Közbeszerzési eljárás keretében jelölték ki a megvalósítót, azaz az 
oktatási infrastruktúra-szolgáltatást a KÉSZ Kft.-től vásárolják meg. A PPP program egy sikeres fejlesztési 
technika, egy újszerű beruházási konstrukció, ahol a fejlesztést magántőkéből finanszírozzák, a főiskola pedig 20 
évre kötelezettséget vállal a visszabérlésére.  
 
A KÉSZ Közép-Európai Építő és Szerelő Kft. az ország egyik meghatározó építőipari, ingatlanfejlesztő társasága. 
Az oktatási és kulturális intézmények kivitelezésében jelentős tapasztalatokat szerzett az elmúlt évek során. A 
KÉSZ volt a kivitelezője a 2005 júniusában átadott Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi úti oktatási tömbjének is. Az 
épületegyüttes elnyerte Budapest Építészeti Nívódíját.  
 
A Budapesti Műszaki Főiskola új oktatási központja tervezését, építését és üzemeltetését elnyerő KÉSZ Kft. a 
főiskolával közösen olyan campus épületet álmodott meg, amely igényességével, műszaki megoldásaival megfelel 
minden elvárásnak, illeszkedik a BMF jelenlegi rendszeréhez, működéséhez.  
 
Az új monolit vasbeton vázas oktatási centrumot a szomszédos épületek aláinjektálásával 1364 m²-es 
alapterületen valósítja meg a kivitelező. Az egyszintes pincehelyiség, földszint és 3 emelet összesen 3432 beépített 
m²-t jelent, mely magába foglalja a gépészeti és elektromos munkákat, illetve a belsőépítészeti munkákat is. Az 
épület közműbekötései, valamint teljes berendezése, bútorozása is része a vállalásnak. Az épület kivitelezését a 
KÉSZ Kft. Egyedi Létesítmény-építő Főmérnöksége vezeti. Az épület átadása 2006 nyarán történik majd, ekkor 
„lakhatja be” az intézmény az új campust.  



 
 
A KÉSZ Kft. az oktatási központ üzemeltetésére önálló céget alapított. A 3P Tavaszmező Kft. feladata az épület 
üzemeltetése a BMF igényei, a szerződéses kötelezettségek szerint.  
 
Az oktatási központtal szemben egy 400 fős diákszálló megvalósítását is elindították, mely szintén PPP 
konstrukcióban valósul meg a KÉSZ Kft. kivitelezésében, és üzemeltetésében.  

 
Bokrétaünnep a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. feb. 20., hétfő, 07.30.00 CET 
 

 
A Budapesti Műszak Főiskola stratégiai tervében megfogalmazott céljait sokoldalúan átgondolt 
fejlesztési projektek megvalósításán keresztül éri el.  
 
 
A beruházási program első lépcsőjeként az elmúlt év nyarán a Felsőoktatás-fejlesztési Program keretében 
megvalósult beruházás eredményeként az intézmény birtokba vette a mintegy 6600 m2 nettó területű óbudai 
épületet.  
 
A fejlesztési program másik kiemelt célja a Józsefvárosban megvalósuló, minden igényt kielégítő oktatási campus 
kialakítása, melyre az Oktatási Minisztérium támogatásával az ún. Public Private Partnership (PPP) program 
keretében kerül sor. A magántőkéből finanszírozott fejlesztésnek köszönhetően a felépülő épületegyüttes 
lehetőséget ad előadótermek létesítésére, szaklaborok létrehozására, a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar 
szervezetének elhelyezésére.  
 
A kivitelező KÉSZ Kft. az építési területen az első „kapavágásokat” 2005 áprilisában végezte, majd ezt követően 
májusban az épület alapjának építése is megkezdődött. Mára a szerkezet teljessé vált, valamennyi elem a helyére 
került. A hagyományoknak megfelelően, amikor egy épület építésénél a kivitelező elér a legmagasabb szintre, 
megáll egy pillanatra, hogy megünnepelje az addig végzett munkát. 2006 januárjára az oktatási centrum épülete 
elérte a szerkezetkész állapotot, a kivitelezési munkálatok ezen építési fázisa befejeződött. Ezen örömteli 
alkalomból rendeztek február 16-án a Tavaszmező utcai telephelyen Bokrétaünnepet.  
 
Az eseményen a meghívott felsőoktatási és főiskolai vezetők mellett jelen volt Dr. Magyar Bálint oktatási 
miniszter, Dr. Fiala István, beruházási kormánybiztos, Dr. Cseresznyés László főosztályvezető az Oktatási 
Minisztérium képviseletében, Csécsei Béla, Budapest főváros VIII. kerületének polgármestere, valamint a 
kivitelezési munkálatokat végző KÉSZ Kft. munkatársai.  



 
 
Az ünnepségen Magyar Bálint oktatási miniszter beszédében kiemelte: …„Az új oktatási épület, illetve a mellette, 
közelben épülő kollégium együtt közel 2 milliárdos beruházást jelent együttesen. A hagyományos költségvetési 
forrásokból erre nem lett volna lehetőség. 2002 és 2008 között a már elindult, jelenleg pályáztatás alatt álló, épülő 
és már befejezett beruházásokkal együtt hagyományos költségvetési forrásokból, európai uniós forrásokból és 
magántőke bevonásával együtt kb. 240-250 Mrd Ft az az összeg, ami a magyar felsőoktatásba infrastrukturális 
fejlesztésekre áramlik. Az éves költségvetési támogatás összege általában 10 Mrd Ft körül mozgott, tehát ha ennek 
a hat évnek az átlagos központi költségvetési beruházási - hogy így mondjam – virtuális kapacitását nézem, akkor 
ez az összberuházás négyszeresen felülmúlja ezt a beruházási összeget. Ilyen mértékű beruházás a magyar 
felsőoktatás történetében, ilyen koncentráltan még soha sem valósult meg.”  

 
 
Az oktatási miniszter ezután a főiskola vezetőihez fordulva megjegyezte: „A Budapesti Műszaki Főiskola él minden 
lehetőséggel, a hagyományos költségvetési forrásokból történő építkezésektől kezdve egészen a PPP 
konstrukciókig,- ez a jó és igazán életképes stratégia. Nem csak az épületek újulnak meg, hanem a bolognai 
folyamatra történő átállásban is élenjárt az intézmény azzal, hogy kísérletező kedvvel vezette be azokat az új 



képzési formákat, amelyek kötelező jelleggel csak 2006 szeptemberétől, tehát ez év őszétől lépnek életbe a magyar 
felsőoktatásban. A főiskola újabb és újabb világcégekkel köt együttműködési szerződéseket, és megállapodásokat 
köt olyan programokra is, amelyek a kutatásoktól kezdve az oktatáson át az oktatási alkalmazások korszerűsítéséig 
nagyon sok közös tevékenységet jelentenek. Megújuló tevékenység, átalakuló szemlélet, megújuló infrastruktúra - 
együtt egy aktív, fantáziadús, kreatív és energikus vezetéssel. Ez mind letéteményese lehet egy valódi intézményi 
perspektívának.”  
 
A kivitelezési munkálatok a terveknek megfelelően haladnak, az épület átadására várhatóan 2006 augusztusában 
kerül sor.  

 
A Társadalmi és Tudományos Tanács összevont ülése a Budapesti Műszaki 
Főiskolán  
2006. feb. 22., szerda, 05.42.00 CET 
 

 
2006. február 7-én tartotta együttes ülését a Budapesti Műszaki Főiskola Társadalmi és 
Tudományos Tanácsa.  
 
 
A társadalmi, gazdasági és tudományos élet neves képviselőiből álló két testület a bevezetőben meghallgatta Prof. 
Dr. Rudas Imre főiskolai rektor áttekintését a testületek alakulása óta a főiskolán folyó tevékenységről, a pezsgő 
tudományos életről, a főiskolai szervezésű konferenciák eredményeiről valamint az oktatás terén elért 
eredményekről. A rektori beszámoló kitért arra, hogy a főiskola a felsőoktatás átalakulási folyamatában, az új 
szakosodási rendben valamennyi szakán BSc képzést indíthatott, sőt a hagyományos szakok mellett az elmúlt 
évben mechatronikai mérnöki és környezetmérnöki BSc képzés indulhatott.  
 
Dr. Rudas Imre örömmel jelentette be e jelenlévőknek, hogy az újjáalakult Magyar Akkreditációs Bizottság elsők 
közt folytatott le tanúsító eljárást 2005 során a főiskolán, melynek megállapításaiból rektor úr egy gondolatot 
emelt ki: „a Budapesti Műszaki Főiskola hazai és nemzetközi elismertségének megteremtésével rövid idő alatt a 
régió egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé vált”.  
 
Az elmúlt időszak eseményeit bemutató képekkel illusztrált beszámolót követően a résztvevők kötetlen 
beszélgetést folytattak, majd a felsőoktatás átalakulása miatt megszűnő, illetve újjáalakuló testületek tagjainak a 
főiskola rektora emléklappal és kedves kis ajándékkal köszönte meg eddigi tevékenységüket, kérve a főiskola 
céljainak további támogatását.  

 
Gazdasági Tanács a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. feb. 24., péntek, 06.12.00 CET 
 

 
A március 1-jén életbe lépő új Felsőoktatási Törvény paragrafusainak megfelelően az elmúlt 
időszakban az oktatási miniszter megküldte a Budapesti Műszaki Főiskola Gazdasági Tanácsába a 
kormányzati oldalról delegált tagok névsorát.  
 
 
E szerint az intézmény Gazdasági Tanácsában Dr. Csillag István, a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. és a MEHIB 
elnöke, valamint Jendrolovics Pál, a MÁV ZRt. Stratégiai vezérigazgató-helyettese képviseli a kormányzatot. A 
főiskola tanácsa 2006. február 14-ei ülésén elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Gazdasági Tanácsra 
vonatkozó módosítását, majd megválasztotta a testületbe delegált tagjait. E szerint Dr. Czitán Gábor, a TÜV-
Rheinland Közép- és Kelet-Európai Központ vezérigazgatója, Dr. Sváb Péter a Szervezési és Vezetési Tudományos 
Társaság elnöke, valamint a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben Miskolczi Norbert műszaki menedzser, a 
Student Center Kht. ügyvezető igazgatója vesz részt a következő időszakban a testület munkájában.  

 
 
Együttműködés a Budapesti Műszaki Főiskola és Székesfehérvár között 
2006. feb. 28., kedd, 08.40.00 CET 



 

 
2006. február 21-én, kedden Prof. Dr. Rudas Imre rektor vezetésével Dr. Gáti József főtitkár és 
Dr. Lőrincz Péter intézetigazgató, a Budapesti Műszaki Főiskola vezetői látogatást tettek 
Székesfehérvár Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatalában.  
 
 
A vendégeket Warvasovszky Tihamér polgármester, országgyűlési képviselő fogadta. A megbeszélésen részt vett 
Boldizsár Kálmánné alpolgármester, valamint kabinetigazgató is. A Városházi konzultáción az együttműködés 
eddigi tapasztalatainak áttekintését, a fejlesztési terveik kölcsönös bemutatását követően kiemelt szerepet kapott a 
Székesfehérvár erős gazdaságához igazodó szakemberképzés, a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve annak 
székesfehérvári intézete közötti együttműködés továbbfejlesztése.  

 
 
 
A Dr. Rudas Imre rektor ismertette a BMF új képzési terveit és megerősítette: az ország legnagyobb műszaki 
főiskolájának fontos képzési területe Székesfehérvár. A várossal együttműködve kiemelt szerepet kívánnak vállalni 
a fejlesztési pólus program célkitűzéseinek megvalósításában, a tudásalapú innovatív gazdaság fejlesztésében, 
illetve egy innovációs tudásközpont létrehozásában. Megegyezés született arról is, hogy a főiskola vezetői további 
egyeztetéseket folytatnak a városban működő többi felsőoktatási intézménnyel a már megkezdett főiskolai 
együttműködés bővítéséről.  

 
Consumer Citizenship Network (CCN) konferencia a BMF-en 
2006. már. 1., szerda, 09.27.00 CET 
 

 
A tematikus Network a Socrates-Erasmus program keretén belül egy felsőoktatási oktatókból és 
kutatókból szervezett hálózat, melynek célja egy-egy tudományterület legkorszerűbb 
eredményeinek hálózaton és az Únió felsőoktatásán belül történő terjesztése.  



 
 
A CCN Hálózat célja, hogy korunk egyik globális problémáját, a fenntartható fejlődést szem előtt tartva, azt 
vizsgálja, hogy az öntudatos, modern fogyasztó állampolgár milyen kihívásokkal kerül szembe a fogyasztói 
társadalomban és ezeket a problémákat hogyan lehet(ne) fenntartható módon megoldani.  
A hálózat 29 európai ország 124 intézményéből áll. Tagjai kutatóintézeteken és felsőoktatási intézményeken túl 
civil szervezetek és a Consumers International. Az ENSZ szakosított szervezetei közül az UNESCO és az UNEP is 
alapítói a networknek. Magyarországot a Budapesti Műszaki Főiskola képviseli a hálózatban. A CCN munkáját 
2003. októberében három éves program keretében kezdte.  

 
 
 
A BMF aktív részvételének elismeréseként 23 ország 58 képviselőjének részvételével a CCN 2006. február 17-18-
án Budapesten tartotta soros konferenciáját. A találkozót Prof. Dr. Fodor János rektorhelyettes és Victoria 
Thoresen, a CCN norvég főkoordinátora nyitotta meg. A plenáris ülést követően a munka 6 tematikus csoportban 
folyt, valóban alkotó légkörben. A szervezet a három éves ciklust lezáró konferenciáját idén május közepén a 
norvégiai Hamar-ban tartja. A hálózattal kapcsolatos információk a www.hihm.no/concit honlapon 
találhatók.  

 
Szándéknyilatkozat az Alba Regia Felsőoktatási Konzorcium létrehozására 
2006. már. 2., csütörtök, 05.44.00 CET 
 

 
A 2005. évi CXXXIX. számú törvény a felsőoktatásról lehetővé teszi a magyar felsőoktatásban is a 
korábbiaktól eltérő együttműködési formák kialakítását.  
 
 
Ennek megfelelően a Budapesti Műszaki Főiskola, a Kodolányi János Főiskola, a Nyugat Magyarországi Egyetem, 
valamint a Veszprémi Egyetem vezetői szándéknyilatkozatot írtak alá Székesfehérvár és a Közép Dunántúli régió 
felsőoktatásának fejlesztése érdekében. A konzorcium tagjai az intézményi autonómia és a kölcsönös érdekek 
messzemenő tiszteletben tartása mellett kifejezték szándékukat az együttműködésre új típusú, a város és a régió 
igényeihez alkalmazkodó alap,- és mesterképzések létrehozására és oktatására, a város és a régió, valamint a 
konzorciumi tagok továbbfejlődését segítő doktori programokra.  
 
A megállapodás értelmében a felek a konzorcium keretében összehangoltan együttműködnek K+F programokban 
az alap és alkalmazott kutatási területeken, valamint összehangolják felnőttképzési tevékenységüket, annak 
érdekében, hogy Székesfehérvár és a régió számára rugalmas, az igényekhez alkalmazkodó felnőttképzési 
programokat tudjanak biztosítani. A konzorcium a célok megvalósulásához közösen nyújt be pályázatokat, ezzel is 
segítve külső források bevonását.  
 
A szándéknyilatkozatot aláíró intézmények vezetőiből konzorciumi tanácsot hoznak létre, amely tanács kialakítja 
saját ügyrendjét, és ezen ügyrend alapján folyamatosan ellenőrzi a konzorciumi együttműködést és az egyes 
projektek megvalósulását.  

 
Megalakult az új Magyar Rektori Konferencia 
2006. már. 3., péntek, 05.52.00 CET 
 

http://www.hihm.no/concit


 
Az új felsőoktatási törvény hatálybalépésének napján, március 1-jén, a Parlament Főrendiház 
termében „Új utakon a magyar felsőoktatás” című konferenciával elemezték a felsőoktatás vezetői 
a törvény fogadtatását, bevezetésének módját és társadalmi hatásait. 
 
 
A rendezvény megnyitóján Prof. Dr. Bazsa György, a Felsőoktatási Tudományos Tanács elnöke kifejtette, hogy a 
magyar felsőoktatás sikeresen és egyenrangúan betagolódik az Európai Felsőoktatási- és az Európai Kutatási 
Térségbe. Kiss Péter kancelláriaminiszter az egyik legfontosabbnak nevezte a gazdasági tanácsok felállításáról, az 
egyetemi autonómia megteremtéséről rendelkező törvényi rendelkezést. Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter 
kiemelte, hogy sikerült szakmai konszenzust kialakítani a különböző szervezetekkel, a Magyar Akkreditációs 
Bizottságtól a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján át a szakszervezetekig. A felsőoktatás eddigi 
szabályozásáról is beszélt Prof. Dr. Klinghammer István, a korábbi Magyar Rektori Konferencia elnöke.  
A konferencia után Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter rektori kinevezéseket adott át, mivel az új törvény életbe 
lépésével az egykarú főiskolák vezetői is rektori kinevezést kapnak.  
 
A rendezvény zárásaként a felsőoktatási intézmények vezetői zárt ülésen alakították meg az új Magyar Rektori 
Konferenciát, mely nem jogutódja a korábbinak, s a szerdán életbe lépett új felsőoktatási törvény hozta létre. A 
Rektori Konferencia tagjai a hazai 72 felsőoktatási intézmény rektora. A testület elnökévé Prof. Dr. Molnár 
Károlyt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorát választották, míg társelnöke Prof. Dr. 
Rudas Imre, a Budapesti Műszaki Főiskola rektora lett.  

 
Gripen Road Show a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. már. 4., szombat, 06.13.00 CET 
 

 
A Magyar Honvédség a főiskola Bécsi úti épületének aulájában március 2-án rendezte meg Gripen 
Road Show-ját, melynek során azon fiatalok érdeklődését várta, akik fizikai és pszichikai 
alkalmasságuk és kimagasló szakmai felkészültségük révén - kiképzést követően - alkalmasakká 
válhatnak az új vadászrepülők vezetésére. 
 
 
A Gripen repülőgépek az amerikai F-22-höz és Eurofighter-hez hasonlóan negyedik generációs, többcélú harci 
gépek, amelyek a legfejlettebb technikát képviselik jelenleg a világon. A Magyar Állam szerződést kötött a Kanadai 
Vadászrepülőpilóta Képző Központtal, miszerint idén 20 fő vehet részt a kiképzésen, amely végén az alkalmas 
személyek Gripen vadászpilóták lehetnek. A kiképzésre jelentkezhet mindenki, aki megfelel a feltételeknek: 
középfokú angol nyelvtudás, 26 év alatti életkor, maximum 90 kilogramm testsúly, orvosi alkalmasság.  

 
 
Az érdeklődő főiskolai hallgatók a helyszínen megismerkedhettek egy vadászpilótával, kipróbálhatták milyen 
valósághű repülőgép-szimulátort vezetni, vagy akár szimulált légi harcot is vívhattak.  

 
A Budapesti Műszaki Főiskola bemutatkozik Esslingenben 
2006. már. 7., kedd, 05.03.00 CET 
 



 
Az Esslingeni Műszaki Főiskolán a Német Akadémia Csereszolgálatának rendezésében, 2006. 
március 22-én, „Go East” címmel bemutatkozik a Budapesti Műszaki Főiskola.  
 
 
A rendezvény célja ismertebbé tenni a német hallgatók számára a főiskolát, a képzéseket és a német hallgatókat 
érdeklő lehetőségeket. Az előadásokat Dr. Tick József rektorhelyettes és Dudás Ferencné, a BMF Nemzetközi 
Képzési Ügyek Központjának vezetője tartják.  
 
A Baden-Württemberg tartományában található Esslingeni Műszaki Főiskolával 8 éve működik együtt a BMF. Az 
Erasmus program keretében eddig sok magyar hallgató készítette már el szakdolgozatát, végzett el részképzéses 
tanulmányokat, illetve a főiskola elvégzése után MSc diplomát szerzett Esslingenben.  
 
A BMF-re érkező német hallgatók száma elmarad a kiutazó hallgatók számától. A hosszú távú együttműködés 
alapja a kiegyensúlyozott kapcsolat, ezért fontos a főiskola számára, hogy a német hallgatók még jobban 
megismerjék a BMF kínálta lehetőségeket, és kedvet kapjanak arra, hogy tanulmányaik egy részét Budapesten 
végezzék el.  

 
Felsőoktatási együttműködés Székesfehérváron 
2006. már. 14., kedd, 08.52.00 CET 
 

 
Megalakult az Alba Regia Felsőoktatási Konzorcium, amelynek alapítói a Budapesti Műszaki 
Főiskola, a Kodolányi János Főiskola, a Nyugat Magyarországi Egyetem és a Pannon Egyetem. 
 
 
A felek új típusú, a város és a régió igényeihez alkalmazkodó alap,- és mesterképzések létrehozásában, valamint a 
felnőttképzésben működnek együtt. A régiós együttműködési lehetőségekről 2006. március 8-án Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Dr. Rudas Imre rektor (BMF), dr. Szabó Péter rektor (KJF), dr. 
Rédei Ákos rektor-helyettes (PE) és dr. Szepes András (NyME), valamint a házigazda, Warvasovszky Tihamér 
polgármester számolt be.  
 
Warvasovszky Tihamér bevezetőjében kifejtette „Székesfehérváron van egy erős gazdaság, de a céljaink között 
szerepel, hogy tudásalapú gazdaságot teremtsünk, erősítve az innovációt, kutatásfejlesztést, hiszen ez biztosítja a 
jövőt. Lényeges, hogy olyan felsőfokú képzés valósuljon meg mind alap-, mind a mesterképzésben, amire igénye 
van a régiónak. Fontos az intézmények között a felnőttképzések összehangolása, lényeges a közös kutatás 
fejlesztése, kutatás alkalmazása és ehhez megfelelő gazdasági háttér biztosítása. A projektbe szervesen beleillik a 
Technopolis első ütemének megvalósítása, amely a volt orosz laktanyák területén indul el.”  
Prof. Dr. Rudas Imre, a BMF rektora elmondta, a Budapesti Műszaki Főiskolán két éve vetődött fel az 
együttműködés gondolata, megfogalmazták a stratégiai terveket, melyet egyeztettek a partnerekkel. Elsőként 
Fehérvár volt az a város, amelyik érdemben reagált a felvetésre. „Ez a térség, Székesfehérvár fejlett ipara és az itt 
élő emberek igénylik, hogy nagyon erős felsőoktatás alakuljon ki. Ennek kapcsán jött a gondolat, hogy a régió 
felsőoktatási intézményei ne egymással versenyezve harcoljanak a hallgatói piacért, hanem vállvetve, 
együttműködve jelenjenek meg új programokkal, így a képzés színvonala jelentősen megemelkedhet” – jelentette 
ki dr. Rudas Imre.  
Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora elmondta, a főiskolának mindegyik intézménnyel, akivel 
aláírta az együttműködési megállapodást. „Itt volt az ideje annak, hogy hálózatos együttműködést alakítsunk ki, 
Európa más részein ez nem ismeretlen” – mondta dr. Szabó Péter, aki szerint a konzorciumban együttműködő 
intézmények, együtt sokkal rugalmasabban tudnak megfelelni a munkaerő-piaci igényeknek.  



 
 
 
Dr. Rédei Ákos a Pannon Egyetem rektorhelyettese elmondta, az intézmény öt karon és számos szakon folytat 
képzést. „Az elmúlt években a régiós szerepvállalást akartuk erősíteni, ezt a társintézményekkel együtt kívánjuk 
megtenni. „Ha szövetségben gondolkozunk és a kölcsönös előnyöket próbáljuk szem előtt tartani, nagy sikerek elé 
nézhetünk az elkövetkezendő időszakban”.  
Dr. Szepes András főigazgató-helyettes a Nyugat Magyarországi Egyetem nevében elmondta, az intézmény 15 ezer 
hallgatójával és több mint 1000 oktatójával csatlakozik a projekthez, így erős hátteret tud hozzárendelni a 
hálózathoz, ami nagy súlyt jelenthet a továbbiakban is.  

 
Szimulálj! - Diák Menedzsment Bajnokság 2006 
2006. már. 16., csütörtök, 08.44.00 CET 
 

 
2006. április 10. és május 5. között kerül megrendezésre a „Szimulálj! – Diák Menedzsment 
Bajnokság” idei rendezvénysorozata, melynek keretében háromfős csapatok versenyeznek a 
virtuális vállalatok világában. 
 
 
A vetélkedősorozat célja az egyetemi/főiskolai tanulmányok "valós" gazdasági környezetben történő kipróbálása. 
A gazdasági, menedzsment területek elméleti és gyakorlati ismereteit alkalmazva játékos keretek között kell 
megállni helyüket a csapatoknak, küzdeni a konkurens cégek ellen, s természetesen a lehetőségekhez mérten a 
legjobban irányítani a vállalkozást.  
 
A tavalyi versenyen a Budapesti Műszaki Főiskola kilenc csapattal képviseltette magát, és egy második, valamint 
egy negyedik helyezést sikerült elérni.  
 
Érdemes tehát kipróbálni tudásunkat, megmérettetni magunkat a gazdasági élet területein, s megvívni azokat a 
csatákat, amelyek majd a valós szituációkban várhatnak minket. A verseny mottójaként egy korábbi versenyző 
szavai szolgáljanak:  
 
"Ez a verseny jó lehetőség az ifjú, esetleg később vezetői pozíciót betöltő diákok számára, hogy már az 
egyetem/főiskola alatt is tapasztalatot szerezzenek és gyakorlati szemlélettel ismerkedjenek. Továbbá 
gondolkodásmódjuk változik, és érzékelhetik döntéseik súlyát, melyeknek a későbbiekben meghatározó szerepük 
lesz életükben, határozottabb egyéniséggé válhatnak. Mindez az önéletrajzban feltüntetett részvétellel előnyt 
jelentett az álláskeresésnél."  
 
Jelentkezési határidő: 2006. április 7.  
Előselejtezők: 2006. április 10-28.  
Döntő: 2006. május 5.  
További információk: http://www.ecosim.hu/diakverseny  
 
A főiskolai csapatok szervezésben az IAESTE és a BMF Menedzser Klub nyújt segítséget.  

 

http://www.ecosim.hu/diakverseny


A Köztársaság Elnöke Lovagkereszttel tüntette ki Sima Dezső professzort 
2006. már. 20., hétfő, 08.23.00 CET 
 

 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott március 15-e 
alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke Prof. Dr. Sima Dezsőnek, a Budapesti Műszaki Főiskola 
Neumann János Informatikai Főiskolai Kar főigazgatójának. 
 
 
Dr. Sima Dezső a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán megkezdett, majd a drezdai Technische 
Universität-en befejezett egyetemi tanulmányait követően napjainkig a felsőoktatásban tevékenykedik itthon és 
külföldön. Oktatói munkásságának állomásai a Technische Universität Drezden, a londoni South Bank University, 
a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, illetve jogutódja a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai 
Főiskolai Kara. Oktatási területei a számítógép architektúrák, a számítástechnikai rendszerek, az operációs 
rendszerek és ezekkel rokon tantárgyak.  
 
Sima Dezső magas színvonalú oktatói munkája mellett nagy hangsúlyt kap oktatás-szervezői tevékenysége. Az 
elmúlt két évtized alatt öt új szak kidolgozását, illetve korszerűsítését és megvalósítását vezette. Részt vett a 
„számítástechnikai oktatás”, az „iskola számítógép-program”, a „műszaki informatika-szak képesítési 
követelményei”, a „Felsőoktatási Informatikai Stratégia” kidolgozásában.  
 
Felkérésre az elmúlt öt évben kilenc pályázati bíráló bizottság munkájában vett részt, melyek közül kiemelkedők az 
OMFB pályázatok, Programfinanszírozási pályázatok, Széchenyi Professzori Ösztöndíj pályázatok. Témavezetőkét 
egyetemi doktori, PhD, kandidátusi, habilitációs értekezések bírálójaként számos arra érdemes tehetséget indított 
el a tudományos pályán.  
 
Egyik kezdeményezője és tevékeny résztvevője volt a hazai szakelnevezési rendszer konzisztenssé tételének, az 
utóbbi időben pedig – a MAB megbízásából is – intenzíven bekapcsolódott a hazai felsőoktatási rendszer – 
„Bolognai folyamat”-nak megfelelő – korszerűsítésének előkészítésébe.  
 
Vendég előadóként, szakmai konferenciák résztvevőjeként, számos szakmai és tudományos egyesület tagjaként 
illetve vezetőjeként ismerője és tudója az új gondolatoknak, az új irányoknak. Sima Dezső a MTESZ Központi 
Oktatási Bizottsága elnökeként, az MTA Informatikai Bizottsága tagjaként, a MAB alelnökeként, a Főiskolai 
Főigazgatói Konferencia Bologna Bizottság elnökeként fáradhatatlanul tevékenykedik a magyar felsőoktatásért. A 
Neumann János Számítástechnikai Társaságnak 1972 óta tagja, 1994-2000 között elnöke, e minőségében is, 
konkrét szakmai tevékenységében is az informatika nemzetközileg ismert és elismert személyisége.  
 
Dr. Sima Dezső oktatói, pedagógiai, szakmai-tudományos munkássága, a felsőoktatás folyamatos korszerűsítése 
érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként kapta meg a magas kitüntetést.  

 
Negyedszer is a világ tetején a Bánki "spagetti-hídemberei” 
2006. már. 22., szerda, 08.43.00 CET 
 

 
A kanadai Okanagan University Collage által idén 23. alkalommal megrendezett Spagettihíd Építő 
Világbajnokság ismételten hatalmas magyar sikert hozott, újból bizonyítva a hazai hallgatók 
tehetségét és a Budapesti Műszaki Főiskolán folyó mérnökképzés magas színvonalát.  
 
 
A főiskola hallgatói immár negyedik alkalommal lettek e világverseny legjobbjai!  
 
A világbajnokságra a Budapesti Műszaki Főiskola a Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Gépszerkezettani- és 
Biztonságtechnikai Intézete által megrendezett házi válogató verseny győzteseit, Miovácz Balázs és Varga Gyula 
Balázs gépészmérnök hallgatókat delegálta. A versenyre a világ minden tájáról 275 hidat neveztek a különböző 
kategóriákban.  
 
A résztvevők feladata volt a szabályoknak megfelelő tartószerkezetek megtervezése és megépítése makaróniból, 



spagettiből, vagy más kereskedelemben kapható tésztából. Hallgatóink a „Nehézsúlyú” és a „Pille” kategóriában 
neveztek, mindkét esetben 1 méteres távolságot kellett „áthidalniuk”.  
 
A legrangosabb és legnagyobb szakmai kihívást jelentő „Nehézsúlyú” kategóriában – ahol a hídszerkezet tömege 
legfeljebb 1 kg lehet – csapatunk 226,9 kg teherbírással lett világbajnokok. Egy híd egyébként több mint 1200 
alkatrészből áll, a részben számítógépes tervezés, a kísérletek és a megépítés több száz munkaórát vettek igénybe. 
A verseny során ezek a gyönyörű alkotások természetesen megsemmisülnek, de a terhelési folyamatról és a „nagy 
összeomlás” pillanatairól készült felvételek elemzése is számos tanulsággal jár.  
 
A „Pille” kategóriában - ahol a szerkezetnek 2 kg terhelést kell legalább 5 percig elbírnia, és a legkisebb tömegű híd 
a győztes – diákjaink egy V. éves győri építőmérnök hallgató mögött mindössze 2 grammal nehezebb hídjukkal a 
II. helyezést szerezték meg.  
 
Köszönet illeti a Bánki kar mindazon oktatóit, akik a mechanika magas szintű oktatásával, a hídtervezés és építés 
elméleti és gyakorlati ismereteinek átadásával, a házi versenyek megszervezésével és a szponzorok felkutatásával 
hozzájárultak ehhez az újabb világraszóló sikerhez.  

 
Lovagkereszt kitüntetés a Budapesti Műszaki Főiskola kari főigazgatójának 
2006. már. 23., csütörtök, 09.10.00 CET 
 

 
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke március 15-e alkalmából a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Dr. Patkó Istvánnak, a Rejtő Sándor 
Könnyűipari Főiskolai Kar főigazgatójának. 
 
 
Dr. Patkó István 1978 óta dolgozik a Budapesti Műszaki Főiskolán. Az oktatás minden lépcsőfokát megjárta. A 
jogelőd Könnyűipari Műszaki Főiskola oktatási rendszerének fejlesztésében főigazgató-helyettesként és 
tanszékvezető főiskolai tanárként vett részt. Jelenleg intézetigazgatóként két törzstárgyat és két választható tárgyat 
gondoz. A Nyugat-magyarországi Egyetemen négy tárgyat oktat és fejleszt.  
 
2000-től intézményfejlesztési rektorhelyettesként, majd 2005-től rektori megbízottként irányítja a főiskola 
intézményfejlesztési tervekben megfogalmazottakkal összhangban az intézmény zöldmezős beruházásait. 2005-től 
a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Főiskolai Kar főigazgatói feladatait látja el.  
 
A végzettsége és képesítéséhez kapcsolódó ipari felkérések alapján rendszeresen végez szakértői, vállalkozói 
munkákat különösen a beruházási-, a környezetvédelmi-, valamint az egyedi, kísérleti munkák terén.  
 
Patkó István a könnyűipari műszaki képzés intézményfejlesztése, a három műszaki főiskola sikeres integrációja 
érdekében végzett munkája, oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést.  

 
Áthatások 
2006. már. 24., péntek, 07.28.00 CET 
 

 
Kiállítás Dr. Kisfaludy Márta docens doktori mestermunkájából 
 
 
2006. március 14-én egy különleges kiállítás megnyitóját tartották a Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi úti 
épületének aulájában. Különleges azért, mert egy időben mutatja be a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar 
docensének doktori mestermunkáját, és a Terméktervező szakirány hallgatóinak alapozó stúdiumait.  
 
Dr. Kisfaludy Márta mestermunkájának ihletője egy hazai ruhaipari cég számára tervezett öltözékcsalád volt, 
amellyel 2003-ban Magyar Termék Nagydíjat nyert. Sokévnyi kereskedelmi szemléletű tervezés után egy új, 
kreatív koncepciót alkotott, melynek vezérelve az áttetsző anyag fekete-fehér optikai csíkos mintázatának 
rétegződésekor létrejövő interferencia. A megvalósult tervek nem sokszorosításra, eladásra készültek, csupán egy 
sajátos gondolatsort követve kívánnak fotókkal illusztrált megoldásokat kínálni.  



 
 
 
Az öltözeteknek nem kritériuma a hétköznapi hordhatóság, mégis látványruhákként viselhetőek. A kiállítás annak 
példája, hogyan lehet a mindenkori tervezés folyamatába innovációt vinni, s újabb ötletekké fejleszteni azt. 
Kisfaludy Márta tanárként is ezt a gondolatot adja tovább hallgatóinak, amint ez a paravánokon kiállított hallgatói 
munkákon is jól látható. Az alapozó képzés rajz, festés, színtan tanulmányainak sokrétű megoldásai biztos alapot 
nyújtanak a későbbi tervezői munkákhoz.  
 
A kiállítás megtekinthető: 2006. március 14-étől 2006. április 10-éig.  
Helyszín: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.  

 
Együttműködési megállapodást kötött az Oracle Hungary a Budapesti 
Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Karával 
2006. már. 27., hétfő, 09.28.00  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Karán (BMF-NIK) 
együttműködési keretszerződést írtak alá az Oracle Hungary-vel, amelynek értelmében a karon 
Oracle Kompetencia Központot (OKK) hoznak létre. 
 
 
A megállapodás szerint az OKK tagjai az adatbázis-kezeléshez kapcsolódó tantárgyakat, képzési szakirányokat 
fejlesztenek ki, elsősorban az adatbányászati technológiák, a több-processzoros architektúrák és a grid technológia 
terén. Emellett tankönyveket készítenek, az Oracle-lel közösen konferenciákat, programozási versenyeket 
szerveznek, továbbá korszerű kutatási és oktatási-fejlesztési programokat indítanak. A BMF-en többek között egy 
24 munkaállomásos oktató és kutató labor is kiépítésre kerül.  
 
Az Oracle a BMF-NIK számára a felsőoktatási kezdeményezése (Oracle Academic Initiativ, OAI) keretében 
kedvezményes licenceket és terméktámogatási szolgáltatásokat biztosít, valamint a fentiekben vázolt 
tevékenységhez szakmai és anyagi támogatást nyújt.  



 
 
 
Mint azt Dr. Sima Dezső, Neumann Kar főigazgatója kijelentette, a célkitűzések csak a magyarországi kutató és 
fejlesztő bázis széleskörű együttműködésével valósíthatók meg, ezért további cégek csatlakozását is várják.  
 
„Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy olyan informatikusok végezzenek, akik nemcsak a technológiák 
jelenlegi helyzetét ismerik, hanem a benne rejlő lehetőségeket is meglátják. Az új utak megtalálásából származó 
elismerés öregbíti a hazai informatikusképzés hírnevét, míg a gyakorlati tapasztalat és a naprakész tudás segíti a 
hallgatók elhelyezkedését” – mondta Füzes Péter, az Oracle Hungary igazgatója.  
 
Az új típusú kutatási és műszaki fejlesztési együttműködésben többek között olyan tervek szerepelnek, amelyek 
révén a kompetencia központban vakok számára is használható segédeszközök – például intelligens 
diszpécserközpont – létrehozását segítő beszédfelismerő és asszociatív alkalmazásokat fejlesztenek ki a cég 
adatbázis-technológiájára alapozva.  

 
Gazdasági Tanács alakuló ülése a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. már. 28., kedd, 09.13.00  
 

 
A március 1-jén életbe lépett új Felsőoktatási Törvénynek megfelelően az elmúlt időszakban az 
oktatási miniszter megküldte a Budapesti Műszaki Főiskola Gazdasági Tanácsába a kormányzati 
oldalról delegáltak névsorát.  
 
 
E szerint a BMF Gazdasági Tanácsában Dr. Csillag István, a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. és a MEHIB elnöke, 
valamint Jendrolovics Pál, a MÁV ZRt. Stratégiai vezérigazgató-helyettese képviseli a kormányzatot. A főiskola 
tanácsa megválasztotta a testületbe delegált tagjait, név szerint Dr. Czitán Gábort, a TÜV-Rheinland Közép- és 
Kelet-Európai Központ vezérigazgatóját, Dr. Sváb Pétert a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság elnökét, 
valamint a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben Miskolczi Norbert műszaki menedzsert, a Student Center 
Kht. ügyvezető igazgatóját. A kincstári megbízotti feladatokat Izsák András, az MTA Izotópkutató Intézet 
gazdasági igazgatóhelyettese látja el.  



 
 
 
A BMF Gazdasági Tanács 2006. március 21-ei alakuló ülésén többek között elfogadta a működési rendjére 
vonatkozó javaslatot, s megválasztotta elnökét. A testület elnöki feladatait Dr. Czitán Gábor, a TÜV-Rheinland 
Közép- és Kelet-Európai Központ vezérigazgatója látja el.  

 
Állásbörze a BMF-en 
2006. már. 28., kedd, 12.52.00  
 

 
Az IAESTE - Hungary Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének Bánki Donát Helyi Bizottsága 
nyolcadik alkalommal rendezi meg 2006. március 29-én a Budapesti Műszaki Főiskolán az 
Állásbörzét.  
 
 
Az állásbörze célja, hogy hozzásegítse az egyetemek, főiskolák diákjait - az alsóbb éveseket és végzősöket egyaránt 
- ahhoz, hogy átfogó képet kapjanak a vállalatok által nyújtott lehetőségekről, a hazai munkaerőpiac elvárásairól és 
az ipari élet sokszínűségéről. Ugyanakkor a vállalatok, is információt szerezhetnek a soron következő generáció 
felkészültségéről, munkahellyel szembeni elvárásairól, a gyakorlati tapasztalatok szerzését segítő kooperatív 
képzésről. Korábbi tapasztalatok rámutattak, hogy az állásbörzék mind a cégek körében, mind a hallgatók körében 
még mindig népszerűek, hiszen az ország egész területéről vonzzák a - frissen végzett, szakképzett - pályakezdő, és 
a már tapasztalt, munkát kereső mérnököket, valamint a gyakorlati helyet kereső hallgatókat. Az állásbörze 
egyben egy remek alkalom arra, hogy a vállalatok kedvükre válogathassanak, a főiskola diákjai között és 
megismertethessék magukat velük.  
 
Az állásbörze helyszíne a főiskola modern, minden igényt kielégítő Bécsi úti új telephelyének aulája lesz. A kiállítás 
és börze nem csak a Budapesti Műszaki Főiskola több ezer hallgatójának nyújthat információkat, segítséget, 
hanem az ország bármely más műszaki jellegű felsőoktatási intézményéről várják a végzős, illetve alsóbb éves 
hallgatókat, lehetőséget teremtve arra, hogy a különböző vállalatok standjára ellátogatva megismerhessék azokat.  
 
Helyszín: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.  

 
15 éves a Magyar Operációkutatási Társaság 
2006. már. 29., szerda, 12.48.00  
 



 
2006. március 22-én fontos esemény történt a Magyar Operációkutatási Társaság (MOT) életében. 
Sallai Gyula a BME professzora, rektorhelyettese és Szeidl László, a BMF professzora, a MOT 
elnöke felavatta a magyar operációkutatás és alkalmazott matematika kimagasló egyénisége, 
Egerváry Jenő akadémikus (1891-1958) mellszobrát.  
 
 
A szoboravatás után került sor a Társaság fennállásának 15. évfordulójának alkalmából megrendezett ünnepi 
ülésre. Az ünnepi eseményeken a - Társaság tagjain kívül - részt vett Alexis Tsoikiàs, a Párizsi Dauphine Egyetem 
professzora, az Európai Operációkutatási Társaságok Egyesületének (EURO) elnöke is.  
 
Az ünnepség után Rudas Imre professzor, a Budapesti Műszaki Főiskola rektora, a Magyar Rektori Konferencia 
társelnöke fogadta a MOT Vezetőségét és az EURO elnökét. Az ünnepi eseményeken és a megbeszélésen részt vett 
Fodor János professzor, a BMF rektorhelyettese is.  

 
TDK-s hallgatóink a Magyar Televízióban 
2006. már. 30., csütörtök, 07.50.00  
 

 
Gombos Veronika, a Magyar Televízió szerkesztő-riporterének vezetésével forgatócsoport járt a 
Budapesti Műszaki Főiskolán.  
 
 
A hallgatói tudományos életről forgattak riportfilmet az „Aula” című főiskolásoknak szóló műsorhoz. A riporternő 
a honlapunkon is megtalálható XXX. Tudományos Diákköri Konferenciánkról értesült az eredményesen és 
sikeresen szereplő hallgatókról.  

 
 
 
Németh Gábor, Mózer Viktor, Szalay Zsolt, Nemestóthy Ádám, Koller Tamás, Kiss Zoltán, Srej Balázs, Grátz Márk 
- főiskolánk hallgatói ismertették tudományos eredményeiket, munkáikat és bemutatták az elkészített és működő 
berendezéseiket a kamera előtt. A modellek az elkészített áramkörök, berendezések működés közbeni bemutatója 
rendkívül sikeres és látványos volt.  
 
Az oktatóinkkal készített interjúkban Hassan Elsayed, Legeza László és Borbély Endre, a BMF Tudományos 
Diákköri Tanács elnöke számolt be az érdeklődőknek a főiskolán folyó elit képzésről, hallgatói kutatásokról és 
lehetőségekről. Ismertették és bemutatták a BMF karain folyó hallgatói tudományos munkákat, a főiskola belföldi 
és külföldi hallgatói kapcsolatait és a hallgatók részvételét különböző hazai és nemzetközi konferenciákon. A 
félórás riportfilmet 2006. március 15-én láthatták a nézők a Magyar Televízió 2-es csatornáján.  

 
II. e-Learning Fórum a BMF-en 
2006. már. 31., péntek, 11.34.00  



 

 
E-technológiák a felsőoktatásban és a szakképzésben címmel rendezte meg március 23-án a 
Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Humánfejlesztési és 
Módszertani Intézete a Magyar Szakképzési Társaság Tanárképző- és Továbbképző Tagozatával 
együttműködve az e-Learning alapú oktatás II. Fórumát.  
 
 
Az országos szakmai fórumon az Oktatási Minisztérium és a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium több 
vezetője, a HEFOP irányító testületének munkatársai, a jelentősebb szakmai szervezetek, társintézmények 
képviselői, továbbá főiskolánk oktatói vettek részt, több mint 50 fővel.  
 
A szakmai fórum résztvevőit Dr. Horváth Elek oktatási-rektorhelyettes úr köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a 
főiskola képzésfejlesztési programjaiban meghatározó szerepe van a modern, oktatás-módszertani kultúra 
bevezetésének. Dr. Bognár Sándor kari főigazgató kiemelte: a kar távoktatásos képzésének kialakításában és a 
hatékony oktatástechnológiai/ módszertani kultúra kari bevezetésében az Intézet fontos oktatástechnológiai 
transzfer szereppel bír.  
 
Bánhidyné Dr. Szlovák Éva intézetigazgató előadásában a felsőoktatás és szakképzés stratégiai fejlesztésével 
összhangban a képzési paradigmaváltáshoz kapcsolódó partnerségi együttműködés szükségességét és az 
információs-kommunikációs technológiák felhasználásán alapuló módszertani kultúraváltás igényét hangsúlyozta.  
 
A felkért szakmai előadók az e-Learning oktatási irányzatokat, az Internet alapú tanulás módszereit, továbbá a 
mobil IKT rendszereknek az oktatásban, illetve a munka világában történő elterjedését mutatták be. Ezt 
elektronikus tábla prezentáció követte, amely az interaktív, multimédiás oktatás feltételeit teremti meg a 
szakképzésben, összekapcsolva azt az elektronikus tanulás új lehetőségeivel.  
 
A Fórum keretében az Intézet bemutatta a multimédiás tananyagfejlesztésre irányuló HEFOP pályázati 
programját és az IBM LWCL távoktatási keretrendszerben történő szolgáltatásait.  
 
A továbbiakban kerek-asztal vitával és szakmai együttműködésekre irányuló megbeszélésekkel folytatódott a 
program. A szakmai rendezvényről regisztrált elektronikus kiadvány készül.  

 
Hatalmas érdeklődés a Budapesti Műszaki Főiskola Állásbörzéjén 
2006. ápr. 4., kedd, 10.27.00  
 

 
Neves cégek részvételével, a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete (IAESTE) szervezésében 
rendezte meg a Budapesti Műszaki Főiskola Állásbörze című rendezvényét az intézmény Bécsi úti 
új épületének aulájában.  
 
 
A nemzetközi és hazai gazdasági élet számos szereplője képviseltette magát a rendezvényen. A 26 kiállító cég 
között olyan óriások is megtalálhatóak voltak, mint a Bosch, az Audi, a GE Hungary, a Siemens, a Lear 
Corporation, illetve a CERN (European Organisation for Nuclear Research).  
 
A rendezvényről a Duna Televízió több alkalommal számolt be. A szervezők részéről az Állásbörze főkoordinátora, 
Ravazdi Richárd nyilatkozott a kiállítás küldetéséről:  
 
„A Budapesti Műszaki Főiskola Állásbörzéjének célja, hogy hozzásegítse az egyetemek, főiskolák diákjait - az 
alsóbb éveseket és végzősöket egyaránt - ahhoz, hogy átfogó képet kapjanak a vállalatok által nyújtott 
lehetőségekről, a hazai munkaerőpiac elvárásairól és az ipari élet sokszínűségéről. Ugyanakkor a vállalatok, is 
információt szerezhetnek a soron következő generáció felkészültségéről, munkahellyel szembeni elvárásairól, a 
gyakorlati tapasztalatok szerzését segítő kooperatív képzésről”.  
 
A főként műszaki és gazdasági profilú cégek standjain a végzős és alsóbb éves hallgatók találhatták meg az 
érdeklődési körüknek megfelelő munkalehetőségeket. A cégek számára is kiváló volt a nagyszámú látogató, hiszen 
akár többszáz önéletrajzot is kaphattak a pályakezdő hallgatóktól, az érdeklődőktől. A főiskola új épülete, a 



modern, XXI. századi környezet, a kibővült infrastrukturális lehetőségek, a színes és érdekes kiállítói pavilonok 
között mindenki megtalálhatta a számára kedvező ajánlatot.  
 
Ravazdi Richárd a riportban kiemelte: „A korábbi tapasztalatok rámutattak, hogy az állásbörzék mind a cégek 
körében, mind a hallgatók körében még mindig népszerűek, hiszen az ország egész területéről vonzzák a - frissen 
végzett, szakképzett - pályakezdő, és a már tapasztalt, munkát kereső mérnököket, valamint a gyakorlati helyet 
kereső hallgatókat. Az állásbörze egyben egy remek alkalom arra, hogy a vállalatok kedvükre válogathassanak, a 
főiskola diákjai között és megismertethessék magukat velük.”  
 
Nagy érdeklődés, látványos standok, figyelemfelkeltő plakátok és kiváló céges ajánlatok. Röviden így lehetne 
jellemezni az idén nyolcadik alkalommal megrendezésre került kiállítást és börzét.  

 
Együttműködés a Budapesti Műszaki Főiskola és Józsefváros között 
2006. ápr. 6., csütörtök, 11.20.00  
 

 
2006. március 31-én, pénteken Prof. Dr. Rudas Imre rektor és Dr. Gáti József főtitkár a Budapesti 
Műszaki Főiskola vezetői látogatást tettek Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában. 
 
 
A vendégeket Csécsei Béla polgármester fogadta, megbeszélésen részt vett Kiss Antalné, a Gazdálkodási Osztály 
csoportvezetője is. A Városházi konzultáción az együttműködés eddigi tapasztalatainak áttekintését, a fejlesztési 
tervek bemutatását követően kiemelt szerepet kapott a Budapesti Műszaki Főiskola további fejlesztési elképzelése, 
a kerület és a főiskola együttműködésének továbbfejlesztése.  
 
Dr. Rudas Imre rektor ismertette, hogy a Tavaszmező utcában átadás előtt álló oktatási épület és a tőle nem 
messze épülő diákotthon után– az oktatási minisztérium illetékeseivel egyetértésben – egy inkubációs ház, illetve 
innovációs tudásközpont kiépítésén munkálkodnak. Megerősítette, hogy BMF-nek, az ország legnagyobb műszaki 
főiskolájának fontos fejlesztési területe kutatási tevékenységének hátteret biztosító beruházás.  

 

 
 
A Józsefvárossal együttműködve keresik annak lehetőségét, hogy a Tavaszmező utcában oktatási és kutatási 
campus jöhessen létre, mely teret biztosít a VIII. kerület vállalkozóinak is hozzájárulva a tudásalapú innovatív 
gazdaság fejlesztéséhez.  
 
Csécsei Béla polgármester kifejezte készségét az elképzelések támogatására, majd a résztvevők együtt tekintették 
át a rendelkezésre álló beruházási lehetőségeket. Megegyezés született arról is, hogy a főiskola vezetői további 
egyeztetéseket folytatnak az Oktatási Minisztérium illetékeseivel, s az Önkormányzat vezetőivel a lehetőségek 
kidolgozása, a vázolt célok megvalósítása érdekében.  

 
FMM Roadshow a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. ápr. 7., péntek, 11.31.00  



 

 
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium tájékoztató körútja keretében 2006. április 
10-én tartja FMM Roadshow-ját a Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi úti épületének aulájában.  
 
 
A programon részt vesznek a munkaügyi központok képviselői, a minisztérium szakértői, valamint karrier-
tanácsadó cégek.  
 
A rendezvény célja a kormány által meghirdetett START program, valamint az Európai Unióban történő 
munkavállalás lehetőségeinek és a szükséges követelmények bemutatása. Lehetőség nyílik a helyszínen 
tesztinterjúkon történő részvételre is. Az érdeklődök IQ tesztekkel, kérdőívekkel mérhetik magukat és egyéb 
érdekességekkel, hasznos és praktikus információkkal, tanácsokkal találkozhatnak a Roadshow keretében.  

 
Európai Minőségi Díjat nyert a Budapesti Műszaki Főiskola 
2006. ápr. 10., hétfő, 11.56.00  
 

 
Az E-Quality - Európai Minőségi Díj az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi projekt, 
melynek célja a Socrates programban részt vett, kiemelkedően jó minőségű decentralizált 
projektek és mobilitási tevékenységek elismerése és díjazása.  
 
 
Azok a projektek kaphatták meg a díjat, amelyek nyitottak az innovációra, jól működik náluk a 
projektmenedzsment, és biztosítják az eredmények fenntarthatóságát.  
 
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy intézményünknek Dudás Ferencné által benyújtott, a BMF Erasmus 
tevékenységével kapcsolatos pályázatát a bíráló bizottság érdemesnek találta az E-Quality - Európai Minőségi Díj-
ra.  
 
Az alábbiakban közöljük a szakértői bírálat szövegét:  
„A pályázó intézmény teljes körű áttekintést nyújt intézményéről. A számok azt mutatják, hogy a mobilitásban 
részt vevő hallgatók és oktatók száma fokozatosan növekszik. A kiutazó diákok száma csaknem kétszer annyi, mint 
az ide érkező hallgatóké. Feltárja azokat a célokat, amelyeket az intézmény megvalósítani kíván a mobilitás révén, 
s az eszközöket, amelyekkel ezeket igyekszik elérni. A mellékelt anyagok ékes bizonyítékai annak, hogy milyen 
gondos szakmai és mindenre kiterjedő általános előkészítés előzi meg a beérkező külföldi hallgatók fogadását és a 
magyar hallgatók kiutazását. Minden tájékoztatási formát felhasználnak arra, hogy a mobilitás során végzett 
tevékenységről informálják az érdeklődőket. Színesíti és gazdagítja a pályázatot a mobilitásban 2003. évben részt 
vett hallgató fényképekkel illusztrált szakmai beszámolója. A szociálisan rászorult hallgatókat az ösztöndíjak 
megfelelő átcsoportosításával igyekeznek segíteni. A hallgatók szempontjából az intézmény számára hozzáadott 
értéket képvisel a kettős diploma megszerzésének ténye, az intézményben oktatott tantárgyakon kívül más 
szaktantárgyak megismerése, nyelvismeretük fejlődése. Az oktatók szemszögéből pedig a magyar kutatási 
eredmények külfölddel történő megismertetése. Intézményi szinten a kapcsolatok bővítése, új szakok és kurzusok 
indítása, idegen nyelven tartott kurzusok számának növekedése mutatja a mobilitásból származó hasznot. A 
munkamegosztás bemutatása részletes és kielégítő információval szolgál. A tantervek és a képzési struktúra 
folyamatos nyomon követése és a szükséges változtatások jelzik, hogy az intézmény sokat tesz az oktatás európai 
színvonalának fejlesztése érdekében. Ugyancsak ezt támasztják alá az intézmény bővülő nemzetközi kapcsolatai, 
melyek mobilitási tevékenységekből fejlődtek kétoldalú szerződéses kapcsolatokká. Az intézmény külön figyelmet 
fordít arra - miként a mellékelt anyagokból kitűnik -, hogy visszacsatolást kapjon a hallgatóktól és az oktatóktól az 
általuk végzett munkáról; intézményi szinten megszünteti a kapcsolatokat, amennyiben a partner intézmény nem 
a tőle elvárható módon teljesít a hozzájuk érkező hallgatókkal szemben. Ezzel messzemenően biztosítva látszik, 
hogy törekednek a minőség fenntartására. A pályázat igen gondos, alapos, minden tekintetben magas színvonalú 
munkáról tanúskodik. Világosan kitűnik belőle, hogy az intézmény szívügyének tekinti a mobilitási tevékenység 
fenntartását, és mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ez a lehetőség mind tovább bővülhessen.”  
 
A díj elnyerésével a BMF jogosulttá vált az E-Quality - Európai Minőségi Díj Iogójának használatára az intézmény 
dokumentumainak kiadványain. Büszkék vagyunk rá, hogy a főiskolánkon folyó Erasmus mobilitási tevékenységet 
nem csak intézményünk, hanem külső bírálók is magas szintűnek ítélik meg.  



 
Életműdíjat vehetett át a BMF Testnevelési és Sport Intézetének vezetője 
2006. ápr. 20., csütörtök, 09.04.00  
 

 
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) Életműdíját vehette át Dr. Fehér Györgyné 
Dr. Mérey Ildikó, a Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar 
Testnevelési és Sport Intézetének igazgatónője.  
 
 
A díjat Dr. Frenkl Róbert elnök adta át ünnepélyes keretek között a Magyar Sport Házában megrendezett MEFS 
közgyűlésen.  
 
Dr. Fehér Györgyné Dr. Mérey Ildikó, a Budapesti Műszaki Főiskola főiskolai docense az ifjúság testnevelésének és 
egészséges életmódjának kialakításáért végzett több évtizedes munkásságáért vehette át a megtisztelő díjat.  
 
Testnevelő tanárként, több mint három évtizede áll a BMF, illetve annak jogelődje alkalmazásában. Ezen évek 
alatt fáradhatatlanul dolgozott és dolgozik az ifjúság testnevelésének és egészséges életmódjának kialakításáért. A 
testnevelés megújítása, korszerűsítése érdekében 1998 és 2005 között több országos szakmai módszertani 
konferenciákat szervezett.  
 
-1975 óta rendszeresen vizsgálja a hallgatói testi edzettségét, életmódjuk és egészségi állapotuk néhány 
függvényében, nagyrészt objektív módszerekkel.  
-1996-tól az iskolaorvosokkal, és több szakmai civil szervezettel együttműködve az Oktatási Minisztérium 
fennhatósága alatt gondozza és fejleszti a közoktatás területén az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti 
Mozgásprogramot, amely a tanulók fizikai állapotának rendszeres hiteles mérésére épül, és célja – képesség 
szerinti differenciált terheléssel – az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő, egészség-megőrző hatásának 
tudatos javítása.  
-1997-ben az Országos Közoktatási Intézet megbízására az 1-12. évfolyamok számára testnevelésből preventív 
szemléletű alternatív tantervet készített MÉRTES címmel.  
-1997-ben, több sportágban neves hazai edzőkkel együttműködve kezdte meg az élsportolók vizsgálatát, 
összefüggést keresve a fizikai terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondícionális képességek, az egyes 
sportágakra legjellemzőbb speciális motorikus (kondícionális és koordinációs) képességek és a sportoló 
eredményessége között. Célja volt, hogy feltárja az edzők és a versenyzők számára a különböző sportágban az 
élsporthoz szükséges fizikai fittségi szintet.  
 
Írásos publikációinak a száma megközelíti a százat. Számos országos és területi szintű sportverseny szervezésében 
vett részt. A főiskolán végzett vezető oktatói és vezetői munkája mellett több, a testneveléssel, sporttal, és 
egészségvédelemmel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos civil szervezetben vezetői tisztséget töltött ill. tölt be.  

 
Kommunikációs Design kiállítás a BMF-en 
2006. ápr. 25., kedd, 10.18.00  
 

 
A Kommunikációs design a Kassai Műszaki Egyetemen című kiállítás a Kassai Műszaki Egyetem és 
a Budapesti Műszaki Főiskola közötti együttműködés keretén belül valósul meg.  
 
 
A kiállításon az egyetem Művészeti Karának Design Tanszékén belül működő Vizuális kommunikációs design 
műterem diákjainak aktuális munkái kerülnek bemutatásra, vezetőjük docent Haščák József ArtD. festőművész.  
 
Az egyetem Művészeti Karán 1998 óta folyik 6 éves, kétlépcsős, pontrendszeres főiskolai oktatás. Jelenleg a kar 4 
éves bakalarusi-képzést (Bc) és második lépcsőfokban 2 éves magiszteri képzést biztosít, a következő tanulmányi 



programokban: Architektúra és urbanizmus, Design és Szabad Képzőművészetek.  
 
A Design tanulmányi program egy olyan művészeti tanulmányi szak, amely a tehetség és alkotókészség fejlesztését 
tűzte ki célul, s amely a diákok képzőművészeti készségére, képességeire, lehetőségeire és pszichológiai 
előfeltételeire helyezi a hangsúlyt a műszaki és humán tudományok terén szerzett ismeretek feldolgozásával. A 
Design tanulmányi program a művészetek magisztere fokozatot (Mgr. Art.) biztosítja. A végzett diákok olyan 
elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket önálló művészeti és kutató-tevékenységük során 
szereztek, önálló design alkotásra képesek a gyakorlatban is, ill. mint képzőművészeti oktatók tevékenykedhetnek 
az iskolákban.  
 
A tárlat, amely kapcsolódik a 2002-ben, valamint 2005-ben főiskolánkon megrendezett kiállításokhoz, a Design 
tanszék hallgatóinak legszínvonalasabb munkáit mutatja be.  
 
A kiállítás megnyitója 2006. április 27-én 14 órakor lesz a Budapesti Műszaki Főiskola óbudai épületének 
Aulájában. A tárlat 2006. április 27. és május 14. között tekinthető meg.  

 
Taroltak a BMF hallgatói a Hajós versenyen 
2006. máj. 4., csütörtök, 08.32.00  
 

 
2006. április 5-7. között rendezték meg Székesfehérváron a XXVIII. Országos Hajós György 
Matematika Versenyt.  
 
 
A versenysorozat idei állomásának a Budapesti Műszaki Főiskola székesfehérvári campusa adott otthont. A 
versenyen nyolc intézmény 13 kari csapata mérette meg magát a matematika sokszor igen bonyolult világában.  
 
A hat fős versenybizottság Prof. Dr. Obádovics J. Gyula elnökletével állította össze az öt feladatot tartalmazó 
feladatsort. A megnyitó ünnepségen Dr. Lőrincz Péter köszöntője után Prof. Dr. Fodor János a BMF tudományos 
rektorhelyettese nyitotta meg a versenyt.  
 
A versenyen a meghívott intézmények nappali tagozatos, első diplomát szerző hallgatói előzetes nevezés alapján 
vehettek részt. Az intézmények minden kara legfeljebb négy hallgatóval nevezhetett.  
 
A főiskolát képviselő hat csapat kiváló helytállásának köszönhetően a képzeletbeli dobogó első és harmadik helyét 
is a BMF csapatai foglalhatták el, közéjük ékelődve pedig a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 
csapata végzett a második helyen. A további sorrendben is a BMF csapatai következtek a 4. és 5. helyen, valamint a 
10. és 11. helyen.  
 
Az egyéni versenyben a BMF hallgatói az első tíz helyből hetet szereztek meg. A dobogón a BMF Neumann János 
Informatikai Főiskolai Kar hallgatói foglalták el mindhárom megtisztelő helyet.  
 
A csapatverseny győzteseként a BMF Informatikai Kara a következő versenyig birtokolhatja a „Hajós 
Vándorkupát”.  

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a római kori emlékek között 
2006. máj. 18., csütörtök, 07.35.00  
 

 
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma 2006-ban indította sorozatát „Aquincumi 
zsebkönyvek” címmel, melynek első kötete „Az aquincumi polgárváros, vezető az Aquincumi 
Múzeum romkertjében” címmel meg is jelent.  



 
 
A múzeum tervei szerint önálló kötetben mutatják be a főváros területén látható jelentősebb római kori építészeti 
emlékeket, kiállítóhelyeket és bemutatókat. Így már nyomdában is van „A Hercules villa és a katonaváros 
emlékei”, valamint a „A légió nagyfürdője és a légiótábor emlékei” című kötetek.  

 
 
 
A sorozat következő darabja „Budapest római kori emlékei” címmel összefoglalását adja azoknak a látható és 
rejtett értékeknek, amelyek a Budapest területén található gazdag római kori emlékanyagot mutatják be. A 
tervezett kiadványban 38 olyan emléket ismertetnek, melyek az antik topográfia fontos elemeiként jelenleg is 
láthatók, vagy helyreállításra várnak, illetve emléket állítanak a római kori hagyományoknak. A könyv segít abban, 
hogy a főváros bármely pontján is jár az érdeklődő, felfedezze magának az antik város sokszor rejtett értékeit.  



 
 
 
Ilyen „rejtett érték” a Budapesti Műszaki Főiskola területén bemutatott római kori temetőrészlet rekonstrukciója, 
III. Bécsi út 96/b szám alatt, mely a kiadványban is helyet kapott. Magyar és idegen nyelven is megjelenő könyv 
nemcsak az emlék leírása, hanem megközelíthetősége és megtekinthetőségének lehetősége is szerepel a gazdag 
illusztrációs anyag mellett.  

 
Számítástechnikai történeti kiállítás a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. máj. 19., péntek, 05.46.00  
 

 
Rohamosan fejlődő világunk egyik mozgatója a számítástechnika, amely napjainkban már 
mindenütt megtalálható. 
 
 
Azonban sokak számára kevésbé ismeretes, hogy miből, illetve honnan indult a számítástechnika, s melyek azok az 
első példányok, amelyek a mai modern személyi számítógépek elődjeinek tekinthetőek.  
 
Erre a történeti visszatekintésre vállalkozott a Budapesti Műszaki Főiskola azzal a kiállítással, amely 2006. május 
18-án nyílik az intézmény Bécsi úti épületében. A kiállítás szinte a kezdetektől mutatja be a számológépek, iskolai 
számolóberendezések, számítógépek történetét, fejlődését az abakusztól egészen a hordozható személyi 
számítógépek első példányáig.  
 



A kiállítás főszervezője és a tárgyak „gazdája” Dr. Kutor László, a Neumann János Informatikai Főiskolai Kar 
docense, aki hosszú éves gyűjtésének eredményét tárja az érdeklődők elé a nem mindennapi tárlattal. Néhány 
érdekesség a kiállítás elemei közül: Commodore vagy a ZX Spektrum, többek első számítógépe, a Primo és a 
Proper 16 számítógépek, az első Macintosh gépek, valamint az első személyi számítógépek (XT) az IBM-től.  
 
A kamara kiállításon bemutatásra kerülő tárgyak között szerepelnek a kar jogelődjénél az elsők között oktatásba 
bevont számítógépek (R20, TRS 80, ABC 81, VT Computer, HT 1084, C64, IBM XT) melyek jól tükrözik a 
magyarországi iskolai számítógépek fejlődését.  
 
A tárlat 2006. május 18-ától május 26-áig, egy héten át látogatható a Budapesti Műszaki Főiskolán.  
 
Helyszín: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. AULA  
Megnyitó időpontja: 2006. május 18. 13 ó  

 
Öltözködés és identitás 
2006. máj. 30., kedd, 09.18.00  
 

 
Oktatói előadás a Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Karán 
 
 
Május első hetében, az Erasmus program keretében a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari 
Mérnöki Kar Ruhatechnológiai Intézeti Tanszékének képviseletében Szűcs Ágnes előadást tartott a Kassai Műszaki 
Egyetem Design Tanszékén.  
 
A két tanszék között hagyományosan jó a kapcsolat. Több alkalommal kiállítások és előadások mutatták be a 
kassai tanszék munkáját a BMF-en. Ez évben már egy-egy hallgató tölt fél évet Budapesten, illetve Kassán. A 
tavalyi design-workshop közös munkájának eredménye az is, hogy idén nyáron már hallgatók is részt vesznek a 
nemzetközi csapat művészeti tevékenységében.  
A tapasztalatcserék eredménye volt az „Öltözködés és identitás” című előadásra szóló meghívás. Az előadás a 
viselettörténet és a divatszociológia tudományterületeiről választott példák segítségével arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy milyen összefüggés van egy-egy történeti kor társadalma, gazdasága, kultúrája és az ember, valamint 
az emberek öltözködése között.  
A viselet szoros összefüggésben van történeti környezetével. Egy ruhadarab csak öltözet, amíg az egyes ember 
céljait szolgálja. Viselet azáltal lesz belőle, hogy a társadalom - vagy annak valamely csoportja, rétege - elfogadja és 
beilleszti öltözködési rendszerébe, szabályokat állít fel az előállításra, viselésre.  
A régi ruhák nem élettelen, poros múzeumi darabok azok számára, akik az embert és annak életét, az őt körülvevő 
környezetet és eseményeket keresik a puszta látvány mögött.  
 
A ruhadarabok és a test kapcsolata, a valóságos, vagy ideálként megfogalmazott forma is érdekes, sokszor 
meghökkentő felfedezéseket tartogat számunkra.  
 
Ezt az ideált egyaránt befolyásolhatják társadalmi, gazdasági, kulturális elvárások, demográfiai tények, a politika 
és példaadó személyiségek.  
Az öltözködés, mint a nemek „csatája”, természetesen nagy érdeklődést váltott ki a fiatal hallgatóságból. Mit 
várunk el egymástól? Melyek azok a jelek, üzenetek, amikkel megjelenésünkön keresztül kommunikálunk? A nő 
vagy a férfi emancipációjáról beszélhetünk napjainkban? Mind megannyi izgalmas kérdés.  
 
A divat mai jelenségei is könnyebben értelmezhetőek, ha az öltözéket, vagy tárgyat, mint gondolatok anyagban, 
színben megjelenő megtestesülését értelmezzük. A divat nem női butaság. A divatipar óriási részesedéssel van 
jelen a világ gazdaságában. A jövő designereinek - tervezzenek ruhát, kiegészítőket, lakberendezési tárgyakat, 
autót, csomagolást vagy szórakoztatóelektronikai berendezéseket – ezt tudniuk kell.  
Az előadás végén a környezet tudatos tervezésről, a jövő lehetőségeiről esett szó.  

 
Nemzetközi konferencia a Budapesti Műszaki Főiskola Gazdasági karán  
2006. máj. 31., szerda, 05.07.00  
 



 
Negyedik alkalommal rendezi meg a MEB 2006, Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking 
Nemzetközi Konferenciát a BMF Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar.  
 
 
A június 1-jén kezdődő kétnapos konferencia 41 előadója a kar, a szakmai élet hazai és nemzetközi szakértőit 
reprezentálja. A szervezők az előadók között köszönthetik Ausztriából Josef Muglert, a Wirtschaftsuniversität 
Wien professzorát, Rubén Ascúa-t, a National University of G. Sarmiento, Buenos Aires, és a National 
Technologial University, Rafaela, Argentína tanárát, illetve Klaudia Przybysz-t, a lengyel Akademia Ekonomiczna 
professzorát.  
 
A rangos nemzetközi konferencián a menedzsment, a vállalkozás és a benchmarking szinte valamennyi jelentős 
szakmai kérdése terítékre kerül a hét országból érkezett, a felsőoktatásban, a tudományos intézetekben, illetve a 
gazdasági szféra különböző területén dolgozó előadók révén. További információ 
awww.bmf.hu/konferenciák honlapon találhatók.  

 
Technika és design - Modern külső és újdonságok a PC-k világából 
2006. jún. 1., csütörtök, 08.53.00  
 

 
Látványos és érdekes formák, színek és fények jellemzik az újabb számítástechnikai kamara 
kiállítását a Budapesti Műszaki Főiskolán.  
 
 
A technika és a modern kori forma- és színvilág találkozása jelenik meg a kiállított számítógép házakban. 
Neonfények, design, speciális hűtési technikák adják a 8 db PC ház kellékeit.  
 
A fejlődésnek semmi sem szabhat határt, jelzik ezt a kiállított számítástechnikai kellékek és eszközök is, hiszen a 
legújabb processzorok, megjelenítők, monitorok már az újabb technikai vívmányok soraiból kerültek ki. A Hewlett 
Packard nagy tudású ThinkClient notebookja, egy AMD 64 processzorral szerelt asztali számítógép, két 
„miniházas” PC, három kiváló képet produkáló 17” és 20” LCD-TFT monitor, valamint két IPAQ kéziszámítógép 
adja a kínálatot.  
 
Az újdonságok jegyében az Intel is négy processzorral és két alaplappal képviselteti magát a kiállításon. Előbbiek 
közül a Pentium 4-es szériától a Dual-magos típusokon át az Extreme processzorig, utóbbiak pedig a legújabb 
szériát képviselő D945, D975 alaplapok.  
 
A kiállítás a hét végéig tekinthető meg a Budapesti Műszaki Főiskola Bécsi úti épületének aulájában.  

 
COST E32 kutatói munkacsoport-értekezlet Budapesten 
2006. jún. 2., péntek, 09.34.00  
 

 
Május 4-5. között a Budapesten tartotta soron következő ülését a COST E32 munkacsoport.  
 
 
A COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) együttműködést 1971 
novemberében 19 ország résztvételével hozták létre abból a célból, hogy összehangba hozzák európai szinten a 
nemzeti támogatottsággal folytatott műszaki és tudományos alapkutatásokat. A COST rugalmas alapelvei 
segítségével nemzeti kutatóintézetek, egyetemek, ipari vállalatok tevékenységét összehangoló akciókat 
kezdeményezett. A COST akciókban elsősorban felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és kisebb mértékben 
iparvállalatok vesznek részt. A közös kutatás eredményei a résztvevő országok által szabadon felhasználhatók. A 
COST-nak jelenleg 34 európai ország a tagja: a EU 25 tagállama és Bulgária, Horvátország, Izland, a Jugoszláv 

http://www.bmf.hu/konferenci%C3%A1k


Szövetségi Köztársaság, FYROM (Macedónia), Norvégia, Románia, Svájc, valamint Törökország. Izrael külön 
státusszal rendelkezik (cooperating state), szavazati joga nincs. Egyedi eljárási rend alapján olyan országok kutatói 
is részt vehetnek az együttműködésben, amelyek nem tagjai a COST-nak (Pl. USA, India, Kanada, Ausztrália, 
Oroszország stb.).  
 
Magyarországot 1991. november 21-én a COST Bécsben megrendezett Miniszteri Konferenciáján vették fel a 
tagországok sorába. A jelenleg futó COST akciókba a következő szakterületeken kapcsolódnak be aktívan a magyar 
kutatók: informatika, telekommunikáció, közlekedés, anyagtudomány, környezetvédelem, erdészet és erdészeti 
termékek, agrártudomány és biotechnika, élelmiszertechnológia, társadalomtudomány, orvosi tudományok, 
általános mérnöki tudományok, kémia, meteorológia, fizika. A COST tevékenységgel kapcsolatos hazai teendőket a 
magyar COST és EUREKA Titkárság végzi.  
 
 
COST E32 akció (2004–2007) témája: A papírok jellemzése javított nyomópapír fajtákhoz (Characterization of 
surfaces for improved printing paper grades). Fő célja a jelenlegi módszerek tökéletesítésével és új módszerek 
kifejlesztésével a nyomópapírok felületének jellemzése a nyomatminőség javítása érdekében, továbbá olyan mérési 
módszerek kifejlesztése, amellyel összefüggésbe hozható a papírok nyomtathatósága a papír felületi 
topográfiájával és kémiai tulajdonságaival.  
 
A munka két munkacsoportban folyik:  
-a papír felületi kémiája (WG1),  
-a papír felületi struktúrája (WG2).  
A COST programokat MC (management committee) irányítja.  
Az E32 programhoz csatlakozott országok: Bulgária, Szerbia, Finnország, Franciaország, Németország, 
Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Spanyolország, 
Svédország, Nagy-Britannia és Ausztria. Magyarországot a BMF Nyomdaipari Intézeti Tanszék részéről Dr 
Endrédy Ildikó és Szentgyörgyvölgyi Rózsa, a BME Fizikai-Kémiai Tanszékéről Dr. László Krisztina, az MTA 
Kémiai Kutatóközpontból Dr Telegdy Judit, a Papíripari Kutatóintézetből Dr Herdádi Sándor és Dr Annus Sándor 
kutatók képviselik. A COST E32 magyar MC tagja Dr Endrédy Ildikó intézet igazgató.  
 
A 17 európai ország kutatói évente két alkalommal munkacsoport megbeszélésen, tapasztalatcserén vesznek részt, 
ahol bemutatják és megvitatják kutatási eredményeiket. A COST E32-ben résztvevő országok kutatói a 
Budapesten tartott tanácskozás fő témakörét, a flexonyomtatást és a flexonyomtatás papírokkal szemben 
támasztott követelményeinek vizsgálatát tárgyalták. A találkozó házigazdája a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő 
Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kara volt. A mintegy 40 európai kutatót Dr. Patkó István főigazgató úr 
köszöntötte. A kétnapos értekezleten számos beszámoló hangzott el a flexonyomtatásnál alkalmazott 
nyomathordozók strtruktúrája és felületi kémiája témakörökben.  
 
A COST E32 akció résztvevői következő tanácskozásukat 2006. szeptemberben Szlovéniában, Ljubljanában 
tartják.  

 
Felügyeleti audit a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. jún. 9., péntek, 06.04.00  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola intézményfejlesztési tervével összhangban a 2004-ben lefolytatott 
minőségirányítási tanúsító audit eredménye alapján a főiskola az akkreditált felsőoktatás, 
felnőttképzés, tudományos és tudományszervezés tevékenységi területen bevezetett és 
alkalmazott minőségirányítási rendszere megfelelt az ISO 9001:2000 szabvány elvárásainak. 
 
 
A tanúsítvány kiadása óta évente kerül sor felülvizsgálati eljárásra. A BMF minőségirányítási rendszerének 
második felügyeleti auditjára 2006. június 7 és 9-e között kerül sor a tanúsító TÜV Reinland InterCert 
munkatársainak részvételével.  



 
 
Biztonságtechnikai mérnök mesterszak indul a BMF-en 
2006. jún. 19., hétfő, 12.04.00  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel közösen 
kezdeményezte a biztonságtechnikai mérnök mesterszak létesítését, melynek eredményeképpen a 
Magyar Akkreditációs Bizottság javaslata alapján az oktatási miniszter az országban elsők közt 
engedélyezte a két intézmény számára a szak indítását. 
 
 
A had- és biztonságtechnika szakon - a többciklusú képzés keretében 7 féléves alapképzés (BSc) és arra épülő 4 
féléves mesterképzés (MSc) keretében folyik a felkészítés intézményünkben. A főiskolán 2006 szeptemberétől 
induló biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szak a korábban diplomát szerzett, e szakterületen dolgozók 
számára is továbbtanulási lehetőséget jelent nappali, vagy levelező tagozaton. A négy féléves képzés 
„mesterfokozat”-ú (magister, master) végzettséget és „okleveles biztonságtechnikai mérnök” szakképzettséget 
nyújt.  
 
A mesterképzésbe teljes kreditérték beszámításával vehetők fel a had- és biztonságtechnikai mérnöki-, valamint a 
főiskolai szintű biztonságtechnikai alapképzési szakon végzettek, továbbá a Képzési és Kimeneti Követelményben 



meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, a 
mechatronikai mérnöki, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari gépészmérnöki, az energetikai mérnöki, a mérnök 
informatikus végzettségűek.  
 
A képzés 2006-ban a nyári pótfelvételi eljárás keretében kerül meghirdetésre a július 26-ai ponthatár húzást 
követő napokban a sajtón keresztül. A nappali tagozaton várhatóan korlátozott számú államilag finanszírozott 
helyek is meghirdetésre kerülnek, de a többség számára a képzés költségtérítéses. További tájékoztatás és 
információk a www.bmf.hu honlapon, ill. e-mail-ben horvath.sandor@bgk.bmf.hu.  

 
Nemzetközi mechatronikai konferenciát rendez a Budapesti Műszaki 
Főiskola 
2006. jún. 27., kedd, 07.14.00  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola az IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES) és az IEEE Joint 
Chapter of IES and RAS Hungary, támogatásával július 3 és 5. között Budapesten rendezi meg a 
rangos IEEE International Conference on Mechatronics (röviden ICM 2006) nemzetközi 
konferenciát.  
 
 
A konferencia elnöke Prof. Dr. Rudas Imre rektor, a jövőbe mutató mechatronikai kutatások megvitatásához kíván 
fórumot biztosítani, különös hangsúlyt fektetve az információ technológiai alkalmazásokra.  
 
A világméretű részvétellel szervezett konferencia ebben az évben az interdiszciplinaritás jegyében kerül 
megszervezésre. Ennek felismerése a mechatronika gyors fejlődéséhez vezetett, elsősorban az informatikai 
technológiával kapcsolatos komponensek tekintetében.  
 
A konferencia szervezésében a BMF több munkatársa vesz részt közvetlenül, így közreműködnek a „Technical 
Program Committee”, illetve a „National Organizing Committee” munkájában. További információ: 
http://www.bmf.hu/conferences/icm2006.  

 
Neumann-díjat vehetett át a BMF rektora 
2006. júl. 6., csütörtök, 04.48.00  
 

 
A IX. Országos Neumann Kongresszuson Győrben, 2006. június 27-én átadták a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ez évi elismeréseit az informatika szakma 
kiválóságainak.  
 
 
A díjakat Dr. Bakonyi Péter elnök és Alföldi István ügyvezető igazgató ünnepélyes keretek között adták át.  
Neumann-díjat kapott Prof. Dr. Rudas Imre, a Budapesti Műszaki Főiskola rektora a számítástechnikai kultúra 
kialakításában, a társadalom informatizálásában elért kimagasló eredményekért.  
 
Prof. Dr. Rudas Imre a Magyar Rektori Konferencia társelnöke, a Villamosmérnökök Magyarországi 
Egyesületének (IEEE Hungary Section) alelnöke, tagja az Országos OTKA Tanácsnak és a Magyar 
Mérnökakadémia Elnökségének.  

http://www.bmf.hu/
mailto:sandor@bgk.bmf.hu
http://www.bmf.hu/conferences/icm2006


 
 
 
Több hazai és nemzetközi tudományos szervezetben tölt be vezető szerepet. Így többek között 1997-es 
újraalapítása óta elnöke a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság keretében működő Magyar Fuzzy 
Társaságnak. Az IEEE Computational Intelligence Hungary Chapter és a Systems, Men, and Cybernetics Chapter 
alapító elnöke.  
 
Az International Fuzzy System Association (IFSA) alelnöke, örökös választott tagja az IEEE Industrial Electronics 
Society vezetőségének. Több tudományos folyóirat társszerkesztője, vagy szerkesztőbizottságának tagja.  
 
Szakmai és tudományos tevékenységéért több elismerésben részesült; IEEE Fellow, a Kassai Műszaki Egyetem és 
a Temesvári Egyetem Díszdoktora, a Szerbia-Montenegrói Mérnökakadémia tagja.  
 
Kiemelkedő publikációs tevékenységet folytat hazánkban és külföldön egyaránt, amelyet az Egyesült Államokban 
megjelent könyve, 22 önálló fejezete tudományos könyvekben, 52 folyóirat-publikációja, 12 felsőoktatási 
tankönyve, és 256 konferencia-kiadványban megjelent előadása fémjelez.  

 
Kollégiumi névadó ünnepség volt Székesfehérváron  
2006. júl. 7., péntek, 07.20.00  
 

 
2006. június 16-án tartották a Budapesti Műszaki Főiskola székesfehérvári campusán a kollégiumi 
épület névadó ünnepségét.  
 
 
A korábban Székesfehérvári Kollégium néven működő diákotthon alapító igazgatójának, Lébényi Pálnak a nevét 
vette fel.  
 
Lébényi Pál 13 éven át vezette a székesfehérvári campus diákotthonát. Lelkiismeretes, fáradhatatlan pedagógiai 
munkájával elismerést, megbecsülést vívott ki magának a főiskolán és a városban egyaránt.  
 
A névadó ünnepségen jelen volt Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere, valamint a BMF 
székesfehérvári campusának vezetői, oktatói, dolgozói. A rendezvényen részt vettek a főiskola Hallgatói 
Önkormányzatának képviselői is. Az esemény megnyitójaként Boda Attila, a tagkollégium igazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, majd Warvasovszky Tihamér polgármester beszéde következett. Ezt követően dr. Surányi István, a 
kollégium egykori vezetője, Kovács István, a HÖK tagja, valamint Román Károly, a székesfehérvári campus 
kolléginak képviselője méltatta és mutatta be Lébényi Pál életútját. A beszédeket követően leplezték le a névtáblát, 
majd virágokat helyeztek el a felavatott tábla előtt.  

 
INES 2006 nemzetközi konferencia Londonban 
2006. júl. 10., hétfő, 07.03.00  
 



 
2006. június 26 és 28. között Londonban került megrendezésre a jubileumi „International 
Conference on Intelligent Engineering Systems” konferencia a Budapesti Műszaki Főiskola és a 
London Metropolitan University közös szervezésében.  
 
 
A 10. INES konferencián 19 ország kutatói mutatták be legújabb tudományos, illetve kutatási és fejlesztési 
eredményeiket. A magyar és a házigazda angol előadók mellett számos további európai ország, valamint Dél-
Afrika, Irán, Japán, Egyesült Államok, Algéria, Tajvan és Mexikó vezető professzorai ismertették tudományos 
eredményeiket.  
Prof. Dr. Fodor János, a Budapesti Műszaki Főiskola tudományos rektorhelyettese és Dr. Algirdas Pakštas, a 
London Metropolitan University professzora megnyitó szavait követően a konferencia három napja alatt 3 
plenáris, valamint 56 további szakmai előadás követte egymást. Az előadásokat nyomtatott formában és CD 
változatban is megjelentették a szervezők.  
 
További információk a www.bmf.hu/kutatas/konferenciak menűpont alatt találhatók.  

 
Budapesti Műszaki Főiskola egységea Közmű Kupa vitorlásversenyen 
2006. júl. 12., szerda, 04.53.00  
 

 
2006. június 24-én Balatonlellén, a Lellei Yacht Club és a Trigoner Kft. Szervezésében került 
megrendezésre az I. Közmű Kupa vitorlásverseny.  
 
 
A Balatonlelle-Zánka-Balatonszemes-Balatonlelle útvonalon megrendezett versenyre a Budapesti Műszaki 
Főiskola csapata Aquarius nevű, Felicity típusú hajóval indult, Boros András kormányos vezényletével. A csapat 
tagja volt Dr. Patkó István, Korona Péter és Boros Gábor.  
 
A verseny folyamán kevés szél, tűző nap jellemezte a hajóegységek útját, s a kis szélben jellemző szélcsíkok 
nagyban meghatározták a kupa végeredményét. A déli partot választók közül kerültek ki a verseny későbbi 
helyezettjei. A kupa abszolút győztese a Fővárosi Vízművek csapata lett.  

 
Milliárdos projektek a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. júl. 15., szombat, 06.00.00  
 

 
A főiskola új oktatási centrumot és diákszállót épít a józsefvárosi campuson, a beruházások pedig 
egy PPP program keretében valósulnak meg, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
támogatásával - tudta meg az EduPress. 
 
 
Az infrastrukturális fejlesztések mintegy másfél milliárd forintot igényelnek, a beruházás révén oktatási központ 
és mintegy négyszáz fős diákszálló épül. Ezek tervezését, építését és üzemeltetését a KÉSZ Kft. nyerte el. A 
főiskolával közösen olyan campusépületet álmodtak meg, amely remélhetőleg megfelel minden elvárásnak, 

http://www.bmf.hu/kutatas/konferenciak


illeszkedik a BMF jelenlegi rendszeréhez, működéséhez. A KÉSZ Kft. az oktatási központ üzemeltetésére önálló 
céget alapított. A 3P Tavaszmező Kft. feladata az épület üzemeltetése a BMF igényei, a szerződéses kötelezettségek 
szerint.  
 
Az oktatási centrum átadása 2006 nyarán történik majd, ekkor "lakhatja be" az intézmény az új campust, amelyet 
2006 szeptemberében vehet birtokba a hallgatóság. Az épülettel szemben egy 400 fős diákszálló is épül - szintén 
PPP konstrukcióban. A közel kétezer négyzetméteres épület alatt kialakítanak egy 121 férőhelyes parkolót. A négy 
szintes diákotthon a meglévő konyhaépületre épül rá, szintén kulcsrakész átadással és 20 éves bérleti szerződés 
szerinti ütemezéssel.  
 
Óbudán, a Bécsi úton már 2005-ben megépült a BMF oktatási tömbje. Az épületegyüttes elnyerte Budapest 
Építészeti Nívódíját.  

 
Siketek informatikai képzése a Budapesti Műszaki Főiskolán 
2006. júl. 22., szombat, 06.35.00  
 

 
Újabb 29 siket hallgató vehette át ECDL-oklevelét a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János 
Informatikai Főiskolai Karán.  
 
 
2001-ben dr. Kutor László docens kezdeményezésére indult a főiskolán számítástechnikai ismeretek oktatása 
gyengénlátók, illetve vakok részére, melynek módszerét Ecsedi Csaba – aki maga is vak tanár – dolgozta ki.  
 
Ezt a kezdeményezést követte 2003-ban a siketek számítástechnikai képzése, melynek során Cserfalvi Annamária 
közreműködésével jelbeszéd útján folyik az ismeretek átadása. Az elmúlt években 81 vak és gyengénlátó, illetve 85 
siket és nagyothalló járt a főiskola kiscsoportos tanfolyamaira.  
 
A képzés költségeit a főiskola költségvetéséből biztosítják, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság 
pedig térítésmentesen állítja ki a vizsgákat igazoló dokumentumokat. A főiskola informatikai karán eddig összesen 
60 fő vizsgázott sikeresen, és rajtuk kívül további 69 vak és gyengénlátó hallgató végezte el a képzést.  

 
A Budapesti Műszaki Főiskola új épületének átadása 
2006. aug. 10., csütörtök, 05.42.00  
 

 
2006. augusztus 29-én kedden 14.00 órai kezdettel kerül sor Józsefvárosban a közel 130 éves 
múlttal rendelkező ... 
 
 
...Budapesti Műszaki Főiskola új épületének átadására.  
 
Az újabb beruházást az intézmény képzési struktúrájának szélesítése, és a gazdasági igényekhez illeszkedő 
bővülése, a növekvő hallgatói létszám tette szükségessé. A beruházás a Tavaszmező utca 14-18. szám alatt található 
telken foghíj beépítéssel valósult meg. A kivitelezésre az Oktatási Minisztérium támogatásával a PPP (Public 
Private Partnership) beruházás keretében került sor.  
 
A közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően a beruházást a KÉSZ Kft. 2005. áprilisában kezdte meg. Ez 
a cégcsoport készítette el a Budapesti Műszaki Főiskola 2005 júniusában átadott Bécsi úti oktatási tömbjét is, 
mely elnyerte Budapest Építészeti Nívódíját. Az oktatási infrastruktúra-szolgáltatást a KÉSZ Kft. által létrehozott 



gazdálkodó szervezet biztosítja.  
 
Az épület terveit a Magyar és Társa Bt. készítette, a beruházás lebonyolítását a GAUFF Mérnöki Iroda végezte. A 
monolit vasbeton vázas új oktatási centrumot a szomszédos épületek aláinjektálásával 1364 m²-es alapterületen 
valósította meg a kivitelező. Az egyszintes pincehelyiség, földszint és 3 emelet összesen 3432 beépített m²-t 
beépítést jelent.  
 
2006. június közepén műszakilag átadott oktatási épület birtokbavételére szeptember 4-én kerül sor. A beruházás 
megvalósításával javul az intézmény versenyképessége, az infrastruktúra bővülése hozzájárul a hallgatói és oktatói 
mobilitás kiterjesztéséhez, a képzés feltételeinek és a minőségének javulásához.  

 
Átadják a BMF új épületét 
2006. aug. 29., kedd, 04.07.59  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) új épületét adják át augusztus 29-én, kedden a 
Józsefvárosban. 
 
 
Az újabb beruházást az intézmény képzési struktúrájának szélesítése, és a gazdasági igényekhez illeszkedő 
bővülése, a növekvő hallgatói létszám tette szükségessé. A beruházás a Tavaszmező utca 14-18. szám alatt található 
telken foghíj beépítéssel valósult meg.  

 
Ünnepi tanévnyitó a BMF-en 
2006. sze. 2., szombat, 04.36.01  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa szeptember 4-én 15 órakor tartja Tanévnyitó Ünnepi 
Ülését a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében (Budapest, Komor 
Marcell u. 1.). 
 
 
A Tanévnyitó Ünnepi Szenátus Ülés díszvendégei Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, valamint Ireny 
Comaroschi, a Román Köztársaság nagykövete. Az ünnepséget megtiszteli számos határon túli és hazai 
felsőoktatási intézmény rektora, a gazdasági és társadalmi szervezetek képviselői.  
 
A Tanévnyitó Ünnepi Szenátus Ülés programja:  
 
- Himnusz  
- Rektori köszöntő beszéd  
- Miniszteri köszöntő  
- Ünnepi orgonaműsor  
- Díszpolgári kitüntetések átadása  
 
Prof. Dr. Bejczy Antal, USA, NASA  
Prof. Dr. Michelberger Pál, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Professor Emeritus  
 
- Pro Academia Polytecnica kitüntetetés átadása  
Dr. Angyal Béla nyugalmazott főigazgató  
- Professor Emeritus kitüntető címek átadása  
Prof. Dr. Bitó János, egyetemi tanár  
Dr. habil. Pomázi Lajos, nyugalmazott főiskolai tanár  
- Címzetes főiskolai tanári címek adományozása  
Prof. Dr. Bernard De Baets, Ghent Egyetem, Belgium  
Prof. Dr. Octavian Prostean, Temesvári Műszaki Egyetem, Románia  
Prof. Dr. Nyers József, Szabadkai Műszaki Egyetem, Szerbia  
- Tiszteletbeli főiskolai tanári címek adományozása  



Prof. Ing. Michael Kolcun, Kassai Műszaki Egyetem, Szlovákia  
Ralf Wilde, elnök-vezérigazgató,TÜV Rheinland Ázsia  
Dr. David Lord professzor, University of Huddersfield, Anglia  
Dr. Melegh Gábor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Dr. Kovács Oszkár, Informatikai és Hírközlési Minisztérium  
- Főiskolai tanári kinevezések átadása  
Borbély Endréné dr. főiskolai docens  
Dr. Bagyinszki Gyula főiskolai docens  
- Elsőéves hallgatók fogadalomtétele  
- A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat elnökének beszéde  
- Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók köszöntése  
- Szózat  

 
Európai Digitális Média Menedzsment A BMF-en  
2006. sze. 9., szombat, 05.17.26  
 

 
2006. augusztus 24 és szeptember 14. között rendezi meg a BMF Rejtő Sándor Könnyűipari 
Mérnöki Főiskolai Kara az Európai Digitális Média Menedzsment (EDMM) Nyári Egyetemet.  
 
 
A rendezvényen nyolc európai felsőoktatási intézmény hallgatói és oktatói vesznek részt. A finn, angol, német, 
belga, holland és magyar hallgatók a három hét során három tantárgy előadásait és gyakorlatait látogatják. A fő 
témakörök a legújabb digitális nyomdatechnikák és a nyomdaipari környezet- és vállalkozásmenedzsment.  
 
A gyakorlatokon a különböző nemzetiségű hallgatókból álló csoportok a feladatkiírás alapján választhattak témát a 
projektmunkákhoz. A Digitális Kiadás című tárgyban posztert, szóróanyagot, prospektust, üdvözlőlapot és CD 
borítót készítettek. Témakén a Budapesti Műszaki Főiskolát, a Rejtő Kart, az EDMM nyári egyetemet, vagy 
Magyarországot/Budapestet választhatták a résztvevők.  
 
A Művészeti tárgy (European Surface Design) többeknek jelentett kihívást, hiszen a transzfernyomáshoz textíliára 
és bőrre kellett a hallatóknak mintát tervezni. Az elkészült alkotások egyes elemei sok esetben visszaköszönnek a 
plakátokon és prospektusokon is.  
 
AZ EDMM Nyári Egyetem zárásaként szeptember 13-án 11.00. kezdettel kiállítás lesz a külföldi és a magyar 
hallgatók munkáiból a főiskola Bécsi úti aulájában, melynek során a legjobb pályamunkákat készítő hallgatók 
díjakkal térhetnek haza anyaintézményükbe.  
 



 
 
 
Dr. Bejczy Antal BMF Díszpolgára kitüntetés  
2006. sze. 13., szerda, 05.09.19  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a szeptember 4-ei Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésén a 
Művészetek Palotájában a főiskola Rektora és Szenátusa - Dr. Hiller István oktatási és kulturális 
miniszter jelenlétében - Civitate Honoris Causa kitüntetést adományozott Dr. Bejczy Antalnak, a 
NASA vezető kutatójának, kiemelkedő szakmai munkássága és a főiskola és jogelőd 
intézményeivel folytatott több évtizedes szakmai együttműködése elismeréséül. 
 
 
Dr. Bejczy Antal professzor a NASA JPL Laboratóriumának vezető kutatójaként jelentős szakmai tevékenységet 
végzett, melyet hat robotikával kapcsolatos szabadalma és 41 kitüntetéses újítása is fémjelez. Ennek elismeréséül 
1991-ben megkapta a NASA "Exceptional Service Award" keresztjét és oklevelet.  
 
Bejczy Antal professzor egyik alapítója az Amerikai Villamos, és Elektronikai Egyesületek Szövetség (IEEE) 
keretén belül működő, mintegy 7000 tagot számláló Robotika és Automatizálás Egyesületnek. Szakmai 
munkájának elismeréséül megkapta az IEEE legmagasabb kitüntetését, az ún. "Fellow" fokozatot.  



 
 
 
Munkássága során számos amerikai egyetemen oktatott, professzora volt a California Tech-nek, a Saint-Louis-i 
Washington Egyetemnek, s több mint 10 PhD doktoranduszt nevelt. Tudományos cikkeinek száma meghaladja a 
150-et, 50 alkalmat meghaladó meghívott előadói tevékenységet tudhat maga mögött szerte a nagyvilágban, így a 
legtöbb nyugat-európai államban, Japánban, Kínában, Tajvanon, Dél-Koreában, Mexikóban, Argentínában, 
Kanadában, Ausztráliában, Magyarországon és nemrég Peruban is. Rendszeres résztvevője a Budapesti Műszaki 
Főiskola által szervezett nemzetközi konferenciáknak.  

 
Megkezdte munkáját a Budapesti Műszaki Főiskolán a XII. Országos 
Hegesztési Tanácskozás  
2006. sze. 16., szombat, 04.29.22  
 

 
A Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztálya, a Magyar Hegesztéstechnikai és 
Anyagvizsgálati Egyesülés, valamint a Budapesti Műszaki Főiskola rendezésében megkezdte 
munkáját a XII. ORSZÁGOS HEGESZTÉSI TANÁCSKOZÁS Budapesten.  
 
 
A 2006. szeptember 14-16. között megrendezésre kerülő, a "Hegesztési kultúránk a XXI. század kezdetén" című 
rendezvényt Dr. Gáti József, a tanácskozás elnöke nyitotta meg, majd Dr. Rittinger János, a GTE Hegesztési 
Szakosztályának elnöke, és Dr. Szabó Bála, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati egyesülés igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket. A megnyitón került átadásra a Zorkóczy Béla Emlékérem, mely kitüntetést Kaposi Pál, 
a VEGYÉPSZER Rt. nyugalmazott hegesztési felügyelet vezetője vehetett át.  
 
Zorkóczy Béla Emlékéremmel tünteti ki a Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztálya azokat a 
hegesztéssel foglalkozó szakembereket, akik e területen kellő elméleti, szakmai felkészültséggel rendelkeznek, 
eredményes munkát végeztek, újszerű, vagy munkaterületükön a folyamatos fejlődést biztosító ipari 



megvalósulást értek el, ismereteiket oktató tevékenység keretei között, vagy publikációkon keresztül továbbítják, 
és hozzájárulnak annak társadalmi hasznosításához.  
 
A tanácskozás plenáris ülése Dr. Domanovszky Sándor Széchenyi díjas főmérnök „Termomechanikusan hengerelt 
S460-as acélok és hegesztésük, külföldi helyzet, hazai tapasztalatok” című előadásával kezdődött, majd Dr. Karol 
Kálna „Design of Steel Structures against the Brittle and Lamellar Failure” című prezentációjával folytatódott.  

 
A legnépszerűbbek között a mérnök informatikus szak 
2006. sze. 18., hétfő, 05.28.47  
 

 
A Műegyetemre és a BMF-re jelentkeztek legtöbben a korábban műszaki informatika néven 
meghirdetett szakra, amely az egyik elsõ azok közül, ahol BSc-képzést indítottak. Az idei 
jelentkezési statisztikák adatai szerint ez az alapszak négy helyet javítva tavalyi pozícióján, a 
negyedik helyen áll a legnépszerűbb szakok listáján - olvasható az Országos Felsőoktatási 
Információs Központ (OFIK) honlapján, a felvi.hu-n. 
 
 
A nappali alapképzésre beadott jelentkezések alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar áll az abszolút elsõ helyen, kétszáz fővel megelőzve a Budapesti Műszaki 
Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Karát. Ha azonban minden képzési formát és tagozatot 
figyelembe veszünk, akkor mindössze három fõ a különbség a két intézmény között, ráadásul utóbbi javára. 
Mögöttük szinte szakadéknyi a különbség: jócskán lemaradva következik a rangsorban a harmadik helyen álló 
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara. A negyedik helyen hármas holtverseny alakult ki a 
Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Fõiskolai Kar, a Széchenyi István Egyetem Műszaki 
Tudományi Kar és a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar között.  
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan alapképzésre jelentkeztek a legtöbben, mindössze 86-an választottak 
másoddiplomás képzést, és leginkább nappali tagozatra akartak bejutni a szakot meghirdetõ intézményekben. A 
költségtérítéses képzés az átlagosnál kevésbé népszerű, mint bármely más szakon. Igen magas a legfiatalabb 
korcsoport aránya: amíg általában a többi szak esetében 40 százalékot képviselnek (39,8 százalék), addig a 
mérnök informatikus szakot elsõ helyen megjelölõk több mint fele (52,3 százalék) tartozik ebbe a korcsoportba. 
Ugyanez a tendencia olvasható ki az érettségi éve alapján történő összehasonlításból. A frissen érettségizettek 
aránya csaknem 52,0 százalék, ami lényegesen magasabb, mint a többi szak esetében általában (40,3 százalék).  
 
A felsőoktatásban tanulók és a felvételizõk között egyaránt többségben vannak a nők, a jelentkezők körében 
arányuk mintegy húsz százalékkal magasabb a férfiakénál. A mérnök informatikus szak az egyik kivétel: nemhogy 
többségben vannak a férfiak, hanem szinte kizárólag csak õk jelentkeztek erre a szakra, a nõk aránya mindössze 
6,7 százalék.  

 
A BMF Köztársasági Ösztöndíjasai - Oktatás 
2006. sze. 22., péntek, 04.36.03  
 

 
A 2005/06. tanében végzett kiemelkedő tanulmányi és szakmai tevékenysége elismeréséül a 
Budapesti Műszaki Főiskola 31 hallgatója részesült Köztársasági Ösztöndíjban. 
 
 
A Köztársasági Ösztöndíj kiírására pályázatot nyújthattak be a főiskola államilag finanszírozott nappali tagozatos, 
első alap- és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatói, akik a kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett 
a szakmai, tudományos diákköri, a sport és más területen kimagasló teljesítményt értek el. A tíz hónapra 
adományozott ösztöndíj havi összege a most kezdődő tanév első négy hónapjára nettó 33.500 forint, a következő 
hat hónapra a jövő évi költségvetés által meghatározott összeg.  



 
A 2006/2007. tanév Köztársasági Ösztöndíjasai között 13 műszaki menedzser-, 7 műszaki informatikus-, 4 
villamosmérnök-, 3-3 biztonságtechnikai- és könnyűipari mérnök-, valamint 1 gazdasági informatika szakos 
hallgatót köszönthettek a főiskola Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi ülésén a Művészetek Palotájában.  

 
Tisztújítás: elnököt választott a HÖOK - Oktatás 
2006. sze. 27., szerda, 05.47.43  
 

 
Miskolczi Norbert januártól vezeti a szervezetet 
 
 
Tisztújító közgyűlést tartott hétvégén a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) 
Székesfehérvárott, ahol megválasztották az új elnököt is. Miskolczi Norbert, a Budapesti Műszaki Főiskola és a 
Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatója januártól áll a szervezet élére.  
 
A tisztújításon jelenlévő 126 hallgatói önkormányzat 124 igen és 2 tartózkodás mellett választotta meg az új 
elnököt - adja hírül az Inforádió.  
Ekler Gergely azt mondta: a jelenlegi helyzetben, különös tekintettel a tandíj kérdésére, igen nagy jelentősége volt 
annak, hogy a HÖOK erőt demonstráljon, és megmutassa egységét, elkötelezettségét a pártpolitikától független, 
alulról szerveződő hallgatói önkormányzatiság mellett.  
A HÖOK jelenlegi elnöke közölte: egyhangúlag döntöttek arról, hogy ha az oktatási tárca nem teljesíti az általuk 
korábban megfogalmazott feltételeket, és nem készíti el a megadott határidőn belül a felsőoktatási törvény 
módosítását úgy, hogy abban már nem szerepel a tandíj, akkor októberben megtartják demonstrációjukat.  
 
Egyhangúlag döntöttek a HÖOK jogi státuszának átalakításáról is, erre az új felsőoktatási törvény szeptember 30-
ig adott határidőt.  
Ekler Gergely elmondta: közgyűlésükre meghívták Hiller István szakminisztert is, hogy adjon tájékoztatást a 
finanszírozási reform aktuális kérdéseiről, de sem a szocialista politikus, sem a tárca más képviselője nem jelent 
meg. Ezt azzal indokolták, hogy a Magyar Rektori Konferencia, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács és a 
Felsőoktatási Kerekasztal megfelelő alkalmak az általános tájékoztatásra.  
 
Az elnöki posztra egyetlen érvényes jelöltként pályázott Miskolczi Norbert. Ekler Gergely már korábban jelezte, 
hogy nem akarja mandátumát újabb két évre meghosszabbíttatani.  

 
SISY 2006 Szimpózium Szabadkán - oktatás 
2006. okt. 5., csütörtök, 05.52.54  
 

 
2006. szeptember 29-30.  
Negyedik születésnapját ünnepli a hosszú távú szerb-magyar együttműködésre épülő tudományos 
szimpózium, a Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (SISY 2006).  

 
 
Az egyre rangosabb nemzetközi konferencián idén nyolc ország (Szerbia, Magyarország, Románia, Csehország, 
Franciaország, Japán, Németország, Ausztria) 56 vezető tudósa tartott előadást, s szerzői jelentették meg cikküket 
a nyomtatott kiadványban.  
 



A szabadkai városháza tanácstermében tartott konferencia megnyitó ülését Milorad Miloradov, a Vajdasági 
Tudományos és Művészeti Akadémia titkára, Miroslav Plančak, az Újvidéki egyetem rektorhelyettese, Kucsera 
Géza, Szabadka polgármestere is megtisztelte. Ez alkalommal adta át Miomir Vukobratović, a Szerb Tudományos 
Akadémia tagja Rudas Imre professzornak, a Budapesti Műszaki Főiskola rektorának, azt az oklevelet, mely 
igazolja, hogy a Szerb és Montenegró Mérnöki Akadémia külső tagjának választották.  

 
 
 
Az ünnepélyes megnyitót követően Miomir Vukobratović, Pap Endre professzor és Dragan Radojević színvonalas 
plenáris előadásai után Rudas Imre Information Aggregation in Intelligent Systems, és Sipos Marianna 
Approaches of Object-Oriented Software Engineering című szekciójában, valamint robottechnika, alkalmazások, 
matematika, számítási intelligencia, intelligens rendszerek és modellezés szekciókban hangzottak el előadások a 
két nap alatt.  
 
A sikeres rendezvényről a helyi napilap, a Magyar Szó mellett a szabadkai televízió is beszámolt Takács Mártával, a 
Szervezőbizottság elnökével készült interjúban.  

 
Tanulási útmutató a BMF hallgatói számára - Oktatás 
2006. okt. 11., szerda, 06.56.46  
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola módszertani útmutató összeállításával és közzétételével segíti a 
hallgatók tananyag elsajátítását.  
 
 
A közoktatásból kikerülő, felvételt nyert hallgatók már az első hét során egy merőben más, a korábbitól eltérő 
oktatási rendbe kerülnek. Megnő a tanszabadság, nincs rendszeres, napi számonkérés, az ismeretanyagot gyakran 
több forrásműből kell elsajátítani, a tanulási folyamatban megnő az egyéni, illetve team munka szerepe. Ezt 
felismerve a főiskola vezetői a regisztrációs héten az első évfolyamra beiratkozott hallgatók részére tartott 
módszertani előadáson túl tették közzé az útmutatót.  
 
A főiskola Humánfejlesztési és Módszertani Intézete által összeállított tájékoztató célját úgy fogalmazza meg, hogy 
„abban kíván segíteni, hogy a főiskolai tanulmányait sikerrel és örömmel végezhesse” a hallgató. A főiskola 
www.bmf.hu honlapján előérhető tanulási útmutató segítséget nyújt abban, hogy a hallgató felmérje saját 
képességeit, személyes tanulási stílusának jellemzőit, majd ezek ismeretében tanácsokat ad a hatékony információ 
rögzítésre, a helyes tanulási módszerekre, a tanulási stratégiákra. Információkkal látja el az olvasót az előadásra, a 
gyakorlatra és viszgáravaló felkészüléshez.  

 
BMF siker - A Műszaki Felsőoktatási Sportnpon - Oktatás 
2006. okt. 17., kedd, 05.40.39  



 

 
2006. október 1-3. között a Budapesten, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János 
Katonai Műszaki Kar szervezésében került lebonyolításra a XXXVII. Országos Műszaki 
Felsőoktatási Sportnap. 
 
 
A versenysorozaton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki Főiskola, a 
Dunaújvárosi Főiskola, a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, a Pannon 
Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, a Széchenyi István Egyetem, valamint a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar csapata vett részt hat sportágban versengve az 
összesített pontverseny győztesének járó vándorserlegért. A sportnapok során a hallgatók asztalitenisz, kézilabda 
kispályás labdarúgás, női és férfi kosárlabda, sakk sportágakban mérték össze tudásukat.  
 
A Budapesti Műszaki Főiskola hallgatói valamennyi sportágban indulva - az előző évhez hasonlóan -, az 
asztalitenisz, a női és férfi kosárlabdaversenyeket megnyerve értek el kimagasló eredményeket.  
 
A BMF hallgatói csapata kiváló szereplésének köszönhető, hogy évek óta nem tapasztalt pontkülönbséggel nyerte 
meg az összesített pontversenyt, s vihette haza az 1970-ben alapított vándorserleget.  

 
A dohányfüst-mentes életért program a Budapesti Műszaki Főiskolán - 
Oktatás 
2006. okt. 20., péntek, 05.34.44  
 

 
Az ÁNTSZ Fővárosi Intézet Egészségnevelési és Kommunikációs Osztálya kapcsolódott az Európai 
Unió által kezdeményezett SEGÍTSÉG – A dohányzásmentes életért kampányhoz, melynek 
keretében tíz felsőoktatási intézményt kerestek fel, hogy tájékoztassák - elsődleges célcsoportként 
- a hallgatókat, másodlagos célcsoportként a felsőoktatási intézmény oktatóit és dolgozóit a 
dohányzás és a dohányfüst által okozott közvetlen és közvetett egészségkárosodásról. 
 
 
Az ÁNTSZ munkatársai részvételével 2006. október 17-én a főiskola Bécsi úti épületének aulájában megrendezett 
programon a dohányzást abbahagyni kívánók személyes tanácsadáson vehettek részt. Ennek során információt 
kaptak a fővárosban működő dohányzásról leszokást segítő rendelésekről és az alternatív módszerekről. A 
tanácsadások, beszélgetések fontos részét képezték a kilélegzett levegőből történt CO-mérés. Ez a szűrővizsgálat 
tényleges képet ad a dohányzás során beszívott CO telítettségről.  
 
A CO mérgező gáz, mely már kis mértékben is csökkenti a vér oxigén szintjét, csökkenti a szív teljesítményét, és az 
erek rugalmasságát, s növeli a vérrögök kialakulásának kockázatát. A hallgatók körében nagy érdeklődést váltott ki 
a program, mellyel egyben hozzájárultunk a dohányzás mentes életmód népszerűsítéséhez.  

 
 



Elsevier adatbázis bemutató a Budapesti Műszaki Főiskolán - Oktatás 
2006. okt. 21., szombat, 23.06.56  
 

 
2006. október 16-án a Budapesti Műszaki Főiskola Könyvtára szervezésében az Elsevier Kiadó 
munkatársa bemutatta az Engineering Village nevű adatbázist.  
 
 
Ez a mérnöki tudományok egyik legigényesebb és legnagyobb információs tára, amelynek rekordjai meghaladják a 
8 milliót, magában foglalja az elmúlt 37 év szakmai irodalmát 1969-től napjainkig, valamint több mint 2 ezer 
konferencia anyagát. Az adatbázis nem csak full text szövegek hozzáférését biztosítja a felhasználó számára, 
hanem nyomon követhető benne az újítások sorsa a szabadalomtól egészen az innovációig.  

 
 
 
Az adatbázis hozzáférhető az www.engineeringvillage.com internet címen.  

 
Magyar Tudomány Ünnepe megnyitója a Budapesti Műszaki Főiskolán - 
Oktatás 
2006. nov. 1., szerda, 04.20.52 CET 
 

 
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a Budapesti Műszaki Főiskola 2006. november 3. és 
30. között rendezi meg a Magyar Tudomány Ünnepe országos programsorozat keretében 
tudományos rendezvényeit.  
 
 
A rendezvénysorozat főiskolai megnyitójára 2006. november 3-án 9.00 órai kezdettel kerül sor az intézmény F.01 
előadótermében, melynek díszvendége Dr. Manherz Károly professzor, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
szakállamtitkára.  
 
Ez alkalommal kerül sor a főiskola Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpontjának 
avatására, majd - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kezdeményezésére - együttműködési megállapodás 
ünnepélyes aláírására a BME Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (EJJT) és a BMF Közlekedés-
informatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont (KITT) között. A megállapodást Dr. Stukovszky Zsolt EJJT- 
és Dr. Nádai László KITT igazgató látja el kézjegyével, s ellenjegyzi Dr. Molnár Károly BME és Dr. Rudas Imre 
BMF rektor.  
 
Ezt követően a Budapesti Műszaki Főiskola tudományos konferenciája keretében a főiskola intézetei tárják a 

http://budapest.mconet.biz/www.engineeringvillage.com


jelenlévők elé az intézetekben folyó kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységet, azok eredményeit.  
 
A nyitó nap, valamint a további szakmai rendezvény programjai megtekinthetők a  
www.bmf.hu honlapon, a kutatás főmenüben, a konferenciák linken.  

 
 
Együttműködési megállapodás a BME és BMF tudásközpontjai között - 
Oktatás 
2006. nov. 4., szombat, 06.56.06 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Jármű és Járműirányítási 
Tudásközpontja (BME-EJJT), valamint a Budapesti Műszaki Főiskola Közlekedésinformatikai és 
Telematikai Egyetemi Tudásközpontja (BMF-KITT) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
kezdeményezésére együttműködési megállapodást kötött. 
 
 
Az együttműködés alapját kapcsolódó tudományterületeken a két Tudásközpontban végzett szakmai munka 
jelenti, mely kifejeződik a kutató-fejlesztő munkához kapcsolódó oktatási tevékenységek összehangolása, valamint 
a szakmai programjukhoz kapcsolódó innovációs és menedzsment tevékenység révén. Az együttműködés az alábbi 
feladatok megoldására irányul:  
 
a) A két Tudásközpont szakmai programjának metszetében a járműcsoportok irányításának, és a jármű-környezet 
kapcsolaton alapuló irányításnak a témaköre található. A partnerek megállapodtak kutatási programok 
összehangolásában, illetve a további közös munka folytatása lehetőségének keresésében. Ennek érdekében a felek 
rendszeres időközönként beszámolnak egymásnak a szakmai projektek publikálható részének állásáról, egyeztetik 
azok tudományos-szakmai tartalmát, továbbá 2007. folyamán közös tudományos konferenciát szerveznek.  
 
b) A Tudásközpontok vezetői megállapodtak abban, hogy összehangolják publikációs és marketing 
tevékenységeiket. Ennek konkrét elemeként a BME-EJJT publikációs lehetőséget biztosít a BMF-KITT számára a 
BME-EJJT és a győri Járműipari Tudásközpont által közösen alapított „A Jövő Járműve” c. szakfolyóiratban.  
 
c) Felek megállapodtak abban, hogy a két Tudásközpont szakmai programja által lefedett oktatási területen közös 
BSc/MSc tantárgytematikákat, oktatási segédleteket kidolgoznak ki (pl. Mechatronika, a Közlekedésinformatika 
modul).  
 
d) A partnerek megállapodtak abban, hogy eszközeiket a tudásközpontok belső szabályozásának megfelelően, de 
térítés ellenében a másik fél rendelkezésére bocsátják.  
 
e) A BMF-KITT működése során alkalmazni kívánja a BME-EJJT üzleti folyamat modelljét, valamint a 
projektmenedzsment rendszerét és az ehhez tartozó támogató szoftvert. Ezek használatának részleteit a felek 
külön szerződésben rögzítik.  

 
Egyetemi Tudásközpont alakult a Budapesti Műszaki Főiskolán - Oktatás 
2006. nov. 5., vasárnap, 05.01.39 CET 
 

 

http://www.bmf.hu/


Megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi 
Tudásközpontja (KITT) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Pázmány Péter 
programjának támogatásával.  
 
 
A Budapesti Műszaki Főiskola és a konzorcium további tagjai 2006. szeptember 14-én írták alá a hivatalos 
konzorciumi szerződést.  
 
Az Egyetemi Tudásközpont 2005-től 2008-ig nyert támogatást kutatás-fejlesztési és oktatási programjára, 
melynek középpontjában az únevezett ITS rendszerekkel (Intelligent Transportation System, Intelligens 
Közlekedési Rendszerek) kapcsolatos hazai tudásbázis megalapozása áll.  
 
A Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont a BMF önálló kutatásszervezési és 
kutatásmenedzselési egysége, amely a főiskola nemzetközileg is jegyzett kutató közösségeire építve, az ipari 
partnerekkel együttműködve, magas szellemi hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztési projekteket szervez 
és valósít meg. Tevékenységét a vállalati partnerekkel közösen, külső források igénybevételével végzi, 
gondoskodva a megszerzett tudás visszacsatolásáról az oktatásba.  
 
A Regionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozásának fő szempontja, hogy az adott szakterületen az intézmény 
földrajzi környezetében legyen megfelelő ipari háttér, illetve a tudásközpont gazdasági partnerei között jelenjenek 
meg a központ K+F tevékenységét ösztönző iparvállalatok, amelyek alkalmazói lehetnek a megszülető kutatási 
eredményeknek.  
 
A Budapesti Műszaki Főiskola által vezetett konzorcium ipari partnerei a Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek 
Hungária Kft., a Ramsys ZRt., és az SDA Stúdió Kft. A konzorcium külső támogató partnerei az Inventure 
Autóelektronikai Kutató és Fejlesztő Kft., a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt., valamint a Budapesti 
Közlekedési Zártkörűen Működő Rt.  
 
A Tudásközpont költségvetése a teljes időtartamra összesen 524 millió forint, amelyből 300 millió forintot az 
NKTH biztosít, a további 224 millió forint a konzorcium által vállalt önrész.  

 
Felvételizőket tájékoztatnak az egyetemek - Oktatás 
2006. nov. 7., kedd, 06.25.30 CET 
 

 
Indulnak az egyetemi nyílt napok október végétől. Az intézményekben mindenki személyesen 
tájkozódhat az őt váró egyetemi évekről. 
 
 
Felsőoktatási intézményi nyílt napok novemberbe  
 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola  
2006. november 17. 9 óra  
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.  
Apor Vilmos és II. János Pál előadótermek  
 
Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar  
2006. november 22. 10 óra  
1118 Budapest, Villányi út 29-43.  
A. I. előadó  
 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
2006. november 17. 9 óra  
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  
K épület  
 
Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar  
2006. november 24. 10 óra  
1034 Budapest, Doberdó út 6.  
aula  
 
Debreceni Egyetem - Egyetemi Felvételi Tájékoztató Nap  



2006. november 20.  
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
főépület díszudvar  
 
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
2006. november 24. 14 óra  
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.  
Orvos- és Egészségtudományi Centrum Elméleti Tömb Nagyelőadó  
 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar  
2006. november 23. 10 óra  
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.  
C épület, Zilahi terem  
 
Debreceni Egyetem Konzervatóriuma  
2006. november 21.  
4032 Debrecen, Egyetem tér 2.  
Konzervatórium  
 
Debreceni Egyetem Természettudományi Kar  
2006. november 21. 10 óra  
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
főépület aula  
 
IBS - Nemzetközi Üzleti Főiskola  
2006. november 9. 10 óra  
1021 Budapest, Tárogató út 2-4.  
 
Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar  
2006. november 17. 9 óra  
6001 Kecskemét, Izsáki út 10.  
főépület Eötvös-terem  
 
Magyar Képzőművészeti Egyetem  
2006. november 15. 10 óra  
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.  
vetítőterem és Barcsay-kiállítóterem  
 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (korábban: Magyar Iparművészeti Egyetem)  
2006. november 24. 9:30-16 óra  
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.  
 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar  
2006. november 25. 10 óra  
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 17.  
II. épület 19-es nagyelőadó  
 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar  
2006. november 24. 10 óra  
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.  
F épület 14-es terem  
 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar  
2006. november 11. 10 óra  
9600 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2.  
Biotechnológiai Oktató- és Bemutató Központ, Auditórium  
 
Pécsi Tudományegyetem - Felvételizők Napja  
2006. november 18. 10 óra  
Pécs, Szigeti út 12.  
Dr. Romhányi György Aula  
 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar  
2006. november 28. 10 óra  
7622 Pécs, Rákóczi út 80.  
Dr. Halasy-Nagy József Aula  
 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar - Kaposvár  



2006. november 28. 10 óra  
7400 Kaposvár Szent Imre u. 14/B.  
 
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
2006. november 24. 10 óra  
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.  
nagyterem  
 
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar  
2006. november 14. 10 óra  
Pécs, Szigeti út 12.  
Dr. Romhányi György Aula  
 
Szegedi Tudományegyetem (összevont nyílt nap)  
2006. november 23. 9-16 óra  
SZTE Tanulmányi és Információs Központ  
6722 Szeged, Ady tér 10.  
 
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar  
2006. november 26. 10 óra  
6720 Szeged, Eötvös u. 6.  
I. em.  
 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar  
2006. november 17. 11 óra  
6720 Szeged, Deák F. u. 16-18.  
Belvárosi Mozi  
 
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar  
2006. november 24. 11 óra  
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.  
 
Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar  
2006. november 2. 10 óra  
6724 Szeged, Mars tér 7.  
I. sz. előadóterem  

 
Piacvezető csomagolástervező szoftver a BMF-en - Oktatás 
2006. nov. 9., csütörtök, 06.01.59 CET 
 

 
A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor az ESKO 
Kompetenciaközpont ünnepélyes átadására 2006. november 17-én, a Budapesti Műszaki 
Főiskolán.  
 
 
A belgiumi székhelyű (Gent) ESKO-Graphics piacvezető a csomagolástervező szoftverek fejlesztése területén. A 
magyarországi képviselő, a Partners Hungary Kft. segítségével és közreműködésével a BMF RKK MTI 
Csomagolás- és Papírtechnológiai Intézeti Tanszékének számítógépes csomagolástervezés laboratóriumában 12 
munkahelyes ArtiosCAD tervezőrendszer kerül telepítésre. Az ArtiosCAD a világ legnépszerűbb strukturált 
csomagolástervező szoftvere. A program alkalmas a professzionális termékfejlesztésre, virtuális prototípus 
generálására, illetve rotációs és sík kimetszőszerszámok készítésére is. Integrált adatbázist tartalmaz, ami 
lehetőséget biztosít a különböző standard csomagolások felhasználására. Különböző beépített pluginek segítik a 
valóságos átjárhatóságot a strukturális és a grafikus tervezőrendszerek között. Ideális megoldást nyújt a kartonból 
és hullámkartonból készült csomagolások tervezéséhez. A szoftvercsomag értéke 60 millió forint. Az intézet 
térítésmentesen, oktatási feladatok ellátására jut hozzá a programhoz. Az ipari igények megkövetelik, hogy a 
hallgatók korszerű, a világ élvonalába tartozó szakmai ismeretekre tegyenek szert. Ez a felismerés vezette az ESKO 
és a Partners-Hungary Kft-t, hogy segítse a hazai csomagolástechnológus mérnökképzést.  

 
BMF rendezvények a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - Oktatás 
2006. nov. 10., péntek, 05.22.21 CET 
 

 



A Budapesti Műszaki Főiskola november 3-a és 30-a között több nagyszabású rendezvénnyel 
készült a Magyar Tudomány Ünnepére.  
 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya 1997-ben hozott rendeletével november 3-át a Magyar Tudomány Napjává, majd 
hat évre rá az Országgyűlés a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította. Döntésével mindkét szervezet emléket 
állított gróf Széchenyi Istvánnak, aki 1825-ben ezen a napon, a pozsonyi országgyűlésen felajánlotta birtokainak 
egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására.  
 
A tudományos élet ezen kiemelkedő eseményét a főiskolán kilenc konferencia, illetve tudományos rendezvény, Az 
Év Kutatója, Fiatal Kutatója és a Hallgatói Publikációs díjátadása, megemlékezés, valamint a tudományos diákköri 
konferencia gazdagítja, ráirányítva a figyelmet ezekben a hetekben a kutatás-fejlesztés, valamint az innováció 
fontosságára, és eredményeire, emelve a tudomány rangját, elismertségét.  
 
A Magyar Tudomány Ünnepe 2006 rendezvénysorozathoz kötődő további főiskolai programok:  
 
- 2006. november 10.  
6. Nemzetközi Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium  
 
- 2006. november 14.  
Korszerű szálak, kompozitok, módszerek  
Az MTA Szál-és Kompozittechnológiai Bizottság Tudomány Napi Ülése 2006  
 
- 2006. november 16.  
Innovációs K+F a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Karon  
 
- 2006. november 17.  
ESKO Kompetenciaközpont ünnepélyes átadása az RKK-n  
 
- 2006. november 17-18.  
Intercultural Competences in HighTech Industries - Aeronautics, Space and Defence  
Interkulturális kompetenciák a high tech területén - repülőgépipar, űrkutatás és haditechnológia  
 
- 2006. november 23. és 30.  
BMF Tudományos Diákköri Konferencia  
 
- 2006. november 24-25.  
7th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence  
Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziuma  
 
- 2006. november 30.  
Smart Grid Hungary  
 
 
A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részletes programja megtekinthető a www.bmf.hu honlapon.  

 
Space 2006 – workshop a BMF-en - oktatás 
2006. nov. 13., hétfő, 05.03.21 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola 2006. november 17-18-án a Magyar Tudomány Ünnepe főiskolai 
programja keretében rendezi meg az „Intercultural Competences in High Tech Industries – 
Aeronautics, Space and Defence” című workshopot. 
 
 
A meghívott előadók a szakterület meghatározó képviselői, az EADS (Airbus, Eurofighter, Ariane, Galileo stb.), a 
Lufthansa Technik, az IABG, Magyar Űrkutatási Iroda, a Hungarian Aviation Industry Foundation, a HI-AERO 
Aeronautical Systems Ltd., a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Német Köztársaság Nagykövetsége, 

http://www.bmf.hu/


az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a főiskola képviseletében vesznek részt a rendezvényen.  
A workshop tematikája felöleli egy multidiszciplináris, interkulturális kommunikáción alapuló tudományos 
tevékenység bemutatását.  
A workshop védnöke Hans Peter Schiff, a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete, 
tiszteletbeli elnöke Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára, az elnöki feladatokat 
pedig Rudas Imre, a BMF rektora vállalta. Bővebb információ a ww.bmf.hu./conferences/space2006 
honlapon található.  

 
A BMF véradói a második helyen - Oktatás 
2006. nov. 16., csütörtök, 05.07.37 CET 
 

 
Második helyezést ért el véradásban a IV. kategória indulói között a Budapesti Műszaki Főiskola.  
 
 
Lezárult az elmúlt év szeptemberében útjára indított „Országos Felsőoktatási Véradóverseny”, melyet a Magyar 
Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával 
közösen hirdetett meg. A hivatalosan regisztrált 53 felsőoktatási intézmény közel 9 ezer hallgatója nyújtotta karját 
a számukra szervezett véradónapokon. A verseny kiírói az intézmények hallgatói létszáma és a véradói aktivitás 
figyelembevételével négy kategóriát állapítottak meg. Az első helyezettek serleget, oklevelet és százezer forintot 
vehettek át.  
 
A száz főnél kevesebb hallgatóval rendelkező intézmények közül első helyezést a nyíregyházi Szent Atanáz Görög-
Katolikus Hittudományi Főiskola, a száz és ezer fő közötti hallgatóval rendelkező intézmények közül első helyezést 
a Debreceni Református Hittudományi Főiskola, az ezer és tízezer fő közötti hallgatóval rendelkező intézmények 
közül első helyezést a keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara ért el.  
 
A tízezer főnél több hallgatóval rendelkező intézmények közül szerezte meg a második helyet a Budapesti Műszaki 
Főiskola, első helyezést a Szegedi Tudományegyetem ért el.  

 
Nyílt nap a BMF Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Karán - 
Oktatás 
2006. nov. 22., szerda, 07.22.35 CET 
 

 
Annak, aki szeretne versenyképes és naprakész tudást szerezni, olyan szakmát, amellyel nagyobb 
a mozgástere a munkaerőpiacon, szeretné akár külföldi felsőoktatási intézményben elmélyíteni 
tudását, szeretettel várja a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki 
Főiskolai Kara november 24-én, hogy könnyebb legyen a választás. 
 
 
A nyílt napon részletes felvételi információkat kaphatnak az érdeklődők, szakirányú bemutatókon ismerhetik meg 
a könnyűipari mérnök (Bsc) szak és a környezetmérnök (Bsc) szak speciális irányait. A Tanulmányi labirintusban 
tájékozódhatnak azok, akik kíváncsiak a főiskolai élet egyes állomásaira a beiratkozástól a diploma megszerzéséig. 
Az interaktív játék során különböző elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával nyerhetnek bepillantást a 
főiskolás lét mindennapjaiba.  
 
Időpont: november 24-én, pénteken 10:00 órától  
Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola, 1034 Budapest, Doberdó út 6.  

http://ww.bmf.hu./conferences/space2006


 
Részletes program:  
10:00 - Közös ismertető az I. előadóteremben  
10:00 - Felvételi tájékoztató (OFIK munkatársa)  
10:30 - Könnyűipari mérnök szak  
10:45 - Környezetmérnök szak  
10:55 - Hallgatói önkormányzat bemutatása  
11:00 - Folyamatos programok az aulában  
- Tanszékek bemutatkozása  
- Felvételi információs pult  
- Tanulmányi labirintus (interaktív játék)  
11:30 - Szakirányok bemutatói az I. előadóteremben  
11:30 - Csomagoló és papírgyártó  
11:40 - Divattermék-technológia  
11:50 - Ipari rendszerfejlesztő  
12:00 - Kompozit és konstrukció  
12:10 - Nyomda és média  
12:20 - Terméktervező  
12:30 - Rendezvényzáró az aulában  
 
A BMF megközelíthető:  
- A Déli pályaudvartól a Margit-híd budai hídfőjéig a 4-es és 6-os villamossal, majd átszállás a 17-es villamosra (5. 
megálló, Nagyszombat utca)  
- A Nyugati pályaudvartól a 4-es és 6-os villamossal a Margit híd budai hídfőjéig (2. megálló), majd átszállás a 17-
es villamosra (5. megálló, Nagyszombat utca)  
- A Nyugati pályaudvartól a 6-os busszal a Nagyszombat utcáig, majd gyalog a Doberdó út felé 5-10 perc  
- A Batthyányi tértől a 60-as vagy 86-os busszal a Nagyszombat utcáig  

 
A legek hídján jártak a BMF-es hallgatók - Oktatás 
2006. nov. 23., csütörtök, 06.01.48 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola szakkollégistái a dunaújvárosi Duna-hídon ismerkedhettek meg a 
legújabb hídépítészeti megoldásokkal. 
 
 
Idén szeptemberben hozták létre a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karán a 
Hegesztéstudományi Szakkollégiumot. A gazdasági, ipari fejlesztések jegyében a szakkollégisták szakmai gyakorlat 
keretében a helyszínen vizsgálták és figyelték meg a híd szerkezetét, az építési munkálatokat. A Duna 
magyarországi szakaszának új hídja az M8 autópályát vezeti át a Duna folyó és annak ártere fölött. A híd két 
ártéri-híd és egy mederhíd együttese. A híd jobb parti ártéri szakasza 13 nyílású 1068m hosszú, a bal parti ártéri 
része pedig 4 nyílású és 302m hosszú. A mederhíd 307,9 m hosszú, így a híd összhossza megközelíti a 1700m-t, 
összsúlya pedig a 22000 tonnát. A híd lenyűgöző gépészeti és építészeti megoldásokat tartalmaz.  

 



 
 
„Többszörösen a legek hídja lesz a dunaújvárosi” – nyilatkozta korábban dr. Domanovszky Sándor Széchenyi díjas 
hegesztő szakmérnök, aki húsznál is több szakmai elismerés birtokosa, aki az Eötvös Lóránd díj – ami az építészet 
Ybl díjához hasonló szakmai elismerés – után, alapítását követően elsőként vehette át a Magyar Mérnök Akadémia 
díját. Fél évszázada részt vesz minden hazai és számos külföldi nagy híd építésében. Domanovszky Sándor 
nemzetközi hegesztőmérnök (IWE) 2004. novembere óta a dunaújvárosi hidat építő DunaÚJ-HÍD konzorcium 
hegesztési főmérnöke is.  
A híd építészeti megoldásaival kapcsolatban elmondta: „A dunaújvárosi híd az első, amelynek minden kötése 
hegesztett. Amikor elkészül, ez lesz az ország leghosszabb hídja, 70%-kal hosszabb lesz, mint a budapesti Árpád 
híd. Öt különálló szerkezetből áll majd. Közülük kettő az egyenként 302 méter hosszú bal parti ártéri híd. Másik 
kettő a jobb parti 1068 méter hosszú ártéri híd. Az ötödik szerkezet a mederhíd. Ez a 312 méter hosszú, 41 méter 
széles, 51 méter magas, egymásnak simuló ívű, úgynevezett "kosárfüles" merevítő gerendás ívhíd, amely 
szerkezettípusában világrekorder 307,9 méteres fesztávolságával. Magyarországon az Erzsébet híd 290 méteres 
nyílása a legnagyobb, amit 18 méterrel halad meg a dunaújvárosi. Az M0-s körgyűrű ferdekábeles északi hídjának 
nyílása „csak” 300 méter lesz.”  
 
A szakkollégista hallgatók ezúton szeretnének köszönetet mondani Dr. Domanovszky Sándornak azért a 
felejthetetlen élményért, amit a helyszínen kaptak.  

 
Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziuma a BMF-en -Oktatás 
2006. nov. 24., péntek, 05.43.38 CET 
 

 
/7th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence 2006. 
november 24-25./ 
 
 
Hat évvel ezelőtt, Dr. Rudas Imre professzor ötlete nyomán született meg a Budapesti Műszaki Főiskola és a 
Magyar Fuzzy Társaság kezdeményezése egy szimpózium létrehozására a számítástudományi intelligencia 
területén. A gondolat megvalósulásaként minden év novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozat részeként a BMF ad otthont az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szimpóziumnak.  
 
A rendezvény célja elsősorban a „computational intelligence” és alkalmazási területein dolgozó, oktató, kutató és 
nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósok meghívása, éljenek határon belül vagy kívül. 2000 óta egyre 
többen jelentkeznek, kutatási eredményeikről cikket jelentetnek meg a kiadványban, elkészítik prezentációjukat, 
és előadásukban lehetőség adódik a részletek személyes kifejtésére is.  
A korábbi International Symposium of Hungarian Researhers on Computational Intelligence rendezvényeken volt 
alkalmunk köszönteni Prof. Dr. Gedeon Tamást Ausztráliából, a Murdoch Egyetemről, Prof. Dr. Pap Endrét az 
Újvidéki Egyetemről, Prof. Dr. Frankovic Baltazárt a Szlovák Tudományos Akadémiáról, Dr. Sincák Péter és Dr. 
Madarász László professzorokat a Kassai Műszaki Egyetemről, Prof. Dr. Kelemen Józsefet a Sziléziai Egyetemről 
(Csehország), Prof. Dr. Preitl Istvánt a Temesvári Műszaki Egyetemről, Bárdossy Györgyöt a Magyar Tudományos 
Akadémiáról, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az ELTE, a Miskolci Egyetem, a 
Széchényi István Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a 
Budapesti Műszaki Főiskola e tudományterületen dolgozó, kutató és publikáló kiválóságait.  
 
Az idei szimpózium két plenáris előadással büszkélkedhet, Kroó Norbert (MTA) a XXI. századi kutatás-fejlesztés 
kihívásairól és lehetőségeiről, Emil M. Petriu (University of Ottawa, Canada) pedig a soft computing digitális 
architektúrákról tart előadást.  
A kezdetben csupán egynapos rendezvény 2006-ra tekintélyes tudományos műhellyé nőtte ki magát, amelyre idén 
hatvanan jelentkeztek, s végül ötvennégy elfogadott cikket nyújtottak be. A cikkekből – mint korábban minden 
évben – nyomtatott proceedings kerül kiadásra.  
A szimpózium hivatalos weblapján megtalálható a végleges program: 
http://www.bmf.hu/conferences/huci2006  
 
A Budapesti Műszaki Főiskola büszkén vállalja a házigazda szerepét és biztosítja a technikai hátteret ezen a magas 
színvonalú, szakmailag elismert, a BMF, az Magyar Fuzzy Társaság és a Neumann János Számítógéptudományi 
Társaság által támogatott rendezvényen.  
 
Kutatói, publikációs díjak átadása a BMF-en  
 
November 24-én a Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziumán kerül átadásra a Budapesti Műszaki Főiskola 

http://www.bmf.hu/conferences/huci2006


Szenátusa által alapított, az Év Kutatója, az Év Fiatal Kutatója és a Hallgatói Publikációs díj.  
 
A Budapesti Műszaki Főiskola Tudományos Tanácsának szavazása alapján az idei díjazottak a következők:  
 
- Az Év Kutatója: Dr. Horváth László (Neumann János Informatikai Főiskolai Kar)  
-Az Év Fiatal Kutatója: Czifra Árpád (Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar)  
- Hallgatói publikációs díj: Kövér Tibor és Vígh Dénes (Neumann János Informatikai Főiskolai Kar) megosztva  
 
A főiskola Szenátusa Az Év Kutatója díjat a főiskola oktatói és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos 
eredményei, kimagasló publikációs tevékenység, iskolateremtő munkásság, valamint a hazai és nemzetközi 
tudományos életben betöltött szerep elismerésére alapította, az Év Fiatal Kutatója díjat a főiskola 30 évnél 
fiatalabb oktatói és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, publikációs tevékenység, 
valamint a tudományos életben betöltött szerep elismerésére, a Hallgatói Publikációs díjat pedig a főiskola 
hallgatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos diákköri eredményei publikálása terén elért eredmények 
elismerésére adja. Mindhárom díj esetében az adományozásról a Tudományos Tanács dönt. Az Év Kutatója díj és 
az Év Fiatal Kutatója díj ugyanazon személynek háromévenként legfeljebb egy alkalommal, a Hallgatói 
Publikációs díj ugyanazon személynek a képzés ideje alatt legfeljebb egy alkalommal adható. Az elismerés formája 
emlékplakett, oklevél és a Rektori Tanács által évente meghatározott pénzjutalom.  

 
Smart Grid Hungary a BMF-en - Oktatás 
2006. nov. 30., csütörtök, 05.33.42 CET 
 

 
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 30-án rendezik meg a Smart Grid Hungary 
konferenciát a Budapesti Műszaki Főiskolán. Témája a villamosenergia-ellátás új technológiai 
lehetőségei, hálózati struktúrái. 
 
 
A villamosenergia-ellátáshoz való hozzáférést „állampolgári jogként” éljük meg. A jelenlegi energiaellátási 
problémákra adható válaszok közül ma még az extenzív megoldások kapnak szerepet, amelyben a jelenlegi 
struktúra bővítésével enyhítik a napi gondokat (pl. az energiaigény növekedést a konvencionális termelői források, 
szállítói és tározókapacitások bővítésével elégítjük ki).  
 
A világban megindult egy olyan irányú kutatás, amely keresi, hogy lokális struktúraváltoztatásokkal és adaptive 
irányítási módszerekkel hogyan lehet kisléptékű, új termelési lehetőségeket bekapcsolni az ellátásba, hogyan lesz a 
rendszer fogyasztóbarát, hogyan lesz a fogyasztó „energiatudatos” (Microgrid, Virtual Microgrid, Smart Grid, 
Fogyasztás-befolyásolás). A korszerű informatikai és az új energetikai technológiák a termelők és fogyasztók 
bonyolult rendszerének összehangolt működését valósítják meg, a termelést és ellátást biztonságosabbá, a helyi 
lehetőségekhez jobban illeszkedővé, és a környezet szempontjából fenntarthatóbbá teszik. A konferencia 
bemutatja az új megközelítést, illetve annak szélesebb aspektusait, mint pl. a gazdasági, versenyképességi, 
szociális, műszaki és környezeti szempontokat.  
Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, F.09-es terem  
Konferenciaprogram:  
 
9:00 Megnyitó  
Dr. Fodor János, a BMF tudományos rektorhelyettese  
 
9:15 – 11:15 Délelőtti szekció  
Szekcióelnök: dr. Kádár Péter  
 
9:15 Új struktúrák az energiaellátásban – a Smart Grid  
Dr. Kádár Péter  
Budapesti Műszaki Főiskola, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar, Villamosenergetikai Intézet  
 
9:35 Nagyok és kicsik a termelésben  
Tihanyi Zoltán  
Magyar Villamosenergia-rendszer Irányító Zrt.  
 
9:55 Az elosztott termelés szabályozási környezete  
Dr. Grábner Péter  
Magyar Energia Hivatal  
 



10:15 Energiapiac és Smart Grid  
Dr. Drucker György  
Ex Libris Consulting Kft.  
 
10:35 A kis szereplők és a gazdaság  
Dr. Kaderják Péter  
Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont  
 
10:55 Az EU viszonya a megújuló energiatermeléshez  
Dr. Botos Katalin  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet  
 
11:15 – 11:45 Kávészünet  
 
11:45 – 13:25 Délutáni szekció  
Szekcióelnök: dr. Kádár Péter  
 
11:45 Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására  
Bessenyei Tamás  
Power Consult Kft.  
 
12:05 Az elosztott villamosenergia-termelés technológiái – tulajdonságok és  
trendek  
Dr. Krómer István és dr. Bessenyei Zoltán  
Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt.  
 
12:25 Energiaminőség és a kis termelők  
Dr. Dán András  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika  
Tanszék, Villamos Művek és Környezet Csoport  
 
12:45 Elosztott energiatárolás  
Herbert Ferenc  
Budapesti Műszaki Főiskola, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar,  
Villamosenergetikai Intézet  
 
13:05 Energiatudatosság az önkormányzatokban  
Quirin Andrásné  
EU referens, Budapest III. ker. Önkormányzat  
 
13:25 Zárszó  
Dr. Kádár Péter  

 
Egyedülálló konzorcium a felsőoktatásban - Oktatás 
2006. dec. 6., szerda, 05.14.01 CET 
 

 
Alakuló ülését tartotta december 1-jén Székesfehérvárott az Alba Regia Felsőoktatási Konzorcium, 
amely a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pannon Egyetem, a Budapesti Műszaki Főiskola és a 
Kodolányi János Főiskola együttműködését jelenti. 
 
 
Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere szerint az együttműködés jelentősége abban áll, hogy 
mindenki érzi az összefogás szükségességét, amellyel meg lehet teremteni a tudásalapú gazdaság feltételeit. „Az 
előző két-három évben a potenciális befektetők első kérdése az volt: mennyi a városban az iparűzési adó? Ma nem 
ez az első kérdésük, hanem az, hogy van-e humán erőforrás, vannak-e szakemberek, megfelelő szakképzés és 
felsőoktatás?” – emelte ki a polgármester.  
 
Prof. Dr. Gaál Zoltán, a Pannon egyetem rektora egy régió sikerét abban látja, ha a három szféra összefog: az 
állami és önkormányzati, a versenyszféra és az akadémiai szféra képviselőinek együttműködése kell hozzá.  
 
Prof. Dr. Rudas Imre, a Budapesti Műszaki Főiskola rektora elmondta, ismeretei szerint ez a konzorciumi 



megállapodás egyedülálló az országban, alapvetően a régió sajátos felsőoktatási struktúrája miatt került 
létrehozásra, aláírásra, annak érdekében, hogy szolgálja Székesfehérvár és a Közép-Dunántúli Régió kutatás-
fejlesztési és innovációs céljait.  
 
Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora az együttműködésről szólva kiemelte, azért is fontos a 
főiskola számára a konzorcium, mert a város intézményeként nem tudnak teljes képzési profillal hozzájárulni a 
város fejlődéséhez. „Ilyenkor két lehetőség van: vagy magunk próbálunk olyan képzési struktúrát felépíteni, ami a 
városnak és a régiónak szükséges, vagy pedig együttműködő partnereket keresünk. A normális európai magatartás 
az, hogy ilyenkor összerakjuk az erőforrásainkat.”  
 
Az Alba Regia Felsőoktatási Konzorcium célja – a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint – a 
konzorciumi tagok hatékony együttműködése a régió tudományos és oktatási színvonalának fejlesztése érdekében. 
A tagok ezt a tevékenységüket a kölcsönös előnyök és egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett végzik.  

 
Spagettihíd-építő verseny a BMF-en - Oktatás 
2006. dec. 7., csütörtök, 05.41.08 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán 
november 29-én került sor a 2006. évi házi spagettihíd-építő versenyre, melyen világraszóló 
eredmények születtek. 
 
 
A Népszínház utcai házi versenyre – a nemzetközi versenykiírásnak megfelelően – egy méteres fesztávú 
tésztahidakkal lehetett nevezni. A további szigorú kritériumoknak (maximum 1 kg tömeg, technológiai és 
geometriai megkötések) 72 híd felelt meg. Mivel ezek többségét 2-3 fős csapatok építették, a verseny jóval több 
mint másfélszáz, többségében gépész- és mechatronikai mérnök szakos hallgatót mozgatott meg. A részvételi 
rekord mellett fantasztikus eredményeknek is szemtanúja lehetett a Hegedűs Károly termet zsúfolásig megtöltő 
közönség.  
Az I. helyezett „Schönheit” jeligéjű híd 309,6 kg terhelés alatt törött össze. A világraszóló eredményt Botka Balázs 
és Kurucz Sándor mechatronikai mérnök-hallgatók érték el. Ugyanők építették a III. helyezést (236,8 kg) elért 
„Etalon” nevű hidat is. II. helyezett lett Márkos Szilárd Attila gépészhallgató hídja, a „Fragile”, 253,2 kg-mal.  
 
A legszebb hídnak járó különdíjat az „Al Dente” nyerte el, építője Sopronyi Sándor gépészhallgató.  
 
A verseny színvonalára jellemző, hogy összesen 10 híd ért el 150 kg feletti eredményt. A helyezettek pénz- és 
tárgyjutalmát a kari Hallgatói Önkormányzat ajánlotta fel. A győztesek minden bizonnyal eredményesen 
képviselik majd a főiskolát és a magyar mérnökképzést a jövő évi kanadai világbajnokságon. A további helyezettek 
pedig kvalifikálták magukat a jövő tavaszi RECCS-2007 Kárpát Medencei Hídépítő Versenyre, melyet az egy évvel 
ezelőtt elhunyt kolléga, Diószegi György emlékére rendeznek meg.  

 
Gazdasági Tanács ülése a Budapesti Műszaki Főiskolán - Oktatás 
2006. dec. 8., péntek, 05.26.48 CET 
 

 
December 4-én tartotta évzáró ülését a Budapesti Műszaki Főiskola Gazdasági Tanácsa, melyen 
Dr. Czitán Gábor (TÜV InterCern vezérigazgató) elnökletével a főiskola életét jelentősen 
meghatározó napirendeket tárgyalt. 
 
 
Elsőként áttekintette a menedzsment által összeállított intézményfejlesztési tervet, mely a főiskola helyzetének 
bemutatását, a hazai és a nemzetközi tendenciák áttekintését követően megfogalmazta a főiskola 2007-2011 
közötti időszakra vonatkozó stratégiáját, fejlesztési feladatait.  



Az ülésen a főiskola képviselői mellett a fejlesztési terv értékelésében részt vett Dr. Csillag István (Magyar 
Exporthitel Biztosító Rt. elnöke), Jendrolovics Pál (Budapest Investment Zrt. elnöke), Dr. Sváb Pétert (Szervezési 
és Vezetési Tudományos Társaság elnöke), Miskolczi Norbert (Student Center Kht.), valamint Izsák András, (MTA 
Izotópkutató Intézet gazdasági igazgatóhelyettes). A Tanács tagjai a tervet átgondolt, dinamikus programként 
jellemezték, s hasznos tanácsokkal kiegészítve elfogadásra javasolták az intézmény Szenátusának.  
A második napirendként a testület tagjai Prof. Rudas Imre rektor előterjesztésében megvitatták a főiskola 2007. 
évi költségvetési irányelveit, s tervezési tartalék képzése mellett a javasolt prioritásokat elfogadták, s a 
Szenátusnak jóváhagyásra ajánlották.  

 
A BMF a következő állomás - Oktatás 
2006. dec. 9., szombat, 05.57.46 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskolán folytatódik december 7-én az a felsőoktatási reformról szóló 
tájékoztató roadshow, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Educatio Press Magyar 
Oktatási Hírügynökség szervez. 
 
 
Az országos körút egyik fontos állomása 2006. december 7-én 14 órakor a Budapesti Műszaki Főiskola F.09-es 
előadója, ahol kb. egyórás program keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és tudományos 
szakállamtitkára tart előadást. A bevezető után bárki felteheti kérdéseit Manherz Károlynak a már két éve zajló 
reformfolyamatról, így például az intézményi struktúra átalakításáról, a fejlesztési részhozzájárulásról, az oktatók 
státuszáról, vagy épp a Bologna-rendszerben végzők munkaerő-piaci lehetőségeiről.  

 
Merre tart a magyar felsőoktatás? - Oktatás 
2006. dec. 10., vasárnap, 05.01.57 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola a közoktatási intézményekkel való együttműködés szorosabbá 
tétele érdekében a középiskolai vezetők meghívásával rendezi meg 2006. december 8-án a Merre 
tart a magyar felsőoktatás? című tanácskozást. 
 
 
A konferencia tervezett programja szerint a vendégek fogadása és a megnyitó ünnepség után Prof. Dr. Rudas Imre 
rektor, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke tart előadást „Hol tartunk és hova megyünk?” címmel. A 
Budapesti Műszaki Főiskolát és annak képzési rendszerét Dr. Gáti József, főtitkár mutatja be a középiskolák 
vezetőinek. A felvételi eljárás aktuális tudnivalóiba pedig Kerekes Gábor, az Országos Felsőoktatási Információs 
Központ igazgatója avatja be a résztvevőket. A kérdések és a konzultációt követően a Microsoft Magyarország és a 
Cisco Systems Hungary cégek támogatásával tombolahúzást tartanak, melynek során a szerencsés regisztrált 
résztvevők ajándék meglepetésekben részesülhetnek.  

 
Felsőoktatási roadshow a BMF-en - Oktatás 
2006. dec. 12., kedd, 05.46.49 CET 
 

 
Kilencedik helyszínére, a Budapesti Műszaki Főiskolára érkezett az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium (OKM) és az Educatio Press által a felsőoktatási reformról szervezett roadshow 
december 7-én délután. 
 
 



A Budapesti Műszaki Főiskola F.09-es előadótermében több mint száz hallgató, oktató, érdeklődő gyűlt össze, 
hogy meghallgassa a felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár bevezetőjét, valamint kérdéseket tehessenek fel 
a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. Manherz Károly előadásában vázolta, hogy hol tart ma a magyar 
felsőoktatás, ezzel kapcsolatban megjegyezte, aktuális kérdés ma a felsőoktatás színvonala. A minőségi 
felsőoktatás érdekében hozták létre a reformprogramot, mely tartalmazza azt is, hogy felül kell vizsgálni a 
felsőoktatás szerkezetét. Mint elmondta, a mai magyar felsőoktatás nagyon strukturált – összesen 72 felsőoktatási 
intézmény létezik –, és a képzési arányok túlzottan eltolódtak a bölcsészet-, gazdasági és társadalomtudományok, 
valamint a pedagógia felé, erős igény van viszont a műszaki, természettudományos és informatikai képzések 
növelésére, az orvosképzés szinten tartására. A reform egyik alapvető célja a munkaerőpiaccal való jobb 
együttműködés. A szakállamtitkár elmondása szerint ezekbe az irányokba próbálnak hatni a jövő évre érvényes, az 
állami finanszírozású képzéseket érintő országos keretszámok. Ezeknek az egyes intézményekre való leosztását 
alapvetően befolyásolja, hogy mely intézménybe hány fő jelentkezik, így az egyetemek és főiskolák versenyt 
folytatnak majd a hallgatókért. Újra kell gondolni a felsőoktatás finanszírozását és a hallgatóknak járó juttatások, 
ösztöndíjak egész rendszerét. Erről a rektorok és a HÖOK vezetőinek bevonásával megkezdődött az egyeztetés. 
Mire 2008-ban először kell képzési hozzájárulást fizetni az akkori másodéveseknek, már mindenki tudja, mekkora 
szociális és tanulmányi ösztöndíjat kap.  
A résztvevők kérdéseket tehettek fel a szakállamtitkárnak, a rendelkezésre álló egy órás időtartam sem bizonyult 
elegendőnek minden kérdés tisztázására. A főiskola oktatói a szociális csomag kérdését firtatták, nem szeretnék, 
ha egyetlen tehetséges, de rossz anyagi helyzetben lévő fiatal is kimaradna a felsőoktatásból. Egy másik oktató az 
oktatók helyzetének változásáról kérdezte az államtitkárt az Ftv.-vel kapcsolatban. A FER kapcsán a főiskola egyik 
hallgatója egy általa elképzelt és vázolt új FER modell leírását nyújtotta át Manherz Károlynak megfontolásra.  
Végül a szakállamtitkár elmondta, a reform keretében folytatódik a tanulmányi, képzést-kutatást szolgáló épületek 
és kollégiumok fejlesztése, hogy korszerű, jól felszerelt előadókban, méltó körülmények között tanulhassanak, 
kutathassanak diákjaink.  

 
Középiskolák vezetői a BMF-en - oktatás 
2006. dec. 13., szerda, 06.51.03 CET 
 

 
Merre tart a magyar felsőoktatás? címmel rendeztek tanácskozást december 8-án a Budapesti 
Műszaki Főiskolán gimnáziumok, szakközépiskolák vezetőinek. 
 
 
A program igen nagy érdeklődés mellett zajlott, a középiskolákból igazgatók, igazgató-helyettesek, 
továbbtanulásért felelős tanárok érkeztek, hogy megismerjék, mit kínál a Budapesti Műszaki Főiskola. Prof. Dr. 
Rudas Imre rektor, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke a felsőoktatás szerkezeti átalakulásáról, a hallgató 
létszám alakulásáról, keretszámok változásáról és a felsőoktatási reformokról beszélt előadásában. Dr. Gáti József, 
főtitkár bemutatta, hogyan jött létre a Budapesti Műszaki Főiskola az integráció során. Erről szólva megemlítette, 
hogy a MAB 2005 decemberi határozata kiemeli, hogy „...az új intézmény hazai és nemzetközi elismertségének 
megteremtésével rövid idő alatt a régió egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé vált.” A főtitkár 
bemutatójában részletesen ismertette a főiskola szerkezeti felépítését, valamint az öt kar teljes kínálatát. Kerekes 
Gábor, az Országos Felsőoktatási Információs Központ igazgatója ismertette a felvételi eljárás változásait, az új 
típusú pontszámszámítást. A résztvevők mindhárom témakörben feltették kérdéseiket, hazavihették a karok 
részletes írásos tájékoztatóit, hogy beszámolhassanak saját intézményüknek, ezzel is segítve a műszaki 
felsőoktatásban továbbtanulni kívánó diákokat.  

 
A BMF a hátrányos helyzetű diákokért - Oktatás 
2006. dec. 14., csütörtök, 06.40.51 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola kiemelt feladatának tekinti, hogy segítse a fogyatékkal élő fiatalok 
részvételét a felsőoktatásban.  
 
 
Idén részesült először Erasmus ösztöndíjban egy mozgásában korlátozott, tehetséges hallgató.  
 
A nemzetközi hallgatói mobilitást biztosító Erasmus program intézményi pályázatában is vállalta a Budapesti 



Műszaki Főiskola, hogy semmiféle megkülönböztetést nem tesz az egészséges és fizikailag hátrányos helyzetű 
hallgatók között. Ehhez nem csak jó szándék kell, hanem fizikai tényezőkön is múlik – a főiskola új épületeibe már 
könnyedén bejuthatnak a mozgásukban korlátozott fiatalok.  
Az idei tanévben került azonban először sor arra, hogy egy fizikailag valóban sok hátránnyal küzdő, mozgásában 
korlátozott, de nagyon tehetséges hallgatónk, Fáy István (BMF Kandó Kálmán Villamosipari Főiskolai Kar, 
Híradástechnika Intézet) Erasmus ösztöndíjban részesült, és az első félévet Németországban töltötte, a 
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven wilhelmshaveni telephelyén.  
Egy ilyen út lebonyolítása nagyon sok emberi és anyagi segítséget igényel. Az út megszervezésében részt vett a 
Tempus Közalapítvány, a Budapesti Műszaki Főiskola, a Kandó Alapítvány, a KVK Híradástechnika Intézete, a 
BMF Nemzetközi Képzési Ügyek Központja, maga a fogadó Wilhelmshaveni Főiskola, és a hallgató édesanyja, 
akinek kísérete nélkül nem kerülhetett volna sor az útra.  
Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a segítségért, emberségért, támogatásért, és biztatni minden 
fogyatékkal élő fiatalt: ha a BMF-en tanul, iskolánk mindent megtesz azért, hogy az egészséges hallgatókkal 
azonos értékű esélyt kapjon a teljes tanulmányi időszakban, beleértve a külföldi ösztöndíj lehetőségét is.  

 
Indiában járt a BMF delegációja - Oktatás 
2006. dec. 18., hétfő, 05.32.52 CET 
 

 
Az International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts, Technology and Management 
(IC) 38. konferenciája az indiai Manipal egyetem (MAHE) Nyomda és Média Intézetének 
szervezésében 2006. november 22 – 24 között került megrendezésre.  
 
 
A tanácskozáson a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar delegációja 
képviselte Indiában Magyarországot.  
 
Az IC-t 49 éve a svájci Lausanneban alapították akkor még az európai nyomdaipari felsőoktatási intézmények 
vezetői, amelyhez azóta a világ minden részéről csatlakoztak. Az IC és az egy-két évente más-más ország 
meghívása alapján szervezett rendezvények célja, hogy a hasonló szakmai területeken dolgozó kollégák 
megismerjék egymás oktatási, kutatási munkáját, személyes kapcsolatok kialakításán keresztül segítsék az oktatói 
és hallgatói mobilitást. Az IC kör munkájába a jogelőd, a Könnyűipari Műszaki Főiskola Nyomdaipari Tanszéke 
közel húsz éve kapcsolódott be.  
 
A dél-nyugat indiai város 14 ország (India, Németország, Oroszország, Kína, Dánia, Belgium, Svájc, Magyarország, 
Anglia, Üzbegisztán, Lengyelország, Hollandia, Ukrajna, Taiwan) 18 felsőoktatási intézményének vezetőit fogadta 
a háromnapos rendezvényen. Az előadások meghatározó részben az oktatás kérdéseivel foglalkoztak, de 
elhangzottak felszólalások a színkezelés, a digitális proof rendszerek, a biztonsági nyomtatás, a modern média új 
üzleti környezete témákban is.  
 
A magyar delegáció tagjai a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetvédelmi Kar részéről prof. Dr. Patkó István 
főigazgató és prof. Dr. Endrédy Ildikó a Média Intézet igazgatója voltak. A konferencián prof. Dr. Patkó István 
tartott előadást, amelyben a kar ez évben megrendezett nyári egyetem (EDMM) munkáját ismertette.  
A rendezvényt értékes kulturális programok zárták, melynek keretében a közel negyven fős nemzetközi csapat 
megtekintette a Taj Mahalt.  

 
Gábor Dénes-díjas Rudas Imre professzor - Oktatás 
2006. dec. 27., szerda, 10.45.25 CET 
 

 
A tizennyolcadik alkalommal, nyilvánosan meghirdetett Gábor Dénes-díj felhívás alapján a 
gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó 
intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy 



érdekvédelmi szervezetek, illetve szövetségek vezetői, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban 
kitüntetett szakemberek terjeszthették fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, 
magyar állampolgársággal rendelkező szakembereket akik: 
 
 
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,  
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,  
- személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs 
tevékenységéhez.  
 
2006-ban Gábor Dénes-díjat vehetett át Dr. Rudas Imre matematikus, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki 
Főiskola egyetemi tanára és rektora. A Rudas professzor a magas szakmai elismerést az irányítástechnika, a 
robotok és a nem lineáris rendszerek irányítása, a környezet védelme terén elért tudományos eredményeiért 
vehette át dr. Szilvássy György kancellária minisztertől és Garay Tóth János kuratóriumi elnöktől. A díj 
odaítélésében jelentős szerepet játszott Rudas Imre azon tevékenysége, melyet a kutatás-fejlesztési projektek 
megvalósítása, a felsőfokú szakemberképzésben vállalt eredményes oktatói munkája, továbbá a kutatási területén 
megvalósult hazai és nemzetközi együttműködések indukálása terén végzett.  

 
Új egyetemi épületek, megújuló kollégiumok - Oktatás 
2006. dec. 28., csütörtök, 06.18.54 CET 
 

 
A magyar felsőoktatás reformja évek óta zajlik. A képzés, az intézmény szerkezet átalakítása 
mellett az egyetemek, főiskolák legfontosabb alaptevékenysége csak akkor lesz hatékony, ha a 
tanulási környezet is a lehető legjobb állapotban van. 
 
 
A cél, hogy korszerű, jól felszerelt előadókban, méltó körülmények között tanulhassanak, kutathassanak diákjaink 
- áll az Oktatási és Kulturális Minisztérium évzáró közleményében.  
 
"Állami pénzből épül a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola új könyvtárépülete. A szaktárca hozzájárul a Jászberényi 
Sportcsarnok megépítéséhez, ennek fejében a Szent -István Egyetem jászberényi Pedagógiai Kara használati jogot 
szerez a Sportcsarnokban. Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán egy HM ingatlan megvásárlásával 100 
férőhelyes főiskolai kollégiumot alakítanak ki. 2007-ben megkezdődik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
rekonstrukciójának tervezése. Az állami költségvetést kímélő és komplett szolgáltatást biztosító magántőke 
bevonásával kapcsolatos fejlesztések, az ún. PPP-programok is zajlanak. Új diákotthonként elkészül a Nyugat-
Magyarországi Egyetem győri tanszállodája és diákotthona 320 férőhellyel, a Budapesti Műszaki Főiskolán 400, a 
bajai Eötvös József Főiskolán 140, az egri Esterházy Károly Főiskolán 144 férőhellyel, a Tessedik Sámuel Főiskola 
békéscsabai tagozatán 90, a Nyugat-Magyarországi Egyetem székesfehérvári tagozatán 70 férőhellyel és három 
budapesti egyetem együttesen 860 kollégiumi férőhellyel gyarapodik a kapacitás. Így a 2007. évi bővülés 1704 
férőhely. Az elmúlt két és fél évben a PPP-programok keretében 6724 új kollégiumi férőhelyet adtak át. 2008-ban 
további 2372 új kollégiumi férőhely vehetnek igénybe a diákok. A meglévő kollégiumok rekonstrukciója a PPP-
program második eleme. Eddig - másfél év alatt- öt intézménynél került sor rekonstrukcióra, amely 4475 
férőhelyet érintett. 2007-ben további 8 intézménynél 5033 férőhelyet korszerűsítenek. Jövőre öt felsőoktatási 
intézménynél összesen 8073 férőhely rekonstrukciója kezdődik meg 2008. évi átadással. Hasonlóan színes képet 
mutat a PPP-program harmadik eleme, az oktatási-kutatási épületek építése, ill. rekonstrukciója. Az elmúlt két 
évben hat intézménynél történt új építés (könyvtár, oktatási központok, nagyelőadó), illetve két helyen a meglévő 
épület rekonstrukciója. 2007-ben újabb hat intézménynél (Corvinus Egyetem, Semmelweis Egyetem Fogorvosi 
Kar, Esterházy Főiskola, ELTE-Trefort kert, Nyugat-magyarországi Egyetem győri továbbképző, ill. 
székesfehérvári kar) adnak át új épületeket, illetve korszerűsítik a meglévő szárnyakat. Szintén 2007-ben - 2008-
2009. évi átadással- folytatódik a munka a Semmelweis Egyetem Általános Orvoskari új épületénél, az Eötvös 
József Főiskolánál, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály kari épületének rekonstrukciójánál, a Károly Róbert 
Főiskola rekonstrukciójánál, a Szent István Egyetem központi épületénél, és a nyíregyházi Főiskola oktatási 
tömbjénél. Sikeres közbeszerzés esetén szintén jövőre indul a kivitelezés a Moholy-Nagy Egyetemnél, a Miskolci 
Egyetem Zenepalotájánál, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Karánál, és a Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Karán, a Budapesti Műszaki Egyetem lágymányosi oktatási épületénél és a Szolnoki Főiskola új campusán a 
tiszaligeti területen."  

 
A Sybase 120 millió forint értékű szoftvereszközzel támogatja az ELTE 
informatikusképzését - Oktatás 
2006. dec. 29., péntek, 04.21.33 CET 
 



 
Hosszú távú oktatási támogatási együttműködést kötött az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kara és a Sybase Inc. termékeinek hazai disztribútora, a Sybase Products Hungary 
Kft. 
 
 
A támogatási szerződést kedden ünnepélyes keretek között írta alá Dinnyés Ferenc, a kft. ügyvezető igazgatója és 
dr. Kozma László, az Informatikai Kar dékánja.  
 
A támogatás keretében az intézmény a Sybase legmodernebb szoftvereszközeinek licenceit kapja meg, több mint 
120 millió forint összértékben.  
 
Az ELTE IK ezeket szeptembertől a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék adatbázis- és nyelvi 
laboratóriumaiban használja fel. A licenceken felül a Sybase ingyenes telefonos támogatást is biztosít az 
alkalmazott szoftverekhez, és azok oktatásában is részt vállal. Az együttműködés kiterjesztéseként a felek 
megállapodtak egy „Sybase Alkalmazásfejlesztési Kompetencia Központ” jövőbeli, az ELTE IK eszközbázisán 
történő megvalósításának kidolgozásában is.  
 
A nagyszabású adományt az tette lehetővé, hogy a Sybase világszerte nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az 
oktatásban, elsősorban a mérnökképzésben való részvételre, így az eddigi 80 százalékról 100 százalékra növelte az 
oktatási intézményeknek juttatott licencek támogatását.  
 
A szoftvervállalat a mostani együttműködés keretében két termékét bocsátotta korlátlan oktatási célú használatra 
az egyetem rendelkezésére az iparág első számú adatmodellező és alkalmazástervező eszközének számító 
PowerDesignert, valamint a WorkSpace Java alkalmazásfejlesztő eszközt.  
A Sybase magyarországi disztribútorával kötött megállapodás révén az ELTE olyan intézmények sorába 
csatlakozott, mint a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara, vagy a Budapesti Műszaki 
Egyetem Informatikai Kara, amelyeken a korábban megkötött támogatási szerződéseknek köszönhetően szintén 
Sybase termékek bevonásával folyik az oktatás.  

 
Mesterszintű mérnöktanárképzés a Budapesti Műszaki Főiskolán - Oktatás 
2006. dec. 31., vasárnap, 04.34.34 CET 
 

 
A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) megkapta a jogot arra, hogy a 2007/2008. tanévtől 
kezdődően mesterszinten képezhessen mérnöktanárokat, és így egyetemi oklevelet adhasson ki 
azokon a mérnöktanári szakokon, amelyeken eddig csak főiskolai szinten nyújthatott képzést és 
adhatott diplomát.  
 
 
További bővülés a képzésben, hogy angol nyelven is felkészítheti a főiskola a mérnöktanár-hallgatókat azoknak a 
tantárgyaknak az oktatására, amelyeket majd az iskolarendszerű és felnőtt szakképzésben fognak oktatni 
mérnöktanárként.  
 
A mesterképzés jogának elnyerése nem csupán a BMF szakmai színvonalának elismerését jelenti, hanem 
hallatlanul előnyös a főiskola hallgatói számára is, hiszen a műszaki alapképzési BSc diplomát követően 
mesterszintű tanári diplomát szerezhetnek gépészmérnöki, had- és biztonságtechnikai, villamosmérnöki, mérnök 
informatikus szakirányon. Az angol nyelven folyó képzés pedig jelentősen növeli a megszerzett mérnöktanári 
oklevél értékét, konvertálhatóságát minden olyan ország irányába, ahol angol nyelven vagy azon is folyik 
szakképzés.  
 
A mesterszintű mérnöktanári képzés jogának elnyerése közös sikere a mérnöktanár-képzésben érdekelt 
intézményeknek. Így a Budapesti Műszaki Főiskola mellett a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola közös 
munkájának eredménye. Az mesterszintű mérnöktanári szak indítására a Budapesti Műszaki Főiskola mellett még 
két felsőoktatási intézmény kapta meg az engedélyt.  

 
 


