
EU-PED 2019 Kárpát-medencei Pedagógusnap az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem kilencedik alkalommal rendezte 
meg a Kárpát-medencei felsőoktatás magyar képvise-
lői részvételével az EU-PED 2019 Pedagógusnapi Ün-
nepséget. A rendezvény egyben tiszteletadás a magyar 
nyelvű felsőoktatásban részt vevő pedagógusoknak, 
másrészt a Kárpát-medencei magyarság összetartozásá-
nak kifejezése. Az Egyetem 2011-ben új hagyományt 
teremtett azzal, hogy a pedagógusnapi ünnepségre 
meghívást kapnak az Intézmény saját oktatóin kívül a 
határon túli, Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőok-
tatás vezetői, oktatói, kutatói. Az Óbudai Egyetem In-
tézményfejlesztési Tervében is kiemelt célkitűzésként 
jelölte meg a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás 
támogatását.

Pedagógusnap alkalmából elsőként Prof. Dr. Réger 
Mihály, az Óbudai Egyetem rektora köszöntötte a 
résztvevőket. Beszédében áttekintést nyújtott az ala-
pításának 140 éves jubileumát ünneplő intézmény 
múltjáról. Kiemelte: „Intézményünk 140 éves története 
során a középpontban mindig is az oktatás, a pedagógi-
ai munka állt, ez alapozta meg az itt végzett hallgatók 
szakmai felkészültségét, szakmaszeretetét és ez biztosította 
jogelődeink és intézményünk máig is betöltött szerepét a 
műszaki életben.”

Leköszönő rektorként értékelte az elmúlt három év 
sikereit, többek között az Óbudai Egyetem közelmúlt-
ban elért legnagyobb eredménynek azt tekintette, hogy 

a felvételi létszám 2015-től folyamatosan növekedett, 
2018-ban elérte a 3581 főt. Nem sok műszaki felsőok-
tatási intézmény mondhatja ezt el magáról, köszönetét 
fejezte ki ezért a beiskolázási és oktatási tevékenységben 
munkálkodó valamennyi kollégának.

Tarlós István, Budapest főváros főpolgármestere ün-
nepi beszédében köszönetet mondott a pedagógusok, 
oktatók, mesterek munkájáért. Méltatta a pedagógusi 
hivatás nagyságát és sokrétűségét.

Hangsúlyozta: az egyetem oktatói, a múltban és a je-
lenben is kiváló munkát végeztek és végeznek az oktatás 
és kutatás területén. Hallgatóik nagy számban abszol-
válják az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatköz-
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pontú minőségi alapképzés mellett a magas színvonalú, 
versenyképes mesterképzést is.

Kiemelte, hogy a szakmai munka és a közösségi 
élet a nemzetek együttműködése révén már átlépte az 
országhatárokat. Az Óbudai Egyetem különösen nagy 
hangsúlyt fektet a határon túli magyar nyelvű oktatás 
támogatására.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy az Óbudai Egye-
tem az észak-budai térség legnagyobb felsőoktatási 
intézménye, fejlesztése Budapest egyik kiemelt érde-
ke. Bejelentette, hogy a Főváros Önkormányzata és az 
Óbudai Egyetem vezetősége a közeljövőben együttmű-
ködési megállapodást köt. A Főváros minden eszközé-
vel igyekezni fog elősegíteni az Intézmény bővítését, a 
korábban széttagolt oktatási helyszínek egységesítését. 
Támogatja azt a törekvést, aminek eredményeképp be-
látható időn belül megvalósulhat egy 13 ezer hallgató 
oktatását és elhelyezését szolgáló, valódi, új egyetemi 
campus.

Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes ál-
lamtitkár beszédében kiemelte: „Az elmúlt tíz év, amely 
az egyetemmé válás óta eltelt, ékes bizonyítéka annak, hogy 
nagyon helyes döntés volt, amikor egyetemi rangot kapott 
az Óbudai Egyetem. Mára már az egyik legnagyobb hall-
gatói létszámmal rendelkező és a műszaki képzés területén 
az egyik legkiválóbb és legtöbb hallgatót vonzó intézmény-
nyé vált. Ahhoz, hogy a gazdaság növekedni tudjon, na-
gyon magas színvonalú oktatásra van szükség. Kiváló egye-
temi képzés szükséges, hogy igazi innovációs ökoszisztéma 
központok legyenek az egyetemek.”

Utalt arra, hogy a XXI. század sok tekintetben meg-
változott, többek között az Ipar 4.0 és a digitalizáció 
olyan kihívások elé állítja a magyar oktatási rendszert, 
ami óriási feladatot ró mind a fenntartóra, mind pedig 
az intézményekre és az oktatókra. A cél az, hogy a hall-
gatók olyan piacképes diplomát kaphassanak, amivel 
nemcsak megállják a helyüket a munkaerőpiacon, ha-

nem a nagyon gyorsan változó világban megtanulják azt 
a képességet is, amitől folyamatosan fejlődni és tanulni 
tudnak, tehát a tanulás tudományát.

Aláhúzta, hogy ebben az Óbudai Egyetem eddig is 
kiemelkedő szerepet játszott. A képzésfejlesztés mellett 
egy jelentősebb infrastrukturális fejlesztés is el tud in-
dulni annak érdekében, hogy az Egyetem a küldetését 
maradéktalanul teljesíteni tudja.

Helyettes Államtitkár Asszony köszönetét fejezte ki 
Prof. Dr. Réger Mihály leköszönő rektornak az elmúlt 
három évben az Egyetemért végzett kiemelkedő munká-
jáért. Továbbá gratulált Prof. Dr. Kovács Leventének, 
az újonnan megválasztott rektornak és Földesi Gabriel-
la kancellár asszonynak februári kinevezéséhez, munká-
jukhoz sok sikert kívánt. 

Földesi Gabriella kancellár, az Egyetem működé-
sért felelős felsővezetőjeként beszédében megköszönte 
az oktatók értékes munkáját és biztosította őket, hogy 
mindent megtesz az oktatást segítő infrastruktúra fej-
lesztéséért a jövőben is. Kancellárként elkötelezett a a 
meglévő humánerőforrás kapacitások megfelelő kihasz-
nálásában és a munkaerő megtartásában.

A köszöntőket a habilitált és a PhD doktorok avatása 
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követte, majd az egyetemi kitüntetések átadásával zárult 
az ünnepség.

Az egyetemi kitüntetésekben, kitüntető címekben 
részesülőknek gratulálunk! Íme, a díjazottak:

1. Az Óbudai Egyetem Szenátusa által adományozott 
kitüntetések, kitüntető címek

1.1. Professor Emeritus kitüntető cím

Az Egyetem Szenátusa Professor Emeritus kitüntető 
címet adományozhat az Egyetemmel közalkalmazotti 
jogviszonyban álló, nyugállományba vonuló egyetemi 
tanárnak. A címet kapta:

Dr. Berek Lajos, a Bánki Donát Gépész és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Kar egyetemi tanára. Professzor 
úr több mint 25 éve oktatója az Egyetemnek és jogelőd 
intézményeinek, a biztonságtechnikai mérnöki képzés 
alapító tagjainak egyike, a Biztonságtudományi Doktori 
iskola alapító törzstagja, több évtizedes szakmai, tudo-
mányos munkássága szorosan kapcsolódik a felsőoktatás 
korszerű módszereinek fejlesztéséhez, műveléséhez.

Dr. Horváth Zsolt József, a Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar egyetemi tanára. Professzor úr több 
mint 20 éve a Kar oktatója és kutatója. Kiemelkedő te-
vékenységet végzett a félvezető szerkezetek és eszközök 

fizikájának és technológiájának a területén, több TDK 
dolgozat, diplomamunka, valamint PhD téma vezetője 
volt. Több mint 230 tudományos közlemény szerzője 
vagy társzerzője, szakmai szervezetek, egyetemi testüle-
tek és bizottságok résztvevője.

1.2. „Az Óbudai Egyetem Díszérme” kitüntetés

Az Óbudai Egyetem Szenátusa „Az Óbudai Egye-
tem Díszérme” kitüntetést adományozhat az Egyetem 
oktatási és tudományos tevékenységében, az alaptevé-
kenységek háttérfeladatainak ellátásában, az Egyetem 
működtetésében, az intézményi vezetés és menedzsment 
munkájában tartósan kimagasló, eredményes és megha-
tározó szerepet vállaló, közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkező oktatónak, kutatónak, alkalmazottaknak.

A kitüntetésben részesült:
Bodáné Dr. Kendrovics Rita egyetemi docens, a 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 
oktatási dékánhelyettese, elismeréséül az Egyetemen 
végzett oktatói és tudományos tevékenysége, valamint 
a menedzsment munkájában tartósan kimagaslóan és 
eredményesen végzett tevékenységéért.

Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár, az Alkalmazott 
Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Isko-
la vezetője részére az Egyetemen végzett oktatói és tudo-
mányos tevékenysége, valamint a menedzsment mun-
kájában tartósan kimagaslóan és eredményesen végzett 
tevékenysége elismeréséül.

Lévai Béla, az Óbudai Egyetem nyugállományú 
testnevelő tanára, az Egyetemen, illetve jogelőd intéz-
ményeiben végzett öt évtizedes kiemelkedő, a sport és 
a mozgás szeretetére nevelő tevékenysége elismeréséül.

Dr. Takács Márta egyetemi docens, a Magyar Rek-
tori Konferencia Határon Túli Felsőoktatási Bizottsága 
elnöke, az Egyetemen végzett két évtizedes oktatói és 
tudományos tevékenysége és a határon túli szakmai-tu-
dományos kapcsolatok erősítésért tett erőfeszítései elis-
meréséül.

1.3. Címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi 
docens kitüntető cím

Az Egyetem Szenátusa Címzetes Egyetemi Taná-
ri, illetve Docens kitüntető címet adományozhat az 
Egyetemmel munkavégzésre irányuló további jogvi-
szonyban álló, kiemelkedő, országosan elismert szak-
mai teljesítményt nyújtó, magyar állampolgárságú 
személynek, az Egyetem tevékenységét, fejlesztési fel-
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adatait segítő szakembernek, aki az Egyetemen több 
éven keresztül oktatási tevékenységet fejtett ki. Cím-
zetes egyetemi tanár kitüntető cím csak akkor ítélhető 
oda, amennyiben a javasolt személy doktori fokozattal 
rendelkezik.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi 
tanári kitüntető címet adományozott:

Dr. Busics György, az Alba Regia Műszaki Kar 
egyetemi docens részére sikeres szakmai életútja, emberi 
magatartása, a székesfehérvári felsőoktatás fejlesztésében 
játszott szerepe, a szakterület fejlesztése, a képzett szak-
ember utánpótlás fáradhatatlan nevelése, az Alba Regia 
Kar hírnevének öregbítése terén végzett munkája elis-
meréseként.

Dr. Horváth Csaba, a Rejtő Sándor Könnyűipari 
és Környezetmérnöki Kar egyetemi docense részére a 
nyomtatott kommunikáció területén végzett több év-
tizedes hazai és nemzetközi szakmai-közéleti munkája, 
oktatói és tudományos tevékenysége elismeréséül.

Dr. Morva György, a Kandó Kálmán Villamosmér-
nöki Kar egyetemi docens részére a több mint négy év-
tizedes oktatói, szakmai-tudományos munkája elisme-
réséül.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi 
docensi kitüntető címet adományozott:

Gudra Tibornak, aki a Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Kar nyugalmazott oktatója, jelenleg óraadója a 
több mint négy évtizedes oktató-nevelő, szakmai-tudo-
mányos munkája elismeréséül.

Dr. Horváth Elek, a Kandó Kálmán Villamosmér-
nöki Kar nyugalmazott oktatója, jelenleg óraadója ré-
szére a több mint négy évtizedes oktató-nevelő, szak-
mai-tudományos és vezetői munkája elismeréséül.

Hosszú Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Kar nyugalmazott főiskolai adjunk-
tusa részére a négy évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő 
munkája, a Kar és a hallgatók érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréséül.

Major László, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar főiskolai docense részére a több mint négy évtizedes 
oktató-nevelő, szakmai-tudományos munkája elismeré-
séül.

Dr. Papp Mária, aki a Magyar Víziközmű Szövet-
ség első főtitkára, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai 
Szövetség Felügyelőbizottságának elnöke, a Hírcsatorna 
szakmai folyóirat főszerkesztője, a Magyar Hidrológiai 
Társaság Jogi és közgazdasági szakosztály titkára részére, 
aki az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és 
Környezetmérnöki Karán 2011-ben indult Települési 

szennyvízgazdálkodási szakmérnöki képzés egyik alapító 
tagja és azóta is a képzés szervezésének, fenntartásának 
egyik fő résztvevője.

Székely János, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar nyugalmazott oktatója, jelenleg óraadója részére a 
több mint négy évtizedes oktató-nevelő, szakmai-tudo-
mányos munkája elismeréséül.

Vézner Imre, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar nyugalmazott oktatója, jelenleg óraadója részére a 
több mint négy évtizedes oktató-nevelő, szakmai-tudo-
mányos munkája elismeréséül.

Zsom Gyula, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar nyugalmazott oktatója, jelenleg óraadója részére a 
több mint öt évtizedes oktató-nevelő munkája elisme-
réséül.

1.4. Az Óbudai Egyetem Egyetemi magántanár ki-
tüntető cím

Az Egyetem Szenátusa egyetemi magántanár kitünte-
tő címet adományozhat az Egyetemmel munkavégzésre 
irányuló további jogviszonyban álló óraadó személynek, 
amennyiben doktori fokozattal rendelkezik.

A címet kapta:
Dr. Hudoba György, az Alba Regia Műszaki Kar 

nyugállományú oktatója részére a székesfehérvári fel-
sőoktatás fejlesztése, a műszaki utánpótlás, a Kar hírne-
vének öregbítése érdekében végzett munkája, valamint 
az általános és középiskolai diákok műszaki pálya felé 
történő orientációs tevékenysége elismeréséül.

2. Az Egyetem rektora által adományozott kitünte-
tések

2.1. Arany emlékgyűrű

Az Egyetem rektora ARANY Emlékgyűrűt adomá-
nyozhat mindazon személyek részére, akik az Egyetem-
mel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő 
tevékenységet hathatósan segítették, illetve segítik, va-
lamint az Egyetemen, illetve jogelődjeiben hosszú időn 
keresztül – legalább tíz éven át – kifejtett tevékenység 
elismerését is szolgálhatja.

Az Óbudai Egyetem rektora ARANY Emlékgyű-
rűt adományozott Dr. Gáti József címzetes egyetemi 
docens, az Egyetem korábbi általános rektorhelyette-
se részére az igazgatás, az oktatás, az oktatásigazgatás, 
a kutatásszervezés, a felsőoktatási vezetői területeken 
végzett több mint négy évtizedes oktatói, kiemelkedő 
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szakmai és vezető tevékenysége elismeréseként.

2.2. Rektori Dicséret

Az Egyetem rektora Rektori Dicséretet adományoz-
hat azon közalkalmazott részére, aki több éven keresztül 
az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes mun-
kát fejtett ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesít-
ményt nyújtott.

Rektori dicséretet kapott:
Berek László, az Egyetemi Könyvtár könyvtárigaz-

gatójaként végzett kiemelkedő tevékenysége elismerésé-
ül.

Kuti János, a tehetséggondozásban végzett kiemel-
kedő tevékenysége elismeréseként.

Dr. Koltai László egyetemi docens, a Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar dékánja oktatási 
és tudományos, valamint menedzsmenti tevékenysége 
elismeréseként.

Lamár Krisztián adjunktus, a XXV. Jubileumi Or-
szágos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó 
Verseny Szervezőbizottságának elnökeként végzett ki-
emelkedő tevékenysége elismeréseként.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, a XXXIV. Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Ren-
dészettudományi Szekció ügyvezető elnökeként végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. 

Tóthné Dr. Laufer Edit, a Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar egyetemi docense ki-
emelkedő tevékenysége elismeréseként.

Solymosiné Molnár Margit, az Egyetem Vegyes 
Karának alapítójaként végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként.

Szokira Katalin, a Rektori Hivatal ügyvivő szakértő-
jeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Dr. Vámossy Zoltán intézetigazgató egyetemi do-
cens, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencia Informatikai Tudományi Szekció ügyvezető 
elnökeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeré-
seként.

Bana Katalin rektori hivatalvezető, a menedzsment 
munkájában végzett kimagasló és eredményes tevékeny-
sége elismeréseként.

2.3. Rektori Hallgatói Dicséret

Az Egyetem rektora Rektori Hallgatói Dicséretet 
adományozhat azon egyetemi hallgatók részére, akik 
legalább 2 éven keresztül az Egyetem érdekében színvo-

nalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyen-
értékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.

Rektori Hallgatói Dicséretet kapott:
Takács Lolita hallgató, az Alba Regia Műszaki Kar 

Hallgatói Önkormányzatának elnöke.
Gál Csongor hallgató, a Rejtő Sándor Könnyűipari 

és Környezetmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatá-
nak elnöke.

3. Törzsgárda kitüntető cím

Az egyetemen, illetve jogelődjein 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40 éves és annál magasabb, 5 évenként emelkedő, 
folyamatos munka-, illetve közalkalmazotti jogviszony-
nyal rendelkező és közmegbecsülésre érdemes tevé-
kenységet folytató dolgozók részére Törzsgárda tagság 
adományozható. 2019-ben 72 munkatársunk kap törzs-
gárda emléklapot és jelvényt, melynek átadására hagyo-
mányosan a karok, a szervezeti egységek pedagógusnapi 
ünnepségén került sor, az egyetem vezetői és egyetemi 
tanárai az EU-PED ünnepségen vehették át az Egyetem 
rektorától. 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 30 éves közal-
kalmazotti jogviszonnyal:

Dr. Györök György egyetemi docens, az Alba Regia 
Műszaki Kar dékánja.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 25 éves közal-
kalmazotti jogviszonnyal:

Dr. Tóth Péter egyetemi tanár, a Trefort Ágoston 
Mérnökpedagógiai Központ főigazgatója.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 20 éves közal-
kalmazotti jogviszonnyal:

Dr. Molnár András egyetemi docens, a Neumann 
János Informatikai Kar dékánja.

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közal-
kalmazotti jogviszonnyal:

Dr. Kóczy Annamária egyetemi tanár, az Egyetemi 
Doktori és Habilitációs Tanács elnöke.

4. Az Óbudai Egyetem STEM nagykövete kitüntető 
cím

A program célja, hogy a tudomány, a technológia, a 
mérnöki tudományok és a matematika területén vagy 
ezek határterületén elismert és hiteles személy képviselje 
a magyarországi STEM Platform célkitűzéseit. A tiszte-
letbeli nagykövet feladata, hogy a STEM fontosságáról 
és szükségességéről esetlegesen saját életén, munkássá-
gának keresztül bemutatva tartson előadást, képviselje 



Hírmondó6. oldal 2019. június

és segítse munkájával, kapcsolat rendszerével a STEM 
Platformot Magyarországon és külföldön.

Az Óbudai Egyetem STEM nagykövete kitüntető 
cím:

Bakos Árpád okleveles gépészmérnök, a HDH–Mér-
nöki Kft. műszaki igazgatója, aki fontos célkitűzésének 
tartja a természettudományi tantárgyak népszerűsítését, 
az oktatás, képzés színvonalának emelését. Ennek érdeké-
ben aktívan részt vesz a hallgatók mentorálásában, a gya-
kornoki program működtetésében, valamint lehetőséget 
biztosít a legújabb technológiai fejlesztések betekintésé-
be, úgy mint additív gyártástechnológia, 3D nyomtatás.

Barta József az edelényi Szent Miklós Görögkato-
likus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatója. Elkötelezett híve a STEM módszer 
sikerességének. 2017-ben ő vezette be az edelényi isko-
lában a LEGO-val való oktatást, 2018-ban a Miskolci 
Egyházmegyének és neki köszönhetően bővült az iskola 
egy SAMSUNG Smart School teremmel. 2019-ben egy 
STEM terem került kialakításra kezdeményezésére az is-
kolában. A hazai iskolák mellett az általa vezetett intéz-
mény a STEM és a LEGO oktatás jegyében kapcsolatot 
tart határon túli oktatási intézményekkel a Felvidéken, 
Erdélyben és a Partiumban.

5. Rektori elismerő oklevél a XXXV. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencián első helyezést elért 
hallgatók és témavezetőik részére.

A Műszaki Tudományi Szekció Alkalmazott számí-
tástechnika tagozatban első helyezést ért el Czinder 
Vendel Bencze a Neumann János Informatikai Kar 
mérnökinformatikus mesterképzés hallgatója és Vajdá-
né Németh Koni, a Neumann János Informatikai Kar 
mérnökinformatikus alapképzés hallgatója. Dolgozatuk 
címe: Kiterjesztett valóság megvalósítása Microsoft Ki-
nect segítségével.

Czinder Vendel Bence és Vajdáné Német Koni té-
mavezetői Dr. Molnár András egyetemi docens és Dr. 
Stojcsics Dániel egyetemi docens.

A Műszaki Tudományi Szekció Épületgépészet, 
épületautomatizálás tagozatban első helyezést ért el 
Kréth Csaba Károly, a Neumann János Informatikai 
Kar mérnökinformatikus alapképzés hallgatója. Dol-
gozatának címe: Retrofit okosotthon világítás kapcso-
ló.

Kréth Csaba Károly témavezetői Somlyai László ta-
nársegéd és Lovas István tanársegéd.

A Műszaki Tudományi Szekció Fémek vizsgálata 2. 

tagozatban első helyezést ért el Andrásfalvy Kristóf 
Péter, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar gépészmérnöki angol nyelvű alapképzés 
hallgatója. Dolgozatának címe: Könyöksajtolt és hide-
gen hengerelt nagytisztaságú réz újrakristályosodásának 
vizsgálata.

Andrásfalvy Kristóf Péter témavezetője Dr. Mucsi 
András, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar adjunktusa.

A Műszaki Tudományi Szekció Ipari termék- és for-
matervezés tagozatban első helyezést ért el Tendli Noé-
mi, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzés 
hallgatója. Dolgozatának címe: Kamásli a slow fashion 
jegyében.

Tendli Noémi témavezetője Dr. Kisfaludy Márta 
egyetemi tanár.

A Had- és Rendészettudományi Szekció Biztonság-
technikai tagozatában első helyezést ért el Sándor Bar-
nabás, a biztonságtechnikai mérnöki mesterképzés hall-
gatója. Dolgozatának címe: Vezeték nélküli hálózatok 
felderítése UAV segítségével.

Sándor Barnabás témavezetői Dr. Kovács Tibor a 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Kar egyetemi docens, Váczi Dániel a Biztonságtudomá-
nyi Doktori Iskola hallgatója, Őszi Anold tanársegéd, 
Dr. Horváth Tamás óraadó.

6. Rektori elismerő oklevél a XXV. Jubileumi Orszá-
gos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verse-
nyen első helyezést elért hallgatók és a felkészítő oktató 
részére

Első helyezést ért el az „Óbudai Vincellérek” csapat, 
tagjai:

Husz János, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
villamosmérnöki alapképzés automatizálási specializáció 
hallgatója

Nagy Roland, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar villamosmérnöki alapképzés automatizálási specia-
lizáció hallgatója. 

Nagy Zoltán, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar villamosmérnöki mesterképzés hallgatója. 

Az Óbudai Vincellérek felkészítő oktatója Lamár 
Krisztián, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar ad-
junktusa.

Az átadásról készült fotók a honlapon, az ünnepség-
ről megjelent közlemény fotógalériájában megtekinthe-
tők.

Géresi Enikő
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Interjú Dr. Gáti Józseffel

A 2019. évi EU-PED európai uniós Pedagógusnap 
alkalmából az Egyetem rektora Arany Emlékgyűrűt 
adományozott Önnek, az Egyetem korábbi általá-
nos rektorhelyettesének, az igazgatás, az oktatás, az 
oktatásigazgatás, a kutatásszervezés, a felsőoktatási 
vezetői területeken végzett több mint négy évtizedes 
oktatói, kiemelkedő szakmai és vezető tevékenysége 
elismeréseként. Hogy kezdődött ez a páratlan ívű pá-
lyája?

A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1975-
ben szereztem gépgyártás-technológus üzemmérnö-
ki diplomát. Tanulmányaimat a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Gépészmérnöki Karán hegesztő ágazaton foly-
tattam, ahol 1980-ban vehettem át okleveles gépész-
mérnök diplomámat. Ezt követően számos szakképesí-
tést szereztem hegesztés és rokon eljárásai szakterületen. 
1987-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen a hegesztés 
szaktudomány műszaki doktorává avattak. A nemzet-
közi European Welding Engineer, illetve International 
Welding Engineer oklevelet 2000-ben vettem át. 

1975 óta dolgozom az Egyetem egyik jogelőd intéz-
ményénél, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán. 
1975-80 között tanszéki mérnökként, 1980-tól 1984-ig 
főiskolai tanársegédként, 1984-től főiskolai adjunktus-
ként,1996-tól főiskolai docensként, majd 2008-tól cím-
zetes egyetemi docensként tevékenykedtem.

Oktatói tevékenységem során – néhai Kovács Mihály 
kollégámmal karöltve – úttörő szerepet vállaltam a he-
gesztés és kötéstechnológia tárgyak bevezetésében, tan-
tárgyprogramjainak kidolgozásában, szakkönyvek írásá-
ban. Pályafutásom során oktattam az Anyagtechnológia 
I-II., az Ipari anyagok és előgyártmányok, az Előgyártási 
technológiák, a Hegesztés, a Kötéstechnológia, vala-
mint a Technikatörténet tárgyakat. Itt koncepcionáltam 

a tantárgyak ismeretanyagát, részt vettem a tananyagok 
részletes kimunkálásában, a jegyzetek megírásában. Ve-
zetésemmel került kidolgozásra az Egyetemen a műszaki 
felsőoktatási szakképzés tárgyainak szakmai programja.

Pályafutása során számos vezetői feladatot látott 
el oktatói tevékenysége mellett. Hogyan tudta ezen 
feladatokat összehangolni?

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy már 
hallgató koromban bekapcsolódhattam az intézmény 
közéleti tevékenységébe. A Dr. Angyal Béla főigazgató 
által vezetett Bánki Főiskolán előbb tankörfelelős, majd 
évfolyam- és szakfelelős hallgató voltam, valamint az 
akkor alakult Főiskolai Tanács első hallgatói képviselő-
jeként részt vehettem az intézményi képviseleti munká-
ban. Ezen tapasztalatokat később is sikeresen hasznosí-
tottam.

Az intézményben ellátott vezetői feladataim kö-
zül néhányat érdemes megemlíteni: 1986-ban kollé-
giumigazgató lettem, majd 1987-től 2000-ig a Bánki 
Donát Műszaki Főiskola főtitkári feladatait láttam el. 
2000-től a Budapesti Műszaki Főiskola főtitkára, majd 
2007-től kancellárja voltam; majd 2010 és 2014 között 
az Óbudai Egyetem kancellári feladatait láttam el, majd 
intézményfejlesztési főigazgatói megbízást és rövid ideig 
ismét kancellári feladatok végrehajtását követően 2016-
tól az Egyetem általános rektorhelyetteseként vettem 
részt az intézmény irányításában.

Szerencsésnek érzem magam, mivel az integrált in-
tézményünk 2000-es létesítése óta irányíthattam és ve-
zethettem az intézmény minőségirányítási szervezetét, 
a Minőségirányítási Bizottság elnöki feladatait is ez év 
tavaszáig ellátva. Vezetésemmel az Intézmény 2004-től 
az MSZ EN ISO 9001-es szabvány alapján kidolgozott 
és folyamatosan épített, tudatos minőségirányítási rend-
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szerrel rendelkezett, folyamatosan érvényben tartott 
tanúsíttatással bírt a teljes tevékenységi körre. Irányítá-
sommal az intézmény a Felsőoktatási Minőségi Díj pá-
lyázaton 2007-ben bronz, 2008-ban ezüst, majd 2009-
ben Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült.

Vezetői feladatkörömben a hazai felsőoktatási akkre-
ditációs rendszer három egymást követő intézményakk-
reditációs folyamatát irányíthattam, ahol minden alka-
lommal sikeresen akkreditálta a Magyar Akkreditációs 
Bizottság intézményünket, legutóbb az elmúlt év végén, 
a 2023-ig terjedő időszakra.

Mindemellett pályám során arra törekedtem, hogy 
részese legyek az oktatási folyamatnak, közvetlenül érzé-
keljem, és vezetői munkámban hasznosítsam az ott szer-
zett tapasztalatokat. A korábban említett tárgyak mellett 
az elmúlt évtizedek alatt részt vettem a Hegesztő Mű-
szaki Szakember képzésben, előadó vagyok az Európai 
Hegesztőspecialista, a Hegesztőtechnológus, a Hegesz-
tő Inspektor, valamint a Nemzetközi Hegesztőmérnöki 
képzésben. Meghívott oktatóként bekapcsolódtam töb-
bek között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépé-
szmérnöki Kar Mezőgazdasági gépjavító és alkatrészgyár-
tó szakmérnöki képzésébe, tárgyfelelős és előadó vagyok 
az Egyetem Metrológus szakmérnöki programjában.

Folyamatosan konzultáltam és konzultálok tudomá-
nyos diákköri dolgozatokat. A Bánki Főiskola Mechani-
kai Technológia Tanszék TDK megbízottja, a Budapes-
ti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Kar 
TDK felelőse voltam, 1999-ben az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szek-
ció konferencia ügyvezetői feladatait láttam el, a 2014-
es OTDK Műszaki Szekció és a 2019-es Informatika 
Tudományi-, valamint a Had- és Rendészettudományi 
Szekció szervezőbizottsága tagjaként vettem részt a le-
bonyolításban.

Az elmúlt évtizedekben számos területen vállalt 
szerepet a hazai oktatási, felsőoktatási, illetve szak-

mai közéletben. Milyen állomásai voltak ezen fel-
adatvállalásainak?

2004 és 2005 között a Műszaki Rektori-Főigazgatói 
Konferencia titkáraként tevékenykedtem. Három éven 
át irányítottam a Magyar Rektori Konferencia Főtitká-
ri Kollégiumát, majd rektorhelyettesi feladatkörömben 
részt vettem az MRK Plénum munkájában. Társadal-
mi-közéleti tevékenységet fejthettem ki a Közép-ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság, 
az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Országos 
szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki 
Bíráló Bizottság tagjaként, illetve az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Oktatási Társadalmi Szervezetek Tá-
mogatása Bíráló Bizottság elnökeként.

Tagja vagyok Magyar Műszaki és Közlekedési Mú-
zeum Tudományos Tanácsának, a Magyar Hegesztőmi-
nősítő Testületnek. 1974-óta vállaltam feladatokat a 
Gépipari Tudományos Egyesületben, a Hegesztési Szak-
osztály vezetőségi tagja, majd 1997-2001 között titkára, 
ezt követően 2013-ig elnöke voltam. 

2013-tól alapító elnöke vagyok a Magyar Hegesztési 
Egyesületnek. Magyar delegátusa voltam az European 
Commitee for Standardization-nak, delegátusa vagyok 
az International Institute of Welding világszervezet-
nek. Tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia 
Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Hegesztési 
Albizottságnak, a Magyar Mérnökakadémiának, annak 
Jelölő Bizottságának, az IEEE Hungary Section-nek, a 
Magyar Fuzzy Társaságnak, a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaságnak, tagja az European Fede-
ration for Welding, Joining and Cutting Magyar Meg-
hatalmazott Nemzeti Testület Vizsgáztató Testületének.

Tagja vagyok a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara Szakmai Vizsgabizottságának, az ÉMI-TÜV SÜD 
Kft. Pártatlansági Bizottságának, elnöke az TÜV Rhein-
land InterCert Kft. Irányító Testületének.

Életpályája során jelentős konferencia szervező, 
technikatörténeti és szakmai publikációs tevékenysé-
get látott el. Beavatná ezekbe az olvasókat?

Elsősorban az utóbbi két évtizedben vettem részt ha-
zai és nemzetközi konferenciák, szimpóziumok szervezé-
sében, melyek közül is kiemelkednek az intézményünk 
szervezésében megvalósultak, így az INES, ICCC, Ma-
gyar Tudósok Nemzetközi Szimpóziuma, SAMI, SISY. 
Több mint 40 éves pályafutásom alatt 121, többségében 
nemzetközi konferencia, szeminárium szervezőbizottsá-
gának elnöke, tudományos bizottság tagja, szekcióelnö-
ke voltam.

Egész pályámat az elkötelezettség hatotta át a tör-
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ténelmi értékek feltárása, megismertetése és ápolása 
mellett. Több éven át kutattam, majd publikáltam az 
Egyetem és jogelődjei történetét, kiemelkedő oktatói 
és kari névadói és kiemelkedő tudósok tevékenységét, 
így például Bánki Donát, Rejtő Sándor, Bejczy Antal, 
Oláh György, Galamb József, Edvi Illés Aladár életét, 
munkásságát és emberi magatartását. A kutatási ered-
ményeket számos publikációban tettem közzé. Öröm 
volt számomra, hogy a műszaki tudományos élet jelen-
tős személyiségei és alkotásaik évfordulóihoz kapcsoló-
dó jubileumi ünnepségek, megemlékezések szervezője 
lehettem határon innen és túl.

Munkám során 15 könyv, 10 főiskolai és egyetemi 
jegyzet megírásában vettem részt, 190 szakmai publi-
káció, 163 ismeretterjesztő, közéleti publikáció szerző-
je, illetve társszerzője vagyok, valamint egy szabadalom 
tulajdonosa is. A Budapesti Politechnikum Acta Poli-
technica Szerkesztőbizottság elnöke voltam, másfél év-
tizeden át láttam el a BMF Hírlevél, majd az Óbudai 
Egyetem Hírmondó főszerkesztői feladatait és a Gép 
című folyóirat Szerkesztőbizottságának tagja vagyok.

Negyvennégy éves intézményi munkája és har-
minchárom év folyamatos felső vezetői tevékenysége 

során számos elismerésben részesült. Melyek az Ön 
számára a legkedvesebbek?

Pályám során kapott kitüntetések közül az intézmé-
nyiek mellett hozzám legközelebb a szakmai elismerések 
állnak. Örömmel tölt el, hogy a Bánki Donát és a Pat-
tantyús Ábrahám Géza Díj mellett a hegesztés területén 
végzett tevékenységem elismeréséül Zorkóczy Béla Em-
lékéremben részesültem. Megtisztelő számomra, hogy a 
Kassai Műszaki Egyetem Doctor Honoris Causa, és az 
University of Applied Sciences Wildau Honorary Pro-
fessor kitüntető cím tulajdonosa lehetek. Büszkeség tölt 
el a hallgatók által adományozott Az Év Közéleti Okta-
tója és az IAESTE Hungary Magyar Mérnökhallgató-
kért Emlékplakett tulajdonosaként.

Természetesen mindezen elismerések nem csupán 
nekem szólnak. Szerencsés vagyok, hogy pályám során 
számos olyan vezetővel és munkatárssal dolgozhattam 
együtt, akik hasonlóan gondolkodtak, mint én, tevé-
kenységük középpontjába az intézményi célok megvaló-
sulását, a minőségi oktatást, kutatást és innovációt, a fo-
lyamatos fejlesztést helyezték. Köszönöm valamennyiük 
támogatását és sok sikert kívánok további pályájukhoz!

Díszérme kitüntetésben részesült Bodáné Dr. Kendrovics Rita 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa „Az Óbudai Egyetem 
Díszérme” kitüntetését adományozta BODÁNÉ DR. 
KENDROVICS RITA egyetemi docensnek, a Rejtő 
Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar oktatási 
dékánhelyettese részére, az Egyetemen végzett oktatói 
és tudományos tevékenysége, valamint a menedzsment 
munkájában tartósan kimagaslóan és eredményesen 
végzett tevékenysége elismeréséül. Ebből az alkalomból 
egy interjúban mutatjuk be pályafutása főbb állomásait, 
sikereit, terveit.

(GE) A kitüntetést 2019.június 7-én, az EU-
PED Pedagógusnapi ünnepségen vehette át, ami 
egyetemi pályafutása alatt nem az első elismerés. A 
vezetőinktől kapott dicséret igazán fontos és nagy 
jelentőségű. Hogyan értékelte, mit jelent ez az Ön 
számára?

(B-néKR) Nagyon sokat jelentett nekem, hogy átve-
hettem a „Az Óbudai Egyetem Díszérme” kitüntetést. 
Ez az elismerés azt jelenti számomra, hogy vezetőim ér-
tékelik azt a sokrétű munkát, amit az Egyetemért, a hall-
gatókért végzek évek óta. Mind erkölcsileg, mind lelki-
leg nagyon sokat jelent nekem. Büszkén mutattam meg 
a családomnak és a kollégáimnak. Korábban 2009-ben, 
majd 2015-ben kari munkámért dékáni és két évvel ez-
előtt, 2017-ben rektori dicséretet kaptam, amire szintén 
nagyon büszke vagyok. Az elmúlt évek viszonylatában 
megmutatkozott, hogy hihetetlen motiváló hatása van 
az elismerésnek.

(GE) Az akkori Bánki Donát Gépipari Műszaki 
Főiskolán szerezett gépész műszaki tanár végzettsé-
get, majd később a Budapesti Műszaki Egyetemen 
gépészmérnök diplomát. A 80-as években nem volt 
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általános, hogy egy nő gépészmérnök legyen. Miért 
döntött a műszaki pálya mellett?

(B-néKR) Már gimnáziumi tanulmányaim alatt érde-
kelt a műszaki és a pedagógus pálya. Kedveltem a reáltan-
tárgyakat: különösen a matematikát és a fizikát, külön-
böző országos versenyeken szerepeltem és jó helyezéseket 
értem el. Szerettem volna megmutatni, hogy én ebben 
jó vagyok.  A család is nagy hatással volt a pályaválasz-
tásomra, fontos volt számomra az a példa, amit otthon 
láttam. Édesapám gépészmérnökként dolgozott, édes-
anyám pénzügyi területen tevékenykedett, a nővérem 
pedig szintén műszaki végzettséggel rendelkezik, villa-
mosmérnökként dolgozik. 1994-től kapcsolódtam be az 
akkori főiskola (ma egyetem) oktatási tevékenységébe, 
mint főiskolai tanársegéd. A Gépészeti és Biztonságtech-
nikai Tanszék (jelenleg Környezetmérnöki Intézet) főis-
kolai munkatársaként gépészeti szaktárgyak – Géprajz és 
gépelemek, Ábrázoló geometria, Mechanika – oktatására 
kaptam megbízást, melyet azóta is folytatok.

(GE) Tehát egyenes út vezetett a mérnöki pálya 
felé, a családban mindenki „műszaki vénával” ren-
delkezik? 

(B-néKR) Igen, ezek a minták voltak előttem, ebben 
nőttem fel. Az érettségi időszakában találtam rá a műszaki 
tanárképző szakra, így jelentkeztem a Bánkira. Azt gon-
doltam, hogy ez egy igazán jó lehetőség arra, hogy a mű-
szaki végzettség mellett tanár is lehessek. Tanulmányaim 
során nagy hatással voltak rám oktatóim. Itt említeném 
meg Kártyás Gyula tanár urat, Gáti Józsefet, Rudas pro-
fesszort, Tóth Bélánét, aki oktatás módszertant tanított, 
Cz. Udvarhelyi Margitot, a Kiss Árpád Kollégium akkori 
vezetőjét. Egykori hallgatóként később lehetőségem volt 
velük kollégaként is együtt dolgozni, ami nagy megtisz-
teltetés volt akkor és most is számomra.

(GE) Nem mindenkinek adatik meg, hogy egykori 
iskolájában később vezetői pozíciót töltsön be. Ez tu-
datos volt, vagy véletlenül alakult így? 

(B-néKR) A Bánki elvégzése után adódódott egy le-
hetőség a Kiss Árpád Kollégiumban, nevelőtanári állást 
hirdettek és ezt megpályáztam. Ma is úgy gondolom, jó 
döntés volt friss diplomásként, kezdőként ott dolgozni. 
Munka mellett volt időm még tanulni és a gépészmér-
nöki diploma megszerzése után elhelyezkedtem az akko-
ri Könnyűipari Műszaki Főiskola Gépészeti Tanszékén. 
Aztán minden ment magától.

(GE) Az érdeklődési kör később bővült a környe-
zetvédelem irányába. Környezeti szakmérnök vég-
zettséggel is rendelkezik. Ráadásul a gépészet a kör-
nyezetvédelemmel korábban nem kapcsolódott össze.

(B-néKR) Igen. Mindig érzékeny és elkötelezett vol-
tam a környezetvédelem iránt. Valóban, régebben nem 
lehetett összekapcsolni a gépészeti, műszaki területet a 
környezetvédelemmel. Ma pedig már tudjuk, hogy erős 
alapja a környezetvédelmi technológiák fejlesztési terü-
letének. Az új tanulmányok elvégzésében közrejátszott 
a környezetvédelmi oktatás kötelezővé tétele a felsőok-
tatásban, így egyértelmű volt a környezet-szakmérnök 
képzés elvégzése, amit szintén a Bánki Karon kezdtem 
el, majd fejeztem be 1998-ban. Sok információt, inst-
rukciót kaptam a képzés során; többek között a víz- és 
szennyvízgazdálkodás területéről is. Az ott ért hatások 
és a tantárgyak oktatói közrejátszottak abban, hogy ké-
sőbb ezzel a speciális területtel kezdtem el foglalkozni. 
A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Ka-
ron 2012-től a Környezeti elemek védelme I. (Vízmi-
nőség-védelem) tantárgy tárgyfelelőseként irányítom 
a szakmai munkát. A Környezetvédelmi műveletek és 
technológiák I. (Szennyvíztisztítási technológiák) tan-
tárgy előadásait vezetem nappali és levelező tagozaton, 
tárgyfelelősi megbízást 2014-ben kaptam. A Kar által 
indított angol nyelvű környezetmérnök képzésen be-
lül a külföldi hallgatóknak angol nyelvű előadásokat és 
gyakorlatokat vezetek Műszaki rajz és dokumentáció/
Technical drawing, Vízminőségvédelem/Enevironmen-
tal elemenets protection I. (Water) és Szennyvíztisztí-
tási technológiák/Environmental Technologies 1. Was-
te-water cleaning technologies tantárgyakból.

(GE) Azon túl, hogy fontosnak tartja a példamu-
tatást a hallgatók felé, mindennapi életében hogyan 
van jelen a környezetvédelem iránti felelősségválla-
lás?

(B-néKR) Saját életemben, a családomban mindany-
nyian igyekszünk környezettudatosan élni. Egymást ins-
piráljuk, és szó szerint figyelmeztetjük egymást a víztaka-
rékosság fontosságára és a hulladék túlzott felhalmozását 
is kerüljük. A hallgatókkal pedig a projektoktatás kereté-
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ben van lehetőségem elmélyülten beszélgetni a témáról. 
Egy-egy vita keretében kíváncsi vagyok a véleményükre. 
A környezettudatossággal kapcsolatban kérdőíveket töl-
tetek ki velük a képzés kezdete és befejezésekor, ahol az 
eredmények világosan megmutatják szemléletük fejlődé-
sét. A környezettudatosság formálására kiváló lehetőség a 
terepgyakorlat is. Aggteleken, ahol már több alkalommal 
tartottunk terepi szakmai egy hetes gyakorlatot (projekt 
hét), alkalom nyílik kötetlen beszélgetésre és együttlétre, 
de persze az oktatói minta sem elhanyagolható. A terepi 
munkát azért is tartom fontosnak, mert ez ad lehetősé-
get a tapasztalatszerzésre. A természettel való közvetlen 
kapcsolat szükséges ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan 
magatartásforma, ami a szakmai tudás mellett elenged-
hetetlen a környezet védelméhez, a jó környezeti állapot 
eléréséhez és fenntartásához. 2015-ben ezen a téren elért 
eredményeim elismeréseként a "Környezetvédelmi Mű-
szaki Felsőoktatásért" kitüntető címet vehettem át, me-
lyet a Magyar Mérnöki Kamara a kiemelkedő környezet-
védelmi és oktatási tevékenységért ítélt meg.

(GE) A projektoktatás éllovasaként, nemrégen 
konferenciát is szervezett a projektoktatás módszeré-
ről. Miért tartja fontosnak e speciális módszer elter-
jedését?

(B-néKR) Korábban végzett doktori tanulmányaim 
során a Vízminőség-védelem tantárgy gyakorlati ok-
tatási metodikájának fejlesztését választottam kutatási 
témaként, így összekapcsolva pedagógiai és környezet-
védelmi szakmai tevékenységemet és céljaimat. A Víz-
minőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesz-
tése a műszaki felsőoktatásban (az Aranyhegyi-patak 
vízminőségi vizsgálatának példáján) című disszertációm 
a környezetmérnök oktatás gyakorlatorientáltságának 
megvalósítására mutat példát, kísérleti eredményekkel 
alátámasztva a projektmódszer jogosultságát és fontos-
ságát a mérnökképzésben.

Oktatási tevékenységem során szembesültem azzal, 
hogy több gyakorlati, szemléltetésalapú oktatásra van 
szüksége a hallgatóknak a tananyag alapos elsajátítá-
sához. A doktori képzésemet a Nyugat-magyarországi 
Egyetem (ma Soproni Egyetem) Kitaibel Pál Környe-
zettudományi Doktori Iskolában folytattam, ahol töb-
bek között arra is volt lehetőségem, hogy megtapasztal-
jam, hogy az erdei iskolákban rendkívül jól működnek 
a projektfolyamatok korosztálytól függetlenül. Számos 
külföldi példa is alátámasztja, hogy a felsőoktatásban 
is jól működik a projektrendszerű oktatás. Az Óbudai 
Egyetemen, 2017-ben szinte az elsők között vezettük be 
a projektoktatást, mint tantárgyat valamennyi Karon. 

Ez az oktatási módszer lehetővé teszi a fiatalok számára, 
hogy mind az életben, mind a munkájukban felkészül-
jenek az együttműködésre, a csoportmunkára, továb-
bá segítséget nyújt a holisztikus, gyakorlatias szemlélet 
kialakításához. A projektoktatás további előnye, hogy 
kompenzálni képes a hátrányos helyzetű fiatalok felzár-
kózását és lemorzsolódását is. 

(GE) Minden pedagógus álma, hogy az átadott 
tudás visszaköszönjön, a hallgatók teljesítményében 
megmutatkozzon. Milyen többletet jelent a hallgatók 
sikereinek megélése?

(B-néKR) Szeretek együtt dolgozni a hallgatóimmal, 
hiszen azokkal vagyok, akikkel közös céljaink vannak. 
egymást visszük előre, egymást motiváljuk egy-egy téma 
feldolgozása során. Kialakul egyfajta bizalom, személyes 
kapcsolat. Büszke vagyok elért sikereikre, legyen ez akár 
egy jól sikerült zh, vagy vizsga, vagy esetleg egy lezárt 
szakmai projekt. A tantárgyak oktatása és tananyagfej-
lesztése mellett aktívan részt veszek a hallgatók Tudomá-
nyos Diákköri munkájában. Hallgatóim eredményesen 
szerepeltek az elmúlt években rendezett Környezetvédel-
mi és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. 
Évente több diplomadolgozat témavezetését végzem. A 
hallgatók tanulmányaival kapcsolatos problémák meg-
oldását, mint a Kari Tanulmányi Bizottság elnöke se-
gítettem 2006-tól egészen dékánhelyettesi kinevezésem-
ig. Azóta is persze, ebben a szerepkörben is a hallgatók 
tanulmányi és egyéb problémáinak megoldásán dolgo-
zom. Szeretem a pedagógiai munkát, az előadásokon, 
vagy gyakorlatokon egy-egy téma nagyon magával tud 
ragadni, ilyenkor lelkes vagyok, sokszor a hallgatóim 
szólnak is, hogy „túlpörgök”. Ez egy olyan hivatás, ami-
hez nagyon kell az elkötelezettség és az az eredménye, 
hogy a hallgatók sikereit egy kicsit saját sikernek is élem 
meg.

(GE) Nemzetközi és hazai szinten publikál, pá-
lyázatokat koordinál, konferenciákat szervez, vizs-
gáztat, kutatási tevékenységet végez, tankönyvet ír, 
hogyan lehet egyszerre ennyi mindennek megfelelni? 
Egyáltalán mikor írja a könyveket? 

(B-néKR) Éjszaka. Több mint 30 éves pályafutáso-
mat felvázolva rájöttem, hogy változtatnom kell az élet-
vitelemen, mert túl sok éjszakát áldoztam arra, hogy 
zökkenőmentes legyen a pályafutásom. Nagyon sokat 
köszönhetek a családomnak, férjemnek, lányaimnak. A 
tankönyvírást egyébként a hallgatói igények felmérése 
kapcsán kezdtem el. Szükségesnek láttam az általam ta-
nított tantárgyakhoz speciális tananyagfejlesztést végre-
hajtani, ezzel is segítve a hallgatók felkészülését. A mai 
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fiatal generáció már sokkal inkább előnyben részesíti az 
E-learning tananyagokat, közelebb áll hozzájuk az inter-
net világa, ahol színes, képekkel illusztrált tartalmakat 
érhetnek el. Így az utóbbi években több E-learning tan-
anyagot fejlesztettem.  

(GE) A lányai mérnöki pályára készülnek, vagy 
„messze esett az alma a fájától?”

(B-néKR) Nagyobbik lányom az ELTE Társadalom-
tudományi Karán szociológusként végzett, jelenleg mé-
diakutatással foglalkozik, de statisztikát, informatikát is 
tanult, tehát a reáltantárgyak szeretete nála is jelen van. 
Kisebbik lányom pszichológia szakon szeretne tovább-
tanulni, most zajlanak az érettségi vizsgák és izgulunk a 
felvételi miatt. Kicsi kora óta néptáncol, most az ELTE 
Néptáncegyüttesében, valamint énekel az Óbudai Nép-
zenei Iskolában, talán zeneterápiával szeretne foglalkozni.

(GE) Tervek, elképzelések, további célok a jövőre 
nézve?

(B-néKR) 2019. július 1-jétől a Környezetmérnöki 
Intézet vezetőjeként kezdtem el tevékenykedni amel-
lett, hogy továbbra is ellátom a Kar oktatási dékánhe-
lyettesi teendőit. Ez így nagy kihívást jelent számom-
ra. Ezzel kapcsolatban vannak terveim, szeretnék olyan 
feltételeket teremteni, ami az Intézet fejlődését segíti 
és a kollégákat is motiválja. További szakmai kapcsola-
tok építését tervezem a meglévőek mellett. Jelenleg jó 
kapcsolatot ápolunk a Magyar Víz- és Szennyvíztech-
nikai Szövetséggel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetségével, a Magyar Kémiai Egyesülettel 
és a III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával és 
sok egyéb céggel. Célom, hogy minél több ipari szerep-

lőt bevonhassunk a képzéseinkbe. Ehhez kapcsolódik, 
hogy szakmérnöki képzésünket még ismertebbé tegyük, 
mely települési szennyvízgazdálkodás témakörben nyújt 
speciális ismereteket. Kiemelten fontosnak tartom a 
létünket meghatározó pályázati lehetőségek maximális 
kihasználását. 

Kutatási területemen belül a környezetmérnök képzés 
során felmerülő problémákat igyekszem feltárni és azok 
megoldására javaslatot tenni. Fontosnak tartom, hogy 
a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a gyakorlati 
képzés, így igyekszem olyan pedagógia módszereket al-
kalmazni saját oktatói munkámban, melyek a tapaszta-
latszerzést, átfogó tudásanyagot és szemléletet közvetítik 
a hallgatók felé, amellett, hogy eleget tesznek a felsőokta-
tással szemben elvárt magas szintű elméleti képzésnek is. 

Nagyon szeretném tovább folytatni a csapadékvíz és 
a tisztított szennyvíz újrahasznosításával kapcsolatos ku-
tatásaimat a fenntartható vízgazdálkodás megvalósítása 
érdekében.

(GE) Hogyan töltődik fel, mi jelenti az Ön számá-
ra a kikapcsolódást?

(B-néKR) Nagyon szeretek utazni, olvasni, színházba 
járni. Nyáron többször Balatonfűzfőre utazunk a család-
dal, ahol sokat fürdünk, kirándulunk és közös élmény-
sport a vitorlázás. Télen pedig síelek, igaz, leginkább a 
kék pályákat kedvelem, ilyenkor igazán ki tudok kap-
csolódni és élvezem az aktív pihenést.

(GE) További szakmai sikereket és jó egyészséget 
kívánok!

Géresi Enikő

Átvette rektori megbízólevelét Prof. Dr. Kovács Levente

Áder János köztársasági elnök 2019. május 30-án, ünne-
pélyes keretek között a Sándor - palotában rektori meg-

bízólevelet adott át Prof. Dr. Kovács Levente részére.
Az Egyetem szenátusa, Kovács Levente professzort 

választotta rektorjelöltnek az Egyetem rektorválasztó 
rendkívüli szenátusi ülésén. 

Az Óbudai Egyetem jelenlegi oktatási rektorhelyette-
sét, a Köztársasági Elnök öt évre bízta meg a rektori fel-
adatok ellátásával, hivatalosan 2019. július 15-től veszi 
át az óbudai felsőoktatási intézmény irányítását.

Prof. Dr. Réger Mihály jelenlegi rektori megbízása 
2019. július 14-én lejár, ezért a Fenntartó a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően pályázatot írt ki a rektori fel-
adatok ellátására.

Géresi Enikő
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EGYETEMÜNK ÉLETÉBŐL

Józsefváros polgármesterével egyeztetett Földesi Gabriella kancellár

Dr. Sára Botond polgármester hivatalában fogadta 
az Óbudai Egyetem kancellárját, ahol lehetőség nyílt az 
ismerkedésre, a lehetséges közös célok bemutatására és 
az egységes óbudai campus fejlesztési elképzeléseinek 
megvitatásra.

Józsefváros a belvároshoz közvetlenül kapcsolódó vá-
rosrész, mely közlekedési, kulturális és turisztikai szem-
pontból is kiemelkedő része a fővárosnak. A negyed 
egyben Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő ke-
rülete, ahol tizenhárom egyetem tizenöt kara működik, 
így több ezer hallgató tölti itt mindennapjait.

A nyolcadik kerületben működik az Óbudai Egyetem 
két kara, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai, 
valamint a Keleti Károly Gazdasági Kar, így Intézmé-

nyünk számára fontos megtalálni a kerület vezetésével a 
kooperációs lehetőségeket. A városrész vezetése kiemel-
ten fontosnak tartja a kerületben lévő felsőoktatási in-
tézmény működését, ezért örömét fejezte ki a találkozó 
létrejöttével kapcsolatban.

Az egyeztetés során Kancellár Asszony többféle 
együttműködési lehetőséget is felvázolt, melyek előnyö-
sek mindkét fél számára. Dr. Sára Botond polgármes-
ter úr kijelentette, hogy többek közt szívesen veszik és 
támogatják a fiatalok által fejlesztett alkalmazásokat, 
olyan innovatív termékek létrehozását, melyek a kerü-
leti lakosság számára helyben is hasznosulhatnak. Az 
Egyetem falai között létrejött kutatási eredmények gaz-
dasági hasznát szeretnék helyben realizálni, ezért kuta-
tásfejlesztési projektek megvalósítására együttműködési 
megállapodást kívánnak kötni az Óbudai Egyetemmel. 
Támogatják a Smart City programot is, melynek közép-
pontjában az a kérdés áll, hogy miként lehet városainkat 
érdekesebb, biztonságosabb és szebb hellyé tenni a vi-
lágítás új technológiáival. A találkozó során az egységes 
óbudai campus fejlesztési kilátásait is megvitatták.

A Polgármester a jövőben is támogatásáról biztosí-
totta Kancellár Asszonyt. Megbeszélésük során megerő-
sítette, hogy elkötelezett a tartós, hosszú távú együttmű-
ködések kialakításában az Egyetemmel.

Géresi Enikő

Farkas Bertalan előadása az Óbudai Egyetem 
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karán

Az Óbudai Egyetem Népszínház utcai épülete adott 
helyet 2019. május 31-én a Doktorandusz Találkozó-
nak, amelyen Farkas Bertalan, az első és egyelőre egyet-
len magyar űrhajós tartott sajátos történetekkel tűzdelt 
színvonalas előadást.

Az előadást a kar dékánja, Rajnai Zoltán vezette fel 
egy kis bevezetővel, majd köszönetképp ajándék átadá-
sával és Nyikes Zoltán felkonferálásával átadták a szót 
Farkas Bertalannak, majd Szabó Józsefnek, aki részt 
vett az űrhajós kiképzésében.

Farkas Bertalan beszédét azzal a ténnyel kezdte, hogy 
az ő álommunkája egyáltalán nem az űrhajós szakma 
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volt. Kiskorában futballista szeretett volna lenni, később 
vadászpilóta karrierjét kezdte építeni. Képek és érdekes 
adatok segítségével mutatta be élete egy részét, egy videót 
is levetítve bizonyítékként, hogy valóban járt az űrben, 
valamint azt is bemutatta, hogy milyen volt a kétéves 
kiképzés a második Interkozmosz programban, amibe 
1977-ben válogatták be. Ezzel felesége szívét nem igazán 
boldogította, neki is azt mondta, amit magában gondolt 
minden egyes kiesési lehetőség után: „a következőben 
úgyis kiesek”. Azonban nem így történt, a Csillagvárosba 
bejutott a legjobb négy, Buckó Imre, Elek László és Ma-
gyari Béla között, majd Magyari Bélával, régi barátjával 
maradt a végső megmérettetésre. Kettejük közül végül 
őt választották Valerij Kubaszovval egyetemben.

Szabó József szerint lehetséges, hogy az ő keze is benne 
volt abban, hogy Farkas Bertalant választották, ugyanis 
az orvosok tanácstalanok voltak, egyikük a véleményét 

kérte. „Ahányszor én Csillagvárosban voltam, minden 
alkalommal a Berci beszélt. Farkas Berci egy jó kiállású, 
jó dumás srác. Beszélgettem Bélával is, és úgy érzem egy 
kicsit gátlásos a beszédben.” – válaszolta. Mindenki tud-
ta, hogy az első magyar űrhajósnak rengeteg helyen kell 
megjelennie, és nyitott, közlékeny személyiséggel kell 
rendelkeznie; ez eggyel több indok volt amellett, hogy 
miért Farkas Bertalan legyen Magyarország űrhajósa.

A hallgatók kíváncsian, nagy érdeklődéssel, sok kér-
dést feltéve követték az érdekfeszítő előadást, még né-
hány kisgyermeket is sikerült elkötelezetté tenni az űr-
hajós pálya iránt.

Az előadás befejeztével Farkas Bertalan és Szabó Jó-
zsef is örömmel osztotta az autogramokat és állt be a 
fényképekhez.

Dr. Gáti József

Megemlékezés Bánki Donát születésének 160. évfordulójáró

Bánki Donát 1859. június 6-án született a Komárom 
megyei Bakonybánkon. A korának kiemelkedő tudós 
személyisége, a gépészmérnök, az egyetemi tanár, az 
MTA levelező tagja, a kiváló konstruktőr születésének 
160. évfordulója alkalmából az Óbudai Egyetem és an-
nak, a tudós nevét viselő Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kara megemlékezés sorozatot szervezett. A 
rendezvénysorozat illeszkedik az Egyetem „140 év a gaz-
daság és a tudomány szolgálatában” szlogenű jubileumi 
eseménysorába.

A Bánki megemlékezés június 5-én Bánki Donát Bu-
dapest II. kerületi lakóházának helyszínén elhelyezett 
emléktáblánál koszorúzással kezdődött. A megemléke-
zésen megjelentek az Óbudai Egyetem, a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, valamint a Ma-
gyar Mérnöki Kamara Elnökségének képviselői. Dr. 
Gáti József köszöntőjét és Bánki Donát munkásságát 
bemutató rendhagyó beszédét követően az emléktáb-
lánál koszorút helyezett el a Magyar Mérnöki Kamara 
képviseletében Nagy Gyula elnök, az Óbudai Egyetem 
nevében Dr. Réger Mihály az Egyetem rektora, és az 
Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki kara képviseletében Dr. Horváth Richárd, a 
Kar dékánhelyettese.

Másnap, június 6-án, a Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Karon megrendezett em-
lékülésen ismerhették meg a jelenlévők a tudós mun-

kásságát. Dr. Rajnai 
Zoltán dékán meg-
nyitó szavait köve-
tően Dr. Gáti József 
c. egyetemi docens, 
technikatörténész 
„Bánki Donát emlé-
kezete”, és Dr. Hor-
váth Sándor c. egye-
temi tanár „Bánki 
Donát a mérnök gé-
niusz” c. előadását 
hallgathatták meg a 
résztvevők.

A program zárá-
saként a Népszínház 

utcai telephely udvarán lévő emlékhelynél helyeztek el 
koszorút. Az Óbudai Egyetem képviseletében Dr. Réger 
Mihály rektor és Földesi Gabriella kancellár, a Bánki 
Kar nevében Dr. Rajnai Zoltán dékán, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki 
Kara képviseletében Dr. Czigány Tibor professzor, dé-
kán, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kép-
viseletében Kassai Ferenc elnök, Dr. Horváth Sándor 
és Kőrösi Mária a Magyar Emlékekért a Világban Egye-
sület megbízásából, ifj. Juhász Ákos, a Bánki Donát 
Hagyományőrző Kör nevében, valamint az 1948-1952 
között a Magyar Királyi Felső Ipariskolában tanulmá-
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nyokat folytató évfolyam képviseletében Fekete György 
és Csőke Antal helyezett el koszorút.

Június 7-én az Óbudai Egyetem Bécsi úti szoborpar-
kjában megemlékezéssel és koszorúzással folytatódott a 
jubileumi programsorozat. A résztvevők Bánki Donát 
mellett a 150 éve, 1869. július 8-án, Pesten született 
Kandó Kálmán gépészmérnökre, a nagyfeszültségű há-
romfázisú, ipari frekvenciájú váltakozó áramú vontatás 
első alkalmazójára, a fázisváltó kidolgozójára, a vasút 
villamosítás úttörőjére, a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagjára is emlékeztek. Az emléknapot Bánki 
Farkasréti sírkertben lévő sírjának megkoszorúzása zár-
ta, ahol Dr. Réger Mihály, és Dr. Gáti József az Egyetem 
nevében, a Bánki Donát Hagyományőrző Kör képvise-
letében ifj. Juhász Ákos, a BME nevében Dr. Kovács 
Ádám dékánhelyettes, a Bánki család részéről Komlós 
László helyezte el az emlékezés virágait.

Dr. Gáti József megnyitó és megemlékező gondolata-
it követően Dr. Réger Mihály rektor úr és Földesi Gab-
riella kancellár asszony, a Bánki Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mérnöki Kar képviseletében Dr. Rajnai 
Zoltán dékán, és Dr. Nádai László egyetemi docens, a 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja helyezte 
el az emlékezés koszorúját a karok névadói szobránál. Az 
ünnepséggel egy időben a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem „K” épületében elhelyezett Bán-
ki Donát szobornál koszorút helyezett el intézményünk 
képviseletében Dr. Horváth Richárd dékánhelyettes.

Az eseménysorozatot június 8-án, Bánki szülőhelyén, 
a Bakonybánkon rendezett Emléknap zárta megemlé-
kezéssel és koszorúzással a Bánki Donát Emlékparkban. 
A megjelenteket Kovács Kálmán polgármester köszön-
tötte, majd Dr. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem 
c. egyetemi tanára, a Község díszpolgára mondott kö-
szöntőt, melyben elsősorban Bánki Donát emberi nagy-
ságát emelte ki. Idézte Sasvári Géza professzort, aki 
így emlékezett Bánkira: „A nagy tudós egyben a legjobb 

ember is volt.” Rámutatott, hogy Bánki Donát sok vo-
natkozásban – pl. a környezettudatos gondolkodásban 
– messze megelőzte korát. Bejelentette, hogy a művé-
szeteket tisztelő Bánki Donát tiszteletére szülőfalujában 
felavatják a „Bánki Donát Turbina Szoborpark”-ot és a 
tudomány-művészet-innováció szoros kapcsolatát be-
mutató modern képtárat. A megvalósult művészeti pro-
jekt az Óbudai Egyetemen működő „Bánki Donát Art 
Industrial Galéria”-hoz hasonlóan azokat a korabeli és 
mai modern művészeti törekvéseket mutatja be, ame-
lyek Bánki Donát korát és szellemi kontextusát – a jelen 
korral összekötve – idézik meg.

A bakonybánki kisiskolások ünnepi műsorát köve-
tően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képvi-
selő asszony, kapcsolódva Horváth Sándor beszédéhez, 
Bánki nemzeti elkötelezettségét, példamutatását helyez-
te beszéde középpontjába. Bakonybánk Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2015-ben alkotott ren-
deletével Díszpolgári címet létesített, melyet 2019-ben 
Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi 
docense, rektori főtanácsadója, korábbi általános rektor-
helyettese részére ítélte oda. Az indoklásban elhangzott, 
hogy „Gáti József Bánki életművének kiváló kutatója, a 
tudósról számtalan előadást, megemlékezést tartott, vele 
kapcsolatban számos publikációt jelentetett meg. A Bánki 
Donát, a mérnök géniusz című nagyszerű könyv szerzője. 
10 éve aktív tagja a Bánki Donát Emlékhónap szervező bi-
zottságának, vezetésével valósult meg a Bánki életművet be-
mutató tablósorozat és videó összeállítás. Védnöksége alatt 
készült el a Bánki Donát mellszobor és a Bánki Donát 
emlékérem is. A bakonybánki megemlékezések rendszeres 
résztvevője, több esetben volt az ünnepség szónoka.”

Bakonybánk község képviselő-testülete díszpolgári 
címet adományozott továbbá Dr. Málnási Csizmadia 
Béla professzornak, aki már nem vehette át az elisme-
rést: május 29-én méltósággal viselt súlyos betegségét 
követően eltávozott közülünk, a díjat június 14-én csa-
ládja vehette át.

Az ünnepség alkalmából, gyémánt díszoklevélben 
részesült Szilágyi Erzsébet Ilona és Csillag Jenőné ta-
nítónő, akik a 60 éve szerzett oklevelük alapján, köz-
megbecsülésre méltóan teljesített hivatásuk elismerésül 
részesültek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara elismerésében.

A megemlékezés adott alkalmat arra, hogy Popovics 
György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés el-
nöke megyezászlót adományozzon a Községnek, majd 
Bánki Donát emléktáblájának és mellszobrának koszo-
rúzása következett.
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A Zirci Fúvósok közreműködése mellett a község, a 
Bánki nevét viselő intézmények és egyesületek képvise-
lői, valamint Czunyiné dr. Bertalan Juditot, Popovics 
Györgyöt követően koszorút helyezett el Dr. Gáti József 
és Dr. Horváth Sándor az Egyetem nevében, Dr. Rajnai 
Zoltán és Bartha Andrea a Bánki Kar képviseletében, a 
díszpolgárok nevében Szilágyi Erzsébet Ilona és Dr. Gáti 
József, Dr. Horváth Sándor és Kőrösi Mária, a Magyar 
Emlékekért a Világban Egyesület megbízásából.

A nap központi eseménye a Bánki Donát Jubileumi 
Művészeti Projekt ünnepélyes felavatása volt, melynek 
művészeti létrehozója Ézsiás István szobrászművész. 
Ennek részeként „Turbina-formációk” és mechatronikai 
szellemű kortárs konstruktív modern szobrok kerültek 
bemutatásra a Bánki Donát Turbina Szoborparkban. 
Ezt követően a Tudomány – Művészet – Innováció című 
Modern Képtár átadására került sor. A képtári kollekció 
azokat a korabeli és mai modernművészeti törekvéseket 
mutatja be a teljesség igénye nélkül, amelyek Bánki Do-
nát korát és szellemi kontextusát – a jelen korral össze-
kötve – idézik meg. Az avató beszédet Dohnál Szonja 
művészettörténész mondta.

Bakonybánk Község Önkormányzatának fogadását 
követően az Egyetem képviselői Lovászpatonára, Bánki 
gyerekkori lakhelyére látogattak, ahol Dr. Gáti József és 
Dr. Rajnai Zoltán az Egyetem, Kőrösi Mária a MEVE, 
és Pintér Imre, a község polgármestere megkoszorúzta 
az iskola falán elhelyezett emléktáblát.

Dr. Gáti József

Különleges nyári kurzusok az Óbudai Egyetemen

Nyáron sem áll meg az élet hazánk második legnagyobb 
műszaki egyetemén, ugyanis az Óbudai Egyetem karai 
különleges nyári kurzusokat szerveznek az ország több 
pontján az általános iskolások, középiskolások és a fel-
sőoktatásban tanulók számára.

Az Óbudai Egyetem idén négy városban hirdetett 
általános iskolásoknak szóló, többnapos nyári gyere-
kegyetemet, ahol a diákok bepillantást nyerhetnek az 
informatika, valamint a műszaki tárgyak izgalmas vilá-
gába. Székesfehérváron, Balassagyarmaton, Edelényben 
és Salgótarjánban kifejezetten a 8-14 éves korosztály szá-
mára összeállított informatikai programok és tematika 
teszik lehetővé, hogy a résztvevők elsajátítsák a progra-
mozás alapjait.

A program során olyan izgalmas témákkal ismerked-
hetnek meg a fiatalok, mint a robotika, a programozás, 
Lego robotok építése és programozása, 3D tervezés és 
nyomtatás technológiája. A táborozók többek között 
találkozhatnak a Leopoly VR (Virtuális Valóság) 3D 
modellező szoftverrel, amely lehetővé teszi a 3D-s szob-
rászkodást virtuális valóságban. A programozási alapis-
meretek sem hiányozhatnak az Óbudai Egyetem nyári 
egyeteméről, ezért több programozási környezet lesz a 
diákok segítségére a tábor során.

A BBC Micro:bit egy világszerte nagyon népszerű 
miniszámítógép, amelynek programozásával nemcsak 
a mobiltelefonok applikációnak fejlesztésére lehet fel-
készülni, hanem akár robotok irányítására is. A táboro-
zóknak lehetősége nyílik játékos formában megismerni 
ezt az eszközt. A Pocket Code egy grafikus alkalmazás 
fejlesztő eszköz, mellyel gyorsan és egyszerűen lehet 
okostelefonra / tabletre programokat fejleszteni. A részt-
vevők játékos foglalkozásokon sajátíthatják el a LEGO 
robotok mozgatásához szükséges programnyelvet.

A tábornak Székesfehérváron, az idei évben is, az 
Alba Innovár Digitális Élményközpont ad otthont. Itt 
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található Alba, egy Pepper típusú robot, mely jelenleg a 
kereskedelmi forgalomban kapható legfejlettebb robot. 
A táborban az Alba Innovár Digitális Élményközpont 
munkatársai először bemutatják a robotot a gyerekek-
nek, majd közelebbről is megismerkedhetnek a műkö-
désével.

A gyerekegyetem zárásaként a diákok egyénileg, vagy 
csoportosan is bemutathatják egyfajta E-Élménynaplón 
vagy Blogon keresztül, hogy milyen élményekkel gazda-
godtak az ott töltött idő alatt, bejegyzéseket írhatnak, 
képeket és videókat készíthetnek okostelefonjaikon.

Dr. Felde Imre, az Óbudai Egyetem kutatási és 
nemzetközi rektorhelyettese szerint az Óbudai Egyetem 
a nyári gyerekegyetemmel újabb lépéseket tesz a műsza-

ki- és természettudományos ismeretek népszerűsítése 
érdekében. Az intézmény folyamatosan keresi annak a 
lehetőségét, hogy a tudomány, a kutatás, a fejlesztés és az 
innováció világa az általános iskolások számára játékos, 
könnyed formában legyen megismerhető.

A kurzusok időpontjai és helyszínei a következő lin-
ken tekinthetők meg: 

https://www.stemhungary.com/hu/event
Az Óbudai Egyetem által rendezett nyári gyerekegye-

tem a Magyar Állam és az Európai Unió EFOP-3.4.4-
16-2017-00019 projektjének köszönhetően valósul 
meg.

Kersánszki Tamás

XXII. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny, 2019 

Az Óbudai Egyetem védnökségével a Divelex Ipari és 
Szolgáltató Betéti Társaság szervezésében a korábban 
megrendezett konstrukciós versenyek folytatásaként, 
megvalósult a XXII. Országos Elektronikai Konstruk-
ciós Verseny.

A verseny első napján, az előző évhez hasonlóan, 
az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Karának Józsefvárosi telep-
helye szolgált helyszínül. 
Itt került sor az egységes 
építési és mérési feladat el-
végzésére, amely ebben az 
évben egy digitális potenci-
ométer által feszültségvezé-
relt oszcillátor megépítése, 
valamint mérési utasítás 
alapján műszeres mérése 
volt. 

A második napnak ezút-
tal is a már évek óta jól be-
vált helyszín, a BHE Bonn 

Hungary Kft. telephelye, az Újpesti Ipari Parkban talál-
ható EL-TECH Center adott otthont. Ezúttal 13 pá-
lyaművel nevezett 18 versenyző, 10 hazai és 2 külhoni 
szakképző intézményből. Újdonság, hogy az idén első 
ízben neveztek duális szakképzésben részt vevő diákok 
is. 

A rendezvényt számos, elektronikai profillal rendel-
kező vállalkozás támogat-
ta, értékes tárgyjutalmak 
felajánlásával. A Magyar-
országi Elektronikai Társa-
ság (MELT) bemutatko-
zási lehetőséget kínált fel a 
2019. április hó folyamán a 
BOK-csarnokban megren-
dezett ElectroSub szakmai 
rendezvényen a zsűri által 
kiválasztott pályaművek 
kiállítására. A diákok rész-
vételi díjtól mentesítve mu-
tathattak be munkáikat egy 

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Európai Szociális
Alap
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ipari kiállítási környezetben, ahol számos élménnyel és 
élettapasztalattal lettek gazdagabbak. 

A jövő innovációs szakembereit megtestesítő ver-
senyzők kitartó, magas színvonalú munkája mellett 
meg kell említeni a felkészítő tanárok áldozatvállalását 
is, melyet a versenyzőik felkészítése érdekében hoztak. 
Köszönet jár a helyszínt biztosító cégek vezetőinek, 
hogy lehetővé tették a verseny színvonalas megrende-
zését.

A szervezésben évek óta kiemelkedő szerepet vál-
lalt Diószegi Gyula ügyvezető, valamint a zsűri tagjai: 
Bakk László, Farkas Viktor, Jáger Sándor, Nagymáté 
Csaba, Náday István, Piúkovics László. Utóbbi zsűri-
tagunk az elsőként – 1998-ban – megrendezett verseny 
első helyezettje volt, tavaly asszisztensként segítette a 
bírálók munkáját. Ugyancsak köszönet illeti két segí-
tőnket, Pál Marcellt és Tóth Mátét, akik munkájuk-
kal hozzájárultak a verseny sikeréhez. Ők mindketten 
a korábbi versenyek dobogós helyezettjei voltak. Már 
szervezés alatt áll a XXIII. Országos Elektronikai Konst-
rukciós Verseny, amelyre a Versenyfelhívás idén ősszel 
történő közzétételét követően várjuk hazai és külhoni 

elektronikai szakképzéssel foglalkozó középfokú szak-
képző intézmények diákjainak jelentkezését. 

Az idei dobogós helyezettek: 

I. Simon Péter Kecskeméti Szakképzési Centrum 
Kandó Kálmán Szakgimnáziuma, Kecskemét 
pályamű: BLDC motorvezérlő elektromos versenya-
utóba, 
felkészítő tanár: Ladányi Sándor 
II. Garad Ágoston Váci Szakképzési Centrum Bo-
ronkay György Szakgimnáziuma, Vác 
pályamű: Mini játékkonzol 
felkészítő tanár: Horváth László 
III. Vas Bertalan Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
Bánki Donát Műszaki Középiskolája, Nyíregyháza 
pályamű: BIODAQ2.0 
felkészítő tanár: Baracsy Zsolt

Az Elektronet 2019. áprilisi számában megjelent cikk 
alapján: Markella Zsolt oktatási igazgatóhelyettes,  

KVK-MAI

A Magyar Mérnökakadémia 13. Közgyűlése

A Magyar Mérnökakadémia éves közgyűlését idén az 
Óbudai Egyetemen tartotta, 2019. május 29-én. A 13. 
alkalommal megrendezett programot Dr. Takács János 
professzor, az MMA főtitkára nyitotta meg, majd mond-
ta el köszöntőbeszédét. A házigazda Óbudai Egyetem 

képviseletében Dr. Réger Mihály professzor, az Egyetem 
rektora, az MMA tagja üdvözölte a megjelenteket, majd 
bemutatta a 140 éves történelmi múlttal rendelkező in-
tézmény ez évi jubileumi évfordulóit, szervezeti felépíté-
sét, stratégiáját, gyakorlatorientált képzési portfolióját, 
az innováció szerepét az Egyetem életében.

Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal elnöke bevezető előadásában az 
innovációs politikát helyezte középpontba, „Innová-
ció, a 21. század üzemanyaga” címmel. Áttekintette a 
hazai KFI nemzetközi helyzetét, statisztikai elemzését, 
betekintést nyújtott az Országos Innovációs Fórum ta-
pasztalataiba, valamint a versenyképesség javítását célzó 
innovációs projektekbe.

Takács János főtitkár megköszönve Birkner elnök úr 
előadását utalt arra, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
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XXII. ORSZÁGOS ELEKTRONIKAI KONSTRUKCIÓS 
VERSENY, 2019

A verseny első napja az előző évhez hasonlóan az Óbudai Egye-
tem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Józsefvárosi te-
lephelyén került megrendezésre. Itt került sor az egységes építési 
és mérési feladat elvégzésére, amely ebben az évben egy digitális 
potenciométer által feszültségvezérelt oszcillátor megépítése, vala-
mint mérési utasítás alapján műszeres mérése volt.

A második napnak ezúttal is a már évek óta jól bevált helyszín, 
a BHE Bonn Hungary Kft. telephelye, az Újpesti Ipari Parkban 
található EL-TECH Center adott otthont.

Ezúttal 13 pályaművel nevezett 18 versenyző 10 hazai és 2 
külhoni szakképző intézményből.

Új jelenség, hogy az idén első ízben neveztek duális szakkép-
zésben részt vevő diákok is.

A rendezvényt számos, elektronikai profi llal rendelkező vál-
lalkozás támogatta, értékes tárgyjutalmak felajánlásával. (A tá-
mogatók logói a lap alján találhatók.) A Magyarországi Elektro-
nikai Társaság (MELT) bemutatási lehetőséget kínált fel a 2019. 
április hó folyamán a BOK-csarnokban megrendezett ElectroSub 
szakmai rendezvényen a zsűri által kiválasztott pályaművek kiál-
lítására, melyeket a diákok részvételi díj nélkül mutathattak be 
egy ipari kiállítási környezetben, ahol számos élménnyel és életta-
pasztalattal lettek gazdagabbak.

A jövő innovációs szakembereit megtestesítő versenyzők ki-
tartó, magas színvonalú munkája mellett meg kell említeni a 
felkészítő tanárok áldozatvállalását is, melyet a versenyzőik fel-
készítésében hoztak. A megmérettetés helyszíneit biztosítóknak 
köszönjük az ismételten felajánlott lehetőséget, valamint az ese-
mény sikeres megrendezését lehetővé tévő önzetlen segítségüket. 
A két helyszínre a jövőben hosszú távon kívánunk építeni.

Végezetül, de nem utolsósorban, köszönetképpen álljon itt 
a szervezést évek óta végző vállalkozás ügyvezetőjének, Diósze-
gi Gyulának a neve, valamint a három-három fős zsűri névso-
ra, akik lehetőségükhöz képest a szervezőmunkából is kivették 
részüket: Bakk László, Farkas Viktor, Jáger Sándor, Nagymáté 

Csaba, Náday István, Piúkovics László. Utóbbi zsűritagunk az 
elsőként – 1998-ban – megrendezett verseny első helyezettje volt, 
tavaly asszisztensként segítette a bírálók munkáját. Ugyancsak 
köszönet illeti két segítőnket, Pál Marcellt és Tóth Mátét, akik 
munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeréhez. Ők mindketten 
a korábbi versenyek dobogós helyezettjei voltak.

Már szervezés alatt áll a XXIII. Országos Elektronikai Konst-
rukciós Verseny, amelyre a Versenyfelhívás idén ősszel történő 
közzétételét követően várjuk hazai és külhoni elektronikai szak-
képzéssel foglalkozó középfokú szakképző intézmények diákjai-
nak jelentkezését.

Az idei dobogós helyezettek
   I.  Simon Péter 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán 
Szakgimnáziuma, Kecskemét 
pályamű: BLDC motorvezérlő elektromos versenyautóba 
felkészítő tanár: Ladányi Sándor

  II.  Garad Ágoston 
Váci Szakképzési Centrum Boronkay György 
Szakgimnáziuma, Vác 
pályamű: Mini játékkonzol 
felkészítő tanár: Horváth László

 III. Vas Bertalan 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát 
Műszaki Középiskolája, Nyíregyháza 
pályamű: BIODAQ2.0 
felkészítő tanár: Baracsy Zsolt

2019. március 22–23-án a Divelex Ipari és Szolgáltató Betéti Tár-
saság szervezésében, az Óbudai Egyetem védnökségével megren-
dezésre került a korábbi konstrukciós versenyek folytatásaként 
Budapesten a XXII. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny. 
A Versenyfelhívást a szervezôk elektronikus úton juttatták el az 
illetékes hazai és külhoni oktatási intézményekbe, valamint meg-
jelent számos szakfolyóiratban, így lapunkban is
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és Innovációs Hivatallal előkészítés alatt áll egy pályázat, 
mely az MMA közreműködését hivatott elősegíteni az 
NKFIH stratégiai céljai eléréséhez.

A közgyűlés programja az új, felvett tagok rövid be-
mutatásával, az oklevelek átadásával folytatódott. A Ma-
gyar Mérnökakadémia új tagjai névsorba rendezve:

Dr. Charaf Hassan DSc, villamosmérnök, közgaz-
dász, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 
Tanszékvezető egyetemi tanára, Falk György gépé-
szmérnök, közgazdász, a VARINEX Zrt. Igazgatóság 
elnöke, Dr. Rajnai Zoltán PhD, hadtudományok, 
egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Bánki Donát 

Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja.
A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követő 

elnöki beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkát 
ismertette, kitért az elmúlt időszak legfontosabb esemé-
nyeire, a taglétszám alakulására, a hazai és nemzetközi 
aktivitásra, az alapítványi tevékenységre.

Az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi és Etikai Bizott-
ság is beszámolt éves tevékenységéről. A 2018. évi mér-
legbeszámoló és a 2019. évi költségvetés előterjesztését 
követően a beszámolókat megvitatták, majd elfogadták. 
A hivatalos program végül  határozathozatallal zárult.

Dr. Gáti József

Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember levelező képzés indul szeptembertől

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara 
Kiberbiztonsági szakmérnök és szakember képzéseket 
indít újra 2019 szeptemberétől. A képzés a hazai fel-
sőoktatásban akkreditált, 2 éves és levelező rendszerű.

Jelentkezés határideje: 2019. augusztus 15.

Az informatikai rendszerek életünk minden területén 
megjelennek: a kevésbé érzékeny mindennapi adataink-
tól kezdve, a legféltettebb személyes dolgainkig minden-
féle információt továbbítunk, tárolunk. Mind az ipari, 
vállalati kutatások, mind a különböző tudományterü-
letek számára nélkülözhetetlenné váltak a felhő alapú 
szolgáltatások. Okos városokban, okos otthonokban 
élünk, különböző mobil platformokon vagy az inter-
neten intézzük ügyeinket, közösségi alkalmazásokkal 
érintkezünk kollégáinkkal, ismerőseinkkel, barátaink-
kal. Mivel minden rendszer csak annyira biztonságos, 
amennyire a leggyengébb láncszeme, ezért teljes körű, 
mindenre kiterjedő védelemre van szükség. Ez jelenti 
ma világszerte az egyik legnagyobb kihívást, melyre vá-
laszul létrehoztuk a kiberbiztonsági szakirányú képzést.

Kiberbiztonsági szakmérnök és szakemberképzé-
sek célja:
A képzés célkitűzése megismertetni a hallgatókkal az 
IT rendszerek biztonsággal kapcsolatos problémáit és 
hiányosságait, az azok megoldására alkalmazott kor-
szerű módszereket és technológiákat, mindezt gya-
korlati és praktikus készségekkel és alkalmazásokkal 
kiegészítve. Olyan mérnök-informatikusok képzése a 
cél, akik képesek a modern IT rendszerekben felme-

rülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, 
a problémák megoldásához szükséges praktikus ter-
vezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a 
mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfiára) épülő 
módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

A képzés főbb ismeretkörei:
•	 IT üzemeltetés biztonsági követelményei;
•	 Az informatikai biztonság irányításának alapel-

vei, előírásai;
•	 Informatikai rendszerek összetevői, sérülékenysé-

gei, védelmi megoldások;
•	 Vagyonvédelmi rendszerek és módszerek;
•	 Vállalati irányítási rendszerek;
•	 Üzletmenet folytonosság;
•	 IT hálózatbiztonság;
•	 Felhőszolgáltatások biztonsági kérdései;
•	 Virtuális hálózatok és adatközpontok biztonsága;
•	 IT hálózatok biztonsági rendszerének tervezése;
•	 Biztonságos hálózati topológia kialakítása, konfi-

gurálása;
•	 Biztonságtudatossági elvek, szabályok, magatar-

tás;
•	 Hacker eszközök, technikák;
•	 IT auditálás.

A képzésre jelentkezés feltételei:
-  Szakmérnök képzés: mérnöki diploma (BSc, MSc, 

vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi)
-  Szakember képzés: bármely felsőoktatási szakon 

szerzett BSc, vagy MSc oklevél (korábbi egyete-
mi vagy főiskolai)
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A képzés ideje:
-  A képzés péntek-szombati napokon, szemesz-

terenként 14 hetes oktatási rendszerben indul.
-  A képzésben résztvevőknek a 4 szemeszter alatt 

120 tanulmányi kreditpontot kell megszerezni-
ük.

-  A szakirányú továbbképzés végén szakdolgozatot 
kell írni és megvédeni, valamint sikeres záróvizs-
gát tenni a diploma megszerzéséhez.

A képzések önköltségesek, a költségtérítés össze-
ge: 240 ezer Ft/félév

Képzés kezdete: 2019. szeptember
Képzés helye: Óbudai Egyetem Neumann János 
Informatikai Kar, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

A képzésre jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével 
lehet, melyet a poser.valeria@nik.uni-obuda.hu e-mail 
címre kérünk megküldeni.

Szakfelelős: Dr. Póser Valéria  
(elérhetősége: poser.valeria@nik.uni-obuda.hu)
A képzés honlapja:  
http://nik.uni-obuda.hu/s/cybersec/
Neumann Kar honlapja: www.nik.uni-obuda.hu

Újjáalakult a Minőségirányítási Bizottság

Az Óbudai Egyetemen 2003 óta folyamatosan tanúsí-
tott minőségirányítási rendszer működik. Azóta az ISO 
9001-es rendszerszabványok aktuális verzió szerinti füg-
getlen szervezet általi auditokon elnyert, a követelmé-
nyek teljesülését igazoló tanúsítványok birtokában va-
gyunk. Az utolsó ilyen megmérettetésen, 2018 tavaszán 
a vezető auditor kifejezte azon véleményét, hogy „… 
az intézmény a minőségirányítás szervezetének vezetésével 
olyan rendszert dolgozott ki, és működtet, amely a követke-
ző tíz évre biztosítja a minőségfejlesztés sikerességét”.

Ezzel párhuzamosan 2018 őszén a jogszabályi köte-
lezettségünknek eleget téve az Egyetem ismét sikeresen 
teljesítette a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bi-
zottság intézményi akkreditációs követelményeit, 
amely hivatalos eljárás során a látogatóbizottság meg-
állapította, hogy „az intézmény minőségbiztosítási- és fej-
lesztési folyamatai – jól kapcsolódva a vezetési, tervezési, 
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásokhoz – jól szabá-
lyozottak és a jogszabályi követelményeket kielégítik”. Ez 
a feljogosításunk az akkreditációs feltételeknek való fo-
lyamatos megfelelés esetén 2023. december 31-ig ér-
vényes.

Az Egyetem vezetősége 2019 eleji döntésének ér-
telmében a jövőben a ciklikus, független szervezettel 
tanúsított minőségirányítási auditok rendszeréből 
kilépünk, fenntartva és tovább működtetve a jól mű-
ködő minőségirányítási rendszerünket. Ennek oka, 
hogy a minőségirányítási rendszer a hangsúlyok rende-
zésével a jogszabály által elvárt, ún. ESG követelmények 
megvalósításának a motorja volt eddig is, és fenntartá-
sával az akkreditációs előírásokat folytonosan teljesíteni, 
valamint az intézmény folyamatos fejlődését biztosítani 
tudja.

Részleteit tekintve ez azt jelenti, hogy a minőségügyi 
rendszerünk továbbra is a korábbihoz hasonlóan műkö-
dik:

•	 az ilyen intézmények működésre jellemző do-
kumentációs rendszert fenntartjuk és az aktuális 
feltételeknek megfelelően fejlesztjük,

•	 a fő-, támogató- és menedzsmentfolyamatok tel-
jes körű és célratörő, ugyanakkor optimális terhe-
ket jelentő folyamatszabályozását működtetjük,

•	 az ESG által is vizsgált, az érintett felek javát és 
az egyetemi folyamatok hatékonyságát szolgáló 
minőségfejlesztési tervezést végzünk,

•	 rendszeresen belső auditokkal megbizonyoso-
dunk a kritériumok teljesüléséről,

•	 intézményi önértékeléseket végzünk az előírt cik-
likussággal.

A Szervezeti és működési rend szabályzat, valamint az 
Egyetem akkreditációs eljárásán javasolt – a minőségirá-
nyítási szervezet felépítését érintő – módosítás alapján a 
Minőségirányítási Bizottság 2019 márciusában részben 
új személyi összetétellel újjáalakult.

Az első, megújító ülést május elején hívták össze. A 
bizottság elnöki tisztségét az egyetemi vezetéstől szerve-
zetileg távolabb álló Dr. Gregász Tibor, egyetemi docens 
(RKK) tölti be, a bizottság tagjai a szervezeti egységek 
minőségirányítási megbízottjai.

Az alakuló ülésen Dr. Réger Mihály rektor úr átad-
ta a megbízásokat a bizottsági elnökének, tagjainak. A 
bizottság elfogadta a Minőségirányítási szabályzatot, 
áttekintette a 2018-as akkreditáció során felmerült ja-
vaslatokat és feladatokat. 2018-ban a minőségirányítási 
auditra készült Minőségpolitika továbbra is érvényben 
marad azzal a minimális változtatással, hogy az egye-
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temi MIR magasszintű működését az MSZ EN ISO 
9001:2015 elvei mentén, de lényegében az ESG köve-
telményeinek prioritását hangsúlyozva kívánja foly-
tatni.

A vezetőségi felülvizsgálat az ISO 9001:2015 rend-
szerszabvány egyik kötelező elvárása. Ennek a lebonyolí-
tásához szükséges tartalmi elemeket és az értékeléseket a 
bizottság megvitatta, a feladatokat kijelölte, így

•	 az akkreditáción felmerült javaslatok, gyenge 
pontok és fejlesztendő elemekkel kapcsolatos fel-
adatok végrehajtásának értékelését és a tenniva-
lók tervezését,

•	 a belső auditok lefolytatásának a tervezését, le-
bonyolítását és azt követően az eredmények ér-
tékelését,

•	 a belső auditorok új megközelítés szerinti felké-
szítését,

•	 a belső auditokon feltárt hiányosságok és a más 
fórumokon felmerülő fejlesztési igények alapján 
a jövőbeli intézkedési terv összeállítását,

•	 2019. május 13-án az értékelések és tervezett fel-
adatok véglegesítését.

Dr. Gáti József

Új Nemzeti Kiválóság Program szakmai nap az Óbudai Egyetemen 

Az Óbudai Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Program 
(ÚNKP) szakmai napot tartott, amelyen az Óbudai 
Egyetem 2018/19-es tanévben ÚNKP ösztöndíjat el-
nyert doktori hallgatói, doktorjelöltjei és ÚNKP Bo-
lyai+ támogatásban részesült ösztöndíjas kutatói számol-
tak be kutatási eredményeikről.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a kor-
mány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támoga-
tására alapított ösztöndíjprogram. Az ÚNKP célja az 
egyetemeken a tudományos utánpótlás megerősítése, a 
tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, 
kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek 
tudományos teljesítményének ösztönzése. 

Az ÚNKP esetében minden kategóriában feltétel, 
hogy az ösztöndíjas a támogatott időszakban – egy ku-
tatócsoport munkájába bekapcsolódva, vagy önállóan 
– kutatómunkát végezzen a fogadó felsőoktatási intéz-
ményben. Az ösztöndíjasok pályázatukban vállalták, 
hogy tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk ered-
ményeit intézményen belül prezentálják. Az alap- és 
mesterképzésben részt vevő ÚNKP ösztöndíjasoknál a 

TDK-n történő részvétellel valósult meg a kutatómun-
ka bemutatása, a többi ösztöndíj kategória esetében az 
ÚNKP szakmai nap keretében tartották meg az előadá-
sokat.

A 2018/2019-es tanévben az Óbudai Egyetemen 
doktori, doktorjelölti kategóriában 18 ösztöndíjas nyert 
támogatást, Bolyai+ ösztöndíjat pedig három fő nyert el. 

Az ösztöndíjasoknak június végéig be kell nyújtani 
egy írásbeli szakmai záró beszámolót az Óbudai Egye-
tem részére, melyet az Intézményünk szakértői a nyár 
folyamán értékelnek.

Az ÚNKP ösztöndíjasok előadásait a fogadó dokto-
ri iskolák vezetői, oktatói és a kutatási és nemzetközi 
rektorhelyettes hallgatta meg, valamint az ösztöndíjasok 
témavezetői is meghívást kaptak a rendezvényre. 

A beszámolót követően Dr. Felde Imre kutatási és 
nemzetközi rektorhelyettes és a doktori iskolák jelen 
levő tagjai – Prof. Dr. Galántai Aurél az Alkalmazott 
Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Isko-
la vezetője, illetve Prof. Dr. Horváth Zsolt professor 
emeritus az Anyagtudományi Doktori Iskola részéről 



Hírmondó22. oldal 2019. június

– olyan észrevételeket és javaslatokat fogalmaztak meg, 
amelyek az ösztöndíjasok záró beszámolóinak elkészí-
tését és finomhangolását segíthetik, valamint a kutatási 
témájuk további sikeres folytatásához járulhatnak hozzá. 

A rendezvényen az Alkalmazott Matematikai és In-
formatikai Doktori Iskola részéről 8 ösztöndíjas, az 
Anyagtudományi Doktori Iskola részéről 4 fő, a Bizton-
ságtudományi Doktori Iskola részéről pedig 4 ösztöndí-
jas tartotta meg prezentációját. 

Az ÚNKP a 2019/2020-as évben is folytatódik az 
Óbudai Egyetemen, immár az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal koordinálásával. A pá-
lyázati időszak júniusban lezárult, a Minisztérium dön-
tését követően a pályázókat az Egyetem augusztus végén 
értesíti az eredményről. 

Takács Tamás

A fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatot nyert hallgatónk

„A fenntartható agráriumért ösztön-
díjpályázatot” a K&H Bank 2019-
ben immár ötödik alkalommal írta 
ki. Az elmúlt öt évben összesen 16 
felsőoktatási intézmény 265 tehet-
séges diákja nyújtotta be színvonalas 
szakmai pályamunkáját a K&H a 
fenntartható agráriumért ösztöndíj-
pályázatra, akik közül 37-en kaptak 
összesen 5,6 millió forint anyagi és 
szakmai támogatást tanulmányuk és 
kutatómunkájuk folytatásához. 

Az idei évben az ország 16 fel-
sőoktatási intézménynek 44 karáról 
lehetett pályázni és összesen 58 mun-
ka érkezett be. A pályamunkákat az 
ágazat legkiválóbb szakembereiből 
álló zsűri két fordulóban értékelte, és 
összesen 8-at részesített díjazásban.

Czompó Balázs, az Óbudai Egyetem – Alba Regia 
Műszaki Kar elsőéves gépészmérnök hallgatóját alap-
képzés kategóriájában díjazták a „Milyen megoldási ja-
vaslatokat lát az élelmiszerpazarlás megállítására?” című 
pályamunkájáért. Külön öröm számunkra, hogy mun-

káját nagyrészt agráregyetemekre 
járó hallgatók által készített mun-
kák közül választották ki. A pályázat 
egyik célja olyan hallgatók díjazása, 
akik széles körű ismereteiknek – mű-
szaki és agrárismeretek egyaránt – 
köszönhetően a jövőben sikerrel old-
hatják meg a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos kérdéseket.

Tresó István, a K&H Agrárfejlesz-
tési főosztály vezetője az ünnepségen 
megjegyezte, az ágazat fejlődéséhez, 
a jelenlegi hatékonyság növeléséhez 
elengedhetetlen az emberi erőforrás, 
a technika és a technológia egyidejű 
korszerűsítése és a mérethatékony, 
fenntartható gazdaságok kialakítása. 
Az ösztöndíjpályázat is ezért került 

kiírásra, megfogalmazásra, hogy a hazai mezőgazdaság 
versenyképességét javítani tudják.

A hallgatónak, ezúton is gratulálunk a sikeres pálya-
munkához!

Czompó Balázs - Veres Richárd

Metrológus szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

A világpiaci versenyben, a fogyasztók érdekét is figye-
lembe véve a gazdaság minden területén nélkülözhetet-
lenek azok a szakemberek, akik ismerik és a gyakorlatban 
alkalmazni is tudják a metrológiával, méréstechnikával 
összefüggő korszerű ismereteket. A megbízható, egysé-
ges és pontos mérések növelik a bizalmat a mérési ered-
mények iránt, védik a vevők, fogyasztók és minden érde-
kelt fél érdekeit, elősegítik a termékek és szolgáltatások 

minőségének biztosítását, valamint növelik a szervezetek 
sikereit a globális piaci versenyben.

A továbbképzés célja ezért az, hogy magas szintű, 
korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson 
azoknak, akik már a munkájuk során szakmai tapasz-
talatot szereztek. A gyakorlatorientált képzés széleskö-
rű szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosít 
mindazoknak, akik ezen a területen dolgoznak.
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Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Bizton-
ságtechnikai Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézet, 
Gépgyártástechnológiai Intézeti Tanszéke a metrológus 
szakmérnök, valamint szakember képzését az országban 
elsőként, egyedülálló módon hirdeti meg 2019 szep-
temberétől. 

A szakképzettség birtokában a metrológus szak-
mérnök/szakember képes lesz:
•	 a szervezet metrológiai irányítási rendszerét az 

előírásoknak, követelményeknek megfelelően ki-
alakítani, működtetni és fejleszteni,

•	 a mérési eljárások kidolgozására, összetett metro-
lógiai problémák megoldására,

•	 a mérési eredmények kiértékelésére, a mérési bi-
zonytalanság meghatározására,

•	 szakmaspecifikus metrológiai többletkövetelmé-
nyek teljesítését megtervezni, irányítani, megva-
lósítani és igazolni,

•	 kalibrálási eljárások kidolgozására és megvalósí-
tására,

•	 kalibráló és vizsgáló laboratórium akkreditálási 
folyamatát irányítani,

•	 az akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriu-
mok vezetésére, metrológiai minősítésre,

•	 munkatársainak oktatását ellátni, illetve napi 
munkája során összetett metrológiai problémá-
kat tud megoldani,

•	 jártassági vizsgálatok és körmérések megszervezé-
sére, irányítására és kiértékelésére,

•	 a laboratórium minőségirányítási rendszerét ki-
alakítani, fenntartani és fejleszteni.

A képzésről
A képzés időtartama 2 egyetemi félév. A félévi óra-

szám, levelező tagozaton, a jóváhagyott tanterv alapján 
120 kontakt óra, a képzés összóraszáma 240 óra (60 
kredit). Az oktatási féléveket 4 hetes vizsgaidőszakok 
követik. A képzés projektfeladat készítésével és záróvizs-
gával zárul, ahol három tárgyból vizsgáznak a hallgatók 
és megvédik projektfeladatukat. A képzés pénteki napo-
kon 9-16:30 közötti tantermi órákból áll, az önköltségi 
ár 225 000 Ft/félév. A Metrológus Szakmérnök/Szak-
ember továbbképzési szak minden év szeptemberében 
indul, a beiratkozás feltétele felsőfokú (BSc, BA, MSc, 
MA) oklevél megléte.

 
Metrológus Szakmérnök/Szakember képzés tan-
tervi felosztása
További információk:
A képzés honlapja:  
http://metrologus.bgk.uni-obuda.hu/
Facebook oldala:  
https://www.facebook.com/metrologus/
Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, szakfelelős
dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu,  
+36-70-611-5361 
Jelentkezés határideje: 2019. augusztus 05.

Dr. Gáti József

XX. Földmérő Találkozó Erdélyben

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
(EMT) és a Magyar Földmérési Térképészeti és Távér-
zékelési Társaság (MFTTT) szakmai kapcsolata már a 
’90-es években elkezdődött. Az akkor még Sopronhoz 
tartozó Földmérési és Földrendezői Kar főigazgatójának, 
Dr. Joó Istvánnak komoly szerepe volt ebben. Már a 
rendszerváltás előtti években személyes kapcsolatot 
tartott Márton Gyárfás professzorral és támogatta az 
erdélyi földmérőket, szakmai könyveket „juttatott” el 
hozzájuk, majd – amikor erre már hivatalosan is lehe-
tőség nyílt – támogatta több erdélyi szakember doktori 
képzését. A két szakmai szervezet kapcsolata 2000-ben 
vált szorosabbá, amikor első alkalommal szervezték meg 
a magyarországi és erdélyi földmérők hivatalos találko-
zóját, aminek helyszíne Nagyvárad volt. Így az idei év-
ben május 23-26. között a Marosvásárhelyen megtartott 

XX. Földmérő Találko-
zó jubileumi esemény 
volt. 

Az Alba Regia Mű-
szaki Kart két oktató, 
Dr. Földváry Lóránt 
tudományos dékán-
helyettes és Balázsik 
Valéria mestertanár, 
valamint két hallgató, 
Fekete Nándor és Su-
lyok Ádám képvisel-
ték, akik két előadást 
tartottak, melyek címe: 

A műholdas gravimetria helyzete az Eötvös jubileumi 
évben; Hőlégballonok repülési útvonalának meghatáro-
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zása mobiltelefonok GPS vevőjével-első eredmények. 
Dr. Csegzi Sándor, Marosvásárhely polgármesteré-

nek tanácsosa szintén foglalkozik hőlégballonokon vég-
zett mérésekkel, így – hallgatóink előadásának címét lát-
va – köszöntőjében előre kiemelte azt, majd megkereste 
az érintetteket, Földváry Lóránt konzulenst és a TDK 
dolgozatot készítő hallgatókat, és felajánlotta a jövőbe-
ni együttműködést, a közös kutatást. Az előadás sikerét 
mutatja az is, hogy a két hallgató meghívást kapott a 
júniusi békéscsabai vándorgyűlésre, ahol bemutathatják 
kutatásuk első eredményeit a hazai szakmai közönség-
nek. 

A szervezők „Az aktuális földmérési feladatok opti-
mális megoldása: megvalósítandó cél és elérhető siker-
forrás” címet adták meg a konferencia idei mottójaként. 
Az anyaországi és erdélyi magyar földmérők által tartott 
előadások sokszínűek voltak, átfogták a geodézia, térké-
pészet, fotogrammetria és térinformatika tudományte-
rületeit. Érdekes volt megismerni hogyan dolgoznak, és 
hogyan látják a szakma helyzetét erdélyi kollégáink egy 
másik ország, más szakmai szabályozása mellett.

Vendéglátóink, az EMT Földmérő Szakosztálya, a 
korábbi évekhez hasonló módon nagy odafigyeléssel 
szervezték meg mind a konferenciát, mind pedig a kö-
zös kirándulást. A harmadik napon ezúttal is olyan – a 
konferenciahelyszínhez közeli – helyekre kalauzoltak el 

bennünket, melyek a közös magyar múltban kiemelke-
dő történelmi, vagy kulturális jelentőséggel bírnak. Így 
esett a választás idén a marosvécsi Kemény-kastélyra. 

A kirándulás másik jelentős állomása Erdőszent-
györgy volt, ahol a Rhédey-kastélyt és Rhédey Clau-
diának, a Windsor-ház egyik ősanyjának nyughelyéül 
szolgáló református templomot kerestük fel. Mindkét 
szakmai szervezet sikeresnek ítélte a találkozót. Fontos 
a szoros kapcsolattartás a Felek között. amit tovább erő-
síthet a jövőben az ösztöndíjas cserediákprogram és az 
egymás konferenciáin való aktív részvétellel.

Balázsik Valéria

NEMZETKÖZI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Kihelyezett ERC workshop

Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Kutatóköz-
pontjának (PhysCon) „Tamed Cancer” ERC pályázata 
keretében, Prof. Dr. Kovács Levente, a pályázat veze-
tőjének szervezésében, kihelyezett workshop-ot és érte-

kezletet tartott Villányban 2019. június 18-21-e között.
A programon a Magyar Tudományos Akadémia Ter-

mészettudományi Központjának (MTA TTK) Memb-
rán Fehérje Kutatócsoportja is részt vett, akikkel Egye-
temünk képviselői egy tudományos együttműködési 
megállapodás alapjaiban is megegyeztek.

Az ERC workshop célja a projekt félidejében (30. 
hónap) az EU felé leadott szakmai beszámoló érté-
kelése, valamint az ERC pályázat második etapjának 
szakmai és disszeminációs terveinek meghatározása és 
a megvalósítás előkészületei voltak. Az EU a „Tamed 
Cancer” ERC pályázat szakmai beszámolóját maradék-
talanul, kiváló értékeléssel fogadta el, mely valós alapot 
teremt, hogy a PhysCon kiválósági kutatóközponttá 
válhasson.

Döntés született, hogy az ERC pályázat szakmai 
operatív feladatait Dr. Drexler Dániel András, a  
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PhysCon igazgatóhelyettese végzi, Prof. Dr. Kovács 
Levente 2019. július 15-i rektori megbízásának nap-
jától.

A PhysCon és az MTA TTK Membrán Fehérje 
Kutatócsoport – Szakács Gergely igazgató, valamint 
Füredi András kutató – ígéretes megbeszélést folyta-
tott a kihelyezett workshop keretein belül. A Memb-
rán Fehérje Kutatócsoport a „Tamed Cancer” pályázat 
szempontjából is meghatározó kemoterápiás eljárások-
kal foglalkozik, kutatásuk fókuszában a kemoterápiás 
szerekkel szemben fellépő multidrog rezisztencia áll. 

A multidrog rezisztencia számos rosszindulatú, főleg 
áttétet adó daganat terápiája esetén kulcskérdés. A ku-
tatócsoportok számos közös kutatási irányban, publi-
kációs lehetőségben állapodtak meg, valamint július 
folyamán egy együttműködési megállapodás előké-
szítésében is. A két csoport kompetenciái kiegészítik 
egymást, mely szinergia olyan kutatási eredményeket 
eredményezhet, ami az Óbudai Egyetem számára is 
meghatározó lehet a jövőben.

Prof. Dr. Kovács Levente

Emelkedett az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat impakt faktora

Az Acta Poly-
technica Hun-
garica 2018-ra 
kiszámított IF 
száma 1,286.

Minden tu-
dományos folyóirat számára a legfontosabb elismertsé-
get az jelzi, ha impakt faktorral rendelkezik.

A Thomson Reuters megjelentette az általa jegyzett 
folyóiratok legfrissebb listáját az impakt faktorokról, 
amely szerint az Acta Polytechnica Hungarica mérőszá-
ma emelkedett a tavalyihoz képest.

Az impakt faktor a folyóiratok idézetelemzésen ala-
puló minősítője, valamely szakfolyóirat idézettségét jelző 

mutató. Az impakt faktor a folyóirat két egymást követő 
évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek számával ará-
nyosított – átlagos idézettsége a rákövetkező harmadik 
tárgyévben. Az érték kiszámítása a Thomson Institute 
for Scientific Information (korábbi nevén: Institute for 
Scientific Information, ISI) adatbázisai alapján történik. 
A folyóiratok impakt faktora évről évre változik.

Az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat, nyomta-
tott kötetei mellett párhuzamosan, online változatban is 
megjelenik, elektronikusan a http://uni-obuda.hu/jour-
nal oldalon érhetők el a cikkek.

Szakál Anikó

Első hely az OTDK prezentációs díjazottainak versenyében

A XXXIV. Országos 
Tudományos Di-
ákköri konferencia 
Prezentációs díj-ver-
senyét a Magyar Tu-
dományos Akadémián 
(MTA) tartották meg 
2019.06.13-án, ahol 
az Óbudai Egyetem 
EKIK Élettani Szabá-
lyozások Kutatóköz-
pontja és az Alkalma-
zott Informatika és Alkalmazott Matematika Doktori 
Iskola PhD hallgatójaként Czakó Bence Géza első he-
lyezést ért el.

A Prezentációs Díj-versenyre azok a hallgatók ju-

tottak tovább, akik az 
OTDK során helye-
zést értek el, valamint 
a zsűri az előadásukat 
érdemesnek találta a 
továbbjutásra. Min-
den szekció 1-1 főt je-
lölhetett prezentációs 
díjra, így az MTA-n 
16 szekció delegáltjai 
prezentálták eredmé-
nyeiket. 

Czakó Bence, az Informatika Tudományi szekció 
prezentációs díjazottjaként tartott előadást. A prezen-
tált munka címe „Daganatos betegségek kezelését elő-
segítő robusztus szabályozási módszerek kidolgozása” 
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volt, melyet az egyetem Élettani Szabályozások Kuta-
tóközpontjában, Prof. Dr. Kovács Levente témaveze-
tésével, az általa vezetett ERC „Tamed Cancer” pályá-
zat keretében közreműködve készített el a hallgató.

A verseny során minden jelölt 10 percben mutat-
hatta be az eddigi kutatási eredményeit. A zsűri tagjai a 

szakmai munkát, annak közérthetőségét és a prezentáci-
ós készséget értékelte. 

Czakó Bencének ezúton is gratulálunk az elért he-
lyezéshez!

Prof. Dr. Kovács Levente

A „Sumákok” győzelmét hozta  
a IV. Bejczy Antal Műszaki Innovációs Emlékverseny Székesfehérváron

A január óta tartó, többfordulós innovációs megméret-
tetést a „Sumákok” csapata nyerte a Széchenyi Szakgim-
náziumból, dobogóra állhatott még a Teleki Gimnázi-
um és a Hunyadi Szakgimnázium csapata.

A 11 középiskolából 18 csapat részvételével megtar-
tott emlékversenyen a versenyzők egy-egy robotépítő 
készlet segítségével, 3 feladatot hajtottak végre január 
25-e és június 30-a között. A feladatokat a weboldalon 
keresztül kapták meg hónapról hónapra. A megoldásról 
egy youtube-ra feltöltött videót kellett beküldeni a ha-
táridők lejárta előtt. A megoldásokat három tagú zsűri 
pontozta, kizárólag a beküldött videók alapján.

Dr. habil. Györök György, az ÓE AMK dékánja a 
díjátadón méltatta Bejczy Antal professzor munkássá-
gát, az űrkutatás során elért eredményeit. A fiatalokhoz 
szólva, teljesítményüket elismerve a technika művésze-
tének fontosságáról beszélt, amely egyszerre játékos és 
komoly formát is ölthet.

Az önkormányzat részéről Mészáros Attila alpolgár-
mester elmondta: a kezdetek óta szívesen támogatják 
a verseny megrendezését. „Néhány éve az egyetem és az 
Önkormányzat komoly munkába kezdett, hogy megfelelő-
en képzett munkaerővel szolgálják ki a város fejlődő, átala-
kuló és felgyorsuló iparát. Az ÓE AMK-n minden képzés 
adott. A fiatalok érdeklődésének felkeltésére fontos eszköz a 
Bejczy-emlékverseny is.”

„Nem lehet elég korán kezdeni, hogy a jövőt építsük” – fo-
galmazott Zerényi Zoltán, a versenyt támogató IBM kö-
zép-európai vezetője. Reményét fejezte ki, hogy a részt vevő 
fiatalok megtalálták azt a tevékenységet, ami később a szen-
vedélyükké válik. Bejczy Antal sem kötelességből, hanem 
kedvtelésből kezdte el művelni a robotika tudományát.

„A résztvevők bizonyságot tettek arról, hogy jó közösen 
alkotni. Az eddig ismert világunk gyökeresen meg fog vál-
tozni a követező években. A Bejczy-emlékverseny két ok-
ból is unikális: példázza a kreativitást, az innovációt és 
azt, hogy magányos útkeresés helyett jobb a közösségben, 
a hálózatban való alkotás” – mondta Domokos Tamás, 
a Titkok Háza tudományos élményközpont ötletadója.

A versenyt a Széchenyi István Műszaki Szakgimná-

zium SUMÁKOK nevű csapata nyerte. A diákok meg-
kapták többek között a Titkok Háza nagy értékű anyagi 
felajánlását és saját tulajdonba az ÓE AMK-tól kölcsön-
kapott LEGO robotépítő készletet, amit a verseny során 
használtak. A második helyen a Teleki Blanka Gimnázi-
um és Általános Iskola TBG ROBOTOCS nevű csapata 
végzett, míg harmadik lett a ROBODOCTORTS csa-
pat a Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumból, akik az IBM 
által felajánlott díjakkal gazdagodtak.

Havasi Tímea – Veres Richárd
Fotó: Molnár Artúr
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Az Ipariskola nehéz évei

A Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola igazgatása 
nagymértékben lekötötte Hegedűs Károlyt, de az Ipar-
múzeum hatáskörének további növelése miatt is szük-
séges volt a negyedszázados szoros együttműködésen 
lazítani. Az 1907. április 30-ai 12826. számú minisz-
teri rendelettel megszüntették a főigazgatói hatáskört, 
és teljes önállóságot biztosítottak az akkor már több, 
mint 30 ezer tárgyat tartalmazó Iparmúzeumnak. Igaz-
gatójává Gaul Károlyt nevezték ki, aki 24 évig az iskola 
tanára volt. 

A két gyorsan bővülő intézmény számára – az átépí-
tések ellenére is – az épület szűknek bizonyult. Hegedűs 
Károly 1914-ben a következőket írta jelentésében: „Ez 
az intézet ebből a már ósdivá lett szűk épületből kinőtt és 
kifejlődött, nagy utcai forgalom folytán környéke is any-
nyira állandóan zajossá lett, hogy ez az épület napi 8-10 
órai tanításnak – ami benne folyik – céljaira tovább nem 
alkalmas”. Az első világháború kitörése miatt azonban új 
épület építésére nem nyílt lehetőség. 

Egy jelentős korszak zárult le Hegedűs Károly 1914. 
július 1-jei nyugállományba vonulásával is. Harmincöt 
éves igazgatói tevékenységét hosszasan lehetne méltatni. 
Az 1914/15. tanévi beszámoló a következőket rögzítet-
te: „Neki tulajdonítható az is, hogy a kormány kezdettől 
fogva nagy súlyt helyezett a tanerők kellő megválasztásá-
ra,... határozottan az Ő érdeme, hogy az iskolát a gyakor-
lati élet követelményeinek megfelelően akként vezette.” Az 
iskola igazgatását Dömötör Pál vette át, aki ezt megelő-
zően hosszú éveken keresztül az iskola tanára volt.

Az I. világháborús események következményeként az 
intézet gépészeti műhelyei bekapcsolódtak a hadiszol-
gálatba, a hadsereg részére lövedéket gyártottak. A fé-
mipari műhelyben művégtagok készültek a háborúban 
megcsonkultak számára. Érdemes kiemelni, hogy Ma-
gyarországon először itt kezdtek viszonylag nagyüzemi 

A Hírmondó 2019. évi következő számai áttekintést adnak 
az 1879-ben alapított első jogelőd, a Magyar Királyi Állami Közép Ipartanoda 

alapítása óta eltelt 140 év intézményi eseményeiről.

Hegedűs Károly 

1901-ben a Felső Ipariskolában végzett Galamb József korabeli portréja
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módszerekkel művégtagokat gyártani. Ennek a tevé-
kenységnek volt köszönhető, hogy 1917-ben az Ame-
rikai út és az Erzsébet királyné útja sarkán telket kapott 
egy tágas, új épület felépítésére az iskolából kivált mű-
végtaggyár.

Az 1922/23. évi Értesítő közli, hogy csökkent az is-
kolába jelentkezők száma. Az 1923/24. évi értesítő sze-
rint „...tehát ismét jelentékenyebb kisebb szám, mint az 
előző évben. Ennek az apadásnak a magyarázatát a nehe-
zebb megélhetési viszonyoknak tulajdonítjuk”. A rohamo-
san növekvő szegénység ellensúlyozására az iskola hu-
mánuma már az 1926/27. tanévtől biztosította az „arra 
érdemes szegény tanulók ingyenes ebédjét”. 1929 végén a 
tőkés világ történetének legnagyobb méretű válsága sö-
pört végig a világgazdaságon, mely a tanintézetben is 
éreztette hatását.

Az elavult gépek cseréje nehézségekbe ütközött. 
Közel negyvenéves berendezések is voltak a műhe-
lyekben, melyek használatát egy felsőbb ellenőrzés 
megtiltotta. A műhelyek önállóságra törekedtek, ipa-
ri megrendeléseket szerveztek és a bevételből fejlesz-
tettek. A hat évtizedes évfordulóra készült évkönyv 
erről így ír: „Nagy hálával kell megemlékeznünk arról 
az alapítványról, amelyet a budai Goldberger Leó dr. 
gyártulajdonos tett intézetünk textilvegyészeti oktatá-
sának fejlesztése érdekében”. Az 50.000 pengő értékű 

alapítvány egy részét berendezések vá-
sárlására fordították.

1929. december 7-én az iskola 
nagytermében bensőséges házi ün-
nepség keretében emlékeztek az iskola 
alapításának 50. évfordulójára. Ünne-
pi beszédében dr. Szinnyei Ferenc c. 
igazgató kiemelte: „…Félszázad alatt 
hetvenhétezer hallgatója volt, s ezek ma 
a hazai ipar legjobb katonái, akik kö-
zül sokan külföldön szereztek becsületet 
a magyar névnek, így a világhírű ame-
rikai Ford-gyár igazgatója is az intézet 
tanulója volt.”

Az 1938. évi XIII. törvénycikk lét-
rehozta az új típusú ipari középiskolát. 

Célja, hogy a tanulókat „...gyakorlati irányú és gazdasá-
gi szellemű műveltséghez és az iskola különleges szakirá-
nyának megfelelő szaktudáshoz juttassa, és ezzel a felsőbb 
szaktanulmányokra is képessé tegye”. Az elképzelés szerint 
a tanulók négy évig tartó elméleti és gyakorlati tanulmá-
nyok után érettségi vizsgát tesznek, és a végzettségüknek 
megfelelő, szakma szerinti felsőoktatási intézményben 
folytathatják a tanulmányaikat.

Mielőtt a terv megvalósulhatott volna, a világégés, 
a II. világháború szörnyű pusztításai rengették meg az 
országot. A háború végén az iskola lelkes tanárai, mű-
helyoktatói, altisztjei már előkészítették a tanulók foga-
dására a háború által megcsúfolt „alma matert”. Január 
22-én kezdték meg a helyreállítás munkálatait, s a II. 
évfolyamos hallgatók számára március 19-én indulha-
tott meg a tanítás. 

Az ország újjáépítésében a műhelyek géplakatos és 
szerelő, esztergálási, marási, gyalulási munkákat vé-
geztek az „Arccal a vasút felé” felhíváshoz csatlakozva. 
Eredményes volt a különböző ipari tanfolyamok újbóli 
beindítása. A résztvevők részleges, vagy teljes tandíjmen-
tességben részesültek – a magyar kereskedelmi- és közle-
kedési miniszter 15.000 pengős támogatásából – akkor, 
ha "kötelezik magukat, hogy képesítésük után legalább két 
hónapig a budapesti közúti hidak újjáépítési munkáin fog-
nak dolgozni”. 

Dr. Gáti József

Az intézmény története, a neves történelmi dátumaihoz kapcsolódó események  
nyomon követhetők az Egyetem honlapján, 
a https://jubileum.uni-obuda.hu felületen. 

Tartson Ön is velünk programjainkon!

A gépműhely részlete 1930

https://jubileum.uni-obuda.hu/
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RÖVID HÍREK

Újabb sikeres konferencia a KGK-n

Márkaépítésről tartott konferenciát a Keleti Károly Gaz-
dasági Kar „Kihívások és megoldások a munkáltatói már-
kaépítésben” címmel 

A konferencia elsődleges célja a képzés gyakorlatori-
entáltságának növelése mellett a kar vállalati kapcsolata-
inak erősítése.

A szakmai rendezvényen a résztvevők első kézből 
kaptak információt arról, hogy mit is jelent pontosan 
a munkáltatói márkaépítés, milyen generációs kihí-
vásokkal kell szembe néznie a nagy- és kisvállalatok-
nak, és azt is megtudhatta az idelátogató, hogy mi-
lyen megoldásokat, jó gyakorlatokat lehet sikeresen 
alkalmazni.

A konferencián a nagyvállalati szekcióban a Conti-
nental, az IBM, a Praktiker, a Siemens és a UPC szak-
emberei avatták be a hallgatóságot a munkáltatói már-
kaépítésük gyakorlatába. A nagyvállalati példák után, 
külön szekció keretében a kis-és középvállalkozások, va-
lamint non-profit szervezetek ismertették a munkáltatói 
márkaépítés kihívásait.

A konferencia keretében a KGK-n folyó generáció 
kutatás eredményeiről is megismerhették a résztvevők: 
1700 Z generációs válaszadó nyilatkozott arról, hogy 
mit gondolnak a sikeres karrierről, jó munkahelyről. 
A megkérdezett fiatalok válaszai alapján kirajzolódott, 
hogy a sikeres karrierhez kitartás, motiváltság, elszánt-
ság szükséges. Fontosnak tartották a rugalmasságot, a 
naprakészséget, a terhelhetőséget, az informáltságot. A 
Z generáció tagjai úgy vélik, meg kell tudni felelni a 
folyamatos „pörgésnek”, az egyre gyorsuló világ elvárá-
sainak.

A sikeres márkaépítéshez elkerülhetetlen a marke-
ting, a kommunikáció és a HR-részlegek aktív együtt-
működése – hangsúlyozta Garai-Fodor Mónika dé-
kánhelyettes, a korosztály körében végzett kutatásuk 
eredményeiről tartott beszámolójában.

Lazányi Kornélia, a Kar dékánja a Kinder tojáshoz 
hasonlította a munkáltatói márkaépítést megnyitó be-
szédében. Hangsúlyozta: "kívülről szép, de sok munka 
kell ahhoz, hogy a benne rejlő ajándékot összerakd és min-
den elem a helyére kerüljön."  

A legtöbb előadás érintette, hogy a cégek ma már a 
Z-korosztályt célozzák meg saját munkaerő utánpótlá-
sukra. Ez a korcsoport mintegy 850 ezer fiatalt jelent, 
akik a munkaerőpiac aktív szereplőiként jelennek majd 

meg. Ezért is fontos – amiben minden előadó egyetér-
tett-, hogy pontosan ismerjék a munkavállalók igényeit, 
helyzetét, lehetőségeit. Ehhez tudatos tervezés, stratégiai 
elven alapuló márkaépítés és a hatékonyság folyamatos 
elemzése szükséges.

Garai Fodor Mónika

Gasztronómiai mérkőzés KGK-n – 
Marhapörkölt főzőversenyt szervezett a 

Dékáni Hivatal

A KGK Dékáni Hivatala által szervezett főzőversenyen 
„barátságos mérkőzés” keretében mérték össze gasztronó-
miai tudásukat a Kar legjobb szakácsai.

Földesi Gabriella, Prof. Dr. Kovács Levente, Ro-
boz Zsóka és Maráczi Gréta alkotta szigorú zsűri előtt 
mérettetek meg a kar dolgozói és diákjai a legfinomabb 
marhapörkölt címért. 

Az ételek esztétikai tulajdonságai és beltartalmi ér-
tékeke mellett ugyanolyan fontos mérlegelési szempont 
volt a csapatösszhang, a csapatmunka. 

A dobogó első fokán a HÖK állhatott, második lett 
a Testnevelési Intézet, a bronzérmet pedig a Dékáni Hi-
vatal csapata hozhatta el. 

A sportszerűség jegyében azonban minden résztvevő 
elismerő oklevélben részesült. 

A főzőverseny kiváló közösségépítő alkalom volt, 
ahol a jó hangulat mellett az ételek elfogyasztása utáni 
kalória égetésről is gondoskodtak a szervezők asztali te-
nisz mérkőzések keretében.

Jövőre is mindenkit szeretettel vár a KGK Dékáni 
Hivatala!
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IN MEMORIAM

Elhunyt özv. Beck Tamásné dr. (Dr. Rákos Ilona)

Az elismert, a diákok és hallgatók körében is népszerű 
közép- és főiskolai tanár, a Könnyűipari Műszaki Főis-
kola ny. főigazgató-helyettese hosszú betegség után, 87 
évesen elhunyt.

Az ELTE TTK-n végzett 1955-ben. A szegedi Texti-
lipari Szakközépiskolákban matematikát tanított és osz-
tályfőnöki teendőket látott el. A diákokkal a matematikát 
nemcsak megszerettette, hanem az ismeretek elsajátításá-
ban is kiváló eredményeket ért el. Az érettségi elnökök 
mindig kiemelték eredményes pedagógiai munkáját.

Az 1971-72 években a Pinceton University-n (N.J. 
USA) képezte tovább magát. Ezt követően egészen 
1993-as nyugdíjazásáig dolgozott a Könnyűipari Mű-
szaki Főiskolán. Az Alaptárgyi Tanszék docenseként 
nagyon sokat tett a főiskolai számítástechnikai oktatás 
bevezetéséért. A számítástechnika hamarosan bekerült a 
tananyagba, hogy a könnyűipari üzemmérnökök meg-
ismerjék az ipari és műszaki problémák számítógéppel 
történő megoldását. Eleinte még nem rendelkezett a 
főiskola saját gépekkel, de 1978-tól a Kandó főiskola 
R20 gépének használatára volt lehetőség. 1984-től kez-
dődött a mikroszámítógépes oktatás, előbb HT 1080-
as, majd Commodore 64 gépekkel, később pedig PC-
ken. Az 1983-ban megalakult önálló Számítástechnikai 
Osztály, majd Számítástechnikai Tanszék vezetőjeként 
elérte azt, hogy a hallgatók a kor színvonalának megfele-
lő számítástechnikai oktatásban részesülhessenek. Ezen 
kívül nagy hangsúlyt fektetett kollégái szakmai tovább-
képzésére, publikálásra, konferencia előadások tartására. 
Több cikluson keresztül volt a Könnyűipari Műszaki 
Főiskola tudományos-, majd oktatási főigazgató-helyet-
tese. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a könnyűipari 

üzemekkel, vala-
mint a társfőisko-
lákkal. Oktatási és 
szervezési tevékeny-
sége nagyban hoz-
zájárult a főiskolán 
folyó oktatás, szak-
mai képzés elisme-
réséhez.

Több számí-
tástechnikai szak- 
könyv, matema-
tika és matemati-
kai-programozás ki- 
advány szerzője. Je-
lentősebb munkái közé tartozik A Monte Carlo-mód-
szer (olyan sztochasztikus szimulációs módszer, amely 
számítástechnikai eszközök segítségével előállítja egy 
adott kísérlet végeredményét) alkalmazása a textilipar-
ban, Számítógépes termelésirányítás a textiliparban, 
Szoftverfejlesztés, Operáció kutatás a gyakorlatban.

A Műszaki Felsőoktatási Intézmények Országos Ne-
velési Munkaközössége vezetőségi tagja volt. Eredményes 
munkásságát számos kitüntetéssel (Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója, Könnyűipar Kiváló Dolgozója) ismerték el.

Családtagjai, tisztelői, korábbi munkatársai 2019. 
június 8-án vesznek Tőle végső búcsút a pajzsszegi (Zala 
megye) községi temetőben. Emlékét tisztelettel meg-
őrizzük, nyugodjék békében!

Kutasi Csaba
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

KÖZÉRDEKŰ

Szenátusi hírek

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2019. június 24-én meg-
tartott ülésén elfogadta:
1. Vezetői és oktatói pályázatok véleményezésére vo-

natkozó előterjesztést.
2. Az Óbudai Egyetem demonstrátori szabályzata mó-

dosítására vonatkozó előterjesztést. Hatálybalépés: 
2019. július 1.

3. Az Óbudai Egyetem Doktori és habilitációs szabály-
zata módosítására vonatkozó előterjesztést. Hatály-
balépés: 2019. július 1.

4. Az Óbudai Egyetem Munkavédelmi szabályzata 
módosítására vonatkozó előterjesztést. Hatálybalé-
pés: 2019. július 1.

5. Az Óbudai Egyetem Szenátusa ügyrendje módosítá-
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sára vonatkozó előterjesztést. Hatálybalépés: 2019. 
június 24.

6. Az Intézményfejlesztési terv 2018. évi végrehajtásá-
nak értékelése tárgyú előterjesztést. 

7. Az Óbudai Egyetem tanterveinek felülvizsgálatára vo-
natkozó előterjesztést. Hatálybalépés: 2019. július 1.

A Szenátus előterjesztései az intraneten a Testületi ülé-
sek/Szenátus menüpontban érhető el. 

Szabályzatok: http://www.uni-obuda.hu/uj-szabalyzatok 

Egyetemi Tanács döntései

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2019. június 
17-én megtartott ülésén jóváhagyta:
1. Az Óbudai Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar, 

Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzat és 
a Prosperis Alba Kutatóközpont közötti együttmű-
ködési megállapodás megkötésére vonatkozó előter-
jesztést.

2. Az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem kö-
zötti együttműködési megállapodás megkötésére 
vonatkozó előterjesztést.

3. Az Óbudai Egyetem és a Rowan University (USA) 
közötti együttműködési megállapodás megkötésére 
vonatkozó előterjesztést.

Szóbeli előterjesztések:
1. Az Óbudai Egyetem alapító okiratának módosítása 
2. Tájékoztató a Szenátus tagjainak 2019. évi válasz-

tásáról 

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2019. június 
24-én megtartott ülésén jóváhagyta:
1. Vezetői és oktatói pályázatok kiírására vonatkozó 

előterjesztést.
2. Az Óbudai Egyetem költségvetési stabilitásának 

folyamatos biztosításáról szóló 1/2019. (I.29.) rek-
tori-kancellári utasítás szerinti május havi monitor-
ingra vonatkozó előterjesztést.

Felelős szerkesztő: Rektori Hivatal

VEZETŐI MEGBÍZÁSOK ÉS OKTATÓI KINEVEZÉSEK

VEZETŐI MEGBÍZÁSOK

Név Szervezeti egység Vezetői megbízás Vezetői megbízás  
időtartama

Dr. Földváry Lóránt Alba Regia Műszaki Kar kutatási  
dékánhelyettes 2019.09.01. - 2022.08.31.

Fodor Zsófia Szolgáltatási Igazgatóság,  
Hallgatói Szolgáltatások Osztály osztályvezető 2019.07.01.- 2020.11.30.

Barta Andrea Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 
Dékáni Hivatal hivatalvezető 2019.07.01.- 2022.06.30.

Stefán Péter Műszaki Igazgatóság, Informatikai Osztály osztályvezető 2019.07.01.- 2022.06.30.

OKTATÓI KINEVEZÉSEK, BELSŐ ELŐRELÉPÉSEK

Név Szervezeti egység Oktatói munkakör Oktatói munkakör 
betöltésének kezdő időpontja

Dr. Fleiner Rita  
Dominika

Neumann János Informatikai Kar,  
Kiberfizikai Rendszerek Intézet egyetemi docens 2019. szeptember 1-től

Dr. Mucsi András Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, 
Anyag- és Gyártástudományi Intézet egyetemi docens 2019. szeptember 1-től
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OKTATÓI KINEVEZÉSEK, BELSŐ ELŐRELÉPÉSEK

Dr. Nagy Viktor Keleti Károly Gazdasági Kar,  
Vállalkozásmenedzsment Intézet egyetemi docens 2019. szeptember 1-től

Dr. Bogáth Ágnes Keleti Károly Gazdasági Kar,  
Szervezési és Vezetési Intézet adjunktus 2019. szeptember 1-től

Dr. Kósi Krisztián Neumann János Informatikai Kar,  
Alkalmazott Matematikai Intézet adjunktus 2019. szeptember 1-től

Dr. Pogátsnik Mónika Alba Regia Műszaki Kar, Mérnöki Intézet adjunktus 2019. szeptember 1-től

Dr. Biczó Imre László Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, 
Környezetmérnöki Intézet adjunktus 2019. szeptember 1-től

Dr. Demény Krisztina Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, 
Környezetmérnöki Intézet adjunktus 2019. szeptember 1-től

Dr. Jagasics Szilárd Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar,  
Automatika Intézet adjunktus 2019. szeptember 1-től

Dr. Pálfi Judith Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar,  
Villamosenergetikai Intézet adjunktus 2019. szeptember 1-től

JÚLIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2019.07.02. GTI Záróvizsga díjmentes 1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 14-18.

2019.07.03. IEEE International Work Conference on Bioinspired 
Intelligence

költségtérítéses, 
regisztrációhoz 

kötött
1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

2019.07.04. 5th Young welding Internationals Conference regisztrációhoz 
kötött 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

2019.07.05. AMK Jubileumi ünnepség és diplomaátadó díjmentes

2019.07.06. XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetem díjmentes 8000 Székesfehérvár,  
Budai út 45.

2019.07.06. BGK - Szakmérnöki diplomaátadó ünnepség díjmentes 1081 Budapest,  
Népszínház utca 8.

2019.07.09. Emléktábla koszorúzás Kandó szülőfalujában (KVK) díjmentes

2019.07.09. Koszorúzások (KVK) díjmentes 1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 17.

2019.07.10. KVK-Jubileumi Diplomaátadó ünnepség regisztrációhoz 
kötött

2019.07.11. Kandó emlékülés a Magyar Vasúttörténeti Parkban díjmentes
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Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2019.07.11. GBI Diplomaosztó díjmentes 1081 Budapest,  
Népszínház utca 8.

2019.07.12. Doktori értekezés nyilvános vitája - Holicza Péter díjmentes 1081 Budapest,  
Népszínház utca 8.

2019.07.12. TMPK Diplomaátadó ünnepség díjmentes 1081 Budapest,  
Népszínház utca 8.

2019.07.12. RKK Diplomaátadó Ünnepség díjmentes 1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.07.12. BGK Diplomaátadó ünnepség díjmentes

2019.07.13. KGK Diplomaosztó díjmentes 1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 14-18.

2019.07.20. NIK Diplomaátadó Ünnepség díjmentes 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

2019.07.27. NIK HÖK Csapatépítő főzés díjmentes

JÚLIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Programváltozás előfordulhat, ezért az adott eseményről tájékozódjanak a www.uni-obuda.hu oldal esemény-
naptárában is.

Az Óbudai Egyetem elektronikus kiadványa
1034 Budapest, Bécsi út 96/b • Telefon: +36 1 666-5613, fax: +36 1 666-5621  

 Honlap: www.uni-obuda.hu        www.facebook.com/ObudaiEgyetem
Felelős kiadó: Prof. Dr. Réger Mihály

Főszerkesztő: Géresi Enikő
Szerkesztőbizottság: Kaitz Alíz, Nagy Krisztina

http://uni-obuda.hu
http://www.uni-obuda.hu
http://facebook.com/obudaiegyetem

