
A Budapesti Mûszaki Fõiskola intézményfejlesztési
terve tartalmazza többek között a Népszínház utcai
épület rekonstrukcióját is. Az elõkészítések után
2003-ban az Oktatási Minisztérium Beruházási
Fõosztálya 100 millió forint céltámogatást biztosított
a 115 éves Népszínház utcai épület felújítására. 

Ebbõl az összegbõl a fõépület elöregedett, szin-
te életveszélyes elektromos hálózatának (˜75 mFt)
és a 252-es elõadónak (˜25 mFt) a felújítását tud-
tuk elvégezni.

Mindkét munkára a kiírt pályázatot a HÕSZER
TRADE Kft. nyerte el.

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az
elektromos rendszer felújítási munkái augusztus
második felében kezdõdhettek meg, így a szep-
temberi oktatást csak komoly átszervezéssel lehe-
tett elindítani.

A munkát a III. emeleten kezdték, a munkálatok
Karácsony és újév kivételével 22 héten át folytak.

A munkavégzés üteméhez igazodóan ürítettünk ki
tantermeket, laborokat és irodákat, vándoroltak a
hallgatók és a kollégák egyik helyrõl a másikra. Az
õszi oktatási félévben szinte mindig költöztünk. Taní-
tás folyt a tanácsteremben, a tornateremben és min-
den erre alkalmas (és kevésbé alkalmas) laborban is. 

Bujkáltunk a létrák alatt, kerülgettük a kábelkö-
tegeket, és a munkások is megpróbáltak olyan kis

helyet elfoglalni a folyosóból, hogy mi is elférjünk.
Mindenhol por volt, a gépeket alig gyõztük takarí-
tani, de megérte! A februári félévet már egy jobb
minõségû épületben kezdhettük el – bár a villamos
hálózatra költött 75 millió forint kívülrõl csak az új,
korszerû világítótestekben látszik.

A 252-es, kb. 130 m2-es terem felújítására no-
vember 7-én hirdették ki a közbeszerzési eljárás
eredményét, a mûszaki átadás-átvételi jegyzõ-
könyvének aláírására 2004. február 2-án került
sor. Február 9-én 8 órakor elkezdõdött a tanítás a
teremben. 

A kialakításnál szempont volt, hogy a helyiség
az oktatáson kívül különféle rendezvények megtar-
tására is alkalmas legyen. Ezt a célt szolgálja a te-
rem többféleképpen szabályozható fényerejû vilá-
gítása is, amely az álmennyezetbe épített több
szakaszban kapcsolható lámpákat, a terem két ol-
dalán elhelyezett falikarokat, a táblavilágítást és a
színpad világítását is jelenti.

A tábla elé vetítõvászon engedhetõ le oly mó-
don, hogy azért a táblát is lehessen használni.

A projektort a mennyezetrõl „belógatva” szerel-
ték, hogy minél jobb minõségû, torzításmentes ké-
pet adjon, és ne vegyen el hallgatói férõhelyet. Ki-
cserélték a padlóborítást, új álmennyezet és
akusztikus falborítás készült. 
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A színek szépek, harmonizálnak egymással. A ter-
met szövetfüggönyök teszik meghitté és hangulatos-
sá. Új ajtók készültek, amelyeket be lehet csukni anél-
kül, hogy „farudat” tennénk a kilincsre. Új, tetszetõs
bútorok is kerültek a törött székek és asztalok helyére.

A épületben elhelyezkedõ szervezeti egységek
(BGK, KGK, NIK) saját anyagi forrásaikat is moz-
gósítva a Gazdasági Fõigazgatóság (Fõmérnök-
ség) segítségével számos tanterem, labor, oktatói
szoba festését, felújítását végezték el. Mára meg-
újult a nagyon rossz állapotban lévõ alagsori folyo-
só, és elkészült a P10-es nagy-elõadóterem klímá-
jának kiépítése is.

Bízunk abban, hogy a Budapesti Mûszaki
Fõiskola legrégebbi épülete – a magyar iparok-

tatás bölcsõje – a 125. éves jubileumi évfordu-
lót 2004. õszén a további festési munkálatokkal
(fõlépcsõház) kiegészülve, híréhez és hagyo-
mányaihoz híven megújulva várja.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segítette
a munkálatokat. Külön köszönet a Mûszaki Osztály
munkatársainak a sok segítségért, Nagy István
osztályvezetõnek a munkák szervezéséért és ko-
ordinálásáért, Suplicz Sándornak, aki a tervezõk-
kel és a kivitelezõkkel sok-sok izgalmas órát töltött
el, valamint köszönjük a kollégák és a hallgatók tü-
relmét, megértését is a munkálatok közben elõfor-
dult kisebb-nagyobb kellemetlenségekért!

Dr. Palásti Kovács Béla
Lõrincz Katalin

Az információ társadalmában, a tudásalapú társada-
lom építésében alapvetõ kérdés a felsõoktatás és a
kutatás-fejlesztés kiemelt szintû támogatása. Ma-
gyarország 2004. május 1-jén csatlakozik az Európai
Unióhoz, és jogosulttá válik az unió fejlesztési alapjai-
nak, a strukturális alapok és kohéziós alap támogatá-
sára. Ezen alapok célja a gazdasági és társadalmi
kohézió erõsítése, illetve a fejlettségbeli különbségek
csökkentése a tagállamok és régióik között.

A támogatások igénybevétele feltételeként a fej-
lesztési célokat és prioritásaikat tartalmazó Nemzeti
Fejlesztési Terv (NFT) készült, mely a Magyar Köz-
társaság kormányának nemzeti stratégiai dokumen-
tuma. Az NFT alapján elkészült Közösségi Támoga-
tási Keretszerzõdés (KTK) rögzíti az EU, illetve Ma-
gyarország pénzügyi kötelezettségvállalását a 2004
és 2006 közötti idõszak közös fejlesztéseit illetõen.

A Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve a Közösségi
Támogatási Keret az eljövendõ 3 évben mintegy
1350 milliárd Ft értékû fejlesztés megvalósítását
teszi lehetõvé, mely az összes hazai közösségi fej-
lesztéseknek mintegy 50%-a.

A támogatások céljait a Nemzeti Fejlesztési Terv és
a hozzá kapcsolódó Agrár- és vidékfejlesztés operatív
programok határozzák meg. A támogatással kapcsola-
tos konkrét pályázatok tartalmát pedig az operatív
programok program-kiegészítõ dokumentumai jelzik.

A Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal www.nfh.hu portálján érhetõk el.
A legfontosabb, – megítélésünk szerint a fõiskola
tevékenységi köréhez közel álló – pályázatokat a
fõiskola www.bmf.hu felülete mutatja be, a hozzá-
juk tartozó linkekkel.

Dr. Gáti József
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Sokan egyszerûsítik le a hallgatók elégedettségi
felmérését, inkább önigazoláshoz használva, mint
a minõségfejlesztés valódi eszközéül. A teljes hall-
gatói elégedettségértékelési folyamat és minõség-
fejlesztési folyamat a következõ fázisok láncolatán
keresztül valósítható meg:

• a hallgatói elégedettség felmérése (gazdaságo-
san lekérdezhetõ, reprezentatív kör meghatáro-
zása, a kommunikációs eszköz kiválasztása, hi-
teles adat-felvételezés),

• az eredmények elemzése (pl. fontosság-elége-
dettség elemzés, környezeti és fejlesztési hatá-
sok visszatükrözõdése),

• beavatkozási akciók megtervezése és forrásainak
biztosítása (a mûködés folyamatos fejlesztése),

• a fejlesztési akciók lebonyolítása (általában pro-
jekttípusú folyamat),

• az eredményesség visszamérése az elégedett-
ség tükrében.
Bármely elem kihagyása „dugulás” a rendszer-

ben, hiába mûködik jól a többi.

A hallgatói elégedettség mérés lépései

A hallgatói elégedettség mérés célja, hogy az in-
tézmény felmérje, milyen a hallgatói megítélés a
felsõoktatási intézményekben folyó tevékenysé-
gekrõl. Ez a megítélés egy „tükröt” tart az intézmé-
nyi vezetés felé, mely nem a tevékenységek minõ-
sítését (jó vagy rossz) tükrözi elsõsorban, hanem a
tevékenység felhasználójának érzetét, az értékes
tevékenységeink tudatosításának, elismertetésé-
nek eredményességét.

A felmérés arra irányul, hogy azokat a területe-
ket, melyek a hallgatói megítélés szempontjából
nem megfelelõek, tovább elemezzük, feltárjuk a
nem megfelelés okait és törekedjünk ezek meg-
szüntetésére.

A fõiskola minõségirányítási rendszerében kiala-
kított háromkörös mérés módszertana szerint a hall-
gatói elégedettség mérése lehetõséget ad a képzés
tervezésének, az infrastruktúra elosztásának és ma-
gának az oktatási tevékenységnek a hatékonyság
és eredményesség szerinti értékelésére azáltal,
hogy megvizsgáljuk az elõbbiekben említett folya-
matok eredményeinek hallgatói megítélését. Így a
felsõoktatási törvényben elõírt kötelezõen
elvégzendõ feladat a fõiskola oktatásfejlesztési te-
vékenységének egyik meghatározó elemévé válhat.

Az elmúlt tanév végén záróvizsgázó, összesen
362 hallgatónk körében kérdõíves elégedettség
mérést végeztünk, megvalósítva ezzel a háromkö-
rös mérési rendszer második körét.

Kérdõívünkben a következõ fõterületekre kér-
deztünk rá:

• oktatási tevékenység általános értékelése,

• az intézmény által biztosított oktatási infrastruk-
túra megítélése,

• a választott szak/szakirányán az oktatási tevé-
kenység megítélése,

• az alap- és szaktárgyak oktatását támogató
eszközök értékelése,

• az oktatás szervezésével kapcsolatos tevé-
kenységek megítélése.

Az egyes területeken nem csak a végzett hall-
gatók elégedettségét, hanem a témakörhöz tartozó
fontosságot is mértük.
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Fõterületek értékelése

Az alábbiakban a felmérés kiértékelésének
összefoglalása látható össz fõiskolai szintre vonat-
kozóan, részterületekre szétbontva.

Az oktatási infrastruktúra megítélése

Az oktatási infrastruktúra megítélésének részterü-
letei:
• A könyvtár által nyújtott szolgáltatás mennyire

támogatja az oktatást?
• Milyennek ítéli meg a fõiskola által biztosított

kollégiumi ellátást?
• Milyennek ítéli meg a fõiskola alap informatikai

felszereltségét?

A választott szak/szakirányon az oktatási
tevékenység megítélése

A választott szak/szakirány megítélésének részte-
rületei:
• Milyennek ítéli a szak/szakirány tantárgyi struk-

túrájának kialakítását?
• Milyennek ítéli a tantárgyak egymásra épülé-

sét?
• Milyennek ítéli az oktatói kar összetételét?
• Milyennek ítéli a szak/szakirány oktatói és hall-

gatói közötti kapcsolatot?
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Az alap- és szaktárgyak oktatását támogató
eszközök értékelése

Az alap- és szaktárgyak oktatását támogató esz-
közök értékelésének részterületei:
• Milyennek ítéli a tantermek, laborok felszerelt-

ségét?
• Milyennek ítéli az intézményben elérhetõ speci-

ális informatikai eszközöket (alap és szakmai
szoftverek, Internet)?

• Milyennek ítéli a tankönyvekkel, segédletekkel
való ellátottságot?

• Mennyire segítik a szakma áttekinthetõségét az
alkalmazott oktatási eszközök?

Az oktatás szervezésével kapcsolatos 
tevékenységek megítélése

Az oktatás szervezésével kapcsolatos tevékenysé-
gek értékelésének részterületei:
• Milyennek ítéli a Tanulmányi Osztály (hivatal)

információ átadását?
• Milyennek ítéli a Tanulmányi Osztály (hivatal)

által nyújtott szolgáltatást (nyitva tartás, tájékoz-
tatás, elõírások betartása)?

• Milyennek ítéli a Tanulmányi Osztály (hivatal)
dolgozóinak segítõkészségét?

• Milyennek ítéli meg az intézetek/tanszékek és a
Tanulmányi Osztály oktatás szervezési tevé-
kenységeinek összhangját?

Természetesen az itt látottak csak ízelítõül szol-
gálnak, a teljes értékelés karokra részletezve le-
bontott (amennyiben lehetõség lesz rá, a fõiskola
új honlapjának minõségirányítási felületén a teljes
értékelést megjelentetjük).

Az össz fõiskolai értékelés nem alkalmas pon-
tos következtetések levonására, kizárólag egy
átfogó, tájékoztató jellegû képet képes adni. Ah-
hoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni,
tényleges beavatkozásokat lehessen meghatá-
rozni a kari szintû értékelések áttekintésére van
szükség. A minõségirányítási szervezet erre az
évre tervezett egyik fõ feladata az értékelések
alapján kapott információk elemzése, beavatko-
zások kidolgozása.

Paulics Anita 
Szõke Zoltán
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Kiíró: Város és Faluvédõ Alapítvány

Pályázat címe: Diploma és szakdolgozat pályázat

településvédelem témakörben

Pályázhatnak: a felsõoktatásban a 2003/2004-es

tanévben a hazai egyetemek és fõiskolák karain 

diplomájukat megszerzõ hallgatók

Beadási határidõ: 2004. július 02.

A Város és Faluvédõ Alapítvány országos pályázatot

hirdet az értékmentéshez kapcsolódóan

I. kategória: A település, vagy településrész köztéri

alkotásainak digitális módszerre alapo-

zott katalogizálása és multimédiás pre-

zentációval CD-n történõ megjelenítése

II. kategória: védelemre javasolt épületeknek, vagy

azok részletelemeinek feldolgozása, hi-

ányzó elemek rekonstrukciós vázlatterve

témakörben készült diplomatervek és szakdolgozatok

díjazására.

A beadott munkáknak a pályázó felkészültségét

és a témakör kiemelkedõ feldolgozását kell bizonyí-

tania. A beadott pályamûvek értékelésérõl, szakmai

véleményezésérõl, majd azt követõ díjazásáról az

Alapítvány kuratóriuma dönt.

A pályázatok díjazása kategóriánként:
I. díj 30.000,-Ft II. díj 25.000,-Ft
III.díj 20.000,-Ft

A pályázathoz beadandó anyagok:
• diplomamunka, szakdolgozat 1 másolati példánya
• legfeljebb 1 oldalas összefoglaló a pályázati munkáról
• a bírálatok 1-1 másolati példánya
• szaktanári ajánlás
• a pályázó elérhetõsége (név, levelezési cím, tele-

fon, e-mail)

A pályázat eredményérõl a pályázók írásban kap-
nak értesítést.

Eredményhirdetésre és a díjak átadására 2004.
augusztus 5-én, Kisújszálláson a Város és Faluvédõk
XXIII. Országos Találkozóján ünnepélyes keretek kö-
zött kerül sor, ahol lehetõséget biztosítunk a díjazot-
taknak, hogy pályamunkájukat bemutassák.

A pályázat eredményét, valamint a díjazott pályá-
zatok rövid ismertetését az Értékmentõ c. lapban je-
lentetjük meg.
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Diploma és szakdolgozat pályázat Településvédelem témakörben

A pályázatokat a következõ címre kérjük beküldeni: Budapesti Városvédõ Egyesület
Postacím: Város és Faluvédõ Alapítvány, 1399 Budapest, Postafiók 701/5.

További felvilágosítás: Dr. Fülöp István 06-20-651-1818

SEBESTYÉN JÚLIA EURÓPA BAJNOKNÕ KÖSZÖNTÉSE

Sebestyén Júlia 2004. február 7-én fantasztikus
kûrjével megnyerte a Budapesti Sportarénában a
Mûkorcsolya és jégtánc Európa Bajnokságot. Ez-
zel a sikerével a kontinensviadalok elsõ magyar
aranyérmese lett.

A bajnoknõ fõiskolánk mûszaki menedzser sza-
kos hallgatója. Kiemelkedõ sportteljesítményéért
Dr. Rudas Imre professzor úr, a fõiskola rektora
Rektori Dicséretben részesítette. 

Rektor úr a Fõiskola Hallgatói Önkormány-
zatával egyetértésben egy éves idõszakra Ki-
emelt Közéleti Ösztöndíjat adományozott ré-
szére.

A Fõiskolai Tanács köszönetét fejezte ki Jurek
Eszter és Száraz András edzõknek felkészítõ mun-
kájáért. 

További kiemelkedõ sport és tanulmányi sikere-
ket kívánunk!

Eredményei a 2003/2004 szezonban:
Ondrej Nepela emlékverseny, Pozsony: 

2. helyezés
Kanadai Grand Prix, Mississauga : 3. helyezés 
Gelsenkirchen, ugrógála, (nov.): 3. helyezés
Grand Prix, Párizs: 3. helyezés
Grand Prix-döntõ, Colorado Springs: 

6. helyezés
Európa-bajnokság, Budapest: 1. helyezés
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General Chair 
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Local Organizing Committee 

Chair 

Péter Halpern 
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Organizing Committee 

László Borbás 

Rózsa Bácsi 

Mária Végh-Vörös 

Secretary General 

Anikó Szakál 
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MEB 2004 is an international conference to provide a forum for presentations 

and discussions of scientific, economic and business areas. 

TOPICS within the scope of the conference will include: 

 Theoretical studies, modelling and adaptive approaches; 

 Analizing emasure, structure and organizational parameteres; 

 Examining the connection between marketing methods and 

benchmarking. 

REGISTRATION 

Prospective participants are kindly asked to fill in and send back the 

registration form which can be found on the website. 

SUBMISSION OF PAPERS 

Authors are asked to submit electronically a 500 word long abstract until April 

1, 2004 by e-mail. 

After notification please send a full paper of maximum 10 pages according to 

the paper format to Anikó Szakál by e-mail (szakal@bmf.hu). Acceptable file 

formats are pdf or rtf. Please check the website regarding the paper format. 

PRESENTATION 

OHP and data projector will be provided for oral presentation. Authors are 

asked not to use their own laptop, but bring the presentation on CD. 

AUTHOR’S SCHEDULE 

Deadline of registration ......................................................... April 1, 2004 
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A Magyar Akkreditációs Bizottság felkérte Dr.
Koczor Zoltánt, a Rejtõ Sándor Könnyûipari Mér-
nöki Fõiskolai Kar tudományos fõigazgató-he-
lyettesét a Minõségbiztosítási és Tanácsadási Bi-
zottság munkájában bizottsági tagként való közre-
mûködésre. Dr. Koczor Zoltán professzor úr meg-
bízatása 2006. december 31-ig szól.

SZGTI hírek
A Magyar Honvédség II. Evezõs Ergométer Bajnok-
ságán 2004. február 20-án a Számítógéptechnikai
Intézet hallgatói is versenyeztek. A bajnokságon ka-
tonai szervezetek tagjai (13 szervezet 84 fõvel), be-
tétszámként Belügyminisztérium (3 szervezet 4
fõvel), valamint Fõiskolás kategória (3 tanintézmény
34 fõvel) viaskodott. A versenyzõk színvonalas küz-
delmek során kiemelkedõ eredményeket evezve
döntötték el a helyezéseket. Hallgatóink eredményei:

– férfi, 75 kg alatti:
2. hely: Demeter József, 3:22,7, - érem díjazás
3. hely: Györök János, - érem díjazás
4. hely: Mári Miklós,
5. hely: Jakab Levente,
7. hely: Pinizsi Péter,
10. hely: Gaszner Gábor

– férfi 75 kg feletti
1. hely: Simon László 3:17,1 – érem díjazás
2. hely: Dániel Szabolcs. – érem díjazás

Fokvári Adrien

A BMF KKVFK SZGTI Mûhely sorozata keretében
került sor 2004. március 4-én az Európai Uniós csat-
lakozásunkat érintõ fontos kérdéskör megvitatására:
Az EU intézményrendszerének bemutatására.

Az Európai Információs Pont székesfehérvári
irodavezetõje – Szili Valéria – elõadásából meg-
tudhatta a 90 fõs hallgatóság, hogy mikor jött létre
és mi a szerepe az Európai Parlamentnek, milyen
létszámban és összetételben delegálják oda a tag-
országok képviselõiket. Az 5 évente újraválasztott

és az állampolgárokat képviselõ testület tagjainak
sorába az újonnan csatlakozó országok éppen eb-
ben az évben szavazhatnak elõször. Magyarorszá-
gon június 13-án döntünk a lakosság számával
arányosan meghatározott 24 fõ személyérõl, aki-
ket a parlamenti pártok jelölhetnek.

Aktualitása miatt választottuk ezt a témakört, de a
hallgatók elõadóhoz intézett kérdései a munkavállalás
és tanulási lehetõségek iránti érdeklõdést is igazolták.
Ezért április 8-án Személyek szabad áramlása cím-
mel újabb elõadásra hívtuk meg az EIP vezetõjét.

Handa Lászlóné

Tanúsító audit
A fõiskola minõségirányítási rendszerének elõau-
ditját követõen 2004. március 17-19. között került
sor az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti
tanúsító auditra a TÜV Rheinland InterCert Kft.
szakértõ teamje közremûködésével.

Bridging cultures
Kutyik Matyas, 24, a student at Budapest
Polytechnic in Hungary, eyes his spaghetti bridge
for any sign of breakage during the 21st annual
spaghetti bridge-building competition Friday at the
nort Kelowna campus of Okanagan University Coll-
ege. Matyas’s bridge, which weighed 130,5 grams
and held two kilograms of weight for five minutes,
won third in the post-secondary individual category.

A kanadai The Okanagon 
2004. március 13. számának tartalmából.
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