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Az idén 130 éves történelmi múltú Budapesti Mûszaki
Fõiskola maradandó emléket állít a jogelõd intézmé-
nyek alapításának, karai névadóinak azzal, hogy mun-
kásságuk bemutatásával cselekvésre ösztönözi a hall-
gatókat, a jövõ alkotó, kreatív mûszaki értelmiségét.

A magyar mûszaki értelmiség napjainkban ünnepli a
két kar névadója születésének kerek jubileumát, így
Bánki Donát születésének 150., míg Kandó Kálmán
születésének 140. évfordulóját. A jubileumi programso-
rozat keretében – együttmûködve a Bánki Donát Emlék-
bizottsággal és a Magyar Mûszaki Értelmiség Napja
Szervezõbizottságával – a Budapesti Mûszaki Fõiskola
szoboravatást és emlékülést szervezett május 8-án.

Az ünnepséget Dr. Manherz Károly szakállamtitkár
nyitotta meg az aulában. A történelmi események átte-
kintését követõen kiemelte: „Úgy gondolom, hogy az
elõbbi néhány gondolatból is egyértelmûvé vált, hogy a
Budapesti Mûszaki Fõiskola jelenlegi karai, illetve a ko-
rábbi alapító fõiskolái küldetésükhöz méltó nevet vá-
lasztottak. Bánki Donát és Kandó Kálmán száz évvel
ezelõtt magasra tette a mércét, ami a magyar felsõokta-
tás számára az Európai Felsõoktatás Térség és Euró-
pai Kutatási Térség tagjaként ma is mértékadó lehet.

Másrészt pedig Bánki Donát és Kandó Kálmán is
büszke lenne arra, hogy munkásságukhoz méltó utódok
vették fel nevüket. A fõiskola a 2000-ben történt integrá-
ció óta eltelt kilenc évben bevezette a bolognai-rend-
szerû Bachelor és Master képzést, elõkészítette a dok-

tori képzést, széleskörû kapcsolatokat épített ki a profil-
jába tartozó hazai és külföldi cégekkel, tudásközponto-
kat hozott létre és kiemelkedõen aktív tagja a hazai és
nemzetközi szakmai-tudományos szervezeteknek. A
Budapesti Mûszaki Fõiskola tevékenységét minõsíti,
hogy a Felsõoktatási Minõségi Díj 2008. évi pályázatán
Ezüst Fokozatú Elismerõ Oklevélben részesült.”

A két kiváló mérnök életútjának rövid ismertetését kö-
vetõen Dr. Molnár Károly professzor, korábbi kutatás-
fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter a szoboravatá-
son megerõsítette: „Az egyetemek, fõiskolák szép hagyo-
mánya szerte a világon, hogy Pantheonjában elhelyezi
azoknak a szobrait, akik tudományterületükön maradan-
dót alkottak, s emberöltõkön át – mint világító fáklyák –
hirdetik a tudomány eredményeinek, az alkotó ember
példaadásának örök történetét.” A fõiskoláról szólva
megerõsítette: „A Budapesti Mûszaki Fõiskola sokat tett
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Szoboravatás és emlékülés a fõiskolán 



és tesz a korszerû mérnökképzé-
sért. Jelzik ezt új és megújuló
épületeik, korszerû géptermeik,
amelynek eredménye a helyüket
jól megálló egykori tanítványok
sora. Az elõre tekintés mellett
mindig fontos volt a múlt ápolása,
az elõdök tisztelete. Rudas rektor
úr vezetése alatt e kettõs cél jó
megvalósulását tapasztaltam, hi-
szen a Rektori Konferenciák sok
munka vitáján terveztük a jövõ
mûszaki felsõoktatását.”

Dr. Berek Lajos szobrász-
mûvész alkotásait Dr. Rudas
Imre rektor, Estók Szabolcs BMF HÖK elnök, Dr. Pa-
lásti Kovács Béla és Dr. Turmezei Péter dékánok,
Dr. Manherz Károly szakállamtitkár, Dr. Molnár Ká-
roly professzor koszorúzta meg. Az emlékezés koszo-
rúit és virágait helyezte el Dr. Csépe Valéria MTA fõtit-
kárhelyettes, Dr. Ginsztler János az MMA-, Dr. Gor-
dos Géza a METESZ-, Dr. Takács János a GTE elnö-
ke, Dr. Péceli Gábor BME rektor, Bertáné Dr. Varga
Judit, az MMKM fõigazgató-helyettese, Dr. M. Csiz-
madia Béla és Dr. Páczelt István akadémikus a Bánki
Donát Emlékbizottság képviseletében, a Bánki és Kan-
dó nevét viselõ középiskolák képviselõi, valamint Bánki
Donát unokája.

Az ünnepi pillanatokat követõen a Bánki Donát és
Kandó Kálmán emlékkiállítást Dr. Gáti József kancellár
a tablósorozat és a tárlók bemutatásával megnyitotta.

Az évfordulóhoz kapcsolódó emlékülés plenáris elõ-
adója Dr. Michelberger Pál akadémikus „Bánki Donát
emlékezete és öröksége” címû elõadását a tudós rövid
bemutatásával kezdte: „150 éve született Bakonybánkon
Bánki Donát, az elsõ európai hírû gépészmérnök, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja, a Mûegyetem tanára
és a Gépészmérnöki Osztály volt dékánja. Mérnöki alko-
tásait, tudományos tevékenységét oktató munkáját itthon
és külföldön is már életében elismerték.” A továbbiakban
Bánki örökségének egy, az egész társadalom számára
megfogalmazható értelmezését és tanulságát foglalta
össze, megfogalmazva Bánki mának szóló üzenetét is.

Sitkei Gyula okleveles villamosmérnök, a Budapesti
Elektromos Mûvek nyugalmazott osztályvezetõje „Kan-
dó Kálmán a magyar elektrotechnika nagy egyénisége”
címmel ismertette a magyar elektrotechnika kiemelkedõ
alkotója életpályáját. „Az 1892-ben kitûnõ minõsítéssel
megszerzett gépészmérnöki képesítés birtokában Fran-
ciaországban kezdte mérnöki mûködését. Az indukciós
motorok tervezésében és gyártásában szerzett jártas-
ságot, valamint egy újszerû méretezés kidolgozásával
elsõ szakmai elismertségét is elérte” – mutatta be az ifjú

mérnököt. A kezdeti szakmai teljesítményektõl – az ere-
deti képekkel gazdagon illusztrált elõadás – bemutatta
az olaszországi Valtellina vasútvonal villamosításában,
a háromfázisú villamos mozdony tervezésében, a fázis-
váltós rendszer kialakításában nyújtott szerepét.

Dr. Németh József címzetes egyetemi tanár a „Tech-
nikai kultúra és mérnökképzés” címû elõadásában arra
kereste a választ, hogy a XIX. század magyar gazdasági
és mûszaki fejlõdéséhez hogyan tudtak hozzájárulni a
fiatal Mûegyetem tanárai – köztük Bánki Donát. Példák-
kal illusztrálva bemutatta, hogy kik tanítottak ebben az
idõben a Mûegyetem falai között, s eredményeik hogyan
járultak hozzá a világ technikai fejlõdéséhez. Az elõadó
kitért a „Mester és Tanítvány” örök példázatára, azaz ho-
gyan él tovább a mester a tanítványok munkájában.

Dr. Szunyogh Gábor múzeológus, fõiskolai tanár
egy „virtuális séta” keretében nyújtott betekintést a Ma-
gyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Mobileum elne-
vezésû interaktív gépcsarnokába, ahol – sok hasonló
korú õsmotor mellett – hét eredeti, Bánki Donát és
Csonka János által tervezett állóhengeres stabilmotor
tanulmányozható. Az elõadás ismertette a No1-es Bán-
ki-Csonka motort, a világ elsõ porlasztós motorját, majd
digitális kisfilmek segítségével mutatta be e szerkezeti
elemek mûködését.

A számos érdekességet bemutató emlékülés Dr.
Gáti József kancellár zárszavával ért véget. Az emlé-
kezést jelenlétükkel megtisztelték a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
a Magyar Mérnökakadémia, a Magyar Mérnöki Kamara,
a Mûszaki Értelmiség Napja Szervezõbizottság, a Bánki
Donát Jubileumi Bizottság, a Mûszaki és Természettu-
dományi Egyesületek Szövetsége, a Gépipari Tudomá-
nyos Egyesület, a Magyar Mûszaki és Közlekedési Mú-
zeum, a Bánki Donát és Kandó Kálmán nevét viselõ kö-
zépiskolák képviselõi, valamint Bánki Donát rokonai.

Reha Ilona
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2009. május 8-án alakult meg a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskolába integrálódott intézmények – a Bánki Donát Mû-
szaki Fõiskola, a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola és a
Könnyûipari Mûszaki Fõiskola – fõigazgatói és a fõisko-
la rektora részvételével a Fõigazgatói-Rektori Klub.

Az eseményre az intézmény 130 éves történetének
kerek évfordulóit ünneplõ jubileumi év rendezvényei ke-
retében került sor, melynek során megemlékeznek az
elsõ jogelõd, a Budapesti Állami Közép Ipartanoda
1879-es megnyitásáról, a Magyar Királyi Állami Felsõ
Ipariskola és az Iparmúzeum céljaira épült, s mai nap is
a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki
Karnak otthont adó, Hauszmann Alajos által tervezett
Népszínház utcai épületegyüttesrõl.

A klub alapítását Dr. Rudas Imre rektor kezdemé-
nyezte, kiemelve azt a történelmi eseményt, miszerint
negyven éve, 1969-ben alakult meg a Kandó Kálmán
Villamosipari Mûszaki Fõiskola, valamint a Bánki Donát
Gépipari Mûszaki Fõiskola, mely két intézmény – a ké-
sõbb alapított Könnyûipari Mûszaki Fõiskolával – ké-
pezte a mai Budapesti Mûszaki Fõiskola alapjait.

A Fõigazgatói-Rektori Klub alakuló ülésén megjelent
a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola alapító fõ-
igazgatója, Dr. Angyal Béla, majd az õt követõ vala-
mennyi fõigazgató. A fõiskola vezetõi a résztvevõk kö-
zött köszönthették a Kandó Kálmán Villamosipari Mû-

szaki Fõiskola és a Könnyûipari Fõiskola fõigazgatóit. A
jelenlévõk az alapító okirat ünnepélyes aláírásával lét-
rehozták az Intézményi Fõigazgatói-Rektori Klubot,
egyben posztumusz taggá fogadták az elhunyt fõigaz-
gatókat és az alapító fõiskolai rektort.

Dr. Rudas Imre rektortól – az intézmény 21. száza-
di történetét áttekintõ, képekkel gazdagon illusztrált
elõadását követõen – valamennyi fõigazgató Bánki
Donát Emlékérmet vehetett át, mely a jogelõd intéz-
mény névadója, Bánki Donát születésének 150. évfor-
dulójára készíttetett a fõiskola a Metal-Art Zrt-vel
együttmûködve.

Dr. Gáti József
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Fõigazgatói-Rektori Klub a fõiskolán

A Bánki Donát Jubileumi Díj átadása a Parlamentben

A Magyar Mûszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat
keretében 2009. május 15-én a Parlamentben – Bánki
Donát születésének 150. évfordulójához kapcsolódva –
kiállítással emlékeztek meg az elsõ európai hírû
gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja,
a Mûegyetem tanára és a Gépészmérnöki Osztály volt
dékánja életpályájáról. 

Az In Memoriam Bánki Donát kiállítás forgatókönyvét
Dr. Németh József címzetes egyetemi tanár készítette, a
tárgyakat és a dokumentumokat Batalka Krisztina és Dr.
Biacs Péterné, a BME OMIKK munkatársai, valamint Dr.
Szunyogh Gábor, a Magyar Mûszaki és Közlekedési
Múzeum muzeológusa válogatta. A fotódokumentumo-
kat Reha Ilona, Philip János és Kiss Gergely készítette,
a grafikai tervezést Kiss Gergely végezte, a kiállítás
koordinátora Gáti József, a BMF kancellára volt.

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a
Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát születésének
150. évfordulójára Bánki Donát Jubileumi Díjat is alapí-
tottak, melyek átadására a köztársasági elnök jelenlété-
ben az alapítók által a Parlamentben került sor. Az alapí-
tók 10 szakmai szervezetet kértek fel, hogy jelöljenek ne-
ves szakembereket a díjra. A kutatás-fejlesztésért felelõs
tárca nélküli miniszter által felkért 6 tagú kuratórium dön-
tött a beérkezett 17 jelölésrõl. A két kategóriában azon
személyek nyerték el a díjat, akik többes jelölést kaptak.



Bánki Donát Jubileumi Díjban részesült „a mûszaki
tudományos kutatási teljesítményért” kategóriában Dr.
Bokor József, aki Bánki Donáthoz hasonlóan a bonyo-
lult mûszaki feladatokat kiemelkedõ elméleti alkotóké-
pességgel megoldó mérnök-professzor. Bokor József a
hazai irányításelméleti iskola egyik legnagyobb hatású
alakja, aki rendkívül mély matematikai felkészültséggel
és invencióval közelíti meg az egyre bonyolultabb, ed-
dig nem jól kezelhetõ mûszaki problémákat, amelyek a
korszerû számítástechnika eszközeivel modellezhetõk
és biztonsággal szabályozhatók.

Elméleti munkássága felöleli a sokváltozós, nemline-
áris és sztochasztikusan zavart folyamatok dinamikáját.
Így oldotta meg a többek között a Paksi Atomerõmû pri-
merköri biztonságos szabályozásának megújítását, a
nagy és változó terhelésû menetviszonyú jármûvek
összehangolt szabályozási biztonságát, a légtérben sûrû-
södõen haladó repülõk csoportszabályozását, a kavitáci-
ós örvényeket kihasználó úszó testek irányítását. Egyete-
mi tanárként nemzedékeket nevelt a diszciplináris kutatá-
soknak, a jövõ technikai kihívásainak megoldására.

A Bánki Donát Jubileumi Díj nyertese „a mûszaki
alkotómunkáért” kategóriában Dr. Palkovics László,

aki a Bánki féle tradíciókat követve kiváló elméleti felké-
szültséggel rendelkezõ szakember, magas színvonalú
elméleti ismeretanyagát a gyakorlatban megvalósítja.
Palkovics László a gépjármûvekkel, ezen belül a ha-
szonjármûvekkel foglalkozó területeken vált nemzetközi
hírû és elismertségû kutató-fejlesztõvé. Nemzetközi re-
ferenciákkal bíró eredményeket ért el a közúti jármûvek
mechanikája, az elektronikus szabályozott jármûrend-
szerek, haszonjármûvek dinamikája területén.

Kiemelkedõ kutatás-fejlesztési eredményekkel és
szabadalmaztatott, megvalósult ipari alkotásokkal ren-
delkezik a szabályozott jármûfelfüggesztések, a menet-
dinamikai szabályozó rendszerek, az elektronikusan ak-
tuált jármû-komponensek, valamint az intelligens jármû-
rendszerek területén. Kiemelkedõ a mérnökképzésben
betöltött szerepe. Jelentõs eredménye a tehetséges
hallgatók, doktoranduszok rendszeres bevonása a kuta-
tás-fejlesztési feladatok megoldásába, az ipari fejleszté-
si környezetbe.

A díjazottak a bizalmat megköszönve, a pénzjutal-
mat a hátrányos helyzetû, tehetséges egyetemi és fõis-
kolai hallgatók tanulmányai támogatására ajánlották fel.

Reha Ilona
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A Magyar Rektori Konferencia 2009. áprilisi ple-
náris ülésén meghosszabbították és kibõví-
tették a felsõoktatási intézmények ma-
gyar olimpikonokat támogató program-
ját. A megállapodást Schmitt Pál, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és
a 26 együttmûködõ felsõoktatási in-
tézmény rektora írta alá.

Az Olimpikon Életút Program elõz-
ménye fõiskolánkon több évtizedre
nyúlik vissza. A Könnyûipari Mûszaki
Fõiskola az Oktatási Minisztérium és az
Országos Testnevelési és Sporthivatal támo-

gatásával az 1992/93-as tanévben Magyaror-
szágon elõször az Olimpián Világ- és Euró-

pa bajnokságokon I-IX. helyezést elért
versenyzõk felvételi mentességét bizto-
sította. A válogatott és utánpótlás-korú
versenyzõk sporteredményeikért több-
letpontban részesültek. Az elsõ év-
ben 22 sportágból 47 versenyzõ je-
lentkezett és nyert felvételt a könnyû-

ipari mérnök szakra. A nemzeti váloga-
tott versenyzõk oktatásának és sportolá-

sának összehangolását az egyéni tanul-
mányi rend biztosította.

Olimpikon Életút Program újabb négy évre



A kísérleti év sikere indította útjára hazánkban az él-
sportolói tagozatot és nyert elismerést a sportmozga-
lom irányítói és szereplõi körében. A sportolók speciális
tehetséggondozását 1995-ben a Magyar Olimpiai Bizott-
ság is elismerésre érdemesnek tartotta. Dr. Erdélyi Jó-
zsef fõigazgató írta alá az együttmûködési, partneri meg-
állapodást, amely keretében támogatták és népszerûsí-
tették az Európában is egyedülálló kezdeményezést. 

Az 1996/97 tanévtõl a könnyûipari mérnökképzés mel-
lett az élsportolói tagozat kiterjesztésre került a mene-
dzser szakra is. Az 1997/98-as tanévben 170 élsportoló
jelentkezett és nyert felvételt. E tevékenységért részesítet-
te 1997-ben az Országos Testnevelési és Sporthivatal
elismerésben a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola vezetõit. 

A fõiskola élsportolói Olimpián, Világ- és Európa Baj-
nokságon, Egyetemi-Fõiskolai Világbajnokságon vettek
részt, szereztek elismertséget és hírnevet az intézmény-
nek. Az elmúlt idõszakban – a teljesség igénye nélkül –
néhány kiemelt eredményt elért hallgatónk: Dékány Kin-
ga kajak világbajnok, Ferjancsik Domokos kardvívó, Petõ
Tibor evezõs, Kuttor Csaba triatlon, Mandula Petra teni-
szezõ, Bóta Kinga kajakos, Baló Zsolt olimpiai gyorskor-
csolyázó, Török Nóra sportlövõ, Sebestyén Júlia gyor-
skorcsolyázó, Rédli András párbajtõrözõ.

Az élsportoló tagozat megszûnt, s helyét az Olimpi-
kon Életút Program váltotta fel, mely más felsõoktatási
intézményben is bevezetve 2002. július 12. óta sikere-
sen mûködik. Az elmúlt évben már 22 felsõoktatási in-
tézmény vett részt a programban, hozzájuk idén további
négy intézmény csatlakozott.

A program célja az olimpiai válogatott tagjainak és az
„olimpiai reménységek” tanulmányainak támogatása. A
megállapodás alapján a felsõoktatási intézmények foko-
zottan segítik az élsportoló hallgatókat, akik számára az
anyagi segítségnyújtás mellett egyéb, a tanulmányaikat
segítõ megoldásokat is kínál az együttmûködés. Dr. Ru-

das Imre rektor, az MRK elnöke az aláírási ünnepségen
megerõsítette: „a megállapodás nem azt jelenti, hogy ér-
demtelenül, minõség biztosítása nélkül jutnának diplomá-
hoz a sportolók”.

Az aláíró intézmények egyéni tan- és vizsgarendet,
valamint korrepetitort biztosítanak kiemelkedõ sportoló-
iknak. A költségtérítéses képzésre felvett olimpiai keret-
tagok tandíjmentesen, vagy jelentõs támogatással foly-
tathatják tanulmányaikat. 

Reha Ilona
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2009. április 25-én fõiskolánkon rendezte meg az 1949.
február 19-én alapított GTE a gyémánt jubileumi ünnepi
küldöttközgyûlését. Az 1867-ben megalakult Magyar
Mérnökegylet hagyományait tovább vivõ Egyesület cél-
ja a magyar ipar, különösen a gépipar és a kapcsolódó
szakterületeken dolgozó szakemberek és szervezetek
összefogása, szakmûveltségük fejlesztése és tevékeny-
ségük háttértámogatása.

Alapításának 130 éves jubileumát ez évben ünneplõ
fõiskolánk örömmel adott helyet a gyémánt közgyûlés-
nek, hiszen történelme során ezer szállal kapcsolódott
a Magyar Mérnökegylethez, illetve annak jogutód szer-
vezeteihez. A fõiskola ápolja a kiemelkedõ mûszaki

alkotók emlékét, karai nevében is Bánki Donát, Kandó
Kálmán, Rejtõ Sándor, Neumann János és Keleti Ká-
roly példáját állítja a ma hallgatósága elé.

A házigazda nevében Dr. Rudas Imre rektor videó
üzenetével köszöntötte a 60 éves egyesültet, majd Dr.
Gáti József kancellár mutatta be az intézményt. Elõ-
adásában kitért jubileumát ünneplõ fõiskola és az egye-
sület közös történelmi múltjára is. A fõiskola rektora – a
Szenátus egyetértésével – Pro Academia Polytechnica
kitüntetést adományozott a több évtizedes együttmûkö-
dés elismeréséül.

A tanácskozás a hazai K+F és gazdasági helyzet át-
tekintésével foglalkozott. Ennek során Takács János,

Gépipari Tudományos Egyesület jubileumi közgyûlése



az Elektrolux vezérigazgatója „A gazdasági helyzet egy
multinacionális nagyvállalat tükrében” címmel adott át-
tekintést. A mûszaki élet helyzetét érintõ programot kö-
vetõen a MTESZ elnöke, Dr. Gordos Géza köszöntötte
a jubiláló egyesületet, majd e történelmi idõszakba
adott betekintést Dr. Nagy Ferenc. A délelõtti program
kiemelt eseményét jelentette az egyesületi kitüntetések
átadása, melynek során négyen kaptak Bánki Donát
Díjat, 14 fõ részesült Egyesületi Érem kitüntetésben,
továbbá 7 mûszaki cikk szerzõi – köztük fõiskolánk ok-
tatói, Dr. Sipos Sándor – dr. Cselle Tibor – Csuka

Sándor a Gépgyártás 2008. évi 1-2. számában megje-
lent, Nanokompozit PDV-bevonatok kopásának széles-
körûen alkalmazható modellje címû dolgozatáért – ve-
hettek át Mûszaki Irodalmi Díjat.

A küldöttközgyûlés a mandátumvizsgálattal folytatta
munkáját. A délutáni program az elnöki, a fõtitkári,
majd az egyesületi bizottságok beszámolójával kezdõ-
dött, melyet a küldöttek vitája követett, s a határozatho-
zatal zárt.

Dr. Igaz Jenõ, a GTE technikai alelnök, ügyvezetõ
igazgató úr Dr. Rudas Imre rektornak írt levele:

„Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy köszöne-
tet mondjak mindazért az értékes segítségért, amit Te
és munkatársaid nyújtottatok a GTE XL. Küldöttközgyû-
lésének sikere érdekében. A Budapesti Mûszaki Fõis-
kola nem csak megtisztelõ elismerésben részesítette a
Gépipari Tudományos Egyesületet, hanem vezetõinek
és munkatársainak közremûködése, a fõiskola impo-
záns helyszíne, a kulturált környezet mind-mind hozzá-
járultak ahhoz, hogy a 60 esztendõs szervezet felejthe-
tetlen, emlékekben gazdag ünnepi közgyûléssel emlé-
kezhetett meg mûszaki nagyjaink örökségérõl és ké-
szülhetett fel jövõbeni feladatainak megoldására.”

Reha Ilona
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Új BMF csúcs az Shell Eco-marathon versenyen

Már második alkalommal vett részt a Budapesti Mûsza-
ki Fõiskola csapata a Shell Eco-marathon versenyen,
így a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar hallgatói már „rutinos” versenyzõknek számí-
tottak. A hallgatók azonosultak a fenntartható mobilitást
középpontba állító versennyel, mely lehetõséget adott a
jövõ mérnökeinek arra, hogy kikísérletezzék azokat a
technológiákat, amelyek választ jelenthetnek a közleke-
dés területén tapasztalt környezeti kihívásokra.

A 2009-es, immár 25. verseny is arra irányult, hogy a
résztvevõ csapatok olyan közlekedési eszközöket tervez-
zenek és építsenek, melyek a lehetõ legtávolabb tudnak
jutni a legkisebb mennyiségû üzemanyaggal, miközben
károsanyag-kibocsátásuk a lehetõ legalacsonyabb.

Idén hazánkat ismét két csapat képviselte: a gyõri
Széchenyi István Egyetem és a Budapesti Mûszaki
Fõiskola mérnökhallgatói neveztek. A gyõri csapat a
„Városi koncepciók” kategóriájában indult új napelemes
hajtású jármûvével, míg a fõiskola csapata a prototípus
kategóriában mérte össze tudását.

A két csapat április 28-án a Városligetben mutatta be
jármûvét. Ez alkalommal Erényi Balázs, a Shell Hungary
Zrt. Igazgatóságának elnöke kiemelte: „A Shell évtizedek
óta vesz részt a hatékony energiafelhasználást és a közle-
kedés fenntarthatóságát célzó oktatási programokban….
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BMF hallgató a Mitsubishi-Scholarship nemzetközi verseny gyõztese

A Mitsubishi Electric a nemzetközi versenyt Magyaror-
szágon, Lengyelországban, Csehországban és Szlová-
kiában rendezi meg, a versenyzõk országonként külön-
külön méretnek meg, és a helyezéseket is országonként
osztják ki. A magyarországi verseny fõ szervezõje a né-
vadó mellett a Magyar Elektrotechnikai Egyesület volt.

A verseny célja a Mitsubishi Electric automatizálási
berendezéseivel a gyakorlatban is kialakítható olyan új
és innovatív ötletek napvilágra hozása, amelyekkel a
következõ célok egyike valósítható meg:

– gyártási folyamat során megvalósítható fokozott
energia megtakarítás,

– a társadalom javát szolgáló alkalmazás kifejlesz-
tése,

– egy eredeti és újszerû alkalmazás kifejlesztése
egy Mitsubishi termékeket tartalmazó képzeletbe-
li „eszköztár” segítségével.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika
Intézetének harmadéves hallgatója, Boros Tamás „A
társadalom javát szolgáló alkalmazás kifejlesztése” cí-
mû témakörének mottója Szent-Györgyi Alberttõl szár-
mazik: „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, ho-

gyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyun-
kat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson
szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni.”

A nyertes dolgozat témája egy olyan összetett okta-
tási modell, melynek segítségével növelni lehet a villa-
mosmérnök képzés színvonalát, s ily módon képzettebb
mérnökök kerülnek ki a gazdaságba. A modell segítsé-

Az a tény, hogy immár 25. alkalommal rendezzük meg
Shell Eco-marathont több ezer diák és tanár részvételével,
jól bizonyítja kezdeményezésünk létjogosultságát.”

Körtvélyesi Géza fõiskolai docens, felkészítõ tanár
a bemutatón így fogalmazott: „A Shell Eco-marathon
programban való részvétel nem csak azt jelenti, hogy
hallgatóink összemérhetik tudásukat, felkészültségüket
a világ más tájáról érkezõkkel. A több hónapon át tartó
munka jó alkalom az elméleti tudás és a gyakorlat ötvö-
zésére. Ez az, amit egy mûszaki felsõoktatási intéz-
mény egyedül nem tud diákjainak megadni.”

Hét új rekord született az üzemanyag-takarékossági
diákversenyen, melyet elõször rendeztek Franciaorszá-

gon kívül a németországi Eurospeedway-en. Lau-
sitzban a legjobb prototípus megdöntötte a belsõégésû
motorok kategóriarekordját. A városi koncepció kategó-
riáját is rekorddal nyerte meg egy norvég egyetem hi-
drogénhajtású autója, mely 1246 km-t tudna menni egy
liter benzin energiájával a fogyasztás alapján.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Inté-
zet lelkes oktatói – Körtvélyesi Géza és Laky Zoltán –
vezetésével, Dr. Horváth Sándor intézetigazgató koor-
dinálása mellett a hallgatók szép sikert értek el. A 89-es
rajtszámú versenyautót Vörös Vivien „veterán pilóta”
(az elmúlt évi versenyen is részt vett) vezetette, a csa-
pat tagjai: Sági Viktor, Siklósi Zsolt, Tomori Csaba,
Õszi Arnold, Batta Gábor Levente, Pintér Róbert,
Frank Péter, Gajer Tamás, Friedmann Gábor, Bujdo-
só Milán, Zsolnai Viktória, Kádas Levente.

A prototípus kategóriában 232 autó nevezett, ezek
több mint fele a szigorú biztonsági próbán nem felelt
meg, illetve nem tudott értékelhetõ kört futni. A fõiskola
e kategóriában induló jármûve egy liter benzin energiá-
jával több mint 100 km-rel ment többet a tavalyi ered-
ményénél, 282 km-t ért el, ezzel kategóriájukban a 67.,
a prototípusok abszolút értékelésében a 78. helyezést
érték el. Gratulálunk a sikerhez!

Dr. Horváth Sándor



gével a hallgatók elsajátíthatják az iparban gyakran
használt technológiák beüzemelését, valamint alkalma-
zását. Ilyen alkalmazás például a modellben található
Mitsubishi RV-1A típusú robotkar vezérlõjének felprog-
ramozása, melynél nem csak a robotkar mozgására kell
ügyelni, hanem figyelembe kell venni a különbözõ érzé-
kelõk és beavatkozók szerepét is. 

Boros Tamás ötletet, segítséget szakmai konzulen-
sétõl, Lamár Krisztián adjunktustól kapott, a felhasznált
mûszaki eszközök beszerzésénél pedig az Axicont Kft.

Ügyvezetõje, Szõke Géza úr és az EGZE-2000 Gépépí-
tõ Kft. ügyvezetõje, Szalontai Gábor úr nyújtottak segít-
séget.

A verseny nyertese, Boros Tamás 2000 eurós tanul-
mányi ösztöndíjban részesült, a fõiskola pedig egy fel-
sõkategóriás Mitsubishi Electric LCD projektort kapott
ajándékba. A versenyre benevezett Magyarországon
tanuló hallgatók mindegyike egy éves ingyenes Magyar
Elektrotechnikai Egyesületi tagságot kapott jutalmul.

Dudás Ferencné
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Nemzetközi és tudományos élet hírei

Négyéves a Symantec Biztonságtechnikai
Központ 

A Symantec és a fõiskola Neumann János Informati-
kai Kara közötti együttmûködés értelmében a Syman-
tec továbbra is speciális célhardver eszközökkel és fo-
lyamatosan frissített szoftveralkalmazásokkal támogatja
a BMF-NIK-en négy éve létesített referencialabor, a
Symantec Biztonságtechnikai Kompetencia Központ
mûködtetését. 

A Symantec Egyetemi Kutatói Programját azzal a
céllal hozta létre, hogy ellássa és koordinálja a Syman-
tec részvételét az olyan egyetemek és fõiskolák oktatá-
sában és kutatásaiban, ahol komoly hangsúlyt fektetnek
az Internet-biztonság tanulmányozására. Mindemellett
a Symantec figyelemmel kíséri a felsõoktatásban folyó
kutatásokat és az oktatási intézmény rendelkezésére
bocsát minden olyan eszközt és adatot, amelyek az ipar-
ág szempontjából fontosak és segítenek abban, hogy
az Internet-biztonsággal kapcsolatos témákat a kutatá-
sok fókuszában tartsák. 

A Neumann János Informatikai Kar elõkelõ helyet
foglal el a hazai felsõoktatásban, amelyet többek között
a magas felvételi létszám melletti igen magas pontszá-
mok, vagy az Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciákon (OTDK) elért kimagasló hallgatói eredmények
fémjeleznek. A Mérnök informatikus (mûszaki informati-
ka) képzés területén publikált országos rangsorokban a
kar rendre az elsõ helyek egyikén szerepel.

„Az IT-szakembereknek egyre rövidebb idõ alatt kell
csökkenõ büdzsébõl mind bonyolultabb problémákat
megoldaniuk. A Symantec Biztonságtechnikai Kompe-
tencia Központ az elmúlt négy sikeres év során hozzá-

járult ahhoz, hogy a hallgatók aktuális, naprakész és
piacképes tudással hagyhassák el az iskolapadot. Mivel
az együttmûködés mindkét fél számára elõnyökkel jár
és sikeres, továbbra is segítünk abban, hogy a pálya-
kezdõ szakemberek ismerjék a friss rendszerbiztonsági
megoldásokat. Az oktatási intézmények támogatásán
kívül ezt szolgálja Felhasználói Tudatosság progra-
munk is” – nyilatkozta Kevin Isaac, a Symantec Emer-
ging régió (Afrika, Közel-kelet, Dél-Kelet Európa, Ma-
gyarországot és Romániát is beleértve, illetve Oroszor-
szág) igazgatója.

Az alkalmazott eszközök és szoftveralkalmazások a
következõ biztonsági területekre terjednek ki: behatolás-
védelem, sérülékenységek kezelése, korai figyelmeztetõ
megoldások, biztonságkezelés, védelem a vírusok, a ké-
retlen üzenetek és a nem kívánatos tartalmak ellen.

Dr. Horváth László, a Neumann János Informatikai
Kar kutatási dékánhelyettese hozzátette: „A Symantec
világszínvonalú, folyamatosan megújított eszközöket és
szoftvereket biztosított a laborban eddig is, és teszi ezt a
megállapodás szerint az elkövetkezõ években is. Nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy az informatikai biztonsági
szakirány teljesítse a kiemelt céljait: a biztonságos rend-
szerek elméleti alapjainak oktatását és korszerû eszkö-
zökön történõ gyakorlati ismeretek nyújtását.” 

A tartalmi segítség keretében a Symantec a karon a
jövõben is szervez eszköz- és szoftverbemutatókat, fo-
lyamatos mûszaki konzultációt nyújt és hozzájárul az
oktatók biztonságtechnikai továbbképzéséhez is.

A Symantec Biztonságtechnikai Kompetencia Köz-
pont világviszonylatban is a legkorszerûbb eszközök
felhasználásával teszi lehetõvé a hallgatók számára az
elméleti ismeretek átadásán túl a gyakorlati know-how
elsajátítását az informatikai infrastruktúra biztonságá-
nak megteremtéséhez.

Póserné Oláh Valéria



Szép sikerek az Országos Tudományos 
Diákkonferencián

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2009 tava-
szán 16 szekcióban rendezte meg a XXIX. Országos
Tudományos Diákköri Konferenciát, melyen több mint
négyezer hallgató mutatta be kutatásainak eredményét
11 felsõfokú intézményben, az ország 9 városában. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a
Magyar Tudományos Akadémia fõvédnökségével lezaj-
lott országos konferenciasorozaton a fõiskoláról legtöb-
ben a Mûszaki Tudományi Szekcióban vettek részt,
melyet a Miskolci Egyetem szervezett 2009. április 14-
16. között. Közel 300 dolgozattal nevezetek a hallgató-
ink, végül 282 hangzott el 367 szerzõ elõadásában. A
fõiskola oktatói igen szép számban segítették a külön-
bözõ zsûrik munkáját elnökökkel és tagokkal. Hat tago-
zat zsûrijének munkáját fõiskolánk oktatói – Dr. Réger
Mihály, Dr. Novothny Ferenc, Dr. Patkó István, Dr.
Schuster György – is segítették. 

A bizottságok munkájában is közremûködtek kollé-
gáink, így Dr. Galántai Aurél, Vámossy Zoltán, Dr. Nagy
Lóránt, Dr. Temesvári Zsolt, Szabó József Zoltán, Dr.
Halabuk József, Sándor Tamás.

Hallgatóink kiemelkedõ teljesítményt értek el, melyet
igazol az elsõ helyezést elért hallgatók száma:

Léczfalvy Ádám, Stojcsics Dániel: Katasztófavédelmi
és kárelhárítási célú pilótanélküli robotrepülõgép rend-
szer (konzulens: Dr. Molnár András, NIK),

Mavridisz Vaszilisz, Somlyai  László, Gál Béla: Lé-
zerszkennerrel támogatott körbelátó rendszer önjáró ro-
boton (konzulens: Vámossy Zoltán, NIK, Sándor Ta-
más, KVK).

Második helyezést kapott:
Keresztényi Zoltán, Dudás Róbert, Pesti Csilla, Er-

dudac Dániel: Tudásfejlesztõ QuizGear (konzulens:
Borbély Endre, KVK),

Ványi Gábor: Gépház távfelügyeletének megvalósí-
tása PLC-vel (konzulens: Neszveda József, KVK).

Harmadikok lettek az igen erõs versenyben:
Kun Attila József: Közúti forgalomfigyelõ rendszer

(konzulens: Vámossy Zoltán, NIK),
Balogh Róbert, Varga Brigitta, Kánnai István: ITES

forgalomfigyelõ rendszer  (konzulens: Vámossy Zoltán,
NIK).

Különdíjban részesültek:
Boros Tamás: Robot munkacella modell kamerás

alakfelismerõvel (konzulens: Lamár Krisztián, KVK),
Milotai Zsolt: Fuzzy mikroprocesszor tervezése (kon-

zulens: Sándor Tamás, KVK).
Az Informatika Tudományi Szekcióban hat zsûri

elõtt mutatták be a hallgatók munkáikat. Az õszi kari
TDK rendezvényen megjelenõ kiemelkedõ színvonalú

dolgozatok és a szorgos gyakorlások után különösen
nagy várakozással tekintettünk az idei országos ver-
seny elé. Nagy Attila korábban már nemzetközi tudo-
mányos konferencián is publikált.

Elsõ helyezést értek el:
Nagy Attila: Videoszekvencia felbontásának és mi-

nõségének javítása super-resolution technika alkalma-
zásával (konzulens: Vámossy Zoltán, NIK), 

Kocsi Zsolt: Strukturált fény és de Bruijn szekvenci-
ák az autonóm robot navigációban (konzulens: Dr. Mol-
nár András, Dr. Kutor László, NIK).

Harmadik lett
Nézics András, Takács Gábor: Intelligens hûtõszek-

rény (konzulens: Dr. Seebauer Márta, ROIK).
Különdíjat kapott:
Nagy Gabriella, Vésõ Tamás: Információs és tájéko-

zódási rendszer mobiltelefonra, (konzulens: Ladányi
Zoltán, Dr. Kutor László, NIK),

Ács Sándor „Sérülékenység vizsgálat grid rendsze-
rekben (konzulens: Kozlovszky Miklós, Balaton Zoltán),

Cseri Orsolya Eszter, Kerti Ágnes „3DPLUSZ, 3D re-
konstrukciós rendszer” (konzulens: Vámossy Zoltán,
NIK).

Hallgatóink kiemelkedõ eredményei alapján az
összesített sorrendben az elsõ helyek számát tekintve a
BMF NIK-et csak a BME és a STTE elõzte meg.

A Közgazdaságtudományi Szekciót a Debreceni
Egyetem rendezte, 300-nál több beérkezett pályamun-
ka szakértõi bírálatát megszervezve, 35 tagozatban bo-
nyolította le a konferenciát. A Keleti Károly Gazdasági
Karának hallgatói a 2007. és a 2008. évi intézményi
TDK eredményei alapján 6 pályamunkával vettek részt
az OTDK-n. Az oktatók közül két kolléga a zsûri tagja-
ként vett részt a konferencián: Dr. Kóczy László, Dr. Mi-
chelberger Pál.

Második helyezést ért el:
Rónyai Balázs: Az európai energiapolitika dilemmái

(Konzulens: Borbás László).
Különdíjban részesült:
Varga Viktor: Szakkollégiumok tegnap és ma... No,

de holnap?! (Konzulens: Dr. Kadocsa György).
Az eredményeink alapján büszkék lehetünk hallgató-

inkra, akik a konferencián bemutatott munkájukkal is
öregbítették a Budapesti Mûszaki Fõiskola jó hírnevét.
Külön ki kell emelni a karok közötti jó munkakapcsola-
tot, melynek eredményeként a Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Kar és a Neumann János Informatikai Kar hall-
gatói közös Tudományos Diákköri csoportot alakítottak.

Az igen értékes helyezések és különdíjak egyértelmû-
en jelzik, hogy célszerû a hallgatók minél korábbi bevo-
nása kutatásokba. Az ambiciózus diákok élnek a projekt
fejlesztések során szerezhetõ mélyebb ismeretekkel, a
helyi szervezésû mini konferenciákon olyan elõadói ta-
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pasztalatokat szereznek, amelyek társaikhoz képest
elõnyt jelenthetnek. A kari TDK versenyek során magas-
ra helyezett mérce pedig megalapozza a szélesebb körû
versenyeken a sikerek reményében történõ indulást.

Ezúton is szeretnénk gratulálni hallgatóinknak az
eredményeikhez. Reméljük, sokan érzik úgy, hogy a

több száz órás befektetett munka megtérült, a megszer-
zett tudás mellett dicsõségben is részesülhettek. Kö-
szönet illeti a konzulens- és oktatótársaimat a segítsé-
gért, támogatásért és azért a munkáért, amivel megala-
pozták hallgatóink elõrehaladását!

Borbély Endre
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Párizsi bronzérem a BMF hallgatójának

Rédli András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola hallgatója –
a márciusi heidenheimi férfi párbajtõr világkupán elért
aranyérme után – bronzérmet szerzett május 10-én a fér-
fi párbajtõrözõk párizsi világversenyén, a Monal Kupán.

A negyeddöntõben András
a német Jörg Fiedlert verte
meg 13–12-re, majd a korábbi
heidenheimi világkupán felálló
helyzet állt elõ: ismét honfitár-
sával, Boczkó Gáborral kellett
megküzdenie a fináléba jutás-
ért. Boczkó 15–5-re nyert, így
András a dobogó harmadik fo-
kára állhatott a francia Ulrich
Robeiri mellett.

A párizsi Monal Kupán
elért bronzérem igen nagy

eredmény, hiszen 169 induló közül nyerte el a harmadik
helyezést, így Európa második legrangosabb versenyén
sikerült ismét dobogóra állnia.

András május végétõl kétféle megmérettetésre is ké-
szül: júliusban a plovdivi Európa bajnokságon indul,
szeptemberben pedig az antalyai világbajnokságon izgul-
hatunk érte, közben két államvizsgát is kell teljesítenie a
BMF Keleti Károly Gazdasági Karán, valamint a Bánki
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán.

Dr. Gáti József

Hegesztési verseny

2009. április 23-án a BME Kármán Tódor Kollégiuma és
az Anyagtudomány és Technológia Tanszéke égisze
alatt mûködõ Hegesztés Szakosztály patronáló tanárai
idén is megrendezték a hagyományos Hegesztési Ver-
senyt 14 háromfõs csapat részvételével. 

A BMF Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Karának Hegesztõ Köre két csapatot delegált.
A versenyzõkre számos, – esetenként humorral is fû-
szerezett – feladat várt forgószínpad-szerûen, oktatók,
illetve technikai személy irányításával. 

Az anyagtudományi, hegesztéstechnológiai és mér-
nöki fizikai tárgykörû elméleti ismeretek mellett szükség
volt gyakorlati érzékre is, ugyanis a résztvevõknek ív-,
láng- és ellenállás-hegesztési, kovácsolási, sõt robotirá-
nyítási feladatot is teljesíteni kellett. 

A Bánki Kart Bagyinszki Gyula fõiskolai tanár képvisel-
te, aki az egyik megoldandó feladatként szakmai kereszt-
rejtvényt készített. Kovács Gábor szakoktató, mint „tréner”
kísérte el a versenyzõket. A fõiskola csapatai a 7. és a 8.
helyezést megszerezve a középmezõnyben végeztek. Tel-
jesítményük dicséretes, mivel elsõ alkalommal vettek részt
ilyen megmérettetésen és egyetemi szakirányos hallgatói-
val kellett felvenniük a versenyt. Támogató cégek promóci-
ós tárgyai révén minden csapat ajándékban részesült. Az
elsõ és a második helyezettek a komoly értéket képviselõ
„Hegesztés és rokon technológiák kézikönyv”-et, illetve a
„Hegesztési zsebkönyv”-et vehették át fõdíjként.

Dr. Bagyinszki Gyula

PLC verseny – A Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kar Automatika 
Intézetének hallgatói a nyertesek

A PLC (Programmable Logic Controller, programozható
logikai vezérlõ) verseny országos irányítástechnikai pro-
gramozó vetélkedõ, amely idén áprilisban 15. alkalom-
mal került megrendezésre.

A verseny fõ szervezõje a FIOM, azaz a Fõiskolai Irá-
nyítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület. A hely-
színt, lebonyolítást maguk a résztvevõ intézmények biz-
tosítják hallgatóik számára, a „Kandó” eddig kétszer,
1999-ben még mint önálló fõiskola, 2008-ban pedig mint
a BMF Kandó Kara volt házigazda. Fõiskolánk több csa-
pattal képviseltette magát, az idei versenyen a Bánki Kar
Mechatronikai és Autótechnikai Intézete, a Kandó Kar
Automatika Intézete, valamint Mûszertechnikai és Auto-
matizálási Intézete, továbbá a Rejtõ Kar Környezetmér-
nöki Intézetének hallgatói vettek részt.

A verseny háromnapos, az elsõ nap elméleti felada-
tokat kaptak a hallgatók. A második nap szimulációval
megvalósított ipari alkalmazást, szállítószalag jellegû le-
válogatást, sorrendi irányítástechnikai feladatokat kellett

Hírek röviden
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a hallgatóknak megoldani. A harmadik napon a PLC-k
speciális szolgáltatásában kellett jártasságot mutatni a
résztvevõknek (aritmetikai és adatkezelési funkciók,
multiplex üzemû információmegjelenítés).

Külön érdekessége a versenynek, hogy a technoló-
giát csak reggel ismerik meg a hallgatók, 4 órájuk van
arra, hogy mûködõre írják a programot. A versenyzõk
„vakon” dolgoznak, eltekintve a 4 órán belüli kétszer 5
perc tesztidõtõl, amikor hozzáférhetnek a technológiá-
hoz. A versenyen használt szoftver és hardver eszközö-
ket a résztvevõ intézmények maguk hozzák.

A 2009. évi versenyt a Debreceni Egyetem Mûszaki
Kara rendezte, 17 csapat vett részt, kilenc különbözõ fel-
sõoktatási intézménybõl. A 17 résztvevõ csapat versenyén
a BMF hallgatói kiváló eredménnyel szerepeltek. Elsõ he-
lyezést ért el a KVK Automatika Intézet „Óbudai Thevenin”
elnevezésû csapata, tagjai: Bodócs Péter, Boros Tamás
(egyben egy másik verseny, a Mithubishi Scholarship
nyertese is) és Honffy Dániel. Az Automatika Intézet hall-
gatói szerezték meg a harmadik helyezést is. Külön ki-
emeljük, hogy az „Óbudai Norton” elnevezésû kétfõs csa-
pat tagjaként Besenyei Csaba és Tasi Róbert a háromfõs
csapatok versenyében tudott becsülettel helytállni. 

A két csapatot Lamár Krisztián adjunktus és Zalotay
Péter nyugalmazott docens készítette fel. Fentieken túl a
fõiskola hallgatói a 6., 9., 14. és 15. helyeket szerezték
meg. A nyertesek egyéni pénzjutalmakat kaptak, az õket
felkészítõ intézetek pedig a versenyt szponzoráló cégektõl
tárgyjutalmakat, például PLC-ket, számítógépet. Gratulá-
lunk a versenyzõknek és az õket felkészítõ oktatóknak.

Dudás Ferencné

Kandós gyõzelem a DESIGN CHALLENGE
2009 Nemzetközi Robotépítõ Versenyen

Idén harmadik alkalommal vettek részt a Budapesti Mûsza-
ki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának diákjai
fõiskolánk egyik legrégibb partnerénél, a németországi Wil-
helmshaveni Mûszaki Fõiskolán 2009. május 5-én megren-
dezésre került nemzetközi robotépítõ versenyen. 

A verseny lényege, hogy minden csapatnak ugyana-
zon alkatrészekbõl kell felépíteni egy olyan mobil robo-
tot – az idei évben egy földi mobil jármûvet – mely egy
elõre megadott tesztpályán képes feladatokat végrehaj-

tani. A robot felépítésére a szabályok alapján min-
dössze két hét állt rendelkezésre, így nem csak az al-
katrészekkel, de az idõvel is takarékoskodni kellett.

Az idei verseny mottója: „Harc a fémért”. A robotoknak
három aknában elhelyezett, forgáccsal borított vasdarabot
kellett kibányászni, majd egy elõre definiált helyre szállítani.
Második feladatként vasrudakat kellet adott pozíciókba he-
lyezni. Problémát jelentett a mozgatott tárgyak viszonylag
nagy súlya, valamint a bonyolult terepviszonyok. Csapatunk
idén is megbízható, robosztus jármûvet alkotott, mely kön-
nyen vette az akadályokat, így egymás után a második év-
ben is sikerült gyõzelmet aratni. A mechanikai kialakításon
kívül hatalmas elõnyt jelentett a fedélzeten elhelyezett intelli-
gens mikrokontroller alapú vezérlõrendszer, mely a robotot
lényegesen jobb manõverezõ tulajdonságokkal látta el, mint
versenytársait. Természetesen a gyõzelem eléréséhez
szükség volt egy jó pilótára is. Maróti Zsolt, a Mûszertechni-
kai és Automatizálási intézet végzõs hallgatója idén is na-
gyot alkotott és kihozta a lánctalpas robotból a maximumot.
A Kandó robotépítõ csapat tagjai: Maróti Zsolt, Winkler Pé-
ter, Nyúzó Tamás. A vezetõ tanár Kucsera Péter volt. 

Kucsera Péter
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A BMF Hírlevél 2009. évi számainak mellékletei áttekintést adnak az 1879-ben alapított elsõ jogelõd, a
Magyar Királyi Állami Közép Ipartanoda alapítása óta eltelt 130 év intézményi eseményeirõl.

Bánki Donátot 1914 és 1916 között a Budapesti Mûsza-
ki Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja volt, ez
jelentõs változást hozott az egyetemi pályáján. Széles-
körû szakmai tevékenysége mellett szívügyének tekin-
tette az egyetemen tanuló ifjúság helyzetének javítását,
jelentõs diákjóléti tevékenységet fejtett ki.

1916-ban jelent meg legismertebb mûve „Ener-
giaátalakulások folyadékokban” címmel. Ezt a
könyvet a Magyar Mérnök és Építész Egylet Cserhá-
ti–pályadíjjal tüntette ki. Egy évvel késõbb a legna-
gyobb egyesületi kitüntetéssel, aranyéremmel jutal-
mazta: „Ez a munka nemcsak a relatív legjobb a le-
folyt naptári évben megjelent technikai munkák kö-
zött, hanem igazi abszolút beccsel bíró, nagy tudo-
mányos értékû mû, amely bármely, még a technika
legmagasabb fokán álló nemzet technikai irodalmá-
nak is díszére válnék.”

Bánki Donát 1917-ben ismertette új találmányát, – a
német nyelven írt „Neue Wasserturbine” címû tanul-
mányában – a kettõsátömlésû vízturbinát. A parciális
határturbina elsõsorban alacsonyesésû vizek energiájá-
nak hasznosítására szolgált. A kis vízerõk hasznosítá-
sára alkalmas, a malmok vízikerekének helyettesítésére
szolgáló turbinából 1928-ig 853 berendezést gyártottak
és helyeztek üzembe. 1918-ban a dunai Vaskapu erõ-
mû megépítésének tervével jelentkezett. 1920-ban
megjelent nyomtatásban az „Energiaátalakulások folya-
dékokban” címû könyvének második kiadása. 

Bánki Donát
1922. augusztus 1-
én halt meg Buda-
pesten. Halála után,
1927-ben az Akadé-
mia a Bánki-turbiná-
ról szóló dolgozatát
a „Nagy jutalommal”
díjazta. Az MTA „Je-
lentés az 1927. évi
Nagyjutalomról és a
Marczibányi-mellék-
jutalomról” doku-
mentum kiemeli: „Az

1918-tól 1926-ig terjedõ idõszak magyar nyel-
vû matematikai és tudományos technikai mû-
vei közül kétségtelenül Akadémiánk 1922-ben
oly korán elköltözött tagjának, Bánki Donát
mûegyetemi tanárnak, a világhírû gépészmér-
nöknek Új vízturbina címû tudományos tech-
nikai értekezése, melyben új vízturbináját is-
merteti, viszi el a pálmát. Szerkezetében a víz-
sugár a járó kereken áthaladva kétszer szeli
át a lapátkoszorút. Az elsõ átszelésnél ener-
giájának kétharmadát, a másodiknál egyhar-
madát adja át.”

Bánki aktív részese volt a nemzetközi tudo-
mányos közéletnek. Közel 150 publikációjának
harmada németül, franciául és angolul jelent
meg, zömmel a kora vezetõ mûszaki tudomá-
nyos folyóiratában, a VDI-Zeitschrift-ben. Kap-

In Memoriam Bánki Donát II.
150 éve született Bánki Donát
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csolatot épített a legjelentõsebb külföldi kutatókkal –
(Prandtl, Stodola, Diesel stb.). 

Sasvári Géza Bánki Donátról az MMÉE Közlöny
1922. 32-33. számában írt nekrológja kiemeli: „Bánki
Donát a legnagyobbak közül való volt: a Siemensek, a
Carnot-k, a Poncelet-k, a Grashof-ok fajtájából. Nevét
ismerik és tisztelettel említik az összes mûvelt nemze-
tek gépészmérnökei. A Zeitschrift des Vereins deuts-
cher Ingenieure, a Zeitschrift für das gesammte Turbi-
nenwesen, az Engineering, a Le Genie Civil, a Revue
Industrielle stb. hasábjain megjelent száznál jóval több
tudományos dolgozata közül akárhány van olyan, mely
korszakos jelentõségû a géptechnika egy-egy ágában,
s az utóbbi évek mûszaki irodalmában alig találkozik oly
szakba vágó külföldi munka, mely Bánki kutatásainak
eredményeit fel nem említené és fel nem használná.
Ezt a világhírt csupán a tiszta tudomány eszközeivel
vívta ki.”

Bánki munkásságát itthon és külföldön
egyaránt nagyra értékelték. Emlékezetére
a Gépipari Tudományos Egyesület, a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem Emlékérmet,
valamint a Bánki Donát Mûszaki Fõisko-
la, s annak jogutódja, a Budapesti Mû-
szaki Fõiskola Bánki Donát Gépészmér-
nöki Kara Emlékplakettet alapított. Nevét
viseli még több mûszaki középiskola, a fõ-
városban egy park és egy utca is. Alkotásai kö-
zül a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum mel-
lett a müncheni Deutsches Museum-ban három jelen-
tõs munkája – a Mechwart-eke, a Bánki-motor és a
Bánki-turbina – megtalálható. Bánki mellszobra találha-

tó a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen. 

Schimanek Emil ”Bánki Donát tudomá-
nyos munkássága és alkotásai” címû köny-
vének bevezetésében eképp tárta az olvasó
elé Bánki karakterét: „Jellemeznem kellene
Bánkit, a tudóst, a zseniális gépkonstruktõrt, a
kitûnõ tanárt, a kiváló szakírót, a mintaszerû
kollégát és last but not least: a nemes lelkû em-
bert, az õszinteségnek és igazságosságnak ezt
a melegszívû apostolát, akit követendõ példa-
ként állíthatunk arra a piedesztálra, amelyen
csak az ország legjobbjainak van helye.”

Szakmai és emberi kiválóságának elismeré-
seképpen nevét 1954. december 19-én, az intéz-
mény fennállásának 75. évfordulóján ünnepség

keretében vette fel a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola.
Névválasztással, s mellszobrának az aulában való elhelye-
zésével az intézmény
azonosul azokkal az
elvekkel, amelyet Bánki
Donát életvitelével, mun-
kásságával és elért ered-
ményeivel igazolt. 

Bánki Donátra emlé-
kezve a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, a
Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem, a Budapesti
Mûszaki Fõiskola, a
Gépipari Tudományos
Egyesület, a Magyar

Mérnökakadé-
mia, Bakonybánk Önkormányzata Emlékbi-

zottságot hoztak létre, amely szervezi és
koordinálja a jubileumi eseménysorozatot.
A Bánki Donát Hónap a Mûszaki Értel-
miség Napján, 2009. május 1-jén szom-
baton kezdõdött, s június 6-án, Bánki
születésnapján, Bakonybánkon záródik.

A programsorozat keretében emlékkiállítás
volt az Országházban, a fõiskola Bécsi úti

aulájában, mellszobor avatás Bakonybánkon
és a fõiskolán, konferenciák a gépészmérnök képzést

folytató felsõoktatási intézményekben, s kiadásra kerül a
Gép folyóirat Bánki Donát Emlékszáma.

Dr. Gáti József - Dr. Horváth Sándor

Az intézmény történetét, s a hazai oktatásban betöltött szerepét „130 év az iparoktatás szolgálatában"
emlékkiállítás mutatja be a Bécsi úti aulában, melynek ünnepélyes megnyitására 

2009. szeptember 1-jén kerül sor.
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