
Sikerül-e elhelyezkednie a diplomásoknak? A végzett-
ségüknek megfelelõ munkakörben dolgoznak-e? Egy
felsõoktatási intézmény munkája akkor hasznosul, ha
ezekre a kérdésekre minél több végzettje mond „igen”-t.
Ha a kezdõ diplomások a munkájuk során, a fõiskolán
vagy egyetemen tanultakat naponta használják, nehe-
zebben felejtik az intézményt, ahol tanultak, az oktató-
kat, akikkel együtt dolgoztak a tudásért.

Az Óbudai Egyetemen a diplomások pályakövetése
során elektronikus kérdõív kitöltésére kértük a még ta-
nuló, az egy és a három éve végzetteket. A hallgatók
megkérdezésének célja a motivációk, a jövõterv felmé-
rése volt. A válaszokat az egyetem a képzés tartalmá-
nak fejlesztésére, a lehetõségek pontos kommunikálá-
sára és a jövõbeli kapcsolattartás javítására használja. 

A végzett hallgatók felmérése során a jövõbeli terveken
túl az elhelyezkedéssel kapcsolatos tényeket értékeljük, illet-
ve intézményük megítélését kívánjuk megismerni néhány év
távlatában. A felmérés eredménye alapján az adatok orszá-

gos összehasonlításával támoga-
tást adunk a munkaerõpiacon in-
formációt igénylõ végzettjeinknek a
döntéseik helyes meghozásához,

a munkaerõ-piaci versenyben azonosítható helyzetükrõl, tu-
dásszerzési lehetõségeikrõl. A válaszok alapján információ-
kat juttatunk vissza a válaszadóknak, hogy azok támogas-
sák a munkaválasztást, a továbbtanulási terveket és a szak-
mai önértékelést. A felnõttképzés igényeit, kompetenciaterü-
letek közül választva határozták meg a válaszadók. Hármat
kiválasztva meghatározott elemek közül felmérhetõvé vált
az igényelt képzési terület. Jellemzõen a szakmai gyakorlati,
informatikai és nyelvi területek vonatkozásában jelennek
meg elvárások az anyaintézménnyel szemben. Ezen kívül a
válaszok alapján egyetemünk mûködését is szeretnénk ha-
tékonyan javítani. A kapott válaszadási részarány azt mutat-
ta, hogy oktatási intézményünket volt végzettjeink bizalom-
mal segítették adataikkal.

Az adatok országosan az egyes szakmaterületek
képzési szükségletét és az elhelyezkedéseket mérik fel,
hogy a felsõoktatás irányítása a tények alapján történ-
jék. Ennek a központi szervezésû értékelésnek is a
most intézményileg gyûjtött adatok teremtenek alapot. 
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A képzési folyamatok fejlesztése a diplomás pályakövetõ rendszer
segítségével az Óbudai Egyetemen

A válaszadások részaránya az egyes karok végzettjei és hallgatói szerinti bontásban



A hallgatói motivációs felmérés és a diplomás pálya-
követés részeként is elemzésre kerültek a hallgatók, il-
letve végzettek továbbképzéssel kapcsolatos tervei. Az
értékelés során nyilvánvalóvá vált, hogy a munkaerõ-
piacra kikerülve a továbbtanulási kedv csökken. Ennek
fényében a graduális és a felnõttképzés vonatkozásá-
ban az Óbudai Egyetem a felnõttképzési stratégiájában
alkalmazza, hogy a végzettjei számára a végzés utáni
évekre kell összpontosítani, növelve aktivitásukat.

A végzettek munkára találása minden szakmai terület
számára meghatározó. Az alábbi diagram az egyes karok
végzettejinek elhelyezkedési lehetõségeit mutatja. Az ada-

tok jól mutatják, hogy végzettjeink az országos átlaghoz vi-
szonyítva nagy biztonsággal találnak munkahelyet.
Amennyiben feltételezhetõ, hogy a 2010-ben végzettek ha-
sonló trend szerint kerülnek két évvel késõbb a munkaerõ-
piacra, látható, hogy a kezdetben nehezebben elhelyezke-
dõk a késõbbiekben szinte maradéktalanul „elkeltek”. 

Köszönetet mondunk a válaszadó hallgatóknak, vég-
zetteknek, valamint a TÁMOP 4.1.1-08/2/KMR-2009-
0005, Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a
felsõoktatásban (ÚMFT) címû pályázatnak a felmérés
támogatásáért.

Göndör Vera - Dr. Koczor Zoltán
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Az elhelyezkedés kari (szakmaterületi) lehetõségei. Az elsõ oszlopsorozat a régebben végzettek (2008), 
a második a frissebben (2010) diplomát szerzettek adatai

Dr. Budavári Tamás közremûködése 
az idei fizikai Nobel díjban

A székesfehérvári származású Budavári Tamás
1973-ban az ELTE-n végzett fizikusként, doktori dol-
gozatát Csabai István (ELTE) témavezetésével,
együttmûködve a Johns Hopkins Egyetemen (Balti-
more, USA) lévõ Szalay Sándorral (az ELTE tisztelet-
beli doktora és professzora) készítette. 2001-ben
szerzett PhD fokozatot fizikai tudományokból, az MTA
köztestületi tagja, az Óbudai Egyetem Alba Regia
Egyetemi Központ egyetemi docense. Jelenleg a
Johns Hopkins Egyetem Fizikai és Csillagászati Tan-
székének kutatója. 

„Az SN1997ff nevû szupernóva 2001-ben már ismert
volt, viszont a távolságának, illetve vöröseltolódásának
meghatározása nagyon bizonytalan volt. Én akkor dok-
torandusz voltam az ELTE-n és Csabai István témave-
zetésével a vöröseltolódás mérésének problémájával
foglalkoztam. Szalay Sándor meghívására egyre több
idõt töltöttem Baltimoreban. Ott találkoztam a Hubble-
ûrtávcsõ adataival is. Az én módszerem alkalmazásával
pontosabban meg tudtam határozni a felvételeken sze-
replõ galaxisok vöröseltolódását. Amikor Adam G. Ri-
ess felkért a közös munkára, már újra Budapesten vol-
tam, de néhány napot csak az SN1997ff galaxisnak
szenteltem, hogy jobban körbejárjam az ügyet. Ábrákat
készítettem, hogy megértsem, mitõl más az én eredmé-

Nemzetközi és tudományos élet hírei



nyem, mint másoké, és hogy melyiknek szabad hinni.
Meggyõztem magam is és a többieket is, hogy az álta-
lam használt új módszer ad megbízhatóbb eredményt.”
– nyilatkozta Dr. Budavári Tamás a Népszabadságnak
annak kapcsán, hogy a 2011-es fizikai Nobel-díjat fele-
részben az amerikai Saul Perlmutter, felerészben pedig
megosztva a szintén amerikai Adam G. Riess és az
amerikai-ausztrál Brian P. Schmidt kapta a távoli szu-
pernóvákkal kapcsolatos kutatási eredményeikért.

Dr. Seebauer Márta

Részvételünk az IGIP Nemzetközi 
Monitoring Bizottságban

A Nemzetközi Mérnökpedagógiai Társaság (IGIP = In-
ternationale Gesellschaft für Ingenieur-Pädagogik)
2011-ben felkérte egyetemünk oktatóját, Tóth Bélánét,
a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ egyetemi
tanárát a Társaságon belül mûködõ Nemzetközi Moni-
toring Bizottságban való közremûködésre. A Bizottság a
nemzetközi minõsítést is jelentõ ING-PAED IGIP (IGIP
mérnök-pedagógus) minõsítés adományozását felügyeli
és hagyja jóvá.

Az ING-PAED IGIP minõsítés 
Az IGIP nemzetközi együttmûködési lehetõséget kínál

a mérnökképzésben, valamint a mûszaki oktatás más
szintjein és formáiban tevékenykedõ szakemberek számá-
ra. Míg a SEFI (a másik nagy európai mérnökképzési tár-
saság) csak a mérnökképzésre koncentrál, az IGIP kiemelt
fontosságot tulajdonít a mérnöktanár-képzésnek is.

A mérnökképzés területén szorgalmazza a gyakorla-
torientált képzési anyagok fejlesztését úgy, hogy meg-
feleljenek mind a hallgatók, mind az õket majd alkalma-
zó vállalatok igényeinek. Mérnökpedagógiai vonatko-
zásban pedig ugyancsak szorgalmazza a mûszaki tan-
tárgyak oktatási módszereinek fejlesztését, a multimé-
dia eszközeinek alkalmazását. 

A mérnökpedagógiai képzés nemzetközi összehan-
golásának erõsítését, színvonalának emelését szolgálja
az ING-PAED IGIP minõsítés. Két feltétele van a meg-
szerzésének: megfelelõ (alapvetõen egyetemi) szintû
mûszaki, valamint megfelelõ (ugyancsak alapvetõen
egyetemi) szintû mérnökpedagógiai képzettség, továb-
bá gyakorlati tapasztalat mindkét területen. 

A mérnökpedagógiai minimum követelményeket mo-
dul- és kreditrendszerben rögzítette az IGIP.

A részletes tartalmi követelmények az IGIP honlap-
ján tekinthetõk meg, ahol a kérelem formanyomtatvá-
nya is elérhetõ.

Az IGIP-követelmények jótékony hatása jól érzékel-
hetõ az IGIP-ben közremûködõ tagországok mérnökpe-

dagógiai képzésében. Külön figyelemre méltó benne az
RM4-es modul a tartalma, a kredit-súlya és a jellege
miatt is. Az IGIP mérnöktanár-képzõ intézményeket (ka-
rokat, központokat, intézeteket) is akkreditál a követel-
ményei alapján.

A Nemzetközi Monitoring Bizottság évente kétszer ül
össze és dönt az IGIP ING-PAED minõsítés odaítélésé-
nek tárgyában. Legutóbbi ülése szeptember 20-án volt
Piestany-ban, a következõ ülés pedig 2012. március
15-én lesz Moszkvában.

Jövõre 40 éves az IGIP
Az IGIP-et 1972-ben alapította Ausztriában Prof.

Adolf Melezinek a Klagenfurti Egyetemen. Ekkor kezdte
meg mûködését a Klagenfurti Mérnökpedagógiai Kar,
amelynek az IGIP-en belül azóta is központi hatása van
a mérnök-tanárok képzésében és a képzés nemzetközi
elismertetésében. 

Az IGIP-ben a 72 tagország mellett konzultatív sze-
repe van az UNESCO-nak és az UNIDO-nak. Kiemelke-
dõ fontosságú rendezvénye az évenkénti nemzetközi
konferencia (1972-óta minden évben!). A 40. évi jubi-
leumi konferencia földrajzilag az alapítás közelében,
Villach-ban lesz, idõpontja 2012. szeptember 26-28. 

Gáti József

Dr. Nagy Imre Zoltán elõadása az 
University of Applaid Scienses-en

Dr. Nagy Imre Zoltán október 3. és 8. között a szakmai
kapcsolatok elmélyítése és elõadások tartása céljából
látogatást tett Mülheimben, az University of Applaid
Scienses-en.

Az elõadások témái: egyetemünk és Erasmus-mun-
kájának ismertetése, a magyar gazdaságpolitika moz-
gástere, továbbá a felsõoktatás helyzete és átalakítása
voltak. Az elõadásokat élénk viták követték, amelyeken

2011. október Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 3. oldal



sikerült érzékeltetni a magyar gazdaság helyzetét, fejlõ-
dését, és amelyeken 5 hallgató elõzetesen jelentkezett
az OE karain zajló Erasmus-képzésre. Partnerünk vár-
hatóan novemberben fogja megkapni az engedélyt az
Erasmusban való részvételre, így az elsõ hallgatók, a
pályázati lebonyolítást is figyelembe véve legkésõbb
2012 õszén várhatók Mülheimbõl, de szerencsés eset-
ben elõbb is.

Az utazás vállalti kapcsolatok építését is szolgálta.
Több vállalati szakemberrel is sikerült kapcsolatot kiépíte-
ni, így többek között (az FTC megbízásában is) a nagyhírû
és jelenlegi német bajnok BVB (Borussia Dortmund) pén-
zügyi igazgatójával, Marcus Knipping úrral. A BVB 1997-
ben UEFA Chapions League-t nyert, 18 Mrd Ft-nak megfe-
lelõ részvénytõkével mûködik, és 40 Mrd Ft-nyi bevételé-
vel pénzügyileg is a világ egyik legsikeresebb futballklubja.
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Józsefvárosi udvarátadás és Kandó Kálmán
kísérleti fázisváltójának felavatása

2011. június 15-én ünnepélyes keretek között került sor
Józsefvárosban a felújított udvar átadására. Az ünnep-
ségen jelen voltak az egyetem vezetõi, Sántha Péterné,
a VIII. kerület alpolgármestere. Megjelent Dr. Krámli Mi-
hály, a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum fõ-
igazgatója, Horváth Lajos, a Magyar Vasúttörténeti Park
Kuratóriumának elnöke, Dürr János, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala elnöki tanácsadója, munkatársaik
kíséretében. Külön öröm és egyben nagy megtisztelte-
tés volt minden résztvevõ számára, hogy ezen az ünne-
pélyes alkalmon jelen volt a hírneves család képvisele-
tében Kandó Judit és Kandó György is. Kandó Judit a
középfokú, majd a fõiskolai tanulmányait a „Kandó-isko-
lában” végezte. Meghívásunknak eleget tett a szakmai
közélet számos további jeles képviselõje. Ott voltak
szép számmal a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és
a Keleti Károly Közgazdaságtudományi Kar oktatói, dol-
gozói, hallgatóinak képviselõi.

Dr. Gáti József, az egyetem kancellárja avatási be-
szédében kiemelte, hogy az intézmény telephelyei kö-
zül (a Bánki Donát Gépészmérnöki és Biztonságtechni-
kai Kar Népszínház utcai épülete udvarát követõen) a

Tavaszmezõ utca 17. szám alatti épület udvarának felú-
jítását üdvözöljük. 

A régi udvar teljes rekonstrukciója történt meg. Az
újonnan épített külsõ lift használata az érintett karok
mozgáskorlátozott oktatói és hallgatói számára jelent
nagy könnyebbséget a közlekedésükben, a tantermek,
az irodák akadálymentes elérésében. Az ünnepélyes
szalagátvágást a kancellár úrral a telephelyek dékánjai
– Dr. Turmezei Péter és Dr. Medve András – közösen
végezték el. 

Így az egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói immár
hivatalosan is élvezhetik ennek a nagyszabású parkosí-
tási és sportpálya-építési munkának minden elõnyét.
Az ünnepély második részében Kandó Kálmán módosí-

Hírek röviden



tott kísérleti nagyvasúti villamos mozdony fázisváltójá-
nak felavatására került sor. Dr. Sitkei Gyula fõmuzeoló-
gus, a Kandó kar korábbi meghívott tanára, ismertette
az új rendszerû nagyvasúti villamos vontatás kialakítá-
sának jelentõségét, Kandó Kálmán mûszaki alkotói sze-
repét és a kísérleti fázisváltó történetét, mûszaki ada-
tait. Dr. Krámli Mihály fõigazgató úr ezt követõen jelké-
pesen átadta a fázisváltót tartós letétben történõ megõr-
zésre. Dr. Turmezei Péter köszönettel átvette a fázisvál-
tót, amelyre mint a legmagasabb fokú mûszaki teljesít-
mény egyfajta megjelenítõdésére tekintünk. 

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

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar kari tanácsa határozatával a 2011. évi Kandó Kál-
mán Emlékdíjat adományozta Fojtán István ny. fõmér-
nök, MÁV fõtanácsos úrnak. Fojtán István Kandó Kál-
mán mûszaki- s emberi életmûvének legelismertebb
szakértõje. Igen sokat tett a magyar mûszaki fejlõdés
múltjának megismertetésért. Az Óbudai Egyetem az õ
szakértõi tevékenysége eredményeként büszkélkedhet
az itt kiállított kísérleti fázisváltóval. A kitüntetõ elisme-
rést Dr. Turmezei Péter, a kar dékánja adta át.

Az emlékezetes ünnepély fogadással zárult, pohár-
köszöntõt Sántha Péterné alpolgármester asszony
mondott. Külön kiemelte az egyetemi karok és az érin-
tett önkormányzat érdekegységét és az ezen alapuló
egyre erõsödõ együttmûködését.  

A megjelentek megtekintették a Kandó Kálmán Em-
lékszoba és a Központi Könyvtár kiállításait. 

Venekei Attila
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Az Óbudai Egyetem hallgatói Tajvanon

Az Óbudai Egyetem fontos nemzetközi partnerintézmé-
nye, a tajvani National Taipei University (NTPU) – Tajvan
egyik legnívósabb egyeteme – az elõzõ két év kiemelke-
dõen pozitív visszajelzései alapján idén nyáron harmadik
alkalommal szervezte meg nyári egyetemét. A változatos
nyelvi és szakmai kurzusok, valamint kulturális progra-
mok révén a világ különbözõ országaiból érkezõ diákok
ismerkedhetnek meg a tajvani kultúra és tudomány ha-
gyományaival és legújabb eredményeivel – multikulturá-
lis környezetben. Magyarországról idén három hallgató –
Bajzát Tamás, Fehér-Polgár Pál és Rychlyk Zoltán – ve-
hetett részt a tajvani kurzusokon az anyaintézmény Óbu-
dai Egyetem jelentõs támogatásával. 

A programsorozat keretében Tamás, Pál és Zoltán
részt vettek alapfokú kínai nyelvtanfolyamon, a tajvani
technikai és gazdasági fejlõdést bemutató elõadásokon,
sõt kung-fu alapképzésen is. A szakmai programok ke-
retében a tajvani mérnök és mûszaki képzés hasonló-
ságait és eltéréseit is tanulmányozták az NTPU Villa-
mosmérnöki és Informatikai Karán. Az e karon végzet-
tek közül sokan meghatározó szerepet töltöttek és tölte-
nek be abban az ugrásszerû technológiai fejlõdésben,
amely Tajvant és számos vállalatát a mikroelektronikai-
és IT-iparágak csúcsaira juttatta. 

A nyári egyetemi képzést kiegészítõ rendezvények al-
kalmával a résztvevõk rövid ízelítõt kaptak a tajvani kulturá-
lis és mûvészeti életbõl, az esti kötetlen programok során
pedig az európaitól jelentõsen különbözõ tajvani, dél-kelet
ázsiai gasztronómia és konyhamûvészet sajátosságait íz-
lelhették meg. A programsorozat részeként a különbözõ or-
szágokból érkezett résztvevõk a tanórák és beszélgetéseik
során megtapasztalhatták az egyes nemzetek eltérõ, vagy
éppen nagyon hasonló világszemléletét, nézõpontját, a vi-
lágra nyitott, befogadó szemlélet fontosságát is.

Az Óbudai Egyetem idén hosszú távú szakmai együtt-
mûködésrõl szóló egyezményt írt alá a nyári egyetemet
szervezõ NTPU-val. Bízunk benne, hogy a megállapodás

eredményeként a nyári egyetemi részvételen túlmutató,
szakmai tapasztalatcserét, valamint oktató- és diákcserét
is magában foglaló, folyamatos és aktív kooperáció ala-
kul ki az NTPU és az Óbudai Egyetem között.

Dr. Bazsa Tamás

Az Óbudai Egyetem csatlakozott 
a Magyar Vöröskereszt felhívásához

Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke felhí-
vására az elsõk között csatlakozott az Óbudai Egyetem
a 2005 óta megrendezésre kerülõ Országos Felsõokta-
tási Véradó Versenyhez. Az intézményben hagyománya
van az adakozásnak, a tavaszi és õszi szemeszterben is
évek óta szerveznek véradást több telephelyen is.

A 2011. október 1. és 2012. május 14. között zajló
verseny célja az egyetemi, fõiskolai korosztály megis-
mertetése a rendszeres véradás társadalmi jelentõsé-
gével, a hazai véradó bázis fiatalítása, új véradók meg-
szólítása. A verseny gyõztese a legnagyobb véradói ak-
tivitást mutató felsõoktatási intézmény. Az eredményhir-
detésre a Véradók Világnapján, június 14-én kerül sor.

Azonosulva a nemes kezdeményezés céljaival az
Óbudai Egyetem épületeiben október 3. és november
22. között kerülnek megrendezésre a véradó napok.
Szakemberek várták az adakozó kedvû hallgatókat és
dolgozókat elsõként a Népszínház utcában, majd a Bé-
csi úti fõépületben, ahol az akció sikeresen zárult, hi-
szen ahogy Derekas Szilvia, a Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szervezetének munkatársa elmond-
ta, 78 lelkes hallgató és dolgozó jelentkezett véradásra,
ebbõl ténylegesen 68 fõ adományozhatta vérét ember-
társai megsegítésére. 

A sikeres támogatóakció folytatódik, a következõk-
ben a Tavaszmezõ utcában, majd a Székesfehérvári
épületben is lesz lehetõség a véradásra.

MAB akkreditáció az egyetemen

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság az Ftv.
108.-110. §-ban foglaltak alapján egységes elvek és el-
járási szabályok alapján az intézménymûködéssel, az
intézményi minõségfejlesztéssel kapcsolatos minõség-
hitelesítési és minõsítési feladatot lát el.

A MAB harmadik intézményi akkreditációs értékelé-
sére a 2010/11. tanévben a Gábor Dénes Fõiskola, a
Károly Róbert Fõiskola, a Mozgássérültek Nevelõképzõ
és Nevelõ Intézete, az IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola,
a Nyíregyházi Fõiskola, a Szegedi Tudományegyetem,
és az Óbudai Egyetem esetében kerül sor.

A MAB plénuma 2010. október 29-i ülésén elfogadta
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az intézményakkreditációs útmutató átdolgozott kiadását
és annak mellékletét. Az egyetem ennek alapján még ok-
tóberben megkezdte a felkészülést az akkreditációs folya-
matra, valamint megindult az önértékelések összeállítása.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2011. január 24-ei ülé-
sén fogadta el az intézményi, valamint az öt kar és a két
központ önértékelési dokumentumát. A Palkovics László
akadémikus, egyetemi tanár, BME elnökletével tevékeny-
kedõ, Dr. Szekeres Tamás CSc, Széchenyi Egyetem rekto-
ra, Dr. Sallai Gyula CSc BME, Bodorkós László NYME
SEK Minõségfejlesztési és Informatikai Központ igazgatója
és Kiss Dávid HÖOK delegált, BCE összetételû Látogató
Bizottság 2011. május 2-án és a május 9-11. közötti idõ-
szakban a helyszínen értékelte az egyetem tevékenységét.

A MAB az eljárásrendben foglalt lépéseket követõen
– az intézményi észrevételek figyelembe vételével vég-
legesített akkreditációs jelentését a MAB 2011/7/V/5.
számú határozatában fogadta el az alábbiak szerint:

„A vizsgálat eredményeként a MAB összességében
megállapította, hogy az egyetem megfelel azoknak a mi-
nõségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a
MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének
tekint. Az Óbudai Egyetemet, valamint annak karait:

• Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar

• Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
• Keleti Károly Gazdasági Kar
• Neumann János Informatikai Kar
• Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar
akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditá-

ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén –
2016. December 31.”

Az akkreditációs minõsítés indoklásában a Látogató-
bizottság jelentése kiemelte:

A felsõoktatásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX.
tv. vonatkozó §-ai , illetve a MAB akkreditációs elvárá-
sai alapján a(z) Óbudai Egyetemet a MAB egyetemként
akkreditálja, mert

• Az intézmény négy képzési területen, (gazdaság-
tudományok, informatika, mûszaki, pedagógus-
képzés) több szakon folytat alap-, valamint mes-
terképzést, továbbá egy tudományterületen jogo-
sult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélé-
sére. Emellett felsõfokú szakképzést, illetve sza-
kirányú továbbképzést is folytat.

• Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges
állandó kutatói, oktatói karral:
– az alaptevékenységének ellátásához szükséges

oktatók és kutatók legalább 60 százalékát mun-
kaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony ke-
retében foglalkoztatja (377 fõbõl 286 fõ: 75%).

– A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogvi-
szony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók

több mint egyharmadának van tudományos foko-
zata (286 fõbõl 130 fõ: 42%). 

– Rendelkezik a képzéshez és a tudományos ku-
tatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfele-
lõ épülettel – benne a funkciók teljesítésére al-
kalmas szervezettségû terekkel; elõadóterem-
mel, szemináriumi helyiséggel, intézményi
könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelõ hoz-
záférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gya-
korlóhelyekkel, mûszerekkel – valamint kollégiu-
mi férõhelyekkel, sport és kulturális létesítmé-
nyekkel, diákétkezési lehetõségekkel).

• Az intézmény minõségbiztosítási- és fejlesztési
folyamatai – ennek keretei között a vezetési, ter-
vezési, ellenõrzési, mérési és értékelési eljárások
– megfelelõek.”

Az „A” minõsítésû egyetemi akkreditáció során a Láto-
gatóbizottság jelentésében megfogalmazott ajánlásokra az
intézmény vezetése intézkedési tervet dolgozott ki, mely a
Gazdasági Tanács és a Szenátus napirendjére került.

Dr. Gáti József

 

A „Szakmai Tudományos Mûhely” nyilvános
ismeretterjesztõ elõadássorozat negyedik

szemesztere

Az elmúlt években a kreditrendszer hatására a hagyo-
mányos értelemben vett tankörök megszûntek, miköz-
ben az oktatókkal való személyes találkozás, konzultá-
ció lehetõsége a nagy létszámú évfolyamok miatt le-
csökkent. Mindezeket a folyamatokat érzékelte a Kollé-
gium vezetése is, ezért a 2009/10-es tanév II. félévben
útjára indította a „Szakmai Tudományos Mûhely” nyilvá-
nos ismeretterjesztõ elõadássorozatot, melynek az
Egyetem Bánki Donát Kollégiuma ad otthont. Az elkép-
zelés az volt, hogy a szakmai és tudományos tevékeny-
séget népszerûvé tegyük a hallgatók körében. Az elõ-
adások alapvetõen nem a tantervi órák anyagaihoz kö-



tõdnek, de lehetõséget kívánnak biztosítani arra, hogy a
hallgatók szakmai érdeklõdésüknek megfelelõen isme-
reteiket bõvíthessék. Tapasztalataink szerint ezek az
elõadások segítenek hallgatóinknak a komplex mérnöki
gondolkodás és szemlélet kialakulásában, és egyre
több hallgató kap kedvet a karokon mûködõ tudomá-
nyos mûhelyek tevékenységébe való bekapcsolódásra.

A kezdeményezéshez csatlakozott Dr. Horváth Sándor
egyetemi docens, dékán, aki az elsõ pillanattól kezdve tá-
mogatta elképzelésünket. A szervezõk folyamatosan arra
törekednek, hogy a témaválasztások minél változatosab-
bak legyenek, és a legkülönbözõbb tudományterületek
képviselõit kérik fel az elõadások megtartására.

Az elõadások színvonala és a részvételi szándék, il-
letve a negyedik szemeszterét megkezdõ elõadássor-
ozat megerõsítette azt az elképzelést, hogy van létjogo-
sultsága az ilyen típusú szervezett programoknak a
hallgatók körében. A most indult félévben öt elõadás
került meghirdetésre. Az elõadások kéthetente, szerda
esténként 1800 órakor kezdõdnek a Bánki Donát Kollé-
gium földszinti Nagytermében.

Az I. félévi programban Dr. Horváth Sándor elõadásá-
ban „A mérnök és a környezetvédelem”, Rambala Éva köz-
vetítésében a „Konstruktív kommunikáció”, Szekeres Valé-
ria interpretációjában „Megoldható egyenlõtlenségek – férfi-
ak és nõk a társadalomban” témakör szerepelt. A résztve-
võk november hónapban megismerkedhetnek Dr. Kutor
László „Az ötlettõl az innovációig, a gyakorlat tanulságai”,
címû elõadásában személyes tapasztalataival, valamint
„Energia: krízis, vagy hisztéria?” címmel Korondi Endre
gondolataival. Részletes program a kollégium honlapján.

Balogh József

Pákozdi Harci Túra 2011

Az 1848-as pákozdi csata emlékére szeptember 29-én
a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
megrendezte a szokásos Járõrversenyt, amelyen az
idei szabályok szerint egy intézménybõl csak egy csa-
pat indulhatott. Mivel a verseny általában 8-10 km futás-
ból és 8 állomásból áll, gondoltuk, bemelegítésnek tö-
kéletes lesz a helyszín kerékpáros megközelítése. A 12
km-es biciklizés után nagy várakozással figyeltük az
eseményeket, a megnyitót, ismerkedtünk a többi részt-
vevõvel. Az utóbbi hónapokban sokat fejlõdött a Pákoz-
di emlékhely, fizetõs parkolók, kerítés, térkõ burkolat,
étterem lett az emlékmû mellett és körül. 

A megnyitó 9 órakor a Himnusszal kezdõdött, majd a
rendezvény szervezõi, fõvédnöke és Pákozd polgármeste-
re a mikrofon egyik oldalán, a 35 csapat pedig a másik ol-
dalon. Az AREK képviseletében a SzuperSZHÖK nevû
csapat indult Bajzát Tamás, Druhapolcsik Viktor, Magyaró-

di Zsolt, Szente Gábor összetételben. Az összes technikai
információt, segítséget elmondták, majd 9:30-kor Egyete-
münk csapata elsõként indulhatott, hogy összemérje tudá-
sát, erejét, ügyességét, felkészültségét a többiekkel. 

Az elsõ állomáson az egészségügyi felkészültséget
kellett bizonyítani, egy bábun kellett az újraélesztést
szimulálni, lélegeztetni és szívmasszázst végrehajtani
rajta. A második állomás a Rókavadászat nevet kapta,
ahol egy rádióhullámokat kibocsájtó eszközt kellett
megtalálni egy fülhallgatós vevõ segítségével a 20X20
méteres területen. Ezután nagy futás következett egé-
szen az akadálypályáig, ahol kötélpályán, akadályok
alatt és felett kellett átjutni minél rövidebb idõ alatt. A
következõ állomáson 25 méteres vizes szakaszon kel-
lett átjutni egy felfújt traktor belsõvel. 

A napsütés és a kellemes 25 fokos hõmérséklet
egész nap segítette a csapatokat. Volt gránáthajítás,
lövészet, kajakozás, vegyvédelmi ruhába beöltözés,
majd futás, úgyhogy kijelenthetjük: színvonalas pályát,
izgalmas feladatokat állítottak össze a szervezõk. 97
perc alatt teljesítettük a távot, és az összes állomáson
sikeresen végrehajtottuk az elõírt feladatokat. Elsõként
induló csapatként egy Honvédelmi csapat után a má-
sodikként értünk be, majd vártuk a többi csapatot. El-
húzódott az egész verseny, hiszen 5 perces idõközön-
ként indították a versenyzõket, így voltak olyanok, akik
még el sem indultak, amikor mi már beérkeztünk. A fi-
nom gulyás leves és a desszertnek adott meggyes ré-
tes idén sem maradt ki a programból, a gulyáságyú év-
rõl évre hozza a formáját. 

Az eredményhirdetés meglepetést okozott, ugyanis
kategóriánkban a II. helyezésért kaptunk egy nagy
serleget, öt kis kupát, öt könyvet. Hazafelé nem a rövi-
debb utat választottuk, hanem a Velencei-tó körüli bi-
ciklis úton vezettük le a futást. Így a nap végére 50-60
kilométerrel a hátunk mögött fejeztük be a túránkat. Az
iskolát ki kellett hagyni aznap, de a Harci-túra nem kis
élmény, reméljük, jövõre több csapat is indulhat isko-
lánként.

Szente Gábor
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Ünnepi Kari Tanácsülés a Bánkiban

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki
Kar kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Ez
abban is megnyilvánul, hogy nemcsak segítjük azokat a
hallgatókat, akik tanulmányaikon felül több tudást sze-
retnének szerezni és nem sajnálják szabadidejük egy
részét szakmai fejlõdésükre fordítani, hanem a nagy
nyilvánosság elõtt el is ismerjük tevékenységüket, ezzel
példaként állítva õket társaik elé.

Ebben az évben szeptember 28-án Dr. Horváth
Sándor, a kar dékánja rendkívüli Kari Tanácsülésen
adott át a hallgatóknak és a velük foglalkozó oktatóknak
elismerõ okleveleket. Ugyancsak ezen a rendezvényen
kapták meg a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért
hallgatók a Köztársasági Ösztöndíjat és a kari kitünteté-
si szabályzat alapján a két féléven át 4,35 tanulmányi
átlag felett teljesítõk az oklevelet.

Külön köszönetét fejezte ki és oklevél elismerésben
részesítette Dr. Horváth Sándor Dr. Szunyogh Gábort
a hallgatói körök támogatásáért, Dr. Horváth Miklóst a
Kutatók éjszakája programok szervezéséért, valamint
Márkos Szilárdot, aki rendre megdönti saját világcsú-
csát a tésztahíd versenyeken, melyek komoly ismertsé-
get és elismerést szereznek a karnak.

Köztársasági Ösztöndíjban részesültek: Csõvári
László, Hujber Bálint, Kovács Ágoston Géza, Lindmayer
Andrea, Mikó Dávid Richárd, Nagy Attila, Nagymáté
Gergely, Németh Roland, Váradi Péter, Zólyomi Attila.
Kiváló tanulmányi eredményük alapján dicséretben
részesültek: Berta Dávid István, Kiss Milán, Lindmayer
Andrea, Mester Gyula, Mikó Dávid Richárd.

Elismerõ oklevelet kapott
• az OTDK-n elért I. helyért: Mátyás Dániel és kon-

zulense, Dr. Bartha Tibor;
• a XVII. Országos PLC programozó versenyen

elért eredményért: Németh Roland, Albert Viktor
és a verseny szervezõje, Dr. Nagy István;

• a Matematika versenyen elért eredményért: Ku-
csera András, Lukács Judit, Mikó Dávid, Szarka
Zoltán és a verseny szervezõje: Õri István;

• a Pneumobil és Elektromobil versenyek részt-
vevõi: Balogh Dávid, Bányácsky Dániel, Borsos
Viktor, Deák Dániel, Kalácska Bence, Kátai Dé-
nes, Kiss Dániel, Knitlhoffer Zoltán, Nagy Péter,
Piukovics Zsolt, Rutkai Tamás, Sándor Zalán,
Szajkó Zoltán, Szöllõsi Bence, Tóth Tamás, Vá-
nyi Dániel, Williger István, és az õket segítõ okta-
tók és nem oktatók:  Körtvélyesi Géza, dr. Sza-
kács Tamás, Tolnai András, Pintér Péter, Sótonyi
Noémi, Mladek László;

• a Shell csapat menedzsere: Sipos Petra;
• a Repülõgép modellezõ kör tagjai: Barányi Ist-

ván, Galgóczi Bálint, Hársfalvi Levente, Homon-
nai Zoltán, Roll Kristóf, Sipos Ágnes és a kört ve-
zetõ tanár, Dr. Jancsó András.

Lõrincz Katalin

Az Óbudai Egyetem diákjai Androidos 
alkalmazásokat fejlesztenek LG telefonokra 

2011. szeptember 21-én az LG Electronics együttmûkö-
dési megállapodást írt alá az Óbudai Egyetem Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Karának Híradástechnikai Inté-
zetével és Neumann János Informatikai Karával. A dél-
koreai gyártó tanulmányi hozzájárulással segíti az intéz-
ményt, cserébe mobilinformatikára szakosodott diákok
magyar nyelvû Androidos alkalmazásokat fejlesztenek
az LG telefonjaihoz. A szerzõdést Dr. Réger Mihály, az
Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese és az LG
Electronics magyarországi központú leányvállalatának
ügyvezetõ igazgatója, Young Woong Lee írták alá. Az
együttmûködés a Kandó Kálmán Karral tavaly decem-
berben indult és eddig három alkalmazás készült el. Az
applikációkat az LG szabadon felhasználhatja az összes
Magyarországon forgalmazott Androidos készülékén.

„Az Óbudai Egyetem támogatásával egy olyan
együttmûködés létrehozása a cél, amely mindkét fél
számára elõnyös. A közös munkának hála a fiatalok
megismerkedhetnek az Android operációs rendszerrel
mûködõ telefonokkal, megtanulják a méltán népszerû
alkalmazások tervezését, valamint tapasztalatot szerez-
nek a vállalati szférában még a tanulmányaik elvégzése
elõtt. Az LG Electronics pedig olyan magyar nyelvû al-
kalmazásokat telepíthet Androidos telefonjaira, amelyek
kétség kívül népszerûek lesznek a vásárlók körében.” –
nyilatkozta Young Woong Lee, az LG Electronics ma-
gyarországi központú leányvállalatának ügyvezetõje.

„A szerzõdésnek köszönhetõen a hallgatók még tanul-
mányaik során kapcsolatba kerülnek a gazdasági szférá-
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val, ami kétség kívül segíti a tanulók elhelyezkedését az
egyetem befejeztével. Intézményünk pedig fejlesztheti
laborjait, hogy a hallgatók minél több lehetõséghez jussa-
nak egyetemi éveik alatt” – tette hozzá Dr. Réger Mihály,
az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Az LG az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Karának Híradástechnikai Intézetével már
2010 decemberében elkezdte az együttmûködést, ame-
lyet idén bõvített ki az intézmény Neumann János Infor-
matikai Karára is. A Kandós diákok csoportokban, LG
Optimus GT540-es telefonokon fejlesztettek magyar
nyelvû Android alkalmazásokat, amelybõl a három leg-
jobban sikerült applikáció egy mobilparkolásos, egy bi-
ciklis fedélzeti számítógép és egy számítógépes távve-
zérlõ alkalmazás lett. A háromból kettõ mostantól elõre-
telepített applikációként felkerül a legújabb LG Androi-
dos készülékekre. A gyõztes alkalmazások készítõi
egy-egy LG Optimus 2X mobiltelefonnal gazdagodtak,
amelyet az LG ügyvezetõ igazgatója, Young Woong
Lee adott át a versenyzõknek.

A nyertes alkalmazások:
Mobilparkolás alkalmazás. Fejlesztõk: Kiss Ádám és

Balta Attila (Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar).
Az alkalmazás elõnye abban áll, hogy a parkolás

elvégzéséhez nincsen szükség GPS-re vagy Internet elé-
résre, ezért bármelyik Androidos mobiltelefonon ugyano-
lyan gyorsan és könnyen intézhetjük parkolásunkat. Az
alkalmazás használatával nem kell mindig a parkolóórá-
hoz menni, ha meg akarjuk hosszabbítani a parkolást,
ezt bárhonnan megtehetjük. Nem utolsó sorban a parko-
lásáért a parkolási idõnek megfelelõ díjat kell fizetni.

CycleSense (Biciklis fedélzeti számítógép). Fejlesz-
tõ: Berta Norbert (Neumann János Informatikai Kar).

Ezzel az applikációval – GPS és mozgásszenzor se-
gítségével – a megszokott sebesség, megtett távolság,
idõ adatokon kívül magasságot, hõmérsékletet, iránytût,
illetve különféle diagramokat is megjeleníthetünk. Min-
den menthetõ, így utólag bármelyik útvonal adatai, gra-
fikonjai visszanézhetõek minden részlettel együtt. A
programban van térkép nézet is, ahol láthatjuk aktuális
pozíciónkat

AdlerRC (számítógép távvezérlõ alkalmazás). Fej-
lesztõ: Sicz-Mesziár János (Neumann János Informati-
kai Kar).

Ezzel az alkalmazással az Androidos telefonunkon
követhetjük a prezentációt és akkor is láthatjuk a diákat,
ha háttal vagyunk a vetítésnek. Az alkalmazás haszná-
latával böngészhetünk is az anyagban, anélkül, hogy a
vetítés változna.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény-
sorozat megnyitója az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem 2011. no-
vember 3-án, 16 órakor nyitotta
meg a Magyar Tudomány Ün-
nepéhez kapcsolódó – „Össz-

hang” mottójú – egy hónapos programsorozatot, mely-
nek keretében számos színvonalas konferencia kerül
megrendezésre. A „Tudomány a gazdaságban és a tár-
sadalomban” jelmondatú rendezvénysorozattal az
egyetem célja, hogy népszerûsítse a tudományos kuta-
tómunkát, bemutassa eredményeit, továbbá mindenki
számára közérthetõvé tegye a kutatás és az oktatásban
összhangjának jelentõségét.

Kártyás Gyula oktatási fõigazgató köszöntötte a
megjelenteket, majd Prof. Dr. Fodor János rektorhelyet-
tes nyitotta meg az eseménysorozatot. Beszédében fel-
idézte, milyen megfontolásból született meg a Magyar
Tudomány Ünnepe létrehozásának gondolta, majd Szé-
chenyi István szavait idézte: „Erõt erõvel meggyõzni
nem mindég lehet – hanem a böltsesség gyõz minde-
nütt” Kiemelte, hogy, az Óbudai Egyetem egyik legfon-
tosabb stratégiai célja, hogy a megfelelõ szakmai és
személyi háttér birtokában színvonalasan mûvelt tudo-
mányágakra építve doktori képzést folytasson.

Sor került a minden évben átadásra kerülõ kutatói
díjak kiosztására is. Az Év kutatója díjat az egyetem
oktatói és kutatói kiemelkedõ mûszaki alkotásai, tudo-
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mányos eredményei, kimagasló publikációs tevékeny-
ség, iskolateremtõ munkásság, valamint a hazai és
nemzetközi tudományos életben betöltött szerepük
alapján ítélik oda. Az elismerést idén Dr. Várkonyiné
Dr. Kóczy Annamária egyetemi tanár, az MTA dokto-
ra, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézetének
igazgatója érdemelte ki. Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy An-
namária a digitális kép- és jelfeldolgozás, modellezés
és diagnosztika, lágyszámítási módszerek, valamint az
anytime és hibrid technikák vezérlõrendszerekben tör-
ténõ alkalmazása témakörben meghatározó kutatási
tevékenységet végez. Szakmai és tudományos közéleti
aktivitása kiemelkedõ, kiterjedt nemzetközi kapcsola-
tokkal rendelkezik, nemzetközi elismertsége kutatói
kvalitásait tükrözi. 

Az Év fiatal kutatója díjat az egyetem 30 évnél fia-
talabb oktatói és kutatói kiemelkedõ mûszaki alkotásai,
tudományos eredményei, publikációs tevékenység, va-
lamint a tudományos életben betöltött szerep elismeré-
sére ítélik oda. Az idei kitüntetett Horváth Richárd, a
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetének
mérnöke. A Horváth Richárd szakmai tevékenysége fia-
tal kora ellenére intenzív és eredményes mind a szak-
mai projektekben való közremûködés, mind pedig a pub-
likációk terén. Több nemzetközi kutatási és tananyag-
fejlesztési együttmûködésben vett részt. Fõ érdeklõdési
területei a forgácsolási technológiához kapcsolódnak,
melyek közül kiemelkednek a kerámia lapkákkal történõ

keményesztergálás, valamint a marószerszámok terhe-
lési viszonyainak elméleti és gyakorlati meghatározásá-
val kapcsolatos kérdések.

A Hallgatói publikációs díjat az egyetem hallgatói
kiemelkedõ mûszaki alkotásai, tudományos diákköri
eredményei publikálása terén elért eredmények elisme-
résére hozták létre. A kitüntetést ez évben Szántó Ba-
lázs és Pozsegovics Péter, a Neumann János Informati-
kai Kar BSc III. évfolyamos, illetve MSc I. évfolyamos
hallgatója megosztva kapja. Szántó Balázs és Pozse-
govics Péter a 2010/2011 tanévben a „Sketch4Match,
interaktív tartalom alapú keresõrendszer” címû közös
projekttel kiemelkedõ eredményeket értek el. 2010-ben
elsõ helyen végeztek a kari Tudományos Diákköri Kon-
ferencián, sikeresen szerepeltek a kari és országos
TDK versenyen és megkapták a Neumann János Infor-
matikai Kar Nívó díját is.

A díjak átadását követõen Dr. Nádai László dékán,
fejlesztési igazgató „Fejlesztési források a tudás szol-
gálatában” címmel tartott elõadást, amelyben felhívta
a figyelmet a kutatás-fejlesztés jelentõségére hazánk-
ban, ezen belül a fõiskolák, egyetemek szerepére. Ki-
emelte, hogy szükség van a felsõoktatás színvonalá-
nak emelésére, hiszen kulcsa lehet a gazdasági fel-
emelkedésnek. Nádai László megerõsítette, hogy élni
kell az Új Széchenyi Terv adta lehetõségekkel, majd
röviden szólt három egyetemi pályázatról, melyekbõl
több, mint 1 milliárd forint támogatás érkezik az
Óbudai Egyetemre.
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