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2. szám

Egyetemavató
Az Óbudai Egyetem Szenátusának ünnepi kibõvített
ülésére 2010. január 19-én a Mûvészetek Palotája
Fesztivál Színházában abból az alkalomból került sor,
hogy az Országgyûlés 2009. november 23-án elfogadta
azt a felsõoktatási törvényjavaslatot, melynek alapján
2010. január elsején megkezdte mûködését a XXI. század Óbudai Egyeteme.
Az egyetemavató ünnepséget a felsõoktatás irányítói mellett számos magyar és külföldi társintézmény vezetõje, a tudományos élet képviselõje megtisztelte jelenlétével. A Szenátusi ülésen megjelent Dr. Manherz
Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsõoktatási és tudományos szakállamtitkára, Dr. Szabó Gábor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Szegedi
Tudományegyetem rektora. Megtisztelte a Tanácsülést
az elnökségben helyet foglaló Szövényi Zsolt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium fõosztályvezetõje, Bús
Balázs, Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Dr. Mang Béla, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnöke, Dr. Anton Cizmár, a Kassai
Mûszaki Egyetem rektora, Dr. Liberios Vokorokos, a
Kassai Mûszaki Egyetem dékánja, Dr. Ungvári László,
a Wildaui Mûszaki Fõiskola elnöke, Dr. Dusan Petras,
a Pozsonyi Szlovák Mûszaki Egyetem rektorhelyettese,
Dr. Matijevics István, a Szabadkai Mûszaki Fõiskola
fõigazgatója, Dr. Karol Florian, a Kassai Mûszaki
Egyetem professzora és Miskolczi Norbert, a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke.
Az ünnepségen jelen voltak a hazai társ felsõoktatási intézmények vezetõi, így Dr. Mészáros Tamás, a Bu-

dapesti Corvinus Egyetem, Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem, Dr. Meszlényi Rózsa, a Tomori
Pál Fõiskola, Jakabné Dr. Zórándi Mária, a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola, Dr. Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly Fõiskola, Dr. Vass László, a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Dr. Borbély Attila, a
Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola, Dr. Schaffhauser
Franz, a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és
Nevelõintézete, Dr. Székely Péter, a Szolnoki Fõiskola,
Dr. Balázs Pál, az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola rektora, valamint Juhászné Belatiny Katalin, a Zsigmond Király Fõiskola Alapítványának elnöke, Belatiny-Kenéz Attila, a fõiskola kancellárja.
Az egyetemavatót megtisztelte jelenlétével Dr. Zentai
László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Dr. Mihalovics Árpád, a Pannon Egyetem, Dr. Takács Péter, a
Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Balla Péter, a Károli
Gáspár Református Egyetem, Dr. Stoffa Veronika, a Selye János Egyetem, Dr. Juraj Sinay, a Kassai Mûszaki
Egyetem Dr. Ferkelt Balázs a Budapesti Gazdasági Fõiskola, rektorhelyettese. A társ karok képviseletében megjelent Dr. Kóczy T. László, a Széchenyi István Egyetem
Mûszaki Tudományi Karának, Dr. Illés Béla, a Miskolci
Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának, Dr.
Jereb László, a Nyugat-magyarországi Egyetem dékánja,
Dr. Szalay Tibor, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Dr. Bognár Katalin, a Debreceni Egyetem dékánhelyettese, Dr. Abonyi István, az Eötvös József Fõiskola fakultás igazgatója, Dr. Sallai Gyula, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Dr.
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Csirik János, a Szegedi Tudományegyetem, Dr. Földesi
Péter, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezetõje.
A résztvevõk között köszönthették Michelberger Pál
akadémikust, az Egyetem Doktori Tanácsának tagját,
Dr. Krómer István professzort, a Villamosenergetikai
Kutató Intézet vezérigazgatóját, Dr. Molnár Sándor
egyetemi tanárt, a Nyugat-magyarországi Egyetemrõl,
Dr. Szögi Lászlót, az ELTE Egyetemi Könyvtár fõigazgatóját, Marcel Behúnt, a Kassai Mûszaki Egyetem kancellárját, Dr. Madarász Lászlót, a Kassai Mûszaki Egyetem professzorát, Dr. Preitl István és Dr. Radu-Emil
Precup urat, a Temesvári Mûszaki Egyetem professzorait, Dr. Pletl Szilvesztert, a Szabadkai Mûszaki Szakfõiskola igazgatóhelyettesét, Dr. Agg Gézat, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium miniszteri tanácsosát, Tátrai
Józsefnét, az OKM fõmunkatársát, Dr. Szentgyörgyi
Zsuzsát, a Magyar Mérnökakadémia elnökségének tagját, Dr. Bakonyi Pétert, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság tiszteletbeli elnökét, Gyimesi Róbertet, az Árpád Gimnázium igazgatóját, Fajkusz Ferencet, az IBM DSS Kft. IDC Hungary business managerét,
Dr. Dirk Simmest, a Robert Bosch Kft. igazgatóját, Dr.
Kun Pált, Würth Szereléstechnika Kft. elnökét, Hámori
Márkot, a Würth Szereléstechnika Kft. ügyvezetõ igazgatóját, Porkoláb Zoltánt, a Morgan Stanley képviseletében, Szegner Lászlót, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata alpolgármesterét, Sárádi Kálmánné az Önkormányzat jegyzõjét, Tamás Ilonát, az Önkormányzat
fõosztályvezetõjét, Menzer Erzsébetet, az Önkormányzat Oktatási Bizottsága elnökét, Bánki Sándort, a MetalArt Nemesfémipari Zrt. vezérigazgató-helyettesét, Havass Miklóst, a SZÁMALK tiszteletbeli elnökét, GarayTóth Jánost, a Novoferr Alapítvány elnökét.
Az ünnepség résztvevõi köszöntését követõen Dr.
Manherz Károly államtitkár ünnepi beszédét Márai Sándor szavaival kezdte, majd e gondolatokkal folytatta:
„A választott intézményi megnevezésben jelen van a
történelem, jelen van a hely szelleme, a „genius loci”.
Óbuda történelmi emlékhelyei, Aquincum kövei, a római
kor tárgyi emlékei, a római
kultúra pannon földi jelenlétérõl szólnak, arról, hogy
ez a történelmi kulturális
érték hogyan épül be saját, nemzeti és az Európa
kultúrába. E történelmi
kontinuitás tárgyi emlékei
jelen vannak a szó valós
értelmében is, alapjait adják az új intézménynek.
Magyar szellemi örökségként, a városrész
szellemi
örökségeként
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tudhatjuk a Zsigmond Király által kezdeményezett, és a
kor szokásai szerint IX. Bonifác pápa által 1395. október 6-án kiadott alapító levelét Óbuda elsõ, az ország
második egyetemérõl. Ez az egyetem is osztozott a
XIV-XV. századi alapítású pécsi és pozsonyi magyar
egyetemek sorsában, amelyek alapítása, bár egyidejûséget mutatott Bécs, Prága, Krakkó egyetemeivel, de
az alapítók támogatásának elmaradásával mûködésük
folyamatosságát nem tudták biztosítani. S a megszakadt folyamatosság ugyan már más egyetemi funkcióval, más képzési irányokkal és az egyetem társadalmi
szerepének, hivatásának gyökeres átalakulásával napjainkra, a XXI. század elsõ évtizedében áll helyre, jelenti az újrakezdést, az új egyetem létrejöttét Óbudán.
A római kori, a középkori történeti hagyományok,
történeti alapok után a XX. században, az egyetem önálló jogelõd intézményei – az ezred fordulós integrációs
folyamatban egyesült fõiskolák – a mûszaki kultúrát
megjelenítve, a gyakorlati mérnökképzés szellemi mûhelyeiként adtak nevet és elismerést az óbudai képzõ
helynek, alapozták meg az egyetemi képzést.

Az egykoron önálló fõiskolák karokká váltak, magukkal hozták és bõvítették az értékhordozó névadók tiszteletét. Bánki Donát, Kandó Kálmán, Keleti Károly, Rejtõ Sándor, Neumann János a vaskapui vizierõmûvel, a
villanymozdonnyal, az elsõ statisztikai törvénnyel, a
Statisztikai Hivatallal, a mûegyetemi rektorsággal, a Magyar Anyagvizsgáló Egyesülettel és a XXI. századi létünket meghatározó számítógépekkel, a magyar mûszaki kultúra maradandó emlékeit alkották meg. Elméleti munkásságuk, találmányaik, szabadalmaik és a segítségükkel létrejött intézmények beépültek a XX. század
kultúrájába, és technikai környezetünk, mindennapi életünk láthatatlan formálói. Munkásságuk, alkotásaik szótlan építõelemek, amelyek beépültek az Óbudai Egyetem alapjaiba.”
Beszédének befejezõ szakaszában Manherz Károly
Eötvös Loránd rektori székfoglalójából idézett, aki az egyetem mindenkori lényegét és alapértékét a következõkben
határozta meg: „Röviden mondhatom: Tudományos az is-
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kola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok
tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem…
Azokból, amiket elõbb elmondottam, azt a következtetést kell levonnunk, hogy az egyetem tudományos színvonalát egyedül tanárainak egyénisége állapítja meg. Az
egyetemi kérdés ezért mindenek elõtt személyi kérdés…”
Dr. Rudas Imre rektor az üdvözölõ szavakat követõen az intézmény múltjába adott betekintést:
„130 éves intézményünk a XXI. század második évtizedére – hosszú utat megtéve az iparoktatás különbözõ szféráiban – az intézményi fejlõdés csúcsára érkezett, és 2010. január 1-jétõl mint Óbudai Egyetem
kezdte meg mûködését.
Hosszú utat jártunk be. Immár 131. évébe lépõ történelmünk 1879-ben a Középipartanoda, a késõbbi Magyar Királyi Állami Felsõipariskola, a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola jogelõdjének megnyitásával kezdõdött.
9 évvel késõbb, 1898-ban a Magyar Királyi Állami
Mechanikai és Órásipari Szakiskola, a Kandó Kálmán
Mûszaki Fõiskola jogelõdje, 1962-ben pedig a Felsõfokú Könnyûipari Technikum, a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola jogelõd intézménye nyitotta meg kapuit.
Az alapító intézmények többszöri átalakulása után,
41 évvel ezelõtt, 1969-ben az akkor Felsõfokú Technikumokból alakult meg a Kandó Kálmán Villamosipari és
a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola, majd néhány
évre rá, 1972-ben a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola.
2000. január 1-jén a három intézmény integrációjával
jött létre a Budapesti Mûszaki Fõiskola. Tíz évvel az integráció után az Országgyûlés 2009. november 23-án elfogadta a felsõoktatásról szóló 2005. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Magyar Köztársaság elnöke 2009. december 11-én kézjegyével ellátott.
A 2010. január 1-jével hatályos érintett szövegrész:
„Az Ftv. 1. számú mellékletében az „Állami egyetemek” alcím az „Óbudai Egyetem, Budapest”, ….szövegrésszel egészül ki.”
Rudas Imre professzor az egyetemavató ünnepség
színpadjáról is megköszönte mindazok munkáját, akik
részt vállaltak e munkában, kiemelte:
„Az egyetemi cím elérése egy tízéves, céltudatos,
részleteiben tervezett és megvalósított intézményfejlesztés eredménye.
Az integráció után meg kellett teremteni az egységes fõiskola mûködését, struktúráját, szabályozni a mûködési folyamatokat, folyamatossá tenni az új szervezeti struktúrában az oktatást és kutatást, biztosítani ezek
korábbi színvonalát és mindehhez a humánpolitikai feltételeket.
Köszönet illeti ezért a tevékenységért mindenekelõtt
Prof. Dr. Erdélyi József egyetemi tanárt, a Budapesti
Mûszaki Fõiskola alapító rektorát, az integrációs elõké-
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szítõ testület tagjait, az intézményfejlesztési terv és a
beruházási program elkészítõit, az új Fõiskolai Tanácsot, a karok akkori fõigazgatóit, vezetõit, tanácsait, a
fõiskola oktatóit, dolgozóit.
Az egyetemmé válás mérföldköveit a következõk jelentették:
• a kísérleti BSc képzés elindítása 2004-ben a
mérnök informatikus szakon,
• a fõiskola hagyományos képzési területein az
alapszakok akkreditációja és a képzés beindítása,
• új alapszakok akkreditálása és indítása,
• a mesterszakok akkreditációja és a képzések beindítása,
• az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola akkreditációja és mûködésének megkezdése,
• a mindezeket és a humánpolitikai célkitûzések
megvalósítását elõsegítõ stratégiai alap létrehozása és mûködtetése,
• az infrastruktúra átalakítása, az új épületek megépítése.
Sokan, sokat tettünk mindezek magvalósulásáért,
számos oktatónknak, dolgozónknak kell személyesen is
köszönetet mondanom, nélkülük ma nem létezne az
Óbudai Egyetem. Köszönöm mindenkinek, együtt dolgoztunk, a siker is mindannyiunké!”
Rudas Imre professzor beszédében kitért egy sokszor felvetõdõ kérdésre is:
„Az egyetemmé válás kapcsán óhatatlanul merülhet
fel mindenkiben a kérdés, szükség van-e újabb, alapvetõen mûszaki jellegû egyetemre Magyarországon, Budapesten?
Mi különbözteti meg az Óbudai Egyetemet a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemtõl?
Az elsõ kérdésre a választ a nemzetközi összehasonlításokban találhatjuk meg.
Nézzük meg a felsõfokú végzettségûek arányát a
matematika, a mûszaki és a természettudományok terén (százalék/ezer fõben kifejezve), a 2008-as adatok
alapján. Azt látjuk, hogy hazánk 6,4%-kal messze elmarad Franciaország (20,5%), az Egyesült Királyság
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(17,5%) mögött, de Lengyelország (13,9%) és Szlovákia (11,9%) is messze elõttünk van.
Ezek az adatok is megerõsítik, hogy a hazai felsõoktatás fejlesztése terén elengedhetetlen a mûszaki és
természettudományos képzés erõsítése, ehhez pedig
olyan, a hallgatói és a munkaerõpiac által keresett intézményekre van szükség, mint az Óbudai Egyetem.
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel történõ összehasonlításban egyértelmûen le
kell szögeznünk, mi nem a BME szûkített mása kívánunk lenni.
Akadémiai stratégiai célunk folytatni azt, amiben erõsek vagyunk, azaz a gyakorlatorientált BSc képzést, kiemelten az egyetem hagyományos szakjain. Ehhez értünk, ezt csináljuk jól, hosszútávon ezzel tudjuk a gazdaságot szolgálni.
Az egyetemmé válás azonban különösen fontos intézményünk életében. Ez teszi lehetõvé hazai és különösen nemzetközi versenyképességünk jelentõs megerõsítését, jó képességû hallgatóinknak a teljes akadémiai pálya bejárhatóságának biztosítását, ezzel az oktatói utánpótlás részleges biztosítását, PhD hallgatók bevonását az oktatásba, kutatásba.
Az ünnepi szónok felvázolta a jövõképet is, szavai
szerint:
„Azt várjuk, hogy az Óbudai Egyetem az általa mûvelt tudományterületeken az oktatásban, a kutatásban
és az innovációban nemzetközileg is elismert, versenyképes intézmény legyen.
Olyan egyetem, amely a hazai és nemzetközi összehasonlításban is megfelel az egyetemi normáknak, a jelentkezõk szemében továbbra is népszerû, a felvevõ piac által elismert intézmény, ahol a fõ hangsúly az erõs
elméleti alapokon nyugvó, de gyakorlatorientált, minõségi és magas színvonalú alapképzésen van, a humán
és tárgyi erõforrásokkal kellõen lefedett területeken
mester- és doktori képzést folytat, nemzetközileg jegyzett kutató-fejlesztõ és innovációs tevékenységet végez, a gazdasági élet szereplõivel erõs kapcsolatokat
ápol, és a XXI. század elvárásainak megfelelõ infrastruktúrával rendelkezik.”
Az ünnepség kitüntetések átadására is alkalmat
adott mindazon személyek részére, akik a jogelõd Budapesti Mûszaki Fõiskola fejlesztése, az Óbudai Egyetem létesítése érdekében kiemelkedõ tevékenységet
folytattak. Rudas Imre rektor Pro Academia Polytechnica kitüntetést adományozott Dr. Orosz Sándor, Donáth László és Dr. Magda Sándor országgyûlési képviselõ uraknak, Bús Balázs polgármester úrnak, Dr.
Nádai Lászlónak, az Oktatási és Kulturális minisztérium fõosztályvezetõjének.
Az egyetem rektora Fõiskoláért Emlékplakett
arany fokozatát adta át Dr. Szabó Gábor professzor
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úrnak, a Magyar Rektori Konferencia elnökének, Dr.
Czitán Gábornak, a TÜV Rheinland InterCert Kft. vezérigazgatójának, Farkas Imre országgyûlési képviselõ
úrnak, valamint Antal Jánosnak, az Általános Vállalkozási Fõiskola fõigazgatójának.

Fõiskoláért Emlékplakett ezüst fokozatát kapta Dr.
Csillag István, a Magyar Exporthitel Biztosító elnöke,
Jendrolovics Pál, a Budapest Investment elnök-vezérigazgatója és Miskolczi Norbert, a HÖOK elnöke. A Fõiskoláért Emlékplakett bronz fokozatát vehette át Dr. Koczor
Zoltán, az egyetem minõségirányítási igazgatója, Borbély
Endre, az egyetem TDT elnöke, valamint Estók Szabolcs
HÖK elnök. A Szenátus Arany Emlékgyûrût adományozott Dr. Szûcs Istvánnak, az intézmény Vállalkozásmenedzsment Intézet igazgatójának és Farkas Andrásnak,
az egyetem Közalkalmazott Tanácsa elnökének.
A Szenátus ünnepi ülésének második részében - az
Óbudai Egyetem énekkarának ünnepi mûsora után - a
megjelent hazai és határon túli felsõoktatási intézmények vezetõi köszöntötték az egyetemet. A hírmondó
terjedelmi korlátai miatt ezek közül csak néhány beszéd
töredékes ismertetésére nyílik lehetõség. Dr. Szabó
Gábor professzor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora kiemelte:
„Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Rektori Konferencia elnökeként a hazai felsõoktatási intézmények
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képviseletében elsõként üdvözölhetem Önöket, s Önökön keresztül az intézmény valamennyi polgárát e minõségi változás alkalmából. Köszöntöm Önöket az „Állami egyetemek” legújabb tagjaként. A január 1-jével
létrejött Óbudai Egyetem a térség meghatározó, napjaink egyik legdinamikusabban fejlõdõ felsõoktatási intézménye. Az egyetem három képzési területen kínál a
magyar mellett két idegen nyelven összesen 12 alap-,
és 6 mesterképzést, doktorandusz képzést az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolában.
Az Óbudai Egyetem már az Országgyûlés állami elismerése elõtt tevékenységével kivívta a nemzetközi elismerést, hiszen 2009. március 18-án Prágában ülésezõ
Európai Egyetemi Szövetség egyhangú döntéssel – Magyarországról akkor elsõ fõiskolaként – a Budapesti Mûszaki Fõiskolát teljes jogú egyéni tagjává választotta. Ezzel a döntéssel Magyarországról immár napjainkra 13
egyetem rendelkezik az egyéni tag státusszal.”
Végezetül Rudas Imre rektorhoz fordulva köszöntõjét a következõkkel zárta:
„Rektor Úr! Kedves Imre! Gratulálok. Ugyan 19 napja vagy az Óbudai Egyetem alapító rektora, de nagy dolog ez! Sok sikert kívánok Neked és valamennyi egyetemi polgárnak. Legyen az egyetemi polgároknak büszkeség, hogy január elseje óta a magyar felsõoktatás egyik
egyetemi rangú intézménye az Önöké.
Köszönöm a rektortársaimnak, akik itt vannak,
vagy nincsenek itt, hogy
együttmûködésükkel,
szolidaritásukkal kifejezték azt a szándékot, hogy
igenis az Óbudai Egyetem megfelel a minõségi
követelményeknek. Úgyhogy kívánom a kitüntetett uraknak és hölgyeknek, akiknek szintén jár a
fény, hogy továbbra is
szolgálják
ennek
az
egyetemnek az ügyét.
Rektor úrnak pedig azt kívánom, hogy a 10. születésnapon, majd amikor kezedbe veszed azt a méltó kiadványt, ami biztos, hogy készülni fog, az elsõ lapokon
is megemlékezzenek az Óbudai Egyetem alapító rektoráról, Rudas Imre professzor úrról, az én kedves rektortársamról. Kedves vendégeink, Isten éltesse az Óbudai
Egyetemet és kívánok Önöknek élethosszig tartó, derûs
optimizmust!”
Bús Balázs, Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer polgármestere beszédében kiemelte:
„A képzõintézet egyetemi szintû elismerése számunkra, óbudaiak számára jóval több, mint a mûszaki tudo-
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mányok oktatási színvonalának emelése, a megismerhetõ diszciplínák kiterjesztése. 2010-tõl joggal érezhetjük úgy, hogy városrészünk ismét valamit visszanyert
történelmi súlyának egykori jelentõségébõl. 1395-ben,
amikor IX. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem elsõ
alapítólevelét, olyan erõs, a kor minden fakultására kiterjedõ intézmény jött létre, mely még a bécsi egyetem
magisterét is magához vonzotta. Abban az idõben a tekintélytisztelet és az uralkodói érdek hívott életre és
szüntetett meg intézményeket; az a szempont, hogy
egy ilyen képzési központ milyen további lehetõségekhez juttatja az egyetem közvetlen környezetét, talán fel
sem merült. A XXI. század településeinek versenyében
azonban kulcsfontosságú.
Reményeink szerint az új egyetem új szellemi pezsgést és jó értelemben vett felbolydulást eredményez;
egyben közelebb hozza a III. kerületet ahhoz a céljához, hogy a fiatalok kedvelt központjává váljon, valódi
kampusszá nõje ki magát.”
Dr. Mang Béla, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnöke köszöntõjében az alábbi gondolatokra tért ki:
„Nagyon gyakran beszélünk különbözõ fórumokon a
minõségrõl, a felsõoktatás minõségérõl is, hogy tudunke érte tenni, az egy másik kérdés. A legegyszerûbb
mindig az, hogy húzunk egy mércét és megnézzük,
hogy ki ugorja át és ki marad alatta. Ezek fiskális, nagyon leegyszerûsített kérdések, hiszen ennél sokkal
színesebb a mi rendszerünk, az oktatásunk, oktatói tudásunk, az oktatói tudás átadása.
…Ebben az intézményben olyan konferenciák zajlottak, amelyek meghaladták minden más hasonló szakmában lévõ konferenciák színvonalát. A külföldi vendégek érdeklõdése, az elhangzott témák, a korszerûség,
mind-mind azt jelezte, hogy itt valami a minõséggel kapcsolatos fejlõdés készül. Nem húztak mércét, nem tettek ki sztenderdeket, nem tûzték ki, hogy 0,2-rõl 0,6-ra
növelünk valamit, hanem egyszerûen mentek azon az
úton, amit érzékük a minõségrõl alkotott. Eljutottak az
infrastruktúra programig, nézzék meg az épületeket,
ezek minõségi épületek, minõségi gondolatok rendez-
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ték be az épületet és minõségi használat övezi.
És hogy a minõség mellett milyen érzékenység
tapasztalható, hiszen látássérülteket oktatnak informatikára. Fölvállaltak
olyan küldetést, amelyet
szinte elsõként tettek
meg, ezzel is példát adva
másoknak.
Jött a minõség újabb
eleme, az életminõség, a
körülmények
javítása,
kollégium tervezése, mind-mind arra utal, hogy ez az intézmény még egyszer mondom, lépésrõl-lépésre tudatosan, de nem elõre elhatározott úton, nem formalitások
mentén építette azt a minõséget, amelyrõl annyit beszélünk a fórumokon.
Én a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnökeként a munkaerõ piaci kérdésekkel foglalkozom gyak-
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ran. Nagyon örülök, hogy a versenyszféra, partnerek, a
szponzorok itt vannak közöttünk, mert azt sejteti, hogy
a most alakuló egyetem egy új minõségi utat választ és
az iparral, a versenyszférával egy újfajta innovációs tevékenységbe kezd.”
A külföldi társ felsõoktatási intézmények képviseletében köszöntötte az egyetemavató ünnepség valamennyi résztvevõjét, s az egyetem valamennyi polgárát
Prof. Dr. Anton Cizmár, a Kassai Mûszaki Egyetem
rektora, Prof. Dr. Dusan Petras, a Pozsonyi Szlovák
Mûszaki Egyetem rektorhelyettese, Dr. Matijevics István, a Szabadkai Mûszaki Fõiskola fõigazgatója, Prof.
Dr. Liberios Vokorokos, a Kassai Mûszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja, valamint
Prof. Dr. Ungvári László, a németországi Wildaui Mûszaki Fõiskola elnöke. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.
A Szenátus ünnepi kibõvített ülésérõl készült videofelvétel megtekinthetõ az egyetem www.uni-obuda.hu
honlapján a videogalériában.
Dr. Gáti József
ˆ ˆ
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Trefort Ágoston nevét vette fel a Mérnökpedagógiai Központ
Az idei év januárja a Mérnökpedagógiai Központban egyértelmûen a változás jegyében zajlott: nemcsak a fõiskola alakult újjá Óbudai
Egyetem néven, de az újjáalakult Óbudai
Egyetem Mérnökpedagógiai Központja is
felvette Trefort Ágoston nevét. Az
Óbudai Egyetem szenátusa ugyanis január 18-i ülésén elfogadta a
Mérnökpedagógiai Központ Tanácsának és fõigazgatójának a
javaslatát, így január közepe óta
immár a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ oktatói
képzik a mesterszintû mérnöktanárképzésben résztvevõket, és
azokat az egyetemi hallgatókat, akik a
Központ által meghirdetett szabadon választható kurzusokon vesznek részt.
A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ a jogelõd Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ profiljának megfelelõen ugyanis egyrészt felel a kari mûszaki
képzésekhez illesztett mûszaki pedagógusképzésekért
(alapszintû mûszaki szakoktató, illetve mesterszintû
mérnöktanárképzés), másrészt a humán tárgyak iránt is
érdeklõdõ hallgatók igényét is megpróbálja kielégíteni
szabadon választható tárgyak felkínálásával.
Ahogy az Óbudai Egyetem jogelõd intézményei Bánki Donát, Kandó Kálmán, Neumann János, Rejtõ Sán-

dor vagy éppen Keleti Károly tudományos
és oktatói munkásságát példaként állították a jövõ generációja elé, úgy a Mérnökpedagógiai Központ Trefort Ágoston életét és munkásságát tartja követendõ példának. Trefort Ágoston (1817–1888)
Eötvös József mellett ugyanis a kiegyezést követõ idõszak másik
kiemelkedõ
oktatáspolitikusa
volt. Jogot végzett, ezt követõen
országgyûlési követ, majd az elsõ felelõs magyar kormány államtitkára, 1872-tõl haláláig pedig az ország oktatási minisztere
volt. Egyebek között az õ kezdeményezése nyomán alakult meg egyetemünk egyik elõdintézménye, a Budapesti Állami Középipartanoda, majd késõbb a Magyar Királyi
Állami Felsõipariskola is.
Trefort Ágoston az eötvösi oktatásfejlesztési elképzelések gyakorlati megvalósítója volt. Miniszterként a
közoktatás mellett sokat tett a tanárképzésért is. Az
1883. évi középiskolai törvényben rendelkezett többek
között a tanári képesítés feltételeirõl, szabályozta a pedagógiai gyakorlatokat, ösztönözte új metodikák alkalmazását a közoktatásban, így joggal tekintjük õt a korszerû tanárképzés egyik hazai megteremtõjének.
Pócza Kálmán
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Újjászületett a jármûelektronikai labor
A Bécsi út és Doberdó út sarka kerület- és iskola-szerte
közismert a 30 éve ott tornyosuló, jelkép erejû mozdony
látványától. Nos, a mozdonytól alig 20 méterre, a fõiskola C épületének földszintjén, behajtási lehetõséggel a
Bécsi útról egy kevésbé feltûnõ fõiskolai labor foglal helyet. Ez a gyakorlati oktatóhely egyidõs a C épülettel, ismertsége és elismertsége azonban országos az autók
elektronikájának tervezésével, diagnosztizálásával és
hibakeresésével foglalkozó cégek, vállalkozások, szakemberek körében. Mi az ismertség titka?
Még a hetvenes évek elején, a Kandó Fõiskola jogelõdjének akkori igazgatója kezdeményezte, – látva a
tengeren túli autóknál már akkor bekövetkezett változást – hogy az autók villamos rendszerének és az azt
alkotó részegységeknek felsõfokú oktatását be kell vezetni. Tanterv szükséges, jegyzetek, tankönyvek, gyakorlati útmutatók kellenek. Mindez (az ismert mûszaki
történelem szerint) úttörõként, mert ennek a szakterületnek felsõfokú oktatására sem hazánkban, sem külföldön még nem volt ismert példa (ellentétben például az
autók gépészetének, vagy a villamos vontatásnak jelentõs hagyományokkal, elismert szaktekintélyekkel büszkélkedõ egyetemi oktatásával). Itt volt az idõ, hogy az
autók villamos berendezéseit is villamosmérnök szemléletû, felsõfokú igényû oktatással lehessen megismerni, elsajátítani.
A feladat megoldására, az oktatás beindítására Bakos István fõiskolai tanár kapott megbízást. Néhány fiatal villamosmérnök oktatóból csapatot szervezett. A cél:
az akkori Erõsáramú Karon, a Villamos gépek és készülékek szakon Jármûvillamossági ágazat létrehozása és
évenként egy tanulókör kiképzése, kibocsátása volt.
Tanterv-, jegyzet-, majd tankönyvírás, laborgyakorlatok
kidolgozása kezdõdött. Éppen jókor, mert ezidõtájt robbant be hazánkba a Zsiguli korszak, és kezdett igazi
óriás-üzemmé válni az IKARUS. A közúti jármûvekben
megjelent az elektronikus gyújtás, keverékképzés, befecskendezés: a viharos sebességgel fejlõdõ és elterjedõ elektronikus motorirányítás. Ennek – még a napjainkban is tartó – folyamatos megismerésére, feldolgozására készen állt a villamos szakemberekbõl álló maroknyi oktató csapat.
A Kandó hagyományoknak és elveknek megfelelõen a cél gyakorlati szakemberek képzése volt, ehhez sajátos laboratóriumra volt szükség. Éppen ekkor kezdõdött a Bécsi útra elképzelt oktatási épület
tervezése. Ebben természetszerûen helyet kellett
kapni az új ágazat laborjának is. A néhány évig tartó
ide-oda vándorlást, bõvülést követõen a labor elfoglalta helyét az idõközben elkészült ház földszintjén. A
helységekben az akkori igényeknek és lehetõségek-

nek megfelelõen magyar gyártmányú szerviz-berendezések kaptak helyet, az ágazati hallgatók érdeklõdve dolgoztak itt.
A rendszerváltást követõen tömegesen jelentek
meg a kornak megfelelõ közúti jármûvek. Ennek következtében hatalmas igény volt a korábban végzett hallgatók, illetve a szakma egyéb mûvelõinek továbbképzésére. Ezért a fõiskolai oktatáson kívül rendszeressé
váltak a hétvégi szakmai tanfolyamok. Mind a magános, mind a vállalati szakemberek egyre nagyobb
számban ismerték meg a Bécsi út laborját, ahová elhozták frissen vásárolt mûszereiket, melyek használatát itt tanulták meg. Innen származik az autóelektronikában érintett szakemberek és az oktatók átlagon felüli, szoros szakmai kapcsolata. Ennek köszönhetõ a
szinte naprakész rendszer- és alkatrészismeret, ezáltal
a tárgy fõiskolai oktatásának országosan egyedülálló
frissessége, igényes ismerete.
Az idõközben beindult hazai motorgyártás, majd
elektronikus részegységek önálló fejlesztése és gyártása egyre nagyobb számú hallgató kiképzésének
igényét teremtette meg. Igen sok – bár a fõiskola szerint nem elegendõ számú – frissen végzett mérnök
kap munkát az AUDI és a BOSCH fejlesztõ intézeteiben vagy például különlegességként: az AVL cégnél
az osztrák Graz városában. Az említett és egyéb vállalatok elismerését és igényét az is jelzi, hogy a labor
és az oktatás fejlesztésére szép összeget kapunk
szakképzési hozzájárulás formájában. Erre igencsak
szükség volt, hiszen a harminc éves labor minden jószándék ellenére az utóbbi években lehangoló képet
mutatott, az oktatásra jutó közismerten kevés pénz
csak a fenntartásra volt elegendõ. Az év elején úgy
ítéltük, hogy rendelkezésre áll a felújítás anyagi fedezete, kialakult a korszerûsítés elve és terve. A nyári

8. oldal

Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa

szünet elején megkezdõdött és szeptember közepére
sikerrel befejezõdött a nagy átalakítás. Elegáns és
biztonságos, távvezérelt bejárati kapuk, korszerû
emelõ, új bútorok, jobb világítás és fûtés, több számítógép és diagnosztikai mérõprogram, mennyezetre
rögzített projektor teszi hatékonnyá, kényelmessé az
oktatás minden fázisát.
A felújított labort hivatalosan 2009. november 5-én
a fõiskola illetékes vezetõinek, a felújításban szerepet
vállaló cégek képviselõinek és a munkában részvevõ
külsõ és belsõ munkatársak jelenlétében szolid ünnep-
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ség keretében mutatták be és „avatták” fel. Az automatika egy sajátos tématerületének, az autóelektronikának mind a fõiskolai, mind a szakmai képzésre, kutatásra és fejlesztésre alkalmas laborja újult meg
2009-ben. A labort használó oktatók és hallgatók nevében köszönet mindenkinek, aki az átalakításban
közremûködött.
Ebben laboratóriumban zajlanak a Jármûelektronika
I-II. és a Jármûvillamossági címû tárgyak modulos mérései mind a nappali, mind a levelezõ, mind pedig a távoktatásos képzésben. A Jármûdiagnosztika és az Alternatív hajtású jármûvek címû tárgyak (mindkettõ szabadon választható) gyakorlati foglalkozásaihoz szintén
felhasználjuk a laboratórium adta lehetõségeket.
A laboratóriumban folynak – a már hagyományosnak
tekinthetõ – belsõégésû motoros jármûveken túl a hibrid
jármûvek irányító egységeinek, valamint a korszerû jármûvilágítási és további jármûelektronikai rendszereknek
vizsgálatai és az ezekkel kapcsolatos kutatások.
A laboratórium lehetõséget nyújt gépjármûvek beállására is, így valóságos körülmények között vizsgálhatók a jármûvekben alkalmazott korszerû irányítási rendszerek.
Hevesi György

Nemzetközi és tudományos élet hírei
A KFKI, a hazai számítástechnika
egyik bölcsõje
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Informatika-történeti Fóruma (ITF) 2009. december 2-án
a BMF-en tartotta nagysikerû rendezvényét, melyen az
egykori Központi Fizikai Kutatóintézet Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézetének (KFKI-MSzKI) volt munkatársai és nagyszámú érdeklõdõ vett részt.
A szervezõ Informatika Történeti Fórum, melynek
munkájában a BMF is részt vett, a hazai informatikatörténet feldolgozását úgy is elõ kívánja segíteni,
hogy „Nagy számítástechnikai mûhelyek” címen
megemlékezõ elõadássorozatot indított el. A sorozat
elsõ rendezvényéhez az egykor legnagyobb kutatóintézet, a KFKI számítástechnikai fejlesztéseiben is úttörõ szerepet játszó Mérés és Számítástechnikai Kutatóintézet egykori vezetõit és munkatársait kérte
személyes nézõpontú megemlékezõ elõadások megtartására.
A több mint 250 részvevõt Dömölki Bálint, az ITF
elnöke, Sima Dezsõ, a rendezvénynek helyt adó Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai
Karának karalapító volt fõigazgatója, valamint Kroó

Norbert, az MTA Szilárdtesfizikai Kutatóintézet volt
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
üdvözölte.
Az estébe nyúló izgalmas elõadások sorát Sándory Mihály, a KFKI MSzKI volt igazgatója „Kutatás
vagy gyártás” címû, személyes véleményekkel színessé tett visszaemlékezésével kezdte, majd Szlankó János, a KFKI MSzKI volt igazgatója és a KFKI Zrt. jelenlegi elnöke „Gyártás vagy rendszerintegráció” címen vázolta a nagy múltú intézmény fejlõdése során
bejárt útválasztókat. A gazdag múlt fejlõdési ívét Lu-
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Egyiptomi diákok az Óbudai Egyetem
villamosmérnöki képzésében

kács József volt igazgatóhelyettes a „Lyukszalagtól
az informatikáig” címmel számos történelmi képpel és
adattal szemléltette, majd Telbisz Ferenc, az MSzKI
volt fõosztályvezetõje a hálózatfejlesztés terén végzett
úttörõ munkát a „Számítógépes kommunikáció és hálózatfejlesztés a KFKI-ban – nagygépek és kisgépek”
címen ismertette. A rendezvényen nemcsak a fejlesztõk, hanem a számítástechnikát használó kutatók is
szót kaptak. A KFKI fejlesztésû technikákkal kapcsolatos eredményeket és tanulságokat az alkalmazók
szemszögébõl Gadó János, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet igazgatója „Atomenergetikai alkalmazások”
címen, és Nagy Dénes Lajos, a KFKI RMKI fõosztályvezetõje „A számítástechnika elsõ évtizedei a KFKIban egy alkalmazott magfizikus szemével” láttatta. A
gazdag programot az egykori KFKI MSzKI munkatársainak körébõl többen személyes élményeikkel egészítették ki. Vaspöri Teréz „A vakok számítástechnikai
eszközeinek KFKI-s fejlesztéseirõl”, Bogdány János
„A TPA-70 fejlesztésérõl”, Sarkadi-Nagy István „A
KFKI-ban folytatott szoftver fejlesztésekrõl”, valamint
Forró Péter ”A gyártással kapcsolatos emlékeirõl” beszélt. A találkozó végén az egymást rég nem látott kollégák örömmel üdvözölték egymást és órákon át idézték fel közös emlékeiket.
Az elõadások anyagának egy része, a szegedi számítástechnikai gyûjtemény és a KFKI képgyûjteménye,
valamint a rendezvényen készült fotók megtekinthetõk
a KFKI honlapján (http://www.kfki.hu/events/kfkinap_2009/). A rögzített videóanyag szerkesztés után
márciustól ugyanitt lesz látható.
Az Informatika-történeti Fórum következõ két rendezvénye a hazai számítástechnikai felsõoktatás elsõ
évtizedeit, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének
(MTA SZTAKI) történetét tervezi áttekinteni. A pontos
idõpont és helyszín az ITF http://www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet honlapján lesz olvasható. Minden érdeklõdõt szíves látnak a szervezõk.
Dr. Kutor László

Több éves elõkészítõ munka eredményeként 2010. január 13-án az Egyiptomi Ramadans 10th Cityben sor
került egy oktatási együttmûködés aláírására a Higher
Technological Institute 10th of Ramadan, az El Asher
University 10th of Ramadan és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara között.
Az együttmûködés lehetõvé teszi az egyiptomi hallgatók számára, hogy részt vegyenek a kar angol nyelvû
részképzésében és ezt követõen villamosmérnöki diplomát szerezzenek az Óbudai Egyetemen. Ezen új együttmûködési forma mellett tovább folytatódnak a már 10 éve
mûködõ programok, melyek az egyiptomi hallgatók magyarországi szakmai gyakorlatára és az oktatói, hallgatói
szakmai csereprogramokra vonatkoznak.
Az együttmûködési megállapodást az egyiptomi magyar nagykövet, Dr. Kveck Péter, valamint az egyiptomi
oktatási miniszterhelyettes és számos sajtó és oktatási
szaktekintély jelenlétében Prof. Mostafa M. Sabet rektor és Dr. Turmezei Péter dékán látta el kézjegyével.
A delegáció további résztvevõi voltak Dr. Bognár
Sándor volt fõigazgató, akinek támogatásával jött létre
a kapcsolat, Dr. Lukács György és Dr. Temesvári Zsolt,
akik az együttmûködést kezdetektõl fogva irányították,
szervezték, alakították, valamint Dr. Hassan Elsayed,
aki kiemelkedõ szerepet játszott és játszik a magyaregyiptomi kapcsolatok létrejöttében, fenntartásában, fejlesztésében.
A létrejött új együttmûködési forma lehetõvé teszi az
egyiptomi hallgatók tanulmányainak megkezdését akár
már a 2010-es évben. Ígéretek és remények szerint jelentõs számú jelentkezõ várható Egyiptomból és egyéb
arab országokból, mely jelentõs bevételt jelenthet a jövõben intézményünknek. Ezen megállapodás irányt
mutathat további együttmûködések kialakítására más
szakterületeken és más országok irányában.
Dr. Temesvári Zsolt
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Hírek röviden
Az Óbudai Egyetem hallgatójának sikere a
mûkorcsolya EB-n
Sebestyén Júlia, az Óbudai Egyetem vállalkozásfejlesztési mesterszak hallgatója hatodik lett az észtországi Tallinnban rendezett mûkorcsolya Európa-bajnokságon a
nõk mezõnyében. A szabadprogram során 99,33 pontot
kapott, így az 57,44 pontot érõ rövidprogrammal együtt
156,77 ponttal fejezte be a viadalt.
A 2004-es EB-gyõztes Sebestyén Júlia a sportsikerek mellett a tanulmányi területen is jelentõs eredményeket ért el. 2008-ban fejezte be tanulmányait az Óbudai Egyetem jogelõdjében, a Budapesti Mûszaki Fõiskola mûszaki menedzser szakán, s felvételizett a mesterképzésre. 2009 szeptemberétõl aktív hallgatója az
egyetem vállalkozásfejlesztési mesterszakának. Eredményeiért 2004-ben az intézmény rektora, Dr. Rudas
Imre Rektori Dicséretben részesítette.

ga egymillió forint értékû termékcsomagban 14 kamerát
adott át ünnepélyes keretek között január 28-án a Bánki
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar biztonságtechnikai rendszerének kiépítéséhez.
Dr. Horváth Sándor, a kar dékánja kiemelte, a most
átadott biztonsági kamerák hasznos segítséget nyújtanak
majd az oktatásban, hiszen az egyetem hallgatóinak lehetõsége lesz tanulmányozni a zárt láncú videó rendszert és megismerkedhetnek e legkorszerûbb eszközök
tervezésével, telepítésével, valamint üzemeltetésével.
Dr. Varsányi Pál, a Bosch Kft. Biztonságtechnika
Üzletágának regionális értékesítési igazgatója elmondta, a cég úgy döntött idén, hogy a karácsonyi ajándékozásra szánt összeget a szakmai utánpótlás támogatására fordítja. Az együttmûködés az egyetemmel nem új
keletû, hiszen a Bosch korábban megbízást adott az
egyetem Neumann János Informatikai Karának egy intelligens kisautó kifejlesztésére.
Dr. Varsányi Pál kiemelte, hogy azért választották az
Óbudai Egyetemet, mert több mint 15 éve folytat biztonságtechnikai mérnökképzést jól felszerelt laboratóriumaiban. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Bosch nyitott a
további együttmûködési lehetõségekre, a hatékony
együttmûködés érdekében folyamatos kapcsolatot kíván ápolni az egyetemmel.


Villamosmérnök hiány Magyarországon


Bosch támogatás az Óbudai Egyetemnek
A Robert Bosch Kft. nagy értékû adománnyal támogatta a Budapesti Mûszaki Fõiskola jogutódjaként 2010.
január elsején létrejött Óbudai Egyetemen folyó biztonságtechnikai képzést. A cég Biztonságtechnika üzletá-

2009. december 8-án az Energetikai Szakkollégium és
a Budapesti Mûszaki Fõiskola közösen „Villamosmérnök hiány Magyarországon” címmel hallgatói fórumot
szervezett. A rendezvényen hazai nagyvállalatok mutatták be tevékenységüket és mondták el milyen jellegû feladatokra várnak szakember utánpótlást.
A Dalkia Energia Zrt-t a HR és Kommunikációs igazgatója, Semjén Andrea mutatta be, míg Pintér Zsolt
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pesítést. A Budapesti Mûszaki Fõiskola és jogelõdjei
történelmük során különös gondossággal ápolták hagyományaikat, kutatták neves tanáraik, ismertté vált tanulóik történetét, s tárták az ifjúság, a széles közvélemény elé.
Dr. Horváth Sándor elõadására egy a Magyar Kultúra Alapítvány várbéli székházában tartott november 23ai rendezvényen került sor, ahol bemutatta a BMF helyreállított A-Fordját és a Forddal kapcsolatos egyéb
anyagainkat is.
A kiadott ismertetõ anyagban nemcsak az amerikai
kapcsolatok kerültek méltatásra, hanem az intézmény
és a kar képzési kínálata is.
regionális vezetõ a GE Hungary Kft. energetikai üzletágának tevékenységérõl szólt. A MAVIR Zrt-nél lehetséges szakmai karrierrõl tartott elõadást Kiss Ágnes HR
munkatárs és Kovács Péter osztályvezetõ.
Kádár Péter, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Villamosenergetikai Intézetének tanára az egyetemi-fõiskolai évek után is információkat, kapcsolatokat és közösséget nyújtó szakmai szervezetek szerepét mutatta
be a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, az amerikai Institute of Electrical and Electronics Engineers és a német Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik példáján keresztül.
Maros Dóra, a Kandó Kar kutatási dékánhelyettese
a diákévek közbeni szakmai elmélyülésre bíztatta a
megjelenteket. A rendezvényen mintegy 80 hallgató
vett részt, akik számára nyilvánvalóvá vált, hogy az
energetikai szakma napjainkban felértékelõdik, ennek a
területnek a megismerése egy jó befektetés lehet.
Kádár Péter


Elõadás az Amerikai Magyar Klubban
Az Amerikai Magyar Klub meghívására Dr. Horváth
Sándor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar dékánja nagysikerû elõadást tartott Galamb József és Balog Károly Ford mûvekbeli munkásságáról.
Galamb és Balog tanulmányait a fõiskola jogelõd intézményében, a Magyar Királyi Állami Felsõipariskolában folytatták az 1800-as évek végén, s szereztek ké-



Dr. Utassy Sándor az IFIA fõdíjának nyertese
A Budapesti Vásárközpontban szeptember 9-13. között
megrendezett GÉNIUSZ – EURÓPA Nemzetközi Találmányi Vásár és a Diplomázók Nemzetközi Fóruma hatalmas
siker volt, mivel a Nemzetközi Találmányi Vásáron 320 alkotás szerepelt, 135 magyar és 185 külföldi találmány.
A rendezvény kapcsolódott az Európa Parlament
kezdeményezésére létrejött „Kreativitás és Innováció
európai Éve 2009” eseménysorozathoz. Az esemény
nemzetközi szervezõje a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége (IFIA), hazai rendezõje a 20 éve
alapított Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) volt.
Csak benevezett és a rendezõség által elfogadott olyan
találmánnyal lehetett részt venni, amelyet öt évnél nem régebben hoztak létre, illetve öt évvel korábban még nem
hasznosítottak, a jogvédelem formájától és érvényességi
területétõl függetlenül. Ebben a tekintetben találmánynak
minõsül minden mûszaki alkotás, beleértve a szabadalommal, használati mintaoltalommal védhetõ alkotást, az új
növény és állatfajtát és az olyan számítógépprogramot is,
amelynek szorosan véve van mûszaki alkalmazása.
Dr. Utassy Sándor, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar Mûszertechnikai és Automatizálási Intézetének fõiskolai docense az „Élelmiszerárusító intelligens automata” szabadalmi témával három társával együtt – Kocsis András,
Müller György, Debreceni György – elnyerte az IFIA fõdíját,
az „IFIA CUP For The Best Scientific Invention of GeniusEurope International Invention Fair, Budapest 2009” díjat.
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