
Tanévnyitó 2010
Az egyetem Szenátusa Kibõvített Ünnepi Tanévnyitó
Ülése 2010. augusztus 30-án került megrendezésre a
Mûvészetek Palotája Bartók Béla Hangversenytermé-
ben. A megnyitót a felsõoktatás irányítói mellett számos
hazai és külföldi társintézmény vezetõje, a tudományos
élet képviselõje megtisztelte jelenlétével.

Megtisztelte a Szenátus Ünnepi Ülését az elnökség-
ben helyet foglaló Peter Weiss, a Szlovák Köztársaság
magyarországi nagykövete, Sándorné Dr. Kriszt Éva,
a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Budapesti Gaz-
dasági Fõiskola rektora, Bús Balázs országgyûlési kép-
viselõ, Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer pol-
gármestere, Körösparti Péter, a Hallgatói Önkormány-
zatok Országos Konferenciájának elnöke, Dr. Czitán
Gábor, a TÜV Rheiland InterCert Kft. vezérigazgatója,
az egyetem Gazdasági Tanácsának elnöke, Dr. Tret-
hon Ferenc, a Manager Képzés Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke és Estók Szabolcs, az Egyetemi Hallga-
tói Önkormányzat elnöke.

A tanévnyitó ünnepségen jelen voltak a hazai és kül-
földi társ felsõoktatási intézmények, akadémiai kutatóhe-
lyek képviselõi, így Dr. Zárda Sarolta, a Gábor Dénes
Fõiskola rektora, Dr. György István, a Budapesti Corvi-
nus Egyetem rektorhelyettese, Dr. Széll Ágoston, a
Semmelweis Egyetem rektorhelyettese, Dr. Kadocsa
László, a Dunaújvárosi Fõiskola rektorhelyettese, Dr.
Borsodi Csaba, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
rektorhelyettese, Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem rektorhelyettese, Dr. Czap László, a

Miskolci Egyetem dékánhelyettese, Dr. Szalay Tibor, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese, Dr. Michelberger
Pál akadémikus, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem professor emeritusa, az Óbudai Egyetem
Doktori Tanácsának tagja, Dr. Krómer István, a Villamos-
energetikai Kutató Intézet vezérigazgatója, az Óbudai
Egyetem Doktori Tanácsának tagja, Bokros Zsigmond,
a Gyermely Rt. elnök-igazgatója, Dr. Tóth János, a Se-
lye János Egyetem rektora, Dr. Ungvári László, a Wilda-
ui Mûszaki Fõiskola rektora, az Óbudai Egyetem hono-
rary professzora, Dr. Peter Jörg, a Wildaui Mûszaki Fõ-
iskola rektorhelyettese, Dr. Liberios Vokorokos, a Kas-
sai Mûszaki Egyetem dékánja, az Óbudai Egyetem hono-
rary professzora, Dr. Ladislav Madarász, a Kassai Mû-
szaki Egyetem professzora, az Óbudai Egyetem hono-
rary professzora, Vladimir Bales, az Aradi Aurel Vaicu
Egyetem professzora, Iveta Zámeèníková, a Kassai Mû-
szaki Egyetem professzora, Dr. Bejczy Antal, a NASA
Ûrkutatási Laboratórium korábbi vezetõje, az Óbudai
Egyetem Díszpolgára, Dr. Preitl István, a Temesvári
Mûszaki Egyetem professzora, az Óbudai Egyetem ho-
norary professzora, Dr. Valentina Balas, az Aradi Aurel
Vaicu Egyetem professzora, Dr. Claudiu Pozna, a Bras-
sói Transilvania Egyetem professzora, Dr. Takács Már-
ta, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ
Kar dékánhelyettese, Dr. Fürstner István, a Szabadkai
Mûszaki Szakfõiskola fõigazgatója, Dr. Mester Gyula,
Dr. Nyers József és Dr. Pletl Szilveszter, a Szabadkai
Mûszaki Szakfõiskola tanárai.

Az ünnepi köszöntõt Dr. Rudas Imre rektor tartotta,
aki a megjelentek üdvözölését követõen a következõket
mondta:

„2003-ban a fõiskola új rektoraként volt egy álmom.
Egy álmom, amelyet a 2003. évi tanévnyitón, még csak
körülírva így fogalmaztam meg:

a Budapesti Mûszaki Fõiskola 
• a három alapító intézmény hagyományait meg-

õrizve,
• az integráció elsõ három és fél évének eredmé-

nyeit megerõsítve,
• a belsõ és különösen a külsõ kihívások által meg-

újulva
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a képzési profilba tartozó tudományokban ha-
zánk, illetve a közép-kelet-európai térség egyik ve-
zetõ fõiskolája legyen.

Az álmom folytatódott, jelentését számomra leginkább
Delia Steinberg Guzmán, argentin származású spanyol
író és filozófus gondolata fejezi ki. „Álmodni azt jelenti,
hogy mindig elégedetlenek vagyunk” ... Ez annak az em-
bernek az elégedetlensége, aki egy jobb világot keres, és
nem elégszik meg azzal, amit már elért. Ez annak az em-
bernek az egészséges becsvágya, aki a jövõben a fejlõ-
dés lehetõségét látja, és szeretne benne aktívan közre-
mûködni. Ez a többre és jobbra törekvés, önmagunkért
és másokért, a máért és a holnapért. saját szavaimmal
folytatva, intézményünkért, hallgatóinkért.

Az álmom pedig a 2004-ben kidolgozott új fõiskolai stra-
tégia elfogadásával, amelyben elõször fogalmaztam meg
az egyetemmé válás gondolatát, már közös álommá vált.
Találó Hundertwasser, osztrák építész, festõ és filozófus
gondolata: „Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom.
Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.”

És mi elkezdtük az új valóság megteremtését, ál-
munk megvalósítását. Sokan, sokat tettünk azért, hogy
az elmúlt évi tanévnyitó ünnepségünkön beszédemben
a következõt mondhattam: Ünnepélyesen bejelentem,
hogy fõiskolánk teljesítette az egyetemmé válás utolsó
feltételét is. Az ezt követõ taps számomra örök emléke-
zetû, életem egyik legszebb pillanata volt. Ezért érde-
mes volt álmodni és tenni.

Rudas Imre a megjelent kollégákhoz fordulva így
folytatta: „Tíz évvel az integráció és hat évvel a közös
akarat kinyilvánítás után az álom valósággá vált. Ez év
januárjában az egyetemmé válás alkalmából rendezett
kibõvített ünnepi szenátus ülésén már a következõket
mondhattam:

…az Országgyûlés 2009. november 23-án elfogadta a
felsõoktatásról szóló 2005. évi törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatot, amelyet a Magyar Köztársaság elnöke
2009. december 11-én kézjegyével ellátott. A 2010. január
1-jével hatályos érintett szövegrész: „Az Ftv. 1. számú

mellékletében az „Állami egyetemek” alcím az „Óbudai
Egyetem, Budapest” ….szövegrésszel egészül ki.”

A szónok az Ünnepi Szenátusi ülésen megjelent el-
sõéves hallgatókhoz fordulva jelezte: „Álmaik Önöknek
is voltak és ezekben nem kis szerep jutott a továbbta-
nulásnak. Álmodozni szép dolog, de Önök ennél sokkal
többet értek el, Önök tettek is azért, hogy álmuk megva-
lósuljon. Az érdem azonban nem csak Önöké. Kérem,
hogy nevemben is mondjanak köszönetet szüleiknek,
hozzátartozóiknak, tanáraiknak a biztatásért, a támoga-
tásért és a feltételek biztosításáért.

Felvételükhöz ezúton is gratulálok, és egyben kö-
szöntöm Önöket az Óbudai Egyetemen, egy színvona-
las képzést nyújtó, népszerû intézményben. Meggyõ-
zõdésem, hogy jól döntöttek, amikor jelentkezésükkor
minket választottak.

Az idei felvételi idõszakban több mint 14.000 tanuló
jelentkezett egyetemünkre, ebbõl 4.147-en nyertek fel-
vételt, ezzel az aktív hallgatók száma mintegy 12.000.

Helyünket a magyar felsõoktatás felvételi palettáján
talán a legjelentõsebb képzési forma, azaz a nappali,
államilag támogatott alapképzésben elért helyünk mu-
tatja legjobban.

Önök céljaikat kitûzték, felsõoktatási tanulmányaik
megkezdésével már a megvalósítás vette kezdetét. Út-
ravalóul idézném Önöknek Henry Ford szavait: “Ezen a
világon az ember egyetlen biztosítéka a tudása, tapasz-
talata és tehetsége.”

A tapasztalat a korral, a végzett munkával jön. A te-
hetségrõl megszívlelendõ Marie Curie gondolata: “Hin-
nünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és
hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk.” Higgye-
nek ebben Önök is, és a siker nem maradhat el!

A tudás pedig az a valami, aminek továbbfejleszté-
sére, kiteljesítésére most vállalkoztak. Kérem, hogy fel-
sõoktatási éveiket – kihasználva természetesen az
egyetemista lét minden örömét is – ennek a törekvés-
nek rendeljék alá. Ígérhetem, hogy az egyetem, az
egyetem oktatói ehhez minden segítséget, útmutatást
igyekeznek megadni.”

Bús Balázs országgyûlési képviselõ, Budapest III.
kerület, Óbuda-Békásmegyer polgármestere beszédé-
ben kiemelte:

„Óbuda története is arról tanúskodik, hogy akkor volt
az ország központja, kitüntetett jelentõségû hely, amikor
egyetem mûködött területén. Meggyõzõdésem, hogy az
Óbudai Egyetemnek helye van a mai budapesti felsõok-
tatási palettán is, hiszen olyan erõs intézmények alapjára
épült, mint a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola, a Kandó
Kálmán és a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola. A tekintély
kivívása és az ezzel szorosan összefüggõ stabil finanszí-
rozás megszerzése azonban még sok munkát igényel.
Aki figyeli a magyar felsõoktatásban zajló mozgásokat,
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az nyilván észlelte, hogy számos képzõ intézmény – ak-
kreditált szakokkal nem, vagy csak kisebb részt rendelke-
zõ vidéki fõiskolák – az anyagi ellehetetlenülés rémével
küzdenek. Az is látható, hogy a képzés minõsége, illetve
a piaci igényekhez való illeszkedése is döntõ fontosságú
a megmaradásért folytatott harcban.”

Bús Balázs országgyûlési képviselõ a hallgatókhoz
szólva így folytatta: „A megújuláshoz, a színvonal eme-
léséhez nem csak többletforrások szükségesek, hanem
szemléletváltás is. És ebben az egyetemi diákság is
részt kell vállaljon. Az Önök részérõl többre lesz szük-
ség, mint a tananyag maradandó elsajátítására. Az
Óbudai Egyetemnek igazi mûhellyé kell válnia, ahol az
évszázados egyetemi hagyományoknak megfelelõen
mester és tanítvány között létrejön a tudomány miszti-
kus aurája. Ez a mester és hallgatósága közti kapcsolat
pedig a kölcsönös tisztelet, szakmai alázat és tudomá-
nyos elkötelezettség talaján kell, hogy álljon. „…ahol
emberszeretet van, ott jelen van a mesterség szeretete
is.” – írta Hippokratész.

Az egyetemi polgárt az különbözteti meg az egysze-
rû tanulótól, hogy felelõsséget érez az intézményért,
melynek falai között megalapozza saját jövõjét és ré-
szévé válik az egyetemi közösségnek. E közösség
összetartó ereje a tanulmányokon túl sport és mûvésze-
tek szeretete, s remélem, hogy Önök e területeken is
megállják majd helyüket. Kívánom, hogy olyan teljesít-
mények szülessenek, mely egyszerre növelik az egye-
tem és Óbuda hírnevét, rangját…”

A tanévnyitó ünnepséget az egyetem másfél évvel
ezelõtt alakult kórusának alkalmi mûsora színesítette,
majd Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Magyar Rektori Kon-
ferencia elnöke, a Budapesti Gazdasági Fõiskola rekto-
ra köszöntötte a résztvevõket. Beszédében kiemelte: „A
Magyar Rektori Konferencia elnökeként szeretném
megköszönni Prof. Dr. Rudas Imre rektor úrnak, hogy
részt vehetek az Óbudai Egyetem Szenátusának Tan-
évnyitó Ünnepi Ülésén. Öröm és egyben megtisztelte-
tés számomra, hogy a hazai felsõoktatás és tudomá-

nyos közélet e kiemelkedõ intézményének ünnepélyes
tanévnyitóján köszönthetem a megjelenteket.

Engedjék meg, hogy mai köszöntõmben elsõsorban
azokhoz szóljak, akik számára talán a legtöbbet jelenti
ez a nap, Önökhöz, Kedves Elsõéves Hallgatók. A mai
nap, augusztus 30. az év 242. napja, de az Önök
számára az elsõ nap választott felsõoktatási intézmé-
nyükben. A történelem során sokszor volt már különle-
ges ez a nap. 

1540-ben ezen a napon I. Ferdinánd megtámadta új-
ból Szapolyai János királyságát, ami egy habsburg-tö-
rök háborút eredményezett. 1721-ben ezen a napon
megkötött békeszerzõdésben Svédország jelentõs terü-
leteket engedett át az Orosz Birodalomnak. 1782. au-
gusztus 30-án Mérnökképzõ intézmény jött létre Buda-
pesten, egyetem keretében, Európában elsõként, 228
évvel ezelõtt. Ezt a történelmi visszatekintést Önök hol-
naptól egy kétnapos tudományos konferencián folytat-
ják majd, melyet Szent István koronázásnak 1010. és
az Óbudai Egyetem újjáalapításnak 600. évfordulója al-
kalmából rendeznek. Máris láthatják milyen rangos, ér-
tékes és érdekes eseményeknek ad otthont egyetemük.

Néhány héttel ezelõtt még izgatottan várták a felvé-
teli ponthatárok kihirdetését. Többükkel feltehetõen ott
is találkozhattam már, akkor elmondtam, nem az a lé-
nyeg, hogy valaki bekerül-e a felsõoktatásba, hanem
az, hogy jól választ-e pályát, hivatást, intézményt…

Sokat hallhatnak ma a felsõoktatás megújításáról,
átalakításáról. Sok minden valóban változik körülöttünk
és változtatásra is szorul. Ehhez hallgatóként hozzáte-
hetik majd véleményüket, javaslataikat és nem utolsó
sorban munkájukat. Abban azonban biztosan lehetnek,
hogy az Óbudai Egyetem padjaiban elsajátíthatják a dip-
lomájuk megszerzéséhez szükséges alapos és sokrétû
tudást. Ám ne feledjék, mindehhez természetesen kitar-
tás, és szorgalom is kell: a tudás megszerzésének kul-
csa elsõsorban az Önök kezében van.

Ahogy Kosztolányi is írta: „A tudomány izgalmas ka-
land. Ajtókat nyitogatunk, keressük az igazságot, s egy-
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szerre ott van elõttünk, mint mesebeli kincs, a maga
kézzelfogható, tündöklõ valóságában.” Kívánom, hogy
mindannyian „találják meg” ezt a kincset, és annak se-
gítségével induljanak el választott pályájukon. Eredmé-
nyes és tapasztalatokban gazdag évet kívánok minden
kedves jelenlevõnek!”

A Jubileumi Tanévnyitó Szenátusi Ülés egyben ki-
tüntetések átadására is alkalmat adott. Az egyetem
Szenátusa által alapított Civitate Honoris Causa, azaz
Díszpolgári címet ez évben két személyiség vehette át.
A rektor Civitate Honoris Causa kitüntetést adományo-
zott Prof. Dr. Ginsztler János akadémikusnak, az
egyetemi Doktori Tanács tagjának és Dr. Hulkó Gábor
professzornak, a pozsonyi Szlovák Mûszaki Egyetem
Automatizálás, Méréstechnika és Alkalmazott Informati-
ka Intézet igazgatójának.

Rudas Imre Honorary Professor címet adományo-
zott Dr. Ladislav Hluchý professzornak, a Szlovák Tu-
dományos Akadémia Informatikai Intézet igazgatójának,
Dr. Chih-Min Lin professzornak, a tajvani Yuan Ze
Egyetem Villamosmérnöki tanszék professzorának, Dr.
Shun-Feng Su professzornak, a Tajvani Nemzeti Tudo-
mány- és Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki tanszék
vezetõjének, valamint Dr. Miroslav Badida professzor-
nak, a Kassai Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar
dékánjának.

Az egyetem rektora és Szenátusa Pro Universitas
kitüntetést adott át Dr. Manherz Károlynak az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézet Né-
met Nemzetiségi Központ professzorának, Dr.
Krzysztof Koz³owskinak, a Poznani Mûszaki Egyetem
Irányítási és Rendszermérnöki Intézet professzorának,
Dr. Marián Buèkonak, a Kassai Mûszaki Egyetem Mû-
szaki Kibernetika és Mesterséges Intelligencia tanszék
oktatójának, a Cisco Hálózati Akadémia program szlo-
vák koordinátorának.

A Tanévnyitó Ünnepi Szenátus ülése az elsõéves
hallgatók fogadalomtételével folytatódott. Az elsõéve-
sek képviselõi kezüket az egyetemi jogarra helyezve ol-
vasták fel az eskü szövegét, majd a jelenlévõ elsõéves

hallgatók ismételve azt, letették a fogadalmat. Az elsõé-
ves hallgatók e két képviselõje az ez alkalomra kiállított,
kézjegyükkel ellátott díszes fogadalom okiratot átadták
az egyetem rektorának, aki kézfogásával a fogadalmat
tett elsõéveseket egyetemi polgárrá fogadta. Ezt köve-
tõen a karok elsõéves hallgatóinak képviselõi a kart jel-
képezõ szalagot az egyetem zászlajára felkötve fejez-
ték ki azonosulásukat a választott karukkal. 

Estók Szabolcs, az Egyetemi Hallgatói Önkormány-
zat elnöke az egyetemi tanulmányaikat kezdõket kö-
szöntötte. Az ünnepségen került sor a hallgatói önkor-
mányzat által adományozott kitüntetések és elismeré-
sek átadására. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
„Az év közéleti oktatója” kitüntetõ címet adományozta
Prof. Dr. Rudas Imrének, az egyetem rektorának.

Dr. Trethon Ferenc, a hazai menedzserképzés
elõsegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajá-
títása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-
ben életre hívott közhasznú Manager Képzés Alapít-
vány kuratóriumi elnöke „Harsányi István-díjat” adott
át Horváth Gyula hallgatónak, „Nemlineáris távközlési
átviteli vonal számítógépes szimulációja” címû pályá-
zata elismeréséül.

A Hallgatói Önkormányzat „Az év szakmai partnere”
címet adományozta a Würth Szereléstechnika Kft és a
Reinhold és Carmen Würth Alapítvány részére, míg
„Az év közéleti dolgozója” címet Korona Péter mûsza-
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Augusztus 31-én és szeptember 1-jén egyetemünk tu-
dományos konferenciát rendezett Szent István koroná-
zásának 1010. és az Óbudai Egyetem újjáalapításának
600. évfordulója alkalmából. A kiemelkedõ esemény
Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke, Erdõ Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Juliusz
Janusz címzetes caorle-i érsek, Magyarország Apostoli
Nunciusa fõvédnökségével került megszervezésre.

Az ünnepélyes megnyitón Rudas Imre rektor – a
vendégek köszöntését követõen – a következõ gondo-
latokkal kezdte beszédét: „Az államalapítás és az Óbu-
dai Egyetem megalapításának egy szimbolikus össze-
kötõ kapcsa Óbuda, egyetemünk székhelye. Óbuda,
azaz Aquincum ma is ható jelenléte, magától értetõdõ-
en és idõtlen módon Róma szellemiségét sugározza fe-
lénk. Jól jelképezi ezt az egyetemünk központi épületé-
ben megtekinthetõ gyönyörû római szarkofág is.”

A megnyitó gondolataiban az államalapítás és a kö-
zépkori Óbudai Egyetem alapítása között vont párhuza-
mot: „…itt és most, egyetemünkön, a pannóniai Róma
egykori székhelyén, egyetemalapításunk hangsúlyozá-
sával, úgy érzem, szimbolikusan joggal kapcsolhatjuk
össze a Szent István-i intelmekben is hangsúlyozott
misztikus Róma jegyében államalapításunk 1010-es év-
fordulóját, a szellemi jogelõdüknek tekintett Universitas
Budensis 600 éves újraalapításával.”

A konferencia résztvevõit Õexcellenciája Juliusz Ja-
nusz érsek, Magyarország Apostoli Nunciusa köszöntöt-

te: „…A Szentatya magyarországi képviselõjeként kitün-
tetés számomra, hogy itt lehetek, azért is, mert az egye-
temek szorosan összefonódnak az Egyház történetével.
Az egyetem – university – a latin universitas magistrorum
et scolarum kifejezésre vezethetõ vissza, vagyis az a ta-
nárok és diákok közössége. A legkorábbi egyetemek a
Katolikus Egyház égisze alatt jöttek létre, általában mint
székesegyházi iskolák vagy pápai bulla alapján mint stu-

dia generali, késõbb királyok vagy városok alapítottak
egyetemeket. Így volt ez az Óbudai Egyetem esetében
is, melyet Zsigmond király és császár 1395-ben hozott
létre, majd 1410-ben alapított újra. Amikor ennek az év-
fordulóját ünnepeljük, helyes, ha emlékezünk a gyöke-
reinkre, a magyarországi nevelési hagyomány kezdetei-
re, amely az Egyház vezetése alatt bontakozott ki.”

Õexcellenciája a továbbiakban a Szentszék képvise-
lõjének, a pápa nagykövetének feladatairól szólt, majd
beszédét a következõkkel zárta: „…azt kívánom, hogy
mozdítsa elõ a tudományokat II. János Pál pápa encikli-
kájának, a Fides et Ratio-nak a szellemében: hit és az
ész (fides et ratio) két szárny, amelyekkel az emberi
szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére. Maga az
Isten oltotta az emberek elméjébe a törekvést, hogy
meg akarják ismerni az igazságot és önmagukat, és Is-
tent megismerve és szeretve eljuthassanak önmaguk
teljes igazságához. Ezen az ünnepi évfordulón azt kívá-
nom, hogy az Önök tevékenysége sikeres legyen, és Is-
ten áldása legyen rajta.”

2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 5. oldal

ki osztályvezetõ vehette át. Az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat „Az év közéleti hallgatója” címet adományozta
Wlaszlovits Péternek, „Az év sportolója”címet Sebes-
tyén Júlia olimpikon, Európa bajnoknak és Imrik Csaba
kempo világbajnoknak ítélte oda, míg „A kultúráért” ki-
tüntetõ címet Mittelholcz Ágnes vehette át.

Az ünnepség záróakkordjaként, az elismeréseket
követõen a Szózat dallamaival ért véget a Szenátus
2010. évi Kibõvített Ünnepi Tanévnyitó Ülése, melynek
videofelvétele megtekinthetõ az egyetem www.uni-obu-
da.hu honlapján a video galériában.

Dr. Gáti József

Államalapítástól egyetemalapításig konferencia
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6. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2010. szeptember

A megjelenteket Nagytiszteletû Fabiny Tamás, a
Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházke-
rületének püspöke, a Lutheránus Világszövetség alel-
nöke üdvözölte a kereszténység és a tudomány kap-
csolatát felidézve. Az egyházak és a tudomány mûvelõ-
inek kapcsolatát áttekintve kiemelte, hogy Luxemburgi
Zsigmond számára is természetes volt, hogy együttmû-
ködnek az egyház és a tudomány emberei. Egy vele
megtörtént esetre utalva megerõsítette, hogy a hittudo-
mány „hídtudomány”, amely összeköti mind az egyhá-
zakat, mind a tudományokat.

Az ünnepélyes megnyitó záró mozzanataként Dr.
Gáti József kancellár megnyitotta az aulában bemuta-
tott kettõs kiállítást. Az elsõ, mintegy 19 tablóból álló,
„Koronázási jelvények: Szent Korona, koronázási palást
és jogar” címû tablósorozat Szelényi Károly fotómû-
vész koronázási jelképeket ábrázoló képeibõl mutat be
összeállítást. E kiállítás képei Tóth Endre régész, a
Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa tolmácsolásával
korábban album formájában is megjelentek.

A bevezetõben a kancellár Szent István király fiához,
Imre herceghez szóló intelmei tízedik parancsából, a
kegyességrõl és az irgalmasságról, valamint a többi
erényrõl szóló részt idézte: „Kell, hogy a királyt kegyes-
ség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át
és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyet-
lenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsar-
noknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes
fiam, szívem édessége, sarjam jövõ reménysége, kér-
lek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben
a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a
rokonságodhoz, vagy a fõemberekhez, avagy a gazda-
gokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes,
hanem még a külföldiekhez is, sõt mindenkihez, aki
hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a leg-
fõbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erõszakot
szenvedõhöz…”

A második kiállítás a középkori Óbudai Egyetem ala-
pításának állít emléket. Gáti József kiemelte: „A Közép-

kori Óbudai Egyetem címû tablósorozatunk egy közel
négyszáz évvel késõbbi eseménysorozatba, a középko-
ri magyarországi egyetemek létesítésébe enged bete-
kintést. A Nagy Lajos király által 1367-ben Pécsett ala-
pított elsõ magyarországi egyetemet hamarosan követ-
te a fõváros elsõ intézménye, az Óbudai Egyetem. A
négy fakultásból álló Universitas Budensis alapítóleve-
lét Luxemburgi Zsigmond magyar király kérésére 1395.
október 6-án adta ki IX. Bonifác pápa.” A tárlat különle-
gessége a Vatikáni Titkos Levéltár másolataként fenn-
maradt 1410-es pápai bulla elsõ magyarországi bemu-
tatása. Végezetül bemutatta az ezen alkalomra kiadott
„Óbudai egyetem” címû kiadványt, mely betekintést
nyújt az egyetem épülete alatt feltárt római kori emlék-
anyagba, a középkori Óbudai Egyetem létesítésébe és
szemlélteti mai egyetem mindennapjait.

A bemutatót színesítette a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen 2000-ben kiállított
Szent Korona-hologram, amit a Fizika Tanszék Holog-
ráfia Csoportja készített.

Ez alkalommal kerül sor – Pákozdi István egyetemi
lelkész vezetésével, Juliusz Janusz érsek és Fabiny Ta-
más püspök közremûködésével – az Doberdó úti Szent
Vér kápolna ünnepélyes használatba vételére, melynek
keretében az egyházi személyiségek ünnepélyesen
megáldották a kis kápolnát, majd megválasztották Pál
apostolt az egyetem védõszentjévé.

A tanácskozás gazdag programjában a témakör ne-
ves kutatói tárták ismereteiket a hallgatóság elé. Az el-
sõ elõadást Szederkényi Károly esperes, c. óbudai
prépost „A szentistváni intelmek üzenete a mai kor em-
berének” címmel tartotta, melyet Török József tanszék-
vezetõ, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi
tanára követett „Az államalapítás, egyetemalapítás a
középkorban” címmel.

Érszegi Géza egyetemi tanár, a Magyar Országos
Levéltárból, a „Korai törvényeink hagyományozódása”
címmel, Fodor György egyetemi tanár, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem rektora „Szent Pál, az Óbudai
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Egyetem védõszentje” címmel tartott elõadást. Pákozdi
István egyetemi lelkész „Az egyetemisták lelkipásztori
szolgálatá”-ról szólt, míg Kóczy T. László egyetemi ta-
nár, a Széchenyi István Egyetem dékánja „A Szent Ko-
rona strukturális és hermeneutikai jellegzetességeinek
összehasonlítása a velencei Pala d’oro-val” címmel tar-
tott értékes elõadást.

Várlaki Péter, a Széchenyi István Egyetem egyete-
mi tanára „A koronázási palást (Casula) és a jogar
strukturális és hermeneutikai elemzésé”-t tárta a részt-
vevõk elé, Ruzsa György, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyetemi tanára „A Szent Korona strukturális
és hermeneutikai jellegzetességeinek összehasonlítása
a kijevi Szent Szófia Székesegyház apszisának mozaik-
képével” címû, míg Ferencz Csaba, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem egyetemi magántanára „A Szent
Korona egységes szerkezetû koncepciójának bizonyítá-
sa” címû elõadását követhette nyomon a nagyszámú
érdeklõdõ.

A konferencia második napja az Óbudai Egyetem új-
jáalapítása 600. évfordulójának állított emléket. A prog-
ram az egyetemmel szemben az Óbudai Egyetem Park-
ban Zsigmond király szobrának leleplezésével kezdõ-
dött, melyen Rudas Imre rektor, Bús Balázs polgár-
mester és Bayer József, a Zsigmond Király Fõiskola
rektora mûködött közre.

A középkori egyetemtörténeti konferencia díszelõ-
adását Bús Balázs polgármester tartotta, „Városalapí-

tás – egyetemalapítás” címmel, majd Szögi László, az
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár fõigazgatója „Az
Óbudai Egyetem és a középkori magyar egyetemjárás”
témakörét dolgozta fel elõadásában. Varga Júlia, az
ELTE Levéltár igazgatóhelyettese „A budai egyetem fel-
újításának kísérlete Mátyás király korában” címmel, míg
Bertényi Iván, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi tanára „A magyar állam jelképei a középkor-
ban” címmel foglalta össze a szakterület általa feltárt is-
meretanyagát. A programot Kóczy T. László egyetemi
tanár, a Széchenyi István Egyetem dékánja „Az Óbudai
Egyetem címere” elõadása foglalta keretbe. A napot
Szögi László elnökletével az MTA Egyetemtörténeti Al-
bizottság ülése zárta.

Nagy Krisztina

2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 7. oldal

2010. szeptember 1-jén ünnepi pillana-
tokra gyülekeztek az Óbudai Egyetem
polgárai, a társ felsõoktatási intézmé-
nyek képviselõi, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának képviselõi, a kör-
nyék lakosai. Az egyetem központi épü-
letével szemben, az Óbudai Egyetem
Parkban az „Államalapítástól egyete-
malapításig” címû konferenciához kap-
csolódóan a középkori Óbudai Egye-
tem újjáalapításának 600. évfordulója
tiszteletére Zsigmond király szobrának
leleplezésére került sor.

„600 évvel ezelõtt, egészen ponto-
san 1410. augusztus 1-jén Luxembur-
gi Zsigmond magyar király kezdemé-
nyezésére újra megnyitotta kapuit az
ország második, a fõváros elsõ egye-
teme, az Universitas Budensis”, hangsúlyozta megnyi-
tó szavaival Dr. Gáti József, a XXI. század Óbudai
Egyetemének kancellárja. Hozzátette: „A mai rendez-

vénysorozat, Zsigmond király szobrá-
nak leleplezése, a konferencia és a
kiállítás a 600 évvel ezelõtti ese-
ménynek, az Óbudai Egyetem újjá-
alapításának, az alapító Zsigmond ki-
rálynak állít emléket.”

A szónok az egyetemalapítás né-
hány pillanatának kiemelését követõen
Zsigmond királyról szólt, rávilágított ar-
ra a különleges képességû uralkodóra,
aki hosszú, 1387-tõl 1437-ig terjedõ
50 éves idõszakban a magyar trón bir-
tokosa volt. „A középkori magyar ki-
rályság Luxemburgi Zsigmond alatt
vált európai hatalmi tényezõvé. A ki-
rály származása, politikai orientációjá-
ra épülõ tevékenysége egyaránt a ko-
rabeli nyugat- és kelet-európai „int-

egrációban” öltött testet, melynek eredményeképpen a
magyar mellett német királlyá, német-római császárrá
és cseh uralkodóvá is koronázták.

Zsigmond király szoboravatás
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Zsigmond király nem félt a változtatástól: Magyaror-
szágon számos kormányzati újdonság fûzõdik a nevé-
hez. Hozzáértését, mûveltségét, kiemelkedõ nyelvtudá-
sát a legképzettebb egyházi értelmiségiek is elismerték.
Zsigmond mások tudományát, tudását megbecsülte,
kedvelte a hosszú vitákat. Több olyan történetet jegyez-
tek fel róla, amikor a tudást elõbbre helyezte a rangnál:

Piccolomini, a kiváló humanista és jeles egyházpoliti-
kus, a késõbbi II. Pius pápa szerint, mikor az éppen lo-
vaggá ütött alkancellár, Georgius Fiscellus Bázelben a
tudósok padját a nemesekével akarta kicserélni, a király
ezekkel a szavakkal pirított rá: „Balgán cselekszel,
György, és egyúttal nevetségesen is, ha a nemességet
a tudósi rendnél többre becsülöd. Mert egy napon ezer
tudatlan emberemet lovaggá üthetem, de ezer év alatt
egyetlen doktort sem kreálhatok.”

Zsigmond király szobrát, – mely a Képzõmûvészeti
Egyetemen készült – Csányi Katalin szobrászmûvész
alkotását a mai Óbudai Egyetem állíttatta Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatával, valamint a Zsigmond Ki-
rály Fõiskolával közösen.

A szobrot Rudas Imre professzor, az Óbudai Egye-
tem rektora, Bús Balázs országgyûlési képviselõ, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat polgármestere, vala-
mint Bayer József akadémikus, a Zsigmond Király Fõ-
iskola rektora leleplezte le.

Nagy Krisztina

8. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2010. szeptember

2010. június 11-én került sor Székesfehérváron az Alba
Regia Egyetemi Központban a pedagógusnap megünnep-
lésére, amelyet jelenlétével megtisztelt Dr. Horváth Elek
általános és oktatási rektorhelyettes, Dr. Gáti József kan-
cellár, valamint Kártyás Gyula oktatási igazgató.

Dr. Györök György egyetemi docens, fõigazgató
oktatási és nevelési munkásságának elismeréséként
AREK emlékgyûrût adományozott Bicsák Boldizsár
fõiskolai docensnek. Kiemelkedõ teljesítményükért fõ-
igazgatói dicséretben részesültek: Kovács Andrásné
fõiskolai docens, Reschné Ladi Irén tanulmányi elõadó
és Bácsai Tamásné gazdasági felelõs.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda kitüntetését kapta
Bicsák Boldizsár fõiskolai docens (35 év), Kovács Jó-
zsefné fõiskolai docens, oktatási igazgató-helyettes (35 év), Handa Lászlóné fõiskolai docens (25 év), Gáspár

Edina operátor (20 év), Fejes Gábor mestertanár (15
év), Czifra Tiborné tanulmányi elõadó (10 év).

Kerek születésnapjuk alkalmából az Óbudai Egye-
tem emléklapot adományozott Burián Ágnes mesterta-
nárnak és Dr. Hudoba György fõiskolai docensnek.
Kovács Andrásné fõiskolai docensnek nyugdíjba vo-
nulása alkalmából a Szakszervezeti Bizottság részérõl
Handa Lászlóné, az AREK részérõl Dr. Györök György
adott át ajándék utalványt. 

A szokásos vidám kerti ünnepségen részt vettek a
dolgozók, valamint a meghívott nyugdíjas kollégák is.
Jó alkalom volt ez az emlékek felidézésére, valamint
egy kellemes beszélgetésre.

Dr. Seebauer Márta

AREK pedagógusnap
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Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 2010. július 17-
én, szombaton tartotta diplomaátadó ünnepségét a Ge-
revich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.

Az ünnepi beszédében Dr. Orosz János igazgató
köszöntötte a végzett mérnököket. Kiemelte: 2010. ja-
nuár 1-jétõl a Budapesti Mûszaki Fõiskola egyetemi
rangra emelkedett Óbudai Egyetem néven. Röviden át-
tekintette elõadásában, hogy milyen kiemelkedõ helyet
foglalnak el karunk és jogelõdjei a közép- és felsõfokú
mûszaki képzés folyamatában.

Igazgató úr kérte a végzõs hallgatókat, hogy köszön-
jék meg szüleiknek és hozzátartóiknak mindazt a segít-
séget, amit a tanulmányaik folyamán kaptak.

A végzett hallgatók nevében Kozma Zoltán búcsú-
zott a Kandótól, visszaidézve a vizsgák nehéz perceit
és a vidám hallgatói rendezvényeket. Köszönetet mon-
dott az oktatóknak, és reményét fejezte ki, hogy mér-
nökként munkájukkal hozzájárulnak a kandós diplomák
elismerésének megõrzéséhez.

Beszédében megköszönte a Villamosenergetika In-
tézet leköszönõ igazgatójának, Dr. Orosz Jánosnak a
több évtizedes vezetõi és oktatói munkásságát. Az új
igazgatónak, Dr. Kádár Péternek sikeres és eredmé-
nyes oktatói és vezetõi munkát kívánt. 

A végzett hallgatókat a Hallgatói Önkormányzat ne-
vében Oláh György búcsúztatta.

Dr. Turmezei Péter dékán köszöntõjében kiemelte,
hogy az okleveleket már egyetemi rangú intézménytõl
vehetik át a végzett hallgatók. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy a képzés keretében komoly és magas
színvonalú gyakorlati képzést kaptak, és figyelmeztette
a jövõ mérnökeit, hogy a megszerzett szellemi tõkét,
elsajátított tudást rendszeresen frissíteni és ápolni kell
a napi és jövõbeni szakmai feladatok magas szintû
elvégzéséhez.

Dékán úr beszéde végén kérte az ifjú mérnököket,
hogy „látogassanak vissza, meséljék el sikereiket, pa-

naszolják el kudarcaikat, hiszen a megosztott öröm
dupla öröm, a megosztott fájdalom fél fájdalom”.

Az ünnepi beszédek és búcsúztatók elhangzása
után az Óbudai Egyetem kórusa adott rövid mûsort. Az
oklevelek átvétele elõtt a végzett hallgatók ünnepélyes
mérnöki fogadalmat tettek. 

A diplomákat és oklevélmellékleteket Dr. Turmezei
Péter és a szakirányok képzéséért felelõs illetékes inté-
zetigazgatók adták át.

Az ünnepség jó hangulatban zajlott az év legmele-
gebb napján, melyet a megjelent hozzátartozók, roko-
nok, barátok és ismerõsök nagy száma tett emlékeze-
tessé a frissen végzett mérnökeink számára. 

A diplomaátadó ünnepségen 127 nappali, levelezõ,
távoktatási tagozaton végzett villamosmérnök vehette
át oklevelét. A nyelvvizsgával még nem rendelkezõ 105
végzett hallgató igazolást vehetett át, amely bizonyítja,
hogy a képzés szakmai követelményeit teljesítették. 

Sok sikert és eredményes életpályát kívánunk ifjú
mérnökeinknek és kérjük, öregbítsék a Kandó hírnevét!

Venekei Attila

Az Alba Regia Egyetemi Központ 

Az Alba Regia Egyetemi Központ 2010. július 7-én a
székesfehérvári Városháza dísztermében tartotta diplo-
maátadó ünnepségét. 

Dr. Gáti József kancellár ünnepi beszédében töb-
bek között méltatta a tavaly elhunyt Dr. Lõrincz Péter
fõigazgató urat, majd a ph. Pro Universitas díszokle-
velet feleségének, Lõrincz Péternének és lányának,
Dr. Lõrincz Tímeának adta át. 

Dézsenyi Zsófia, a székesfehérvári Teleki Blanka
Gimnázium hallgatója Leonard Cohen Hallelujah címû
dalát adta elõ, majd Dr. Györök György, az Alba Regia
Egyetemi Központ fõigazgatója köszöntötte a megjelen-
teket. Beszédében kiemelte az ipari cégekkel való kap-
csolatok fontosságát. Ennek elismeréseként Baráth Ist-

2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. oldal

Diplomaátadó ünnepségek
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ván ügyvezetõ igazgató részére díszoklevelet adomá-
nyozott.

Ezt követõen Dr. Kugler Gyula oktatási dékánhelyet-
tes a villamosmérnököket, Dr. Vámossy Zoltán dékán-
helyettes pedig a mûszaki informatikusokat köszöntötte.

Ferencz Péter II. éves mûszaki menedzser hallgató
hegedû és Mits Marci szaxofon mûsora után Magyaró-
di Zsolt, a HÖK elnöke „Az év kiváló oktatója” díjat Ma-
kó Margitnak, „Az év közéleti hallgatója” díjat Cserven-
csik Sándornak adta át.

Ezt követte az oklevelek átadása. Villamosmérnök
szakon 31, mérnök informatikus szakon 18, mûszaki
menedzser szakon 1, számítógép-hálózati szakmérnök
szakon 7 hallgató vette át a diplomát.

Székesfehérvár város nevében Dr. Csapó Csilla al-
polgármester, a Hallgatói Önkormányzat nevében Mo-
hácsi István mûszaki menedzser hallgató köszöntötte
a végzetteket. A friss diplomások nevében Cserven-
csik Sándor mondott köszönetet.

A végzett hallgatók nevében – tanulmányaik emléké-

re – Benkõ Zoltán Ede villamosmérnök és Csapó Mik-
lós mérnök informatikus szalagot kötött az Alba Regia
Egyetemi Központ zászlójára.

Az ünnepség befejezéseként együtt énekeltük el a
Szózatot.

Dr. Györök György

10. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2010. szeptember

Az Alba Regia Egyetemi Központban augusztus 31-én
reggel nagy izgalommal gyülekezett közel 160 frissen
felvett villamosmérnök, mûszaki menedzser, mérnök in-
formatikus és informatikai mérnök-asszisztens hallgató.
A gólyákat Dr. Györök György fõigazgató úr köszöntöt-
te, aki általános tájékoztatást adott az egyetem küldeté-
sérõl, karairól, az oktatott szakokról és az Alba Regia
Egyetemi Központról.

A leendõ hallgatók megismerkedtek az egyetem leg-
fõbb szabályzataival, az oktatás rendjével, valamint a
Neptun rendszer kezelésével. Ezután megtörtént az el-
sõ beiratkozás, így hivatalosan és jogilag is az Óbudai
Egyetem polgáraivá váltak.

A szerda reggel a szakfelelõsök és a patronáló taná-
rok bemutatkozásával kezdõdött. Ezután a hallgatók
megismerkedhettek az egyetemen folyó tudományos di-
ákköri munkával, a nemzetközi kapcsolatokkal, a külföl-
di részképzés lehetõségeivel. Liszkai Tamás harmadé-
ves villamosmérnök hallgató mesélt az érdeklõdõknek a
külföldi tanulmányai során szerzett tapasztalatairól, va-
lamint a TDK munkában elért eredményeirõl.

Magyaródi Zsolt, Bajzát Tamás, Szente Gábor és
Mohácsi István, az SZHÖK elnöke, illetve vezetõi tartot-
tak rövid ismertetést az egyetemi életrõl és a HÖK sze-
repérõl a hallgatói érdekképviseletben. Ezután Dr. Lak-
ner József fõiskolai tanár irányításával megkezdõdött a
Székesfehérváron szokásos Gólya-túra szervezése. A
Gólya-túra célja az egyetem, a város, a Közép-Dunán-
túli Régió játékos formában történõ megismerése, nem

utolsó sorban az elsõsök összekovácsolása. Nagy iz-
galmak közepette elindult tehát a csapatépítés. Az idén
nyolc csapat nevezett be a túrára, akiknek kivételesen
nehéz feladatokat kellett megoldaniuk. Többek között
péntekre Székesfehérvár történetével kapcsolatosan
egy-egy híres középkori történelmi személyrõl kellett je-
lenetet írniuk. 

Délután a hallgatóknak lehetõségük volt egy szintfel-
mérõ formájában az idegen nyelvi ismeretük megméret-
tetésére. Eme megpróbáltatások után Horváth Árpád
fõiskolai adjunktus szervezésében a hallgatók látoga-
tást tettek a VTCD Kft-ben, Magyarország egyedülálló
CD gyártó üzemében.

Csütörtökön reggel Boda Attila kollégium-igazgató
tartott elõadást Viselkedés, illem, protokoll az egyete-
men címmel, valamint hasznos tanácsokkal látta el a
hallgatókat az alkalmazandó tanulási módszerekrõl és
technikákról. Ezt követõen Dr. Nagy Rezsõ, fõiskolai
docens, Sáfár Attila tanársegéd és Borbás Alexandra,
az SZHÖK tagja mutatta be az AREK tudásközpontjait.
Délután Fokvári Adrien testnevelõ tanár ismertette a
sportolási és rekreációs lehetõségeket. Ezután követke-
zett a könyvtár és a laboratóriumok bemutatása.

A péntek reggel nagy izgalmakat hozott. A Gólya-tú-
rán résztvevõ csapatok türelmetlenül várták a hendike-
pes indítást. A szervezõk és a bográcsos pusztapörköl-
tet fõzõ HÖK-ösök pedig aggódva lesték a gyülekezõ
fellegeket. A Gólya-túra serlege kihívóan állt a nagyelõ-
adó asztalán. Az indítási sorrendet egy kemény teszt

Regisztrációs hét az Alba Regia Egyetemi Központban
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Iráni nagykövet látogatása
Székesfehérváron

2010. július 27-én Dr. Saeed Seyed Agha Banihashe-
mi, az Iráni Iszlám Köztársaság újonnan kinevezett nagy-
követe és neje tett látogatást Székesfehérváron. A nagy-
követ egy hónapja foglalta el budapesti állomáshelyét, és
fõ feladatának tekinti az iráni-magyar gazdasági, keres-
kedelmi és kulturális kapcsolatok fejlesztését, az orszá-
gok közötti béke, szeretet és barátság elmélyítését.

A székesfehérvári Városházán Viniczai Tibor pol-
gármesteri jogkörben eljáró alpolgármester fogadta a
vendégeket és adott tájékoztatást a királyi város törté-
nelmérõl, gazdasági helyzetérõl, kulturális eseményeirõl
és fejlesztési projektjeirõl.

Dr. Saeed Seyed Agha Banihashemi kifejezetten ér-
deklõdött a helyi felsõoktatás, különösen az angol nyel-
ven folyó képzések iránt. Elmondta, hogy jelenleg közel

2000 iráni hallgató tanul Magyarországon. Dr. Seebau-
er Márta, az Alba Regia Egyetemi Központ fõigazgató-
helyettese tájékoztatta a nagykövetet az Óbudai Egye-
tem felépítésérõl, teljes képzési ajánlatáról, illetve regio-

Nemzetközi és tudományos élet hírei

döntötte el. Ezután egy igen furfangos feladatsort kap-
tak a csapatok, amit csak Székesfehérvár történelmi és
kulturális helyeit felfedezve tudtak megoldani a résztve-
võk. Számítottak a helyes válaszok és a szintidõ is.

A beérkezõ csapatokat a rókák és az oktatók várták.
Az utolsó csapat beérkezése után mindenki elõadta a
történelmi játékot. A zsûri és a közönség nagyon élvez-
te az ötletes jeleneteket, a humorral tûzdelt szöveget és
az egyéni jelmezeket.

Az eredményhirdetés elõtt az AREK parkjában Dr.
Györök György fõigazgató úr és Magyaródi Zsolt, az
SZHÖK elnöke megkoszorúzta Kandó Kálmán szobrát,
az oktatók és a hallgatók fejet hajtottak Neumann János
és Keleti Károly emléke elõtt is.

Dr. Lakner József ünnepélyesen kihirdette a Gólya-tú-
ra eredményét. Gyõztes lett, és a Gólya-túra serleget el-
nyerte a Kótyagos Tevególya csapat, tagjai: Lovász Ba-

lázs (csapatkapitány), Takács Péter, Pesó János, Fedor
István, Koi Gergely Balázs, Laczkó József, Csordás Ibo-
lya, Ipolysági Ádám. Második helyezést ért el a Bugyogó-
lya csapat, tagjai: Horváth Kitti (csapatkapitány), Herczeg
Gábor, Kovács Dániel, Bondor Szabolcs, Schneider Ta-
más, Rácskai Patrik, Voga Ádám, Biró Tamás. Harmadik
lett a Mi csapat, tagjai: Holchauer Roland (csapatkapi-
tány), Ress Gábor, Fábián Gábor, Palatin Dorina, Varga
Tibor, Kõvári Dániel, Ivanics Péter. A Mi csapat a felada-
tok hibátlan megoldásáért a zsûritõl különdíjat kapott.

A bográcsból terjedõ illatok addigra már betöltötték
az épületet. Az éhes résztvevõk jóízûen fogyasztották
el a finom falatokat és a kulturális relikviaként beszer-
zett tájjellegû fejér megyei borokat.

Az egyetem összes gólyájának sikeres munkát és jó
tanulást kívánva

Dr. Seebauer Márta
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nális kapcsolatairól. A Saeed Seyed Agha Banihashemi
– aki személy szerint matematikus és szûkebb szakte-
rülete a játékelmélet társadalmi és gazdasági alkalma-
zása – a négyszemközti beszélgetés során elmondta,
hogy az õszi szemeszterben négy részbõl álló elõadás-
sorozatot fog tartani a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen, de szívesen tesz eleget más
felsõoktatási intézmény meghívásának is.

Dr. Seebauer Márta

„Innováció és fenntartható felszíni 
közlekedés” konferencia

2010. szeptember 2-4. között az Óbudai Egyetemen (il-
letve annak jogelõdjén) immár negyedik alkalommal ke-
rült lebonyolításra a Magyar Mérnökakadémia rendezé-
sében az „Innováció és fenntartható felszíni közle-
kedés” konferencia. A Mérnökakadémia mellett a szer-
vezési feladatokat a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kara és az
Óbudai Egyetem Közlekedésinformatikai és Telematikai
Egyetemi Tudásközpontja vállalta.

A megnyitó során Rudas Imre professzor, az Óbu-
dai Egyetem rektora, a Magyar Mérnökakadémia elnök-
ségi tagja köszöntötte a megjelenteket, s kívánt ered-
ményes munkát valamennyi résztvevõnek. A három na-
pos rendezvény során 61 elõadást követhet nyomon a
mintegy 173 regisztrált résztvevõ, emelte ki megnyitó
gondolatai között Ginsztler János egyetemi tanár, az
MTA rendes tagja, a Magyar Mérnökakadémia elnöke.

A szakmai körökben egyre nagyobb érdeklõdésre szá-
mot tartó konferencia napjaink aktuális kérdésköreit tûzte
napirendjére. A plenáris elõadások a kutatóhelyek új ered-
ményeit, mérnöki innovációs tevékenységeket, új technika
és technológia bevezetését a közlekedési fejlesztési progra-
mok területén, a közlekedés stratégiai kérdéseit tárgyalta.

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

nováció és fenntartható mobilitás,

• az innováció és fenntartható városi mobilitás,
közlekedés szervezése és analízise,

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

lesztése, speciális kérdések és területek,
• a jármûirányítás, modellezés és vizsgálatok,
• a közlekedés vizsgálatok, közlekedéspolitika,
• a biztonság, környezet, vizsgálatok,
• a megújuló energia, környezet, vizsgálatok
• témakörei szerepeltek.

Dr. Gáti József

IBM SPSS workshop egyetemünkön

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Er-
gonómia és Pszichológia Tanszéke többéves együttmûkö-
dést alakított ki az SPSS Hungary-vel. E kapcsolat jegyé-
ben alakult meg 2007-ben Prof. Dr. Izsó Lajos, majd ké-
sõbb Dr. Balogh Imre vezetésével egy kutatócsoport,
amely az IBM SPSS Modeler (Clementine) eszközökkel
megvalósítható oktatási célú gyakorlati web-bányászati al-
kalmazások lehetõségeit vizsgálja. A kutatócsoport mun-
kájában másik három felsõoktatási intézmény mellett az
Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Köz-
pontja is aktív részt vállal. A kutatás eredményei már eddig
is számos tudományos folyóiratban és konferencia-közle-
ményben is publikálásra kerültek.

A gyümölcsözõ együttmûködés következõ állomása-
ként június 17-én az egyetem adott helyt annak a be-
mutatónak, melynek keretében az SPSS Hungary mun-
katársai Körmendi György vezetésével áttekintést ad-
tak a cég legújabb adat-, web- és szövegbányászati ter-
mékeirõl. A bemutatónak az is aktualitást adott, hogy
2009 óta az SPPS az IBM cégbe integrálódott, megtart-
va eredeti termékportfolióját.

Kutatócsoportunk az IBM SPSS támogatásával a
nyár folyamán egy tanulmánykötetet is megjelentetett,
amely esettanulmányokon keresztül ad bepillantást a
web-bányászat módszertanába.

Dr. Tóth Péter

12. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2010. szeptember
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Óbudai Zöld Szabadegyetem

2010. június 18-án Bús Balázs polgármester és Prof.
Dr. Rudas Imre rektora együttmûködési megállapodást
írt alá az Óbudai Zöld Szabadegyetemrõl.

A Bécsi úti telephelyen már több éve folyik a megújuló
energiatermelés eszközeinek laboratóriumi bemutatása,
mint pl. a szélturbinák, napelemek, napkollektorok, tüzelõ-
anyag cellák vagy vízerõmûvek. A program célja, hogy a
környezetbarát energiatermelés- és felhasználás techno-
lógiáit bemutassák elsõsorban a kerület lakóinak, beleért-
ve iskolásokat, tanárokat, nyugdíjasokat és minden, a té-
ma iránt érdeklõdõt. Az elõadásokon igyekszünk az újsze-
rû energiatermelési módok mûködését bemutatni, a hazai
alkalmazhatóságot tárgyalni, a kisléptékû háztartási fel-
használási lehetõséget ismertetni. Az elõadásokat minden
hónap harmadik csütörtökén du. 17-19 óra között tartják. 

Szeptember 16-án került sor az elsõ félévi elõadás-
sorozat bevezetõ elõadására, melynek témája a széle-
nergia felhasználása volt. A megnyitót Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Dr. Fodor Já-
nos, általános és tudományos rektorhelyettes, valamint
Dorsánszki Zsolt, az Energiahatékony Önkormányza-
tok Szövetségének ügyvezetõ titkára tartotta. A házi-
gazda Józsa Katalin, az Energiahatékony Önkormány-
zatok Szövetségének titkára volt. 

Az érdeklõdõk Dr. Kádár Péter, a Villamosenergeti-
kai Intézet igazgatójának, valamint Dr. Tóth Péter, a
Magyar Szélenergia Társaság elnökének elõadásából
kaptak információt a szélerõmûvekrõl.

KNS 2010 8th Student Science Conference
2010

Az Óbudai Egyetem és a Wroclawi Mûszaki Egyetem
közös szervezésében 2010. augusztus 23-25. között a
lengyelországi Szklarska Poreba-ban került sor a nem-
zetközi 8th Student Science Conference megrendezésé-
re. A konferencia központi témája az európai egyeteme-
ken folytatott kutatómunka bemutatása volt. A követke-
zõ szekciókban hangzottak el elõadások:

• A man in a mirror of contemporary technology
• Biocivilization
• Energy – generation, transfer, utilisation
• Modern life computing
• Searching for technology of tomorrow
• Strategies in the global world
• Technical view on a man
• Towards the future
A nemzetközi konferencia hivatalos kiadványa sze-

rint összesen 109 cikket fogadtak el. Magyarországot
négy ifjú tudós képviselte:

Varga Péter János: Wi-Fi enumeration (Óbudai
Egyetem KVK),

Liszkai Tamás: Electrical guitar teacher (Óbudai
Egyetem AREK),

Németh Gergõ: Multi Detector Computed Tomo-
graphy of Non-calcified plaque (Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem),

Illési Zsolt: Needle in a haystack – a quest to inden-
tify, classify and reduce data to find adequate digital
evidence (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem).

Varga Péter János a Kandó Kálmán Villamosmérnö-
ki Kar végzett hallgatója, jelenleg doktorandusz hallgató
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.

Liszkai Tamás, az Alba Regia Egyetemi Központ je-
lenleg harmadéves villamosmérnök hallgatója a „Mo-
dern life computing” kategória különdíját kapta. Tamás
most érkezett haza Prestonból, ahol egy évet töltött
Erasmus ösztöndíjjal, és évfolyamelsõként végzett az
University of Central Lancshire egyetem villamosmér-
nök BSc szakán.

Németh Gergõ, aki a Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar végzett hallgatója, és jelenleg a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatja tanulmá-
nyait, a „Searching for technology of tomorrow” kategó-
riában szintén különdíjat nyert el. Gergõ a Kandó Mû-
szertechnika és Automatizálás intézetében tanult, Orvosi
Mûszer modulon, a hazai diploma mellett Erasmus ösz-
töndíjjal Hollandiában is oklevelet szerzett. A kétmilliomo-
dik Erasmus ösztöndíjas hallgatóként képviselte Magyar-
országot a 2009-ben rendezett jubileumi ünnepségen.

A konferencia hivatalosan augusztus 23-án hétfõn
kezdõdött, de a magyar csapatot már vasárnap este tárt
karokkal várta a rendezõség. A rendezés és az ellátás
a legmagasabb színvonalú volt. Lengyel barátaink gon-
doskodtak arról, hogy a résztvevõk a tudományos ered-
ményeken kívül a finomabbnál finomabb, fõként tradi-
cionális ételekkel is megismerkedjenek. Az esték folya-
mán lehetõséget nyújtottak hol kötetlen, hol szervezett

2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 13. oldal
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RENEXPO 2010

2010. május 27-29. között került megrendezésre a Hung-
expo Vásárközpont C Pavilonjában a RENEXPO® Cen-
tral Europe kiállítás, a régió legnagyobb megújulóener-
gia seregszemléje.

A szakkiállításon közel 100 magyar, továbbá Németor-
szágból, Ausztriából, Olaszországból és Romániából ér-
kezett külföldi kiállító mutatta be termékeit, napelemeket,
napkollektorokat, tüzelõanyag cellákat, szélkerekeket, bio-
gáz és biomassza hasznosító berendezéseket. A kiállítás-
sal párhuzamosan konferencia-sorozat zajlott, a rendez-
vényt Olajos Péter volt EP képviselõ, megújulóenergia-
szakpolitikus nyitotta meg. Öt felsõoktatási intézmény
képviseltette magát az „Uni Street” stand-soron. Az Óbu-
dai Egyetemrõl a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Vil-
lamosenergetikai Intézete a megújuló oktatást bemutató
poszterrel, vetített elõadással és vízerõmû modelljével
szerepelt, amelyet mindenki meg akart vásárolni. 

Dr. Kádár Péter

Dr. Nagy Imre Zoltán elõadása

Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere felké-
résére Dr. Nagy Imre Zoltán, a Keleti Kar fõiskolai taná-
ra elõadást tartott „A jövedelemeltitkolás és feketegaz-
daság térnyerésének okai és visszaszorításának lehetõ-
ségei” címmel 2010. július 6-án a szigetszentmiklósi Vá-
rosi könyvtár színháztermében, ahol a helyi középisko-
lák tanárai, helyi vállalkozók és képviselõk jelentek meg. 

Az elõadáson elhangzott, hogy a jövedelemeltitkolás,
adóeltitkolás, feketegazdaság korunkban a fejlett piacgaz-
daságokban is komoly gondokat okoz, ahol egyébként a
modern adórendszer tradíciói már régebben kialakultak,
mint hazánkban. Különösen a válság idején fordult a fi-
gyelem a nemkívánatos jelenségek felé, amelyek meg-
csapolják az állami költségvetés amúgy is mindig szûknek
mutatkozó forrásait. Még az állami bevételkiesésnél is na-
gyobb kárt okoz azonban az a sajnálatos tény, hogy a fe-
ketegazdaság mûködése miatt sérül az általános közte-
herviselés elve. A becsületes adófizetõ állampolgárok be-
csapottnak érzik magukat, ami abba az irányba hathat,
hogy más törvényeket is megszegjenek. Jogtalan piaci
elõnyök megszerzése miatt tisztességtelen versenyhely-
zetek keletkeznek a gazdaság, sõt az élet számos terüle-
tén, amelyek a piacgazdaság alapelvét rombolják szét.

Mindezeket a nemkívánatos folyamatokat különbözõ,
ellentmondásos jelenségek, okok hívják életre és táplálják,
melyek közgazdasági, gazdaságpolitikai, pszichológiai,
szociológiai, tradicionális, történelmi és specifikus, ország-
hoz kötött összefüggéseken alapulhatnak. Rendkívül fontos
az okok pontos feltárása. Nem elég a felszíni kezelés, az
adótörvények, költségvetési normatívák, büntetések stb. át-
alakítása. Komplexen és nagy körültekintéssel kell fellépni

a kiváltó okok ellen. A polgármester és sok más érdeklõdõ
számos kérdésére és felvetésére kirajzolódott, hogy a piac-
gazdaság alapját az egyre inkább tulajdonossá váló közép-
osztály kell, hogy képezze és ennek mind a központi sza-
bályozásban, mind a helyi adózásban tükrözõdnie kell, illet-
ve a különbözõ koncepciókban ez már meg is jelent.

Dr. Nagy Imre Zoltán
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Hírek röviden

formában a személyes találkozásokra, volt bankett és
tábortûz is. Az utolsó napon egy csehországi kisváros
meglátogatására is sor került. Liberec városában egy

szép napot töltöttek a résztvevõk, ezután került sor a
konferencia zárására és a különdíjak átadására.

Dr. Seebauer Márta – Németh Gergely
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Búcsúzunk 

Németh Ádám elsõéves hallgató
(1989–2010)

Júniusban a sikeres vizsgák után
kitört a vakáció, és szép nyarat,
kellemes bulikat kívánva köszön-
tek egymástól tanárok, diákok: visz-
lát, majd szeptemberben.

Az egyetem székesfehérvári Al-
ba Regia Egyetemi Központjának
mérnök informatikus szakos hallga-
tóinak tanév kezdésérõl egy diák hi-

ányozni fog, Németh Ádám helye üresen fog maradni a te-
remben. Ádám baráti társasággal Balatonudvariban nya-
ralt, szórakozni voltak kedden este Alsóörsön, amikor az
értelmetlen halál érte. A 21 éves hallgatónk egy egyelõre
megmagyarázhatatlan lövöldözés áldozata lett.

Ádám az egyetem közösségi életében aktívan résztve-
võ, jólelkû, másokat soha nem bántó, tisztelettudó fiatalem-
ber volt, aki tele volt tervekkel, életcéllal. Egy augusztusi éj-
jelen könyörtelenül véget értek az álmai, a vágyai, a tervei
tervek maradtak csupán. Az alsóörsi tragédiában elvesztet-
tünk egy lelkes, szorgalmas tanítványt, egy jó barátot.

Szülõfalujában, Alibánfán helyezték örök nyugalom-
ra augusztus 11-én.

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk. 

Tálosi Istvánné
(1932–2010)

Mély megrendüléssel búcsúzunk
Tálosi Istvánnétól, Esztertõl, az
Óbudai Egyetem Neumann János
Informatikai Karának óraadójától,
aki augusztus 13-án örökre eltávo-
zott körünkbõl.

Tálosi Istvánné 1954-ben kezdte
meg tanári pályáját a Bánki Donát
Felsõfokú Gépipari Technikumban,

majd 1970-tõl a KKVMF Gyengeáramú Kara Természettu-
dományi Tanszékének lett elõbb adjunktusa, majd docen-
se. 1979-ben megalakult a Matematikai és Számítástechni-

kai Intézet, melynek az alakulástól közel tíz éven keresztül
volt oktatási igazgatóhelyettese. Határozott, koncepciózus
vezetõ egyéniség volt, viszont a hallgatók egyéni problé-
máira is nagy figyelmet fordított, ahol tehette, segítette õket.

Oktatói tevékenységéért megkapta a Kandó kiváló
oktatója címet, illetve hallgatói vélemények alapján a
Matematika és Számítástechnikai Intézet kiválója okta-
tója címet elsõként érdemelte ki.

1995-ben vonult nyugdíjba, de óraadóként még idén
tavasszal is tartott az informatikus hallgatóknak Analízis
gyakorlatokat, valamint a villamosmérnök asszisztens
hallgatóknak matematikát tanított.

Az elmúlt hónapokban aggódva figyeltük, hogy Esz-
ter megromlott egészsége újra rendbe jön-e és folytat-
hatja-e oktatói munkáját. Sajnos, nem így történt.

Szeptember 7-ei temetésén az Egyetem és a Neu-
mann János Informatikai Kar számos oktatója és mun-
katársa kísérte el Tálosi Istvánnét, az Óbudai Egyetem
saját halottját utolsó útjára.

Hiányozni fog mindnyájunknak, emlékét megõrizzük.

Bányai István
(1953–2010)

Megrendülten búcsúzunk munkatár-
sunktól, Bányai Istvántól az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Karának intézeti mérnöké-
tõl, aki 2010. augusztus 4-én 57
éves korában hosszú, súlyos beteg-
ség után hunyt el.

Bányai István 1975-ben szerzett
villamos üzemmérnöki képesítést a

Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskolán. Okleve-
lének megszerzése után közvetlenül a Hajtásszabályozá-
si Tanszéken helyezkedett el. Kezdetben laboránsként,
majd intézeti mérnökként dolgozott. Késõbb az Automati-
ka Intézetben részt vett a villamosipari CAD szoftverek
oktatásában, valamint felügyelte és gondozta a kar óbu-
dai OLC laborját is. Az idei pedagógusnapon kapta meg a
35 éves törzsgárda tagságát tanúsító oklevelet.

Bányai Istvánt az Óbudai Egyetem Villamosmérnöki
Kara saját halottjának tekinti.

Emlékét megõrizzük!
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