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Újabb és újabb gratulációkkal tisztelték meg intézmé-
nyünket az elmúlt hetekben. Többségében a felsõokta-
tás szervezési és irányítási szakemberei jelentkeztek,
de külsõ nagyvállalatok, hallgatóink jövendõ munkaadói
is megértettek valamit a híradásokból. „A 2009. évi Fel-
sõoktatási Minõségi Díj pályázaton a „Felsõoktatási in-
tézmény” kategóriájában kiemelkedõ sikert ért el az in-
tézmény, a Szenátus Jubileumi Tanévnyitó ülésén – a
legmagasabb elismerés – a Felsõoktatási Minõségi Díj
került átadásra. A díjat Dr. Manherz Károly, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium felsõoktatási és tudományos
szakállamtitkára – az intézmény tevékenységének mél-
tatása mellett – nyújtotta át Dr. Rudas Imre rektornak.”

Mielõtt önelégülten hátradõlnénk a székünkben, lám,
milyen jók vagyunk, vagy szkeptikusan felvetnénk, hogy
milyen lehet a többi, ha mi vagyunk a magyar felsõoktatás
legmagasabb intézményi elismerését érdemlõ intézménye,
azelõtt értelmezzük a díj elnyerésének valós tartalmát. 

Nincs ma a magyar felsõoktatásban olyan intéz-
mény, melyben minden feltétel rendelkezésre állna, az
oktató, kutató és mûvészeti munka zökkenõmentesen
menne. Mindenhol emlegetnek „bezzeg” intézménye-
ket, melyek általában külföldön teljesítenek többet vala-
milyen téren. Mindenhol emberek dolgoznak, akik, még
ha a legjobbat szeretnék is elérni, hibákat vétenek …
Hogy beszélhetünk mindeközben minõségrõl? De ha
már beszélünk, akkor biztosan szóba kell hozni néhány
fontos szempontot: Célok – értékelési eredmények –
módszerek – szervezet – beavatkozások.

Egy intézmény társadalmi hasznossága szempontjá-
ból ezek nélkül az eszközök nélkül aligha jutunk elõ-
rébb. Bátran elmondhatjuk: sokszor erõlködve, sokszor
hibákat ejtve, máskor gyenge hatékonysággal, de a fel-
sorolt eszköztárban jutottunk valamire. Ez még nem a
mûködés tökéletessége, de eredményei már vannak. 

A díj nem pecsét a tökéletességrõl, hanem a minõ-
ségfejlõdés lehetõségének igazolása.

Tényként említhetõek az új képzések, az egyetem-
mé válás, a hallgatói és oktatói észrevételek alapján
történõ korrekciók, a szabályozott belsõ mûködés –
büszkék lehetünk minderre. Sokan, sokat tettünk értük.

A díjhoz tartozó pályázat kilenc szempont szerint vár
el értékelést a szervezet pillanatnyi állapotáról és a vál-
tozási trendekrõl. Ezek közül öt azokat a módszereket
és eszközöket vizsgálja, melyek segítségével a szerve-
zet az elõtte lévõ célokat megvalósíthatja. Ide tartoznak
a legkülönbözõbb értékelések, szabályozások, fejlesz-
tések. Nemcsak a módszerek jóságát, de azok folyama-
tos finomítását is igazolni kell. Ebben a kategóriában
már megjelennek azok az eredmények is, melyek a
szervezet irányítási módszereinek állapotát jellemzik. 

A maradék négy pont kifejtése során a szervezet által
elért eredmények bemutatása történik. Bizonyítanunk kell,
hogy fõfolyamataink célzottjai, elsõsorban a hallgatók, a
folyamatért dolgozó munkatársak, az intézményt befogadó
társadalmi környezet vonatkozásában eredményesek vol-
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tunk. Külön kell értékelni azokat az eredményeket, melyek
mûködésünk szempontjából kulcsmutatóknak tekinthetõk
(bõvülõ képzési területeket jellemzõ szakok száma, a tan-
tárgyakat sikeresen teljesítõk aránya, az elismert publikáci-
ós és mûvészeti teljesítményünk számszerûen…).

Mindezt egy kötött tanulmányban kellett kifejteni maxi-
mum 50 oldalon. Ez az anyag a napokban kerül a fõis-
kola honlapjára, hogy a díj eredeti célja és a pályázat

elõírása szerint tanulhassanak belõle más intézmények
is. Az anyag összeállításához új megközelítésû adatok,
elemzések voltak szükségesek. Ezek összegyûjtésé-
hez, összerendezéséhez sokan sokféleképpen segítet-
tek minden karról. Az intézmény felelõsei, oktatói, az
oktatást támogatók és a hallgatók is. Valódi csapatmun-
ka állította össze a jelentést ebbõl az anyagból. Ez a
szûkebb minõségirányítási csapat és a körülötte dolgo-
zó néhány szakmabeli erõfeszítéseként állt össze. 

A pályázat értékelése két részbõl áll. Elõször a bea-
dott pályázat kerül minõsítésre, behatárolva a lehetõsé-
geket. Ezt egészíti ki egy látogatóbizottsági látogatás,
ahol mintavételesen a tények valódiságát és a környe-
zet elkötelezettségét értékelik. A kilenc szempont elõze-
tesen megadott súlyarányokkal válik fontossá a végsõ
pontszámban. Már harmadik éve egyre magasabb
pontszámig jutottunk, idén közel kétszer annyi pontot
elérve, mint két évvel korábban.

A díj legnagyobb értéke mûködésünk szempontjá-
ból, hogy a három év alatt egy új szemléletû minõséglo-
gika vált az intézményben általánossá. Ez az önértéke-
lés alapján és a díjmodell szerinti súlyozási értékelésen
alapul. Évrõl évre elvégezve saját mûködésünk jellem-
zését az önértékelés technikájával, folyamatos fejlesz-
tést végezve a korábban létrehozott és tanúsított minõ-
ségirányítási rendszerben, a céljaink és folyamataink
egyre magasabb szinten teljesíthetnek.

Ez sem a tökéletesség lesz, de valami olyan, amit
emberileg megtehetünk. Lehet, hogy hibázunk a célok-
ban, hibázunk a kivitelezés hatékonyságában, de tesz-
szük, amit tudunk. Ez a hivatásunk. Mert a minõség
nem egyszerûen megfelelés az elvárásoknak, nem egy-
szerûen össztársadalmi hasznosság, hanem emberi,
emberiességi, közösségi értékteremtés.

Dr. Koczor Zoltán
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Rendszerfejlesztés BMF közremûködéssel

A Budapesti Mûszaki Fõiskola ipari kutatási feladatok-
kal vesz részt a Rudas és Karig Kft. „Kockázatalapú
Karbantartás-menedzsment Rendszer Kifejlesztése”
nevû, uniós támogatású K+I+F projektjében. A projekt
célja olyan IT eszköz létrehozása, amely a helyi
adottságokhoz alkalmazkodva hatékonyan támogatja
vízi közmûves vállalatok a karbantartásának tervezé-
sét, javítja a kiadások megtérülési mutatóit. A kifej-
lesztendõ rendszer a kockázat fogalmának átfogóbb
értelemét használja, amely magába foglal környezeti,
mûszaki, gazdasági, szervezési és jogi kategóriákat,
nem utolsósorban az ezek közti összefüggéseket,
melyek maguk is sokrétûek, és esetenként és idõben
változhatnak.

A kb. 130 millió forint bruttó költségû, 2008. szeptem-
ber 1-tõl 2010. június 30-ig futó projekt szerteágazó is-
mereteket és képességeket követelõ feladatainak elvég-
zéséhez a Rudas és Karig Kft. a következõ alvállalkozó-
kat és non-profit kutatóhelyeket vonta a projektbe:

• Budapesti Mûszaki Fõiskola – ipari kutatási fela-
datok

• Universitas-Gyõr Nonprofit Kft. – ipari kutatási fe-
ladatok

• Neumann Fivérek Kft. – ipari kutatási, és kísérleti
fejlesztési feladatok

• Bajáki és Tsa Kft. – kísérleti fejlesztési feladatok
• ToVa-Partner Kft. – ipari kutatási, és kísérleti fej-

lesztési feladatok



A fõiskola Bécsi úti Neumann-épületében nyílt kiállítás
mintegy 25 év távlatában visszavisz bennünket a
nyolcvanas évek második és a kilencvenes évek elsõ
felébe, amikor a munkaállomásnak (Workstation) neve-
zett számítógépek korabeli technológiája elõször tette
lehetõvé termékmodell alapú alkalmazások bevezetését
a mérnöki munkahelyeken. A mérnökök munkáját alap-
vetõen megváltoztató korszakot interaktív grafikus és
média eszközökkel mind jobban felszerelt CISC majd
RISC munkaállomások fémjelezték. Ugyanakkor a sze-
mélyi számítógépek lassan alkalmassá váltak egysze-
rûbb térbeli tervezéshez. A két tárolóban itt elhelyezett
anyag ennek az idõszaknak a hardver és szoftver re-
prezentánsairól kísérel meg keresztmetszetet adni a
számítógép-rendszerek fizikai és logikai építésének ko-
rabeli remekein, mívesen kivitelezett áramköri lapokon,
mechanikai egységeken, kézikönyveken és egyéb relik-
viákon keresztül. Korszakteremtõ, többségükben mára
megszûnt vagy átalakult fejlesztõk és gyártók, korabeli
technológiái és termékei egyetemes számítógépes és
informatikai kultúránk maradandó részét képezik. A be-
mutatott anyag ezért a gyökerekre koncentrál, amelyek
megalapozták a mai mérnöki rendszereket.

A kiállított hardver és szoftver eszközök ugyanabban
a laboratóriumi rendszerben mûködtek, a kilencvenes
években. Ennek a laboratóriumnak a története az akkori
Bánki Donát Mûszaki Fõiskolán kezdõdött az Integrált
Tervezõrendszerek Laboratórium rendszerével, amelyet
az itt kiállított MicroVAX II. kisszámítógép, valamint an-
nak grafikus termináljaiként (Motif emuláció), és korabe-
li mérnöki alkalmazási rendszerek munkahelyeiként mû-
ködõ, 80286 és 80386 típusú processzorokra épülõ ko-
rabeli személyi számítógépek alkottak. A MicroVAX II.
számítógépen a SYSTUS geometriai modellezõ és
FEM/FEA rendszer mûködött. A személyi számítógépek
kategóriájában, abban az idõben a legfejlettebb mérnö-
ki modellezési technológiát képviselõ Computervision
Inc. Personal Designer/Machinist mérnöki rendszere

üzemelt a laboratóriumban. Ez a rendszer az 1991–ben
megalakult Budapesti Politechnikum (BPT) tagintézmé-
nyeinek közös laboratóriumaként, a kor világszínvonalát
képviselõ grafikus munkaállomásokkal és mérnöki
szoftver-rendszerekkel újult meg, 1993–ban. Abban az
idõben szakterületén Kelet-közép Európa legjobban fel-
szerelt laboratóriuma volt. 

A Budapesti Politechnikum tagintézményeinek profil-
ja szerint gépészeti (Euclid3), ipari formatervezési és
médiafejlesztési (ALIAS), áramkör-tervezési (PADS),
erõsáramú tervezési (PROMIS) és építészeti tervezési
(ARRIS) mérnöki rendszerek üzemeltek, 13 db Silicon
Graphics INDI RISC munkaállomásból és egy INDIGO2
szerverbõl felépített hálózatban. A laboratóriumot a ki-
lencvenes évek második felében az akkori Bánki Donát
Mûszaki Fõiskola 12 db Silicon Graphics O2 RISC mun-
kaállomás üzembe helyezésével korszerûsítette, miköz-
ben a korábban telepített eszközök továbbra is üzem-
ben maradtak. Ezt a laboratóriumot a Budapesti Mûsza-
ki Fõiskola megalapítása (2000) után néhány évig, a
mûszaki elavulásig, az újonnan alakult Neumann János
Informatikai Kar és a Bánki Donát Gépészmérnöki Kar
közösen üzemeltette. A laboratórium utódjának a Neu-
mann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rend-
szerek Intézetében mûködõ Intelligens Mérnöki Terve-
zõrendszerek Laboratórium tekinthetõ.

A tárolók oldalfelületein a Digital Equipment Co.
(DEC) MicroVAX II., valamint a Silicon Graphics Inc.
(SGI) Indigo2, Indy és O2 típusú számítógép-rendszerei-
nek építõelemei kipreparálva, közelrõl tanulmányozha-
tók. A számítógépek visszaépíthetõk, több-kevesebb res-
taurálás után üzemképessé tehetõk. Az aktív idejükben
ezeken a gépeken üzemeltetett operációs és mérnöki al-
kalmazási rendszereket eredeti dokumentációiból készült
montázsok mutatják be. A kiállított anyag összeállításá-
val és bemutatásával a Budapesti Mûszaki Fõiskola jubi-
leumának megünnepléséhez kívántam hozzájárulni.

Dr. Horváth László
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Mérnöki számítógép-rendszerek 1985–1996
Kiállítás

A kiépítendõ rendszer modulokból áll, kapcsolódik a
Rudas és Karig Kft. már meglevõ Mûszaki Információs
Rendszeréhez (MIR) ugyanúgy, mint a vállalat egyéb in-
formatikai alkalmazásaihoz, megoldásaihoz. A központi
modul, amelynek kidolgozásában a BMF elsõsorban
érintett, fuzzy logikai módszerekkel képezi a sok-szem-
pontú csõvezetéki input-adatokból a kockázati adatokat.
A modul közvetlenül kapcsolódik a mûszaki objektumo-
kat nyilvántartó rendszerhez, és I/O oldalon egyaránt
elérhetõ a különbözõ platformokon implementált térképi

megjelenítéseken keresztül. A megoldás másik összete-
võje a munkalapokat kezelõ modul, amely az ERP rend-
szerrel szoros együttmûködésben a karbantartások és
beruházások kivitelezési oldalát támogatja, ugyanakkor
egyik forrása is a meghibásodások adatainak. E modul-
hoz tartozik a mobil munkahelyek informatikai kiszolgálá-
sa is. A kockázat-számításból és egyéb forrásból szár-
mazó adatokon mûködõ általános adatelemzõ képessé-
gek a vezetõi szintek döntés-elõkészítését támogatják. 

Dr. Neumann Attila



Idén sem maradtunk SISY nélkül

Idén is volt SISY konferencia, annak ellenére, hogy egy
két évvel ezelõtti vezetõségi döntés arról határozott,
hogy kétévenkénti rendezvénnyé alakul át, de a tavalyi
nagy részvétel, lelkes szervezés és sikeres lebonyolítás
meggyõzte a szervezõbizottságot, hogy 2009. szeptem-
ber 25-26-án ismét megrendezésre kerüljön az Interna-
tional Symposium on Intelligent Systems and Informa-
tics (SISY 2009) Szabadkán.

Az intelligens rendszereken belül többek között a
számítási intelligencia, az intelligens robottechnika, az
intelligens mechatronika, CAD/CAM/CAE rendszerek,
intelligens megmunkálási rendszerek, valamint az infor-
matika területén dolgozó, oktató és kutató résztvevõk
érkeztek Szabadkára a tudományos tanácskozásra.

A városháza díszterme biztosította a helyszínt a
megnyitónak, s az utána következõ három plenáris
elõadásnak. Az ünnepélyes megnyitón Pap Endre, a
Vajdasági Tudományos Akadémia elnöke, Fodor Já-
nos, a Budapesti Mûszaki Fõiskola tudományos és
stratégiai rektorhelyettese, a konferencia elnöke, Mati-
jevics István, a Szabadkai Mûszaki Fõiskola igazga-
tója, Takács Márta, a konferencia szervezõbizottságá-
nak elnöke, Jeges Zoltán, tartományi oktatásügyi tit-
kár és Ljubica Kiselièki, Szabadka polgármesterének
tanácsadója köszöntötte a konferencián megjelent
résztvevõket. Mindannyian hangsúlyozták a tudomá-
nyos rendezvény jelentõségét és a térségre gyakorolt
hatását, s kiemelték az immár hét éve töretlen lelkes
aktivitást, amely nem csupán létrehozta, hanem élet-
ben is tartja a konferenciát.

Szakmai szempontból pedig nem elhanyagolható
vonzerõ, hogy a nemzetközi mérnökszervezet, az IEEE
ismét támogatásáról biztosította a szimpóziumot, így
adva meg a lehetõséget, hogy a benyújtott cikkek beke-
rülhetnek az IEEE Xplore adatbázisba.

A nemzetközi jelleget pedig semmi sem bizonyítja
jobban, mint hogy Japából, Szlovákiából, Romániából,
Oroszországból is voltak résztvevõk, de nagy csapattal
érkezett az Újvidéki Egyetem, a Belgrádi Egyetem és a
belgrádi Mihailo Pupin Intézet is.

Szabadkán Cseri Orsolya Eszter, Fodor János,
Gáti József, Hermann Gyula, Kártyás Gyula, Kerti
Ágnes, Rudas Imre, Takács Márta és Vámossy Zol-
tán erõsítette a Budapesti Mûszaki Fõiskola résztvevõi
táborát.

Szakál Anikó

XX. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Nyári
Egyetem a Budapesti Mûszaki Fõiskolán

Szép hagyomány a fõiskola Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Karán a határon túli magyar villamosmérnök
hallgatók számára megtartott Nyári Egyetem. Idén – a
Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégium se-
gítségével – már 20. alkalommal szerveztünk ilyen
részképzést, amelyre a Felvidékrõl, Erdélybõl, Partium-
ból, Bácskából, Délvidékrõl közel 30 villamosmérnök
hallgató érkezett.

Az augusztus 14-24. között megrendezett Nyári
Egyetem megnyitóján Borbély Endre a programsorozat
szervezõje, vezetõje köszöntötte a résztvevõket. Ismer-
tette a nyári egyetemek eddigi történetét, melynek kez-
dete a nyolcvanas évekre nyúlik vissza. Külön köszön-
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Nemzetközi és tudományos élet hírei



tötte a Délvidékrõl – a Szabadkai Szakfõiskoláról, illetve
az Újvidéki Mûszaki Egyetemrõl – résztvevõ hallgató-
kat, s a legnagyobb létszámban a Temesvári Mûszaki
Egyetemrõl és a Kolozsvári Mûszaki Egyetemrõl érke-
zett hallgatókat.

A fõiskola oktatói közül számos kolléga tartott elõ-
adást az alábbi témakörökben:

• Dr. Horváth Sándor fõiskolai tanár, dékán: 150
éve született Bánki Donát

• Dr. Halabuk József docens: A magyar – a Kár-
pát-medencei – polgári fejlõdés

• Gröller György docens: Polimer elektronika, kör-
nyezetvédelem és elektronikai ipar, életciklus
elemzés

• Dr. Schuster György fõiskolai tanár, intézetigaz-
gató: A fuzzy logika

• Terpecz Gábor szigorló: Szabad szoftverek az
oktatásban

• Sándor Tamás adjunktus: Otthonápolási rendszerek
• Dr. Lehotai László fõiskolai tanár: A me-

nedzsment aktuális feladatai, Az érzelmi intelli-
gencia hatalma a vezetésben, illetve A XXI. szá-
zad menedzsment feladatai

• Dr. Wührl Tibor docens: Mikrokontrollerek felépí-
tése, programozása (Intel MCS-51 alapokon),
kommunikációs protokollok (soros aszinkron, I2C,
SPI), Jelfeldolgozási alapok, jelfeldolgozás terve-
zés síkjai, jelfolyam-diagram realizálás jelpro-
cesszorral

• Dr. Lehotai Lilla tanársegéd: A környezettudatos
nevelés kommunikálása a felsõoktatásban

• Borbély Emese tanársegéd: Etikus finanszírozás
• Dr. Tuzson Tibor docens: Adatbiztonság a glo-

bális információs társadalomban
• Kupás-Deák Béla adjunktus: Speciális napórák,

holdórák (budaörsi), Új piramis elmélet, fénytani
elemzés, Lövedékálló mellények vizsgálata

• Csanádi Bertalan szigorló: Digitális jelfeldolgozás
• Borbély Endre docens: Korszerû videó stúdiók

hangrendszere.
A szakmai elõadásokon kívül a résztvevõk látogatást

tettek a Villamosmérnöki Kar laboratóriumaiban, a Ro-
bert Bosch Elektronika Kft. Hatvanban lévõ autóelektro-
nikai gyárában, a Budapesti Földi Ûrtávközlési Állomá-

son, a Budapesti Elektromos Mûvek Óbuda transzfor-
mátor állomásán és a Vérmezõ alatt lévõ teherelosztó
központjában. A Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület munká-
jával is megismerkedtek. Találkoztak a Rákóczi Szövet-
ség vezetõivel is.

Kulturális események is színesítették a résztvevõk
programját, melynek során megtekintették a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Petõfi Irodalmi Múzeum, a Millená-
ris Park, a Terror Háza Múzeum, a Magyar Elektrotech-
nikai Múzeum, a Telefónia Múzeum, a Magyar Posta
Múzeum kiállításait, valamint a Mûvészetek Palotáját és
a Magyar Országgyûlés Parlamentjét.

A határon túli hallgatókat Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester, a Budavári Önkormányzat vezetõje is fo-
gadta a városházán. Ismertette a magyar önkormány-
zati rendszert, a budai belsõ városrész közéletét, önkor-
mányzata mûködését és a polgármesterek feladatait. A
hallgatókat a polgármester meghívta a Mesterségek
Ünnepe rendezvénysorozatra a Budai Várba.

A BMF hallgatói és a Kárpát medencei felsõoktatási
intézményekbõl érkezett magyar résztvevõk ismételten
megfogalmazódó együttes véleménye szerint az ilyen
irányú képzést célszerû bõvíteni a magyarországi hall-
gatók határon túli felsõoktatási intézmények tanévi és
szünidei szakmai tevékenységébe – az eddigieknél fo-
kozottabb mértékû, szervezett keretek közötti – történõ
bekapcsolódásával.

Külön köszönet illeti a nemes és kiemelkedõ jelen-
tõségû szakmai cél érdekében nyújtott minden szemé-
lyes és intézményi támogatást, s egyben reményünket
fejezzük ki, hogy a következõ évi Nyári Egyetem támo-
gatói tábora is hasonlóan népes lesz. A rendezvény-
sorozat eredményességét az is jelzi, hogy a Nyári
Egyetem eseményeit a Magyar Televízió és a Magyar
Rádió hangképes mûsorokkal ismertette, s híradást
láthattak az érdeklõdõk a TV Híradóban és a reggeli
Krónikában.

Borbély Endre
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Robogók és motor-törpék

A Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész- és
Biztonságtechnikai Mérnöki Karának épületében immár
harmadik alkalommal került megrendezésre a Maróti
motorkerékpár-gyûjtemény vándorkiállítása 2009. szep-
tember 21-28. között.

Fõvárosi kereskedõk bocsátották a szervezõk ren-
delkezésére a kiállított motorokat, így a Honda Zoo-
mert, a Yamaha TZR 50-t, a Vespa LX125-t; a Piaggio
NRG-t; a Gilera Runner 50-t. A jármûveken kívül több
mint 50 méternyi kiállítási tabló került be a fõiskola
könyvtárának két olvasótermébe.

A megnyitó napjára a Gépszerkezettani és Bizton-
ságtechnikai Intézet egyik hölgy munkatársának Honda
Bali típusú robogója is a kiállított jármûvek közé került.
A megnyitón Dr. Horváth Sándor, a Bánki kar dékánja,
Maróti Józsefné a gyûjtemény egyik tulajdonosa, Ko-
vács Miklós, több autótechnikai szakkönyv szerzõje és
Széll Gábor könyvtárvezetõ köszöntötte a megjelente-
ket.

A rendezvény 5 napja alatt, keddtõl szombatig, 1073
látogatót regisztrált az ajtóra telepített belépésszámláló.
Ezek az adatok mutatják, hogy rendkívül népszerû volt
a rendezvény az oktatók és hallgatók körében egyaránt.

Gólyatúra a székesfehérvári ROIK-ban

A BMF ROIK-ban ismét Gólyatúrával zárult a regisztrá-
ciós hét. Miután az elsõ évfolyamra beiratkozott hallga-
tók a hét folyamán megismerkedtek a fõiskola oktatási
céljával, a szabályzatokkal, a diáktársakkal és az okta-
tókkal, a pénteki napon hat csapatba szervezõdve 50
villamosmérnök, mûszaki menedzser és informatikus
hallgató vegyesen izgatottan gyülekezett a földszinti
nagy elõadóban. 

Dr. Lakner József tanár úr, a vidám helyismereti ve-
télkedõ fõ szervezõje ismertette a szabályokat és kiosz-
totta a tesztlapokat a hat részvevõ csapatnak. A Nine
Teens, a Besúgólyák, a Sutyerákok, a Gépegér, a Gó-
lyavitó és az Elektromos kisülés tagjai lázasan nekifog-
tak a fogós kérdések megválaszolásának. Ezután a jó
válaszok függvényében idõkülönbséggel vágtak neki a
csapatok Székesfehérvár, a királyi fõváros, az õsi koro-
názási hely nevezetességei felfedezésének és a gya-
korlati próbatételek megoldásának.

Közben Fiedler József tanár úr és az SZHÖK képvi-
seletében Mohácsi István és Szente Gábor szorgoskodá-
sa mellett a ROIK udvarán készült és illatozott a bogrács-
gulyás. Jóval a kitûzött szintidõ elõtt befutott az elsõ csa-
pat, a gyõztes a Gyólyavitó: Borbás Alexandra, Ferenczi
Norbert, Hopp Barnabás, Meszler Dániel, Fiala Rita, Tá-
borosi Tímea, Kiss Péter, Glász László, Csörgõ Gergely.

Az eredményhirdetésnél a hallgatók és az oktatók
körében Dr. Györök György fõigazgatótól boldogan vet-
te át a gyõztes csapat az SZHÖK által alapított Gólyatú-
ra kupát, amire ezúttal a Gólyavító csapatának neve ke-
rül a 2009-es év mellé. A nap vidám falatozással és be-
szélgetéssel fejezõdött be.

Tudomány Ünnepe 2009
„Tudomány és innovatív környezet”

A fõiskola életében már évek óta kiemelt idõszaknak
számít november, mely idõszak fórumul szolgál az in-
tézmény kutatási tevékenységének bemutatására. Iga-
zodva az MTA felhívásához, minden karon és központ-
ban magas színvonalú programmal várjuk az érdeklõ-
dõket, hozzájárulva a hazai, valamint nemzetközi elis-
mertség növeléséhez.

A rendezvénysorozat célja, hogy mindenki számára
közérthetõvé tegye a tudomány és a kutatás jelentõsé-
gét az oktatásban, valamint az oktatás jelentõségét a
tudományban és a kutatásban. 

A Magyar Tudomány Ünnepe fõiskolai konferencia-
sorozat megnyitója november 2-án kerül megrende-
zésre a Bécsi úti aulában. A központi megnyitó kereté-
ben Prof. Dr. Vladimír Báles, a pozsonyi Szlovák Mû-
szaki Egyetem rektora, a Szlovák Rektori Konferencia
elnöke tart plenáris elõadást, melyet a fõiskola oktatói-
nak tudományos elõadásai követnek.

A 16 fõiskolai rendezvény egyik kiemelkedõ ese-
ménye lesz a CINTI 2009 Magyar Kutatók Nemzetközi
Szimpóziuma, mely a fõiskola jubileumi évében 10. al-
kalommal kerül lebonyolításra neves külföldi tudósok és
kutatók részvételével. 
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Hagyományosan, a MTÜ keretében november 12-én
a Tudományos Diákköri Konferencián mutatják be
hallgatóink kutatásaik eredményeit, ráirányítva a figyel-
met a kutatás-fejlesztés és innováció fontosságára és
eredményeire a fiatal hallgatók körében.

A Magyar Tudomány Ünnepe egyben alkalmat ad elis-
merések átadására is, így többek között Az Év Kutatója, Az
Év Fiatal Kutatója, a Hallgatói Publikációs díjak átadására. 

UniTech online mérnökverseny 2009

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a Budapesti Mû-
szaki Fõiskola, a Manpower és a Red Bull támogatásá-
val online mérnökversenyt rendeznek mérnökhallgatók-
nak 2009. november 2-tól.

A megmérettetés célja, hogy a hallgatók a felada-
tok segítségével ízelítõt kapjanak azon kihívásokból,

amelyek rájuk várnak a leendõ munkahelyeken. Nem
csak az elsajátított tudásra, hanem mérnöki logikára,
jó problémamegoldó képességre és a határidõk miatt
jó csapatmunkára is szükség lesz a sikeres szerep-
léshez.

A verseny fordulónként egyaránt tartalmaz mérnöki
esettanulmány és kvíz feladatokat, melyet a támogatók
szakértõi állítottak össze.

Az online fordulók 10 legjobb csapata indulhat az élõ
országos döntõn december 4-én, ahol szakmai zsûri
elõtt fog eldõlni a végsõ sorrend.

A gyõztesek jutalma egy Mio Moov 360 GPS, repü-
lõgépszimuláció Salzburgban a Red Bull Hangar 7-ben,
karriertanácsadás tréning, magazin elõfizetések, cikk a
gyõztesekrõl, mindez 1,5 millió forint összértékben.
Ezen kívül sikeres részvétellel a partnerek gyakornoki
programjaiba is be lehet kerülni.

Jelentkezni a www.unitechverseny.hu weblapon
lehet, ahol további információk is találhatóak a program-
ról. A határidõ 2009. október 31.

A BMF Jégkorongcsapat hírei

2009 szeptembere mozgalmas volt és a továbbiakban
is annak ígérkezik a Budapesti Mûszaki Fõiskola jégko-
rong csapatának.

A szeptemberi felkészítõ szakaszban két meccset
játszottak a hallgatók, az elsõt a Gepárdok amatõr csa-
pat ellen, ahol 7:4-re gyõzedelmeskedtek. A második
mérkõzést a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem csapatával vívták, ahol 5:0-ra diadalmas-
kodtak a BMF-es hokisok.

A felkészítõ idõszakot lezárva az elsõ „tétmérközést”
2009. október 2-án játszották a Nemzeti Amatõr Jégko-
rong Bajnokság keretein belül a Hargitai Farkasok ellen,
akik tavaly megnyerték a bajnokságot. Sajnálatos mó-
don az ellenfél rutinja meglátszódott a végeredményben
is, amely 9:1 lett. A fiúk nem búslakodnak, mennek to-
vább és folytatják emelt fõvel a ligát, bízva a további si-
kerekben. 

A további mérkõzéseket a Kaposvár HC-vel, majd a
Hokillák-kal játsszák. Mindkét viadalra az Icecenterben
kerül sor.

Kuti János
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