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19.00 Mérnökbál, Aula

február 28. hétfõ
12.45 József nádor szobor koszorúzás,

Díszterem elõtt

18.00 MIT teaház, R-Klub

március 1. kedd
10.00 BME OMIKK tudománytörténeti 

CD sajtótájékoztató, K.I.66.

12.00 Kiállítás 
A fizika oktatói a Mûegyetemen
Könyvtár aula

13.00 Heller Farkas emléktábla 
koszorúzás, Budapest, XI. 
Petzval József u. 33.

19.00 Pintér Béla Társulata, Szkéné 
Queneau: Stílusgyakorlatok
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március 2. szerda

9.00-17.00 Ipari Nyílt Nap
BME, mint tudásközpont
K. épület 

18.00 Mûegyetemi Kamarazenekar
koncertje, Díszterem
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március 3. csütörtök
20.00 Pintér Béla Társulata: 

A sütemények királynõje
Szkéné

március 4. péntek
15.00 Lengyel plakátok, kiállítás 

R. épület

március 5. szombat
10.00 Ünnepi ET ülés, Aula

10.00-17.00 Szkeptikus konferencia,
F. épület 29.
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2005. február 26. szombat 19.00 óra
Helyszín: K épület Aula, Díszterem, Szkéné

2005. február 26-án, szombaton a világ-
örökség részévé nyilvánított BME Közpon-
ti Épületében immár kilencedik alkalommal
kerül megrendezésre a BME, a Magyar
Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Me-
gyei Mérnöki Kamara, valamint a Mûegye-
temi Ifjúsági Szolgáltató Kht. közös szer-
vezésében a mérnökök legünnepélyesebb
találkozója, a Mérnökbál.
A Mérnökbál lehetõséget teremt arra, hogy
a különbözõ szakterületeken dolgozó mér-
nökök, az egyetem vezetõi, oktatói, vala-
mint az államigazgatás, illetve a szakmai
szervezetek tisztségviselõi egy kellemes
estét töltsenek el együtt, illetve új baráti,
szakmai kapcsolatokat kössenek.

Mûegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Kht.
Tel: 463-3967, fax: 463-3844
E-mail: mernokbal@sc.bme.hu
Honlap: www.mernokbal.bme.hu

A Mérnökbál házigazdái:
KKoovvááttss  GGáábboorr  

a Magyar Mérnöki Kamara elnöke
MMoollnnáárr  KKáárroollyy
a BME rektora

A Mérnökbál fõvédnökei:

BBaarráátthh  EEtteellee
tárca nélküli miniszter

CCssiizzmmáárr  GGáábboorr
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

KKiissss  PPéétteerr
kancellária miniszter

KKóókkaa  JJáánnooss
gazdasági és közlekedési miniszter

KKoollbbeerr  IIssttvváánn
tárca nélküli miniszter

KKoovvááccss  ÁÁrrppáádd
az Állami Számvevõszék elnöke

KKoovvááccss  KKáállmmáánn
informatikai és hírközlési miniszter

MMaaggyyaarr  BBáálliinntt
oktatási miniszter
PPeerrssáánnyyii  MMiikkllóóss

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Mérnökbál február 26.



2

2005. február 28. hétfõ 18.00 óra
MIT (Mûegyetemi Irodalmi Társaság)

Teaház az R klubban

VVeennddééggeekk::
Varró Dániel - költõ
Tóth Krisztina - költõ 

Gellei Richárd és Barkóczi Ákos kezdemé-
nyezésére alakult 2004-ben a Mûegyetemi
Irodalmi Társaság, akik havi találkozásaik-
kor neves kortárs irodalmi személyisége-
ket látnak vendégül. Az eddigi vendégek
(Kukorelly Endre, Schäffer Erzsébet) e
személyes találkozás során mûvészetük
mélyebb rétegeit tárták fel a klubprogram
keretein belül.

2005. március 1. kedd 19.00 óra
Helyszín: R klub

Queneau: Stílusgyakorlatok
A Mini Színkör elõadása

2004-ben alakult a Mini Színkör Eszter-
gomban. "Sokfélék vagyunk. Nehezen is
értjük egymást. Pedig ugyanazt mondjuk.
Hogy mi is az, amit mindenki mond? Hát
hogy ez egy nagyon jó elõadás... !

RReennddeezzttee::  
Krajcsír Piroska
EEllõõaaddjjáákk::
Dzsojtán Dávid, 
Patati Borbála, 
Erdõs Ferenc

február 28 - március 1.



3

2005. március 1. kedd 10.00 óra
Helye: BME Oktatói Klub 
(Mûegyetem rkp. 3. K. I. 66.)

Tudománytörténeti 
CD tájékoztató

A BME OMIKK Tudománytörténeti Mûhely
mûködésének elsõ öt évében multimédia
CD-ROM kiadványokat adott ki a magyar
tudomány és technika kiváló alkotói közül:
Gábor Dénes, Millner Tivadar, Csonka Já-
nos, Bay Zoltán, Imre Lajos és Wigner Je-
nõ életmûvérõl. A sajtótájékoztatón  bemu-
tatásra kerül a "Magyar tudomány és tech-
nika nagyjai" c. sorozat legújabb tagja, a
Bláthy Ottó Titusz-Déri Miksa-Zipernowsky
Károly CD-ROM.
Az Országos Mûszaki Múzeum és a Ma-
gyar Elektrotechnikai Múzeum  kamara-
kiállítással emlékezik meg a transzformá-
tor feltalálásának 120. évfordulójáról.

2005. március 1. kedd 12.00 óra
Helyszín: BME OMIKK aulája

Fizikaoktatás a Mûegyetemen -
a kezdetektõl napjainkig

A Fizika Nemzetközi Éve és a Mûegyetemi
Napok rendezvénysorozat keretében a
BME OMIKK fizikatörténeti kiállítást rendez. 

A kiállítás célja betekintést nyújtani a több
mint 150 éves múltra visszatekintõ mû-
egyetemi fizikaoktatás történetébe, vala-
mint bemutatni négy nagy fizikus tanár
életútját, munkásságát: 

• Szily Kálmán (1838-1924), 
• Zemplén Gyõzõ (1879-1916), 
• Gombás Pál (1909-1971), 
• Simonyi Károly (1916-2001)

A kiállítás 2005. április 29-ig tekinthetõ meg.

BME OMIKK programjai március 1.
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2005. március 1. kedd 13.00 óra
Heller Farkas emléktábla koszorúzás
Helyszín: Budapest, XI. Petzval József u. 33. 

"A vállalat lelke a vállalkozó. Az õ ráter-
mettségén és kitartásán, ötletein és ügyes-
ségén múlik nagy részben a vállalat sikere,
melyet azonban természetesen elõre nem
látható körülmények is befolyásolnak. A
vállalkozó szerepe valóban sok tekintet-
ben hasonlít a hadvezér szerepéhez, mert
határozottság, a jövõ esélyeinek gondos
mérlegelése és helyes megítélése, gyors
elhatározás, találékonyság és ügyes alkal-
mazkodó képesség elengedhetetlen köve-
telményei a jó vállalkozónak.
(Heller Farkas: Közgazdaságtan I. kötet,
Egyetemi Nyomda, Budapest, 1945.)

2005. március 2. szerda 18.00 óra
A Mûegyetemi Szimfonikus Zenekar 
kamara-hangversenye
Vivaldi és Bach mûvek
Helyszín: Díszterem

A Mûegyetemi Zenekar 1896 õszén szüle-
tett, s az elsõ nyilvános hangversenyét
1897. április 3-án tartotta. Már korábban is
mûködtek alkalmi együttesek az egyete-
men, de az állandó zenekar, hivatalosan
bejegyzett egyesületként a millenium évé-
ben alakult meg, és azóta is folyamatosan
mûködik.

március 1 - 2. Díszterem
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2005. március 3. csütörtök 19.00 óra
Helyszín: Szkéné

Pintér Béla és Társulata
A sütemények királynõje

Szereplõk:
Erika - Enyedi Éva
Pista - Pintér Béla
Lajos Bácsi - Deák Tamás
Olga - Szalontay Tünde
Anikó - Csatári Éva
Tibi - Thuróczy Szabolcs
Zolika - Tóth József
Papa - Quitt László
Miska Bácsi - Bencze Sándor

Zene: Darvas Benedek

Jelmez: Benedek Mari
Díszlet: Horgas Péter
Rendezõasszisztens: Kovács Krisztina
Írta és rendezte: Pintér Béla

Csak felnõtteknek!

Gyermekkor - Halljuk - és máris feldereng
lelki szemeink elõtt egy békés, szeretettel
teli mesevilág, bárányfelhõkkel keretezett
idilli képe. Ezúttal hõsünk, Kosár Erika ka-
lauzolja el Önöket saját kis világába. Bepil-
lanthatunk hétköznapjaiba, megismerhet-
jük családját, kis barátait. Kérem, engedje-
nek a parányi kéz szorító ösztönzésének,
és éljék át újra a gyermeklét örömeit, és bi-
zony apró bánatait is. Azért ne féljenek, jó
vége lesz. Mi akkor lennénk a legboldo-
gabbak, ha Önök a nézõtéren felkiáltaná-
nak - természetesen szigorúan csak ma-
gukban - "Gyermek vagyok! Gyermek let-
tem újra!"
Mert mindannyiunk lelke mélyén ott szuny-
nyad a tágra nyílt szemû gyermek.

Szkéné március 3.



6

2005. március 5. szombat 10.00-17.30 óra
Helyszín: BME Fizikai Intézet F29-es terem

Nincs szükség felszólításra: a Világ
Szkeptikusai már egyesültek. Legalább is
a szkeptikus szervezeteknek létezik nem-
zetközi hálózata. A szkeptikusok folyóra-
tokat adnak ki, könyveket jelentetnek meg,
rendszeresen konfernciákat tartanak. Ám
mindez alig valami, ha arra a kárra gondo-
lunk, amit az áltudományok okoznak nap
mint nap. Az esetünkben körültekintõ ké-
telkedést kifejezõ szkeptikus szó mögött
egy mozgalom húzódik meg, amely meg-
próbálja legalább a figyelmet a média se-
gítségével globális katasztrófává növekvõ
áltudományos kártevésre irányítani. A je-
len tudományos és technikai eredményei-
re mint csodákra tekintünk, mert megérté-
sükre már nem jut idõ. Miért ne vennénk be
ezek után az áltudományos halandzsát?
Nincsen semmi, ami az embernél csodála-
tosabb - legfeljebb a  hiszékenysége!

1995-ben a székesfehérvári csillagászok
egy ufófesztivál hatására megelégelték a
tehetetlenséget. A Szkeptikus Találkozó
ötletét az egyik helyi kulturális központ, a
Szabadmûvelõdés Háza karolta fel. Azóta
is minden évben megrendezik Székesfe-
hérváron a Szkeptikus Találkozót. A -
gyakran a média által népszerüsített - áltu-
dósok évrõl-évre bõségesen szolgáltatnak
megbeszélnivalót. 
A székesfehérvári Szkeptikus Találkozóra
a hallgatók közül sajnos csak kevesen jut-
nak el. Ezért rendeztünk tavaly és rende-
zünk idén a BME Fizikai Intézetében egy
hasonló, a hallgatókhoz szóló, az áltudo-
mány-tudomány bensõségesen barátság-
talan kapcsolatát bemutató konferenciát. A
rendezvény céljaival egyetértve, ehhez a
kezdeményezéshez segítséget nyújt az
ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat), a
Szabadalmi Hivatal, a Természet Világa,
az Élet és Tudomány szerkesztõsége, és a

MAFIHE (Magyar Fizikus Hallgatók Egye-
sülete) is. 
A Budapesti Szkeptikus Konferencia a
hallgatókat tekinti célközönségnek. Elsõ-
sorban arra a kérdésre keresi a választ,
hogy hogyan lehet megkülönböztetni az ál-
tudományt a tudománytól. Megkísérli  fel-
mérni, mennyi rosszat köszönhetünk az ál-
tudományoknak. Nem feledkezik meg az
áltudományok szükségszerû fellépése
okainak elemzésérõl sem.
Rendezvényünk egyaránt kíván szólni a
leendõ bölcsészekhez, jogászokhoz, köz-
gazdászokhoz, és mérnökökhöz, tehát
minden érdeklõdõt szívesen látunk. 

A rendezvény szervezõi:
Füstöss László, Härtlein Károly, 

Orosz László
BME Fizikai Intézet

március 5. Budapesti Szkeptikus Konferencia
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10 00 MMeeggnnyyiittóó
Kertész János egyetemi tanár, 
Fizikai Intézet igazgatója

10.15–11.00 MMiinnddeennnnaappii  ccssaattááiimm
Härtlein Károly tanszéki mérnök, 
Fizikai Intézet

11.00–11.45 SSppeecciiáálliiss  rreellaattiivviittáásseellmméélleett  ééss  ......
Hraskó Péter egyetemi tanár

12.00–12.45 ÁÁllttuuddoommáánnyyooss  ffiizziikkaa  vvaaggyy
aammiitt  aakkaarrttookk......
Orosz László egyetemi docens 

12 45 – 13 30 AA  ssaarrllaattáánn  iiss  eemmbbeerr
Füstöss László egyetemi docens 

Ebédszünet

14.30–15.15 IIggaazzssáágg  aa  ttáárrggyyaallóótteerreemmbbeenn
Makai Mihály egyetemi tanár 

15.15–16.00 MMiitt  ttaalláálltt  ffeell  TTeessllaa  ééss  mmiitt  nneemm??  
Jeszenszky Sándor igazgató, Magyar
Elektrotechnikai Múzeum

16.15–16.45 PPaarraajjeelleennsséégg  vvaaggyy
bbûûvvéésszzttrrüükkkk  Jupiter (Molnár Gergely)
bûvész, Bûvészek Világszövetsége elnök-
ségi tagja

16.45–17.30 HHaammiiss  pprróóffééttáákk
Filmbemutató
Vágó István beszélget a film alkotóival

AA  hhoonnllaapp  cciimmee::
http://jedleik.phy.bme.hu/szkeptikus
FFõõvveeddnnöökk::  
Vizi E. Szilveszter MTA elnök
http://www.mta.hu/
A rendezvény része a Fizika Éve 2005
rendezvénysorozatnak

MMaaggyyaarroorrsszzaaggii  hhoonnllaapp
http://wyp.csillagaszat.hu/

nneemmzzeettkköözzii  hhoonnllaapp
http://www.wyp2005.org/overview.html

TTáámmooggaattóókk::
EEööttvvööss  LLoorráánndd  FFiizziikkaaii  TTáárrssuullaatt
http://www.elft.hu
TTeerrmméésszzeettvviilláággaa
http://www.chemonet.hu/TermVil/
ÉÉlleett  eess  ttuuddoommáánnyy
http://www.eletestudomany.hu/

Budapesti Szkeptikus Konferencia március 5.
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március 5. Ünnepi ET ülés
ET Ünnepi ülése
2005. március 5. szombat 10.00 óra
Helyszín: K. épület Aula

Az Egyetemi Tanács minden évben egy al-
kalommal nyilvános ünnepi ülés keretében
tiszteletbeli doktorokat/mestereket, Phd
doktorokat, illetve mestereket avat, átadja
az Egyetemi Tanács Tiszteletbeli Tagja, a
Professor Emeritus címet, illetve habilitá-
ciót ítél oda.
Egyetemünk tanácsa a karok elõterjeszté-
se alapján, tekintettel a javasoltak hazai,
valamint nemzetközi elismertségû tudo-
mányos munkásságára és Egyetemünk
érdekében kifejtett tevékenységére, "doc-
tor honoris causa" és "magister honoris
causa" kitüntetõ címeket adományoz az
alábbiaknak:
GGeerrhhaarrdd  GGooooss úrnak, az Universität Karls-
ruhe, Fakultät für Informatik, Institut für
Programmstrukturen und Datenorgani-
sation professzorának, 

WWeerrnneerr  WWiieessbbeecckk úrnak, az Universität
Karlsruhe Institut für Höchstfrequenztech-
nik und Elektronik professzorának, 
KKrraauusszz  FFeerreenncc úrnak, a Max-Planck-
Institut für Quanteniptik igazgatójának,
BBrróóddyy  AAnnddrrááss úrnak, az MTA Közgazda-
ságtudományi Kutatóközpont nyugalma-
zott tudományos tanácsadójának, valamint
VVaarrggaa  LLeevveennttee úrnak, az Atlant Épületter-
vezõ Kft ügyvezetõ igazgatójának. 
A Professor Emeritus címet - szintén a ka-
rok elõterjesztése alapján - a nyugállo-
mányba vonult köztiszteletben álló legkivá-
lóbb egyetemi tanárainak adományozza a
Tanács, akik munkájára Egyetemünk to-
vábbra is számít.
Az idén e címet az alábbiak kapják: 
DDrr..  OOrroosszz  ÁÁrrppáádd,,  DDrr..  HHoorrvváátthh  MMááttyyááss és
DDrr..  SSoommllóó  JJáánnooss  egyetemi tanárok.
Az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata lehetõvé teszi, hogy az Egyetemi
Tanács mindazon személyeknek, akik tá-

mogatásukkal, tevékenységükkel, az
Egyetem érdekeit képviselõ magatartásuk-
kal kiemelkedõ mértékben hozzájárultak
oktatási, kutatási feladataink jobb ellátásá-
hoz, nemzetközi elismertségünk öregbíté-
séhez, A BME Egyetemi Tanácsának Tisz-
teletbeli Tagja címet adományozzon.
Az idén e címet a Gépészmérnöki Kar ja-
vaslatára BBeerrnndd  SSaauueerr úr, a Technische
Universität Kaiserslautern egyetemi taná-
ra, a Vegyészmérnöki Kar javaslatára Jeellii--
nneekk  IIssttvváánn úr, a CHINOIN Rt. elnökhelyet-
tese, a Természettudományi Kar javaslatá-
ra BBoojjáárr  GGáábboorr  úr, a Graphisoft R&D Rt.
igazgatótanács elnöke, valamint a Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar javas-
latára EEcckkaarrtt  JJoohhnn  vvoonn  FFrreeyyeenndd úr, az IVG
Imnobilien AG, Bonn igazgatósági elnöke
kapja.
Az Egyetemi Tanács habilitáltnak 10 fõt
nyilvánít, míg 80 fõt doktor (PhD), cím vi-
selésére jogosít fel. 





Ipari Nyílt Nap
2005. március 2.

A BME MINT TUDÁSKÖZPONT



9.00 Központi kiállítás megnyitása, Aula 
A kiállítást megnyitja: Veress József politikai államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal

9.30-12.00 Plenáris elõadások, Díszterem 
Köszöntõ: Molnár Károly rektor, BME

A tudásközpontok szerepe a gazdasági versenyképesség növelésében 
Boda Miklós elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Az oktatás és kutatás új tendenciái: A tudásközpontok szerepe a felsõoktatásban
Veress József egyetemi tanár, dékán

Az ipar és az egyetemi szféra újszerû együttmûködése - 
a regionális egyetemi tudásközpont 
Stukovszky Zsolt, igazgató, Elektronikus Jármû és Jármûirányítási Tudásközpont
Palkovics László egyetemi tanár, Gépjármûvek Tanszék

Elitképzés a tömegoktatáson belül
Jobbágy Ákos egyetemi docens, igazgató, Oktatási Igazgatóság

Fizika a Mûegyetemen 
Kertész János egyetemi tanár, igazgató, Fizikai Intézet

A hazai energetika aktuális kérdései 
Hatvani György helyettes államtitkár, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

12.00-13.00 Fogadás 

13.00-17.00 Szatellit programok 

Fizika a mûszaki fejlesztésben
Díszterem (K. I. 70.)

Energetika  
Oktatói klub (K.I.66)

Multidiszciplináris területek  
K. alagsor 67.

Innovatív információs szolgáltatások
a vállalati innováció támogatására
BME OMIKK tanácsterem (K.I.59)
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Bevezetõ

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Európa egyik nagy múlttal
és hagyománnyal rendelkezõ mûszaki fel-
sõoktatási intézménye. AA  mmaaggaass  sszzíínnvvoo--
nnaallúú  ookkttaattááss  aazzoonnbbaann  nneemm  kkééppzzeellhheettõõ  eell
ttuuddoommáánnyyooss  kkuuttaattááss,,  iinnnnoovvaattíívv  tteevvéékkeennyy--
sséégg  nnééllkküüll.. Az alap és alkalmazott kutatás
elsõdleges feladata természetesen új tu-
dományos eredmények elérése, illetve
gyakorlati problémák megoldása, új termé-
kek és szolgáltatások kidolgozása. Ugyan-
akkor a kutatás mûvelése az ismeretek ki-
bõvítésének, új információk szerzésének,
a hallgatók gyakorlati képzésének, vala-
mint - közvetve vagy közvetlenül- az okta-
tás színvonalának magas szinten tartásá-
hoz szükséges szellemi és anyagi források
biztosításának leghatékonyabb eszköze. 

Ipari Nyílt Nap március 2.



2

A BME kutatási aktivitása hazai és nem-
zetközi szinten is jónak minõsíthetõ, szá-
mos sikeres és elismert kutatómûhely mû-
ködik egyetemünkön. Természetes igény-
ként jelentkezik szakmai partnereink és a
kutatást finanszírozó állami és egyéb szer-
vezetek részérõl is az egyetem kutatás-fej-
lesztési és innovációs potenciáljának, a je-
lenleg folytatott kutatások jellegének és
eredményességének bemutatása. EEhhhheezz
kkíínnááll  ssaajjááttooss  ééss  aazz  oorrsszzáággbbaann  eeggyyeeddüülláállllóó
lleehheettõõssééggeett  aa  22000055--bbeenn  hheetteeddiikk  aallkkaalloomm--
mmaall  mmeeggrreennddeezzeetttt  BBMMEE  IIppaarrii  NNyyíílltt  NNaapp..  Az
esemény - hagyományaihoz híven - fóru-
mot kíván biztosítani az egyetem jelenlegi
és leendõ KK++FF++II partnerei, a gazdaság
szereplõi és az egyetemi kutatóközössé-
gek számára a kölcsönös tájékozódásra,
szakmai találkozók lebonyolítására, a part-
nerkapcsolatok fejlesztésére, valamint a
lehetõségek és a megoldandó feladatok
megbeszélésére. 

AAzz  iiddeeii  rreennddeezzvvéénnyy  kköözzééppppoonnttjjáábbaa  aa  ttuu--
ddáásskköözzppoonntt  ttéémmaakköörréétt  áállllííttoottttuukk.. Az egye-
temi tudásközpont koncepciója tulajdon-
képpen az évszázadok alatt kialakult egye-
temi gondolkodásmód XXI. századi kitelje-
sedése: feladata a szakmai tapasztalatok
gyûjtése, a korszerû tudományos ismere-
tek átadása, a fejlett K+F infrastruktúra lét-
rehozása és mûködtetése, az innovációs
képesség fejlesztése, a létrehozott oktatá-
si és kutatási potenciál társadalmi szintû
hasznosítása a gazdasági partnerekkel
történõ együttmûködés keretében. 

Az egyetemi tudásközpontok szakterüle-
tek, régiók és a nemzet tudományos és
technológiai fejlõdéséhez, a versenyké-
pesség javításában kulcsfontosságú sze-
repet tölthetnek be. Ennek megvalósításá-
hoz azonban szükséges az innováció-ba-
rát környezet kialakítása. A központok mû-
ködtetése elképzelhetetlen innovatív

szemléletû, innovációs igénnyel jelentke-
zõ, a kutatás-fejlesztési folyamatban tevé-
kenyen részt venni képes és a K+F ered-
ményeket hasznosítani tudó ipari és gaz-
dasági partnerek, vállalkozások nélkül. Eh-
hez kínál keretet a tudásközpontok kialakí-
tása és partnerséget K+F potenciáljának
hasznosításával a BME. AAbbbbaann  bbíízzuunnkk,,
hhooggyy  aazz  IIppaarrii  NNyyíílltt  NNaapp  hhaattéékkoonnyyaann  jjáárruull
hhoozzzzáá  aa  sszzeemmlléélleettmmóódd  ffoorrmmáálláássááhhoozz  ééss  aa
kkööllccssöönnööss  eellõõnnyyöökköönn  aallaappuullóó  KK++FF  eeggyyüütttt--
mmûûkkööddéésseekk  kkiiaallaakkííttáássááhhoozz..

2005. január 31.

Molnár Károly
rektor  

Bevezetõ Nyílt Nap



9.00 KKöözzppoonnttii  kkiiáállllííttááss  mmeeggnnyyiittóójjaa,,  Aula
Ünnepélyes megnyitó: Veress József
politikai államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal

A kiállítás a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem nyolc karának és
kutatócsoportjainak valamint, a BME
OMIKK-nak a tevékenységét mutatja be.
Az érdeklõdõk poszter kiállításokat, számí-
tógépes bemutatókat tekinthetnek meg és
lehetõségük nyílik személyes beszélgeté-
sekre a karok képviselõivel. 

9.30 - 12.00 PPlleennáárriiss  eellõõaaddáássookk
Díszterem
RReekkttoorrii  kköösszzöönnttõõ::  
Dr. Molnár Károly rektor, BME

TTuuddáásskköözzppoonnttookk  sszzeerreeppee  aa  ggaazzddaassáággii
vveerrsseennyykkééppeesssséégg  nnöövveelléésséébbeenn
Dr. Boda Miklós elnök, 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

AAzz  ookkttaattááss  ééss  kkuuttaattááss  úújj  tteennddeenncciiááii::  AA  ttuu--
ddáásskköözzppoonnttookk  sszzeerreeppee  aa  ffeellssõõookkttaattáássbbaann
Dr. Veress József egyetemi tanár, 
tanszékvezetõ, dékán

AAzz  iippaarr  ééss  aazz  eeggyyeetteemmii  sszzfféérraa  úújjsszzeerrûû
eeggyyüüttttmmûûkkööddééssee  --  aa  rreeggiioonnáálliiss  eeggyyeetteemmii
ttuuddáásskköözzppoonntt  
Dr. Stukovszky Zsolt igazgató,
Elektronikus Jármû és Jármûirányítási
Tudásközpont
Dr. Palkovics László egyetemi tanár,
Gépjármûvek Tanszék

EElliittkkééppzzééss  aa  ttöömmeeggookkttaattáássoonn  bbeellüüll
Dr. Jobbágy Ákos egyetemi docens, 
igazgató, Oktatási Igazgatóság

FFiizziikkaa  aa  MMûûeeggyyeetteemmeenn
Dr. Kertész János, Fizika Intézet

AA  hhaazzaaii  eenneerrggeettiikkaa  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeii  
Hatvani György helyettes államtitkár, 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

12.00 - 13.00 FFooggaaddááss
13.00 - 17.00 SSzzaatteelllliitt  pprrooggrraammookk
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Díszterem, K.I.70.
Levezetõ elnök: Dr. Kertész János egyetemi 
tanár, BME Fizika Intézet igazgatója

13.10 FFiizziikkaa  ééss  iippaarr
Dr. Richter Péter egyetemi tanár

Az elmúlt 10 évben a fizika legújabb ered-
ményeit hasznosító iparágak (PBI) köre je-
lentõsen bõvült. Ezekre mutatunk be né-
hány példát az energiatermelés, az egész-
ségügy, a szállítás, az információtechnika
és a környezetvédelem területén. A PBI
termékei jelen vannak hétköznapjainkban,
fejlõdésüket sokszor már nehezen tudjuk
követni. Az alapkutatási eredmények egy-
re rövidebb idõ alatt kerülnek gyártásba. A
kutatás-fejlesztés-gyártás a termelés egé-
szét magába foglaló innovációs folyamattá
integrálódik, beleértve a fizikai alapokat. A
versenyképesség megkívánja, hogy a fo-
lyamat fázisainak szereplõi, a kutatók, a
fejlesztõk és a gyártók között egyre szoro-

sabb, hosszú távú, egymással állandóan
kölcsönható kooperációs kapcsolat épül-
jön ki. Az egyetem, illetve annak szerveze-
ti egységei szakterületük kutatás-fejleszté-
si bázisaként kell, hogy üzemeljenek, ame-
lyekre a terület vállalatai a napi kihívások
közepette szakmailag folyamatosan tá-
maszkodhatnak. Példaképpen bemutatjuk
a BME Atomfizika Tanszék tudásbázisá-
nak és ipari kapcsolatainak hálózatát (GE,
Philips, Siemens, Samsung, Bayer,
Furukawa, PPG, Thomson és számos
KKV) melyek révén mind az oktatás, mind
a kutatásfejlesztés vonatkozásában hall-
gatóink, valamint hazai és nemzetközi ipa-
ri partnereink részére a kor igényeinek
megfelelõ szolgáltatást tudunk nyújtani az
alkalmazott fizika területén. Néhány példa:
új fényforrások, optikai adattárolás és
adatátvitel, intelligens ablakok, új kijelzõk,
gyors talajtisztítás, gázérzékelõk.

13.35 AAzz  ooppttiikkaa  aallkkaallmmaazzáássaa  
aa  mmeecchhaattrroonniikkáábbaann
Dr. Ábrahám György egyetemi docens

Az új mechatronikai mérnöki szakon belül
választható optomechatronikai szakirány
mögötti, évtizedes ipari kutató-fejlesztõ
munka néhány jellegzetes eredményét vil-
lantja fel az elõadás: ûrtávcsõ beszabályo-
zása a Halley - üstökös megfigyelése, op-
tikai távméréssel távolról irányított daru a
Paksi Atomerõmûben, a színtévesztés
korrekciójára kifejlesztett színszûrõs
szemüvegek.

13.50 PPoolliimmeerr//rréétteeggsszziilliikkáátt  nnaannookkoommppoozzii--
ttookk::  vváárraakkoozzáássookk,,  ttéénnyyeekk,,  lleehheettõõssééggeekk
Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár

A nanovilág iránti érdeklõdés az elmúlt
években nagymértékben növekedett,
nincs ez másként a mûanyagok területén
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Díszterem Fizika a mûszaki fejlesztésben
sem. Itt a kutatók, és az ipar érdeklõdését
a Toyota egyik találmánya keltette fel,
egyik típusuk vezérszíjának borítását poli-
amid (PA)/montmorillonit (MMT) nanokom-
pozitból készítették. Ez és a hasonló anya-
gok egy polimer mátrixból állnak, amely az
elképzelések szerint 1 nm vastag és 100-
500 nm laterális kiterjedésû szilikát leme-
zeket tartalmaz egyenletes eloszlásban. A
Toyota anyaga valóban a tulajdonságok
nagyon jó kombinációját kínálta kis tömeg
és elfogadható ár mellett. Sajnos azonban
a legtöbb polimer/szilikát kombináció nem
rendelkezik ennyire jó jellemzõkkel, a várt
erõsítést nem érik el. Ennek oka a kom-
pozitok bonyolult szerkezetében és az el-
készítés nehézségeiben rejlik. Az elõadás
a polimer/rétegszilikát nanokompozitok
szerkezete és tulajdonságai közötti kap-
csolatokkal, valamint a kompozitok alkal-
mazási lehetõségeivel foglalkozik.

14.15 SSzzüünneett

14.25 NNuukklleeáárriiss  tteecchhnniikkaa  aa  mmiinnddeennnnaappii
ggyyaakkoorrllaattbbaann
Dr. Aszódi Attila egyetemi docens

A nukleáris technikát az energetika mellett
az élet számos területén széleskörûen al-
kalmazzuk. Meghatározó szerepe van pél-
dául az ipari és orvosi diagnosztikában,
nélkülözhetetlen különbözõ betegségek
kezelésében, az analitikában vagy éppen
a régészeti kutatásokban. A mezõgazda-
sági termékek egy jelentõs részének biz-
tonságos tárolása és szállítása is lehetet-
len lenne a besugárzásos csírátlanítás nél-
kül. Ugyanakkor ezekhez a technikákhoz
kapcsolódó biztonsági kérdésekkel is fog-
lalkoznia kell a mérnöki és fizikusi társada-
lomnak, ha meg akarunk felelni jelen ko-
runk kihívásainak

14.45 MMéérrnnöökksszzeeiizzmmoollóóggiiaa
Dr. Völgyesi Lajos egyetemi docens: 

Földünkön mintegy 300000 kisebb-nagyobb
földrengés pattan ki évente. Hol, mikor és
mekkora földrengésekre számíthatunk, ho-
gyan is állunk ma a földrengések elõrejelzé-
sével? Mekkora Magyarországon a földren-
gések kockázata? Milyen hatással vannak a
földrengések a mérnöki létesítményekre?

15.00 FFiizziikkaa  aazz  ééppííttõõiippaarr  sszzoollggáállaattáábbaann
Dr. Várfalvi János tud. fõmunkatárs

Az épületek egy mikroklímát választanak
le a környezetünkbõl. A belsõ mikroklíma
és a környezet fizikai jellemzõi között kü-
lönbségek alakulnak ki, amelyek különbö-
zõ áramokat hoznak létre a két tér között.
Ezek az áramok energia és anyag (víz, le-
vegõ, stb.) összetevõkkel rendelkeznek.
Ha ezek az áramok nem megfelelõen ala-



kulnak, akkor a fûtési (illetve hûtési költsé-
gek) irreálisan megnõnek A hõhidakon
megjelenik a penész. A belsõ térben nem
lesz megfelelõ a levegõminõség. A szerke-
zetek belsejében megjelenik a kondenz-
víz. Az épületszerkezetek károsodása né-
hány évtized helyett néhány év (esetleg
hónap) alatt alakul ki. Az épületfizika segít-
séget nyújt ahhoz, hogy a fentiekben emlí-
tett áramok optimálisan alakuljanak, s így
a legkisebb költségráfordítás mellett, a leg-
megfelelõbb belsõ komfort jöjjön létre a
belsõ térben, s az épületek a legkisebb ál-
lagkárosodással õrizzék meg a kor építõ-
mûvészetét utódainknak.

15.20 ÁÁrraammlláássookk  mmeecchhaanniikkáájjáánnaakk  
sszziimmuulláácciióójjaa
Dr. Kristóf Gergely egyetemi docens

Az áramlások numerikus szimulációja
(Computational Fluid Dynamics) a folyadé-

kok mechanikájának dinamikusan fejlõdõ
ága. A szimulációs eszközök lehetõvé te-
szik gépészeti berendezések prototípusai-
nak "virtuális szélcsatorna" tesztelését és
forma optimalizálását. Például épületeken
belüli légtér szimulációja lehetõvé teszi az
emberi komfort szempontjából optimális
szellõzõ és klímarendszer tervezését, tûz

vagy szélterhelés okozta katasztrófák el-
kerülését, erõmûvi rendszerek esetében
csökkenthetõ az égés során keletkezõ ká-
ros anyagok mennyisége.

15.35 FFiizziikkaa  aa  vviillllaammoossmméérrnnöökkii  
ggyyaakkoorrllaattbbaann
Dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár

Fizikai modellek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldására (példák bemutatá-
sa): az elektromágneses térelmélet nagy-
frekvenciás áramkörök leírásában; integrált
áramkörök termikus viselkedésnek model-
lezése; szupravezetõ egységek villamos
gépekben; akusztikai modellek; technológia
folyamatmodellezé potencialis: vékonyréte-
gek leválasztása, lézeres abláció; zaj és
rezgéscsökkentési modellek.

16.00 ZZáárrsszzóó  
Dr. Kertész János egyetemi tanár
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Oktatói Klub Energetika
Energetika, Oktatói klub, K.I.66.
Levezetõ elnök: Dr. Penninger Antal egyetemi
tanár, dékán, BME Gépészmérnöki Kar

13.00 EEnneerrggeettiikkaaii  ttrreennddeekk  aa  mmúúllttbbaann  ééss  jjöö--
vvõõbbeenn  Dr. Gács Iván egyetemi docens

Kulcsszavak: megújulók - nem megújulók
aránya; energiahordozó felhasználás és
klíma kapcsolata; hatásfokjavítás, kapcsolt
energiatermelés; fenntartható fejlõdés; a
klíma jövõképei

13.25 ÚÚjj  ggeenneerráácciióókk  aazz  aattoommeenneerrggeettiikkáábbaann  
Dr. Aszódi Attila igazgató -
Dr. Csom Gyula egyetemi tanár

A villamosenergia-ellátás 20-40%-a szár-
mazik atomerõmûvekbõl; a nukleáris ener-
giatermelés nem lesz nélkülözhetõ a kö-
vetkezõ 50-100 évben; két generációvál-
tás: üzemanyagciklus zárás, hasadó-
anyag-újratermelés; magasabb hatásfok,

4. generáció: új igények (pl. ipari hidrogén-
termelés, radioaktív hulladékok transzmu-
tálása). Blokkok üzemidõ-hosszabbítása:
nukleáris szakemberek új generációja ke-
rül kiképzésre és alkalmazásra.

13.50 PPaakkss  jjeelleennee  ééss  jjöövvõõjjee
Lenkei István tanácsadó, 
Paksi Atomerõmû Rt. 

Kulcsszavak: alaperõmû szerepe az or-
szágos villamosenergiahálózatban; élet-
tartam hosszabbítás; hulladékelhelyezés;
a BME kutatási potenciáljánakszerepe a
Paksi Atomerõmû Rt. tevékenységében.

14.15 ÚÚjj  iirráánnyyzzaattookk  aa  vviillllaammooss  eenneerrggiiaa  tteerr--
mmeellééss,,  ááttvviitteell  ééss  eelloosszzttááss  tteerrüülleettéénn
Dr. Dán András egyetemi tanár

Kulcsszavak: új villamosenergia termelési,
tárolási, átviteli és elosztási technológiák,

eszközök, számítógépes szimuláció, ellenõr-
zési módszerek; piaci tényezõk, folyamatos
ellátás; kapcsolt, elosztott, megújuló energia-
termelés; villamosenergia tárolás; teljesít-
ményelektronika, információ technológia.

14.40 KKóórrhháázzaakk  eenneerrggeettiikkaaii  rreekkoonnssttrruukkcciióójjaa
Dr. Kontra Jenõ tanszékvezetõ e. docens

Kulcsszavak: technológiai hõ; sterilizáció;
gázmotoros erõtelep; kogeneráció; ener-
giahatékonyság.

15.05 ÉÉppüülleetteekk  eenneerrggiiaahhaattéékkoonnyyssáággii  vviizzss--
ggáállaattaa,,  éérrttéékkeellééssee
Dr. Csoknyai István egyetemi docens

Kulcsszavak: EPBD irányelvek az épüle-
tek energiahatékonyságáról, hõszükség-
let, hõveszteség, hõnyereség, hõfo-
gyasztás, hõszigetelés, megújuló energi-
ák, primér energiahordozók



Multidiszciplináris területek 
Helyszín: K. épület alagsor 67.
Elnök: Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár

13.00 BBiioommeecchhaanniikkaaii  kkuuttaattáássookk  aa  MMûû--
eeggyyeetteemmeenn
Dr. Bojtár Imre egyetemi tanár
Az elõadás az öt kar 18 tanszékének köz-
remûködésével létrejött Biomechanikai
Kutatóközpont fontosabb kutatási témáit
mutatja be.

13.20 IIppaarrii  rroobboottookk  aallkkaallmmaazzáássaa  
rreehhaabbiilliittáácciióórraa..
Tóth András ügyvivõ szakértõ -
Dr. Arz Gusztáv egyetemi docens

A robottechnika kifejezetten hatékony segítsé-
get nyújt a rehabilitációval foglalkozó szakem-
berek munkájához. Az elõadás a nemzetközi
kooperáció keretében kifejlesztett korszerû
berendezések gyakorlati elõnyeit illusztrálja.

13.40 SSzziilliikkoonnookk  aallkkaallmmaazzáássaa  
aa  ggyyóóggyyííttáássbbaann..
Dr. Huba Antal e. docens - Dr. Wagner Ödön
e. docens - Dr. Nagy József e. docens - Dr.
Fekete Erika  tud. fõmunkatárs - Dr. Oláh
Attila posztdoktor
Szervek pótlására és bonyolult bio-
mechanikai feladatok megoldására alkal-
mas különleges anyagokat, protéziseket
és berendezéseket mutat be az elõadás.
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14.00 AA  kkooggnniittíívv  ttuuddoommáánnyyrróóll,,  ppééllddáákk  aazz
éérrzzéékkeellééss  tteerrüülleettéénn
Dr. Kovács Ilona tud. munkatárs

A BME-n folyó kognitív tudományi kutatás
témakörei: nyelvi megértés, az emberi lá-
tás fejlõdése, a megismerést meghatározó
genetikai tényezõk. Az elõadás a látás té-
makörét választva mutatja be a módszer
mûködését és ipari alkalmazhatóságát.

14.20 GGééppii  bbeesszzéédd  eellõõáállllííttááss  
ééss  bbeesszzéédd  mmeeggéérrttééss  --  iippaarrii  aallkkaallmmaazzáássookk
ééss  ffeejjllõõddééssii  ttrreennddeekk
Dr. Gordos Géza egyetemi tanár

A mesterséges beszéd, illetve az emberi
beszéd gépek által történt megértésének
kutatása korunk tudományosan legígére-
tesebb témái közé tartozik, felhasználási
területe rendkívül széleskörû. Az elõadás
az ilyen jellegû mûegyetemi kutatásokat és
az ennek eredményeként a különbözõ in-
formációs rendszerekben már megvalósult
gyakorlati alkalmazásokat mutatja be, ki-
térve az újabb kutatások által ígért újdon-
ságokra is.

14.40 KKüüllöönnlleeggeess  aannyyaaggookk,,  
kkiiss  mméérreetteekk  ééss  nnaaggyy  kkiihhíívváássookk
Dr. Zrínyi Miklós egyetemi tanár

Az információáramlás egy sajátos meg-
nyilvánulása figyelhetõ meg a modern
anyagtudomány egyik irányzatában, az in-
telligens anyagok kutatásában. Kézenfek-
võnek tûnik olyan anyagok kifejlesztése,
amelyek a számítógéptõl kapott informáci-
ót "megértik", majd tulajdonságaikat ennek
megfelelõen változtatják. A számítógéppel
befolyásolható anyagi tulajdonságoknak
határt szab az a kapcsolat, amit a számító-
gép és az anyag között létesíthetünk. Ezt
az áttételt csak olyan hatások biztosíthat-
ják, amelyek indukálásának és megszün-
tetésének sebessége összemérhetõ vagy
nagyobb a vezérlés, valamint az anyagi tu-
lajdonság változásának sebességénél.

K. alagsor 67. Multidiszciplináris területek



BME-OMIKK 
Levezetõ elnök: Fonyó Istvánné fõigazgató,
Helyszín: BME OMIKK K.I.59.

13.00 IInnnnoovvaattíívv  iinnffoorrmmáácciióóss  sszzoollggáállttaattáássookk
aa  vváállllaallaattii  iinnnnoovváácciióó  ttáámmooggaattáássáárraa
Pomezanski György ügyvezetõ igazgató -
Dr. Vásárhelyi Pál tud. fõmunkatárs

A MGYOSZ Oktatási Központ és a BME
OMIKK közös célja egy "Innovációs portál"
létrehozatala. E portál feladata egyrészt az
innovatív tevékenységekhez szükséges
tudáselemek szolgáltatása, másrészt a
magyar eredetû innovációkra vonatkozó
ismeretek terjesztése, azokhoz a hozzáfé-
rés megkönnyítése. Innovatív eszközként
alkalmazni kívánjuk a szemantikai elem-
zésre épülõ szabadalmi tájékoztatást és
az Open Source DSpace szoftverre épülõ
digitális könyvtári rendszert, ill. az EINS
európai on-line adatbázis-szolgáltatási
rendszer keretében történõ megjelenítést.

13.35 IInntteeggrráálltt  ttuuddáássrreennddsszzeerr  kkeerreetttteerrvv  bbee--
mmuuttaattáássaa
Stubnya György fõigazgató helyettes

A kerettervet bemutató elõadás gerince az
alábbi tartalmi egységeket foglalja magá-
ba: a "BME TudásKözpont" tudásrendszer
célja és szerepe a hazai és európai tudás-
térben, a tudásrendszer felépítése, terve-
zett tudásrendszer hálózat mûködési elve,
megvalósíthatósági konklúziók, eddigi ku-
tatási, fejlesztési és beüzemelési eredmé-
nyek, folyamatban levõ, illetve tervezett
munkák, felhasználhatósági perspektívák.

14.00 AAzz  EEUU  77..KK++FF  kkeerreettpprrooggrraammjjaa  aazz  EEUU
iinnnnoovváácciióóppoolliittiikkáájjaa  ttüükkrréébbeenn
Kleinheincz Ferenc fõosztályvezetõ
Az Európai Bizottság 2004. június 16-án
Közleményben vázolta az európai kutatás
jövõjét illetõ elképzeléseit. Ennek alapján
megkezdõdött a 7. Kutatási, technológia-
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fejlesztési és demonstrációs keretprogram
tervezése. A jelenlegi luxemburgi elnökség
a félév vége elõtt a Tanács elé kívánja ter-
jeszteni a 7. Keretprogram tervezetét. Az
elõadás bemutatja a 7. Keretprogram ter-
vezésének jelenlegi helyzetét, kitérve a
lisszaboni célkitûzések és az EU innová-
ció-politikája megvalósításának összefüg-
géseire.

14.25 AA  MMaaggyyaarr  IInnnnoovváácciióóss  TTöörrvvéénnyy
Dr. Balogh Tamás fõosztályvezetõ

A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai in-
novációról szóló 2004. évi CXXXIV. tör-
vény (innovációs törvény) a terület elsõ át-
fogó hazai jogszabálya. A törvény foglalko-
zik a kutatás-fejlesztés és az innováció tár-
sadalmi megismertetésével, elfogadottsá-
gának növelésével is.

14.45 AAzz  IIRRCC  HHuunnggaarryy  ééss  sszzeerreeppee  aa  KK++FF
eerreeddmméénnyyeekk  hhaasszznnoossííttáássáábbaann  ééss  aa  nneemm--
zzeettkköözzii  tteecchhnnoollóóggiiaattrraannsszzffeerr  hhaazzaaii  öösszzttöönn--
zzéésséébbeenn
Nyerges Gyula osztályvezetõ

Az Európai Unió 71 tagból álló innová-
cióközvetítõ hálózatának (IRC Network)
tevékenysége 33 országra terjed ki és
alapfeladata a kutatási és fejlesztési ered-
mények nemzeti határokat átlépõ haszno-
sításának, értékesítésének elõsegítése és
támogatása, különös figyelmet fordítva a
kis- és középes vállalkozások bevonására
ebbe a nemzetközi tudásáramlás vérkerin-
gésbe. Az IRC Hungary konzorcium fel-
adata a hasznosítható technológiai isme-
retekre vonatkozó hazai igények illetve kí-
nálatok feltérképezése, az innovatív vállal-
kozásokkal való kapcsolat kialakítása egy-
részt, másrészt az IRC hálózat tagjaival
való kapcsolatok ápolása. 

15.05 SSzzééllppaarrkkookk  tteerrvveezzééssee  eenneerrggeettiikkaaii  ééss
tteerrmméésszzeettvvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttookk  aallaappjjáánn
Dr. Horváth Gábor egyetemi adjunktus

Napjainkban több helyszínen végeznek
energetikai célú szélmérést és szélenerge-
tikai modellezést, amelyek biztatóak arra
vonatkozóan, hogy nemcsak egyedülálló
berendezések, hanem szélparkok is meg-
valósíthatók, így több szélpark tervezése
és engedélyeztetése van folyamatban. 
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15.20 KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  bbiiootteecchhnnoollóóggiiaaii
KK++FF  aa  SSzzeeggeeddii  TTuuddoommáánnyyeeggyyeetteemmeenn
Prof. Kovács L. Kornél egyetemi tanár

A Dél-alföldi Régióban különösen erõs ku-
tató-fejlesztõ kapacitás dolgozik az élettu-
dományok területén. A sokszínû válasz-
tékból néhány olyan eredményt mutatunk
be, amelyek a megújuló energiatermelését
és a környezeti szennyezõdések ártalmat-
lanítását kapcsolják össze.

15.35 FFeellüülleettkkeezzeelltt  zzeeoolliittookk  aallkkaallmmaazzáássaa  aa
sszzeennnnyyvvíízzttiisszzttííttáássbbaann
Dr. Princz Péter ügyvezetõ igazgató

A természetes zeolitok tulajdonságai. A fe-
lületkezelés hatására bekövetkezõ válto-
zások. A hagyományos (Zeoflocc) és a fe-
lületkezelt zeolitos (ZeoRap) szennyvíz-
tisztítási technológia összehasonlítása.
ZeoRap hatására az elfolyó tisztított víz
minõségében, a szennyvíz-iszap ülepíthe-
tõségében és sûríthetõségében bekövet-
kezõ változások "suspende growth" rend-
szerekben. Üzemi kísérletek (Szob, Duna-
keszi), és azok eredményeinek bemutatá-
sa. A technológia költség-haszon elemzé-
se. Alkalmazási lehetõségek egyéb ele-
veniszapos rendszerekben.

16.05 ÜÜzzeemmaannyyaaggaallkkoohhooll  eellõõáállllííttáássaa  bbiioo--
mmaasssszzáábbóóll  --  ttaappaasszzttaallaattaaiinnkk  aazz  EEuurróóppaaii
UUnniióó  kkuuttaattáássii  pprrooggrraammjjaaiibbaann
Dr. Réczey Istvánné egyetemi docens

Az Európai Unió kutatási keretprogramjai-
ban 1997 óta veszünk részt. Jelen projek-
tünkben, melyben célunk üzemanyag alko-
hol elõállítása kukoricaszárból, fenyõfából
és fûzfából, 7 partner dolgozik együtt: két
termelõ cég két egyetem és három kutató-
intézet. A koordinátor finn, emellett van
még egy finn partner, s egy-egy partner
Svédországból, Dániából, Hollandiából,
Olaszországból és általunk Magyarország-
ról. A projekt 2002. novemberében kezdõ-
dött és ez év végén ér véget. Csoportunk
a nyersanyagelemzés, az enzimes hidrolí-
zis, enzim fermentáció és alkohol fermen-
táció témakörökben végez aktív munkát.
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K.I.48. Kari Bemutató - Építõmérnöki Kar
14.00-17.00 óra
Helyszín K. ép. I. em. 48.

DDookkttoorrii  kkuuttaattáássookk  aazz  ÉÉppííttõõmméérrnnöökkii  KKaarroonn
Levezetõ elnök: Dr. Ádám József tovább-
képzési és tudományos dékánhelyettes,
egyetemi tanár

ÁÁllttaalláánnooss--  ééss  FFeellssõõggeeooddéézziiaa  TTaannsszzéékk
Szabó Gergely: Giroteodolitok gyakorlati
alkalmazásának lehetõségei a budapesti
4-es metró építésekor

ÉÉppííttõõaannyyaaggookk  ééss  MMéérrnnöökkggeeoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk
Forgó Lea Zamfira: Az egri vár riolittufa kõ-
zetanyagának mérnökgeológiai vizsgálata
Görög Péter: A lejtõstabilitás kérdése budai
agyagokban az óbudai agyagbányák példá-
ján bemutatva
Kárpáti László: Az útépítés zúzottkõvel
szemben támasztott igénye
Varga Ákos: Régi faszerkezetek vizsgálata

FFoottooggrraammmmeettrriiaa  ééss  TTéérriinnffoorrmmaattiikkaa  
TTaannsszzéékk
Kibédy Zoltán: Lézerszkenner ipari alkal-
mazása
Kugler Zsófia: Nagyfelbontású légifotók
feldolgozása
Ládai András: Hiperspektrális adatgyûjtés
a Marson
Rakusz Ádám: Digitális képformátumok és
alkalmazásuk fotogrammetriai célokra
Szöcs Katalin: Felületreprezentáció há-
romszögeléssel
Tóth Szablocs: Térinformatika gyakorlati
alkalmazása kábel TV hálózatokban
Tóth Zoltán: Felület felmérés videokame-
rákkal

GGeeootteecchhnniikkaaii  TTaannsszzéékk
Sata Lóránd: Screwsol cölöpözési techno-
lógia

HHiiddaakk  ééss  SSzzeerrkkeezzeetteekk  TTaannsszzéékkee
Berényi Szabolcs: Vasbeton repedés
Honfi Dániel: Neurális hálózatok
Jakab Gábor: Vékonyfalú acélszerkezetek
Joó Attila: Vékonyfalú acélszerkezetek
Mihályfi Attila:
Szerkezetek fáradásvizsgálata
Vígh L. Gergely: 
Merevített gerinclemezek horpadása
Völgyi István: Axiális feszítés hatásai a
vasbeton oszlopok viselkedésére

MMaaggaassééppííttééssii  TTaannsszzéékk
Dénes Tímea: Levegõ minõség változása
a szennyezõ részecskék eloszlásának
függvényében
Meggyesi-Jenei András:
Iparosított épületek felújítási kérdései
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TTaarrttóósszzeerrkkeezzeetteekk  MMeecchhaanniikkáájjaa  TTaannsszzéékk
Kocsis Attila: Legritkábban merev kötélel-
helyezések négyzetben
Pálfi Péter: Csont újraépülési modellek
Szabadszállási Tibor: 1. Lumbális gerinc-
szegmentum numerikus vizsgálata,
2. Reciprok szerkezetek sajátosságai
Varga Péter: Csontszerkezet a CT-tõl a
végeselemes geometriáig
Pomezanski Vanda: Optimálási feladatok-
ban megjelenõ sakktábla kialakítás kikü-
szöbölése

ÚÚtt  ééss  VVaassúúttééppííttééssii  TTaannsszzéékk
Barna Zsolt: Gyalogos létesítmények szi-
mulációs vizsgálata
Ercsényi Balázs: A területfelhasználás és
a közlekedési igények kapcsolata
Hunyadi Dóra: A közúti közlekedésbõl ke-
letkezõ zaj zavartatásának vizsgálata
Liegner Nándor: Az Y-acélaljak hazai al-
kalmazási lehetõségeinek vizsgálata

Schuchmann Gábor: Közlekedési információk
hatása a jármûvezetõk útvonalválasztására

VVíízzééppííttééssii  ééss  VVíízzggaazzddáállkkooddáássii  TTaannsszzéékk
Baranya Sándor: A Duna Szap-Gönyû kö-
zötti szakaszának áramlástani vizsgálata,
terepi mérésekkel, és numerikus áramlás-
modellel
Krámer Tamás: Ártéri öblözetek lokalizáci-
ós terveinek megalapozása numerikus
áramlásmodellezéssel
Sokoray-Varga Béla: Hallépcsõk áramlás-
tani feltárása

VVíízzii  KKöözzmmûû  ééss  KKöörrnnyyeezzeettmméérrnnöökkii  TTaannsszzéékk
Balogh Edina: Vésztározók optimális
üzemirányítása
Kovács Ádám: Csapadék-lefolyás model-
lezés GIS környezetben

Tombor Katalin:
Felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata

A felsorolt témák részletes összefoglalóját
kiadványban jelentetjük meg. 
Várhatóan tizenöt elõadás hangzik el a fel-
soroltak közül. 
Aktuális információk az elõadásokról a
hhttttpp::////wwwwww..uuvvtt..bbmmee..hhuu//pphhdd címen érhetõk el.

Kari Bemutató - Építõmérnöki Kar K.I.48.
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GGééppggyyáárrttáásstteecchhnnoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk
14.00 óra
Helyszín: Gépgyártástechnológia Tan-
szék, G. ép., laboratórium
Koordinátor neve: Dr. Szalay Tibor

Kondia megmunkáló központ és ultra-
precíziós megmunkáló gép bemutató

GGééppéésszzeettii  EElljjáárráásstteecchhnniikkaa  TTaannsszzéékk
14.00 óra
Helyszín: Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszék, D. ép. 101.
Koordinátor neve: Dr. Láng Péter

Új lehetõségek a Tanszékkel történõ
együttmûködésre

MMeecchhaattrroonniikkaa,,  OOppttiikkaa  ééss  MMûûsszzeerrtteecchhnniikkaa
TTaannsszzéékk
14.00 óra
Helyszín: Mechatronika, Optika 
és Mûszertechnika Tanszék,
E. ép. III. em. 1.
Koordinátor neve: Dr. Ábrahám György

A mechatronikai mérnök helye az iparvál-
lalatok humán erõforrás bázisában

EEnneerrggeettiikkaaii  GGééppeekk  ééss  RReennddsszzeerreekk  
TTaannsszzéékk
14.00 óra
Helyszín: Energetikai Gépek és Rendsze-
rek Tanszék, Dcs. ép.
Koordinátor neve: Dr. Bereczky Ákos

Energiahatékonyság, a tanszéken folyó
kutatási tevékenység bemutatása, laborlá-
togatás

ÉÉppüülleettggééppéésszzeettii  TTaannsszzéékk::
14.00 óra
Helyszín: I. Épületgépészeti Tanszék, 
T. ép. fszt. 2.
Koordinátor neve: Dr. Szánthó Zoltán

Az Épületgépészeti Tanszék oktatási és
kutatási tevékenysége

tanszékek Kari bemutató - Gépészmérnöki Kar
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AAzz  ÉÉppííttéésszzmméérrnnöökkii  KKaarr  DDLLAA  kkééppzzééss  hhaallll--
ggaattóóiinnaakk  kkiiáállllííttáássaa
Helyszín: K. épület II. emelet folyosó, 
15.00 óra
A kiállítást megnyitja: Kerényi József DLA
egyetemi tanár

AAzz  ÉÉppííttéésszzmméérrnnöökkii  KKaarr  PPhhDD  kkééppzzééss  hhaallll--
ggaattóóiinnaakk  kkuuttaattáássii  bbeesszzáámmoollóójjaa
Helyszín K. ép., II. em. 61., 15.30 óra

ÉÉppííttéésskkiivviitteelleezzééssii  TTaannsszzéékk::
Építõipari aktualitások a kutatásban és fel-
sõoktatásban
Helyszín: K. ép., II. em. 17., 16 óra

Kari Bemutató - Építészmérnöki Kar
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K.II.12 Kari Bemutató - Vegyészmérnöki Kar
13.30 Vegyészmérnöki Kar rendezvénye
Helyszín: K.II.12.

KKiieemmeellkkeeddõõ  ttuuddoommáánnyyooss  ddiiáákkkköörrii  ééss  ddookk--
ttoorrii  mmuunnkkáákk  aa  VVeeggyyéésszzmméérrnnöökkii  KKaarroonn  
Levezetõ elnök: Dr. Nyulászi László
tanszékvezetõ egyetemi tanár

13.40 KKéémmiiaaiillaagg  mmóóddoossííttootttt  aarraannyy  nnaannoo--
ccssöövveekk  ffeejjlleesszzttééssee  mmoolleekkuulláárriiss  ffeelliissmmeerrééss
ccéélljjáábbóó  
Höfler Lajos (TDK Konferencia 2004 - Rek-
tori Különdíj) V. évf. hallgató 
Témavezetõ: Dr. Gyurcsányi E. Róbert
egyetemi docens
BME VEK Általános és Analitikai Kémia
Tanszék

14:00 GGllüükkóózzaammiinnoogglliikkáánnookk  ((GGAAGG))  aannttiiooxx--
iiddáánnss  hhaattáássáánnaakk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vviizzssggáállaattaa  
Köncöl Árpád (TDK Konferencia 2004 -
Pro Progressio Díj) IV. évf. hallgató
Témavezetõ: Dr. Balog György Tibor kuta-
tó-vegyészmérnök
Richter Gedeon Rt. Technológiai Fejlesz-
tési Laboratórium II.

14:20 TTeerrmmooppllaasszzttiikkuuss  kkeemméénnyyííttõõ  ééss  kkoomm--
ppoozziittjjaaiinnaakk  eellõõáállllííttáássaa,,  sszzeerrkkeezzeettüükk  ééss  ttuu--
llaajjddoonnssáággaaiikk  vviizzssggáállaattaa
Bagdi Kristóf (TDK Konferencia 2004 -
InnoTech Különdíj) V. évf. hallgató 
Témavezetõ: Dr. Pukánszky Béla egyete-
mi tanár
BME VEK Mûanyag- és Gumiipari Tanszék

14:40 NNeeddvveess  kkoollllooiiddkkéémmiiaaii  eelljjáárráássssaall  eellõõ--
áállllííttootttt  sszziilliikkaa  vvéékkoonnyyrréétteeggeekk  vviizzssggáállaattaa
Deák András Ph.D hallgató BME VK Fizi-
kai Kémia Tanszék
Témavezetõ: Dr. Horvölgyi Zoltán

15:00 AA  nnááttrriiuumm  ffooggyyáássaa  iilllleettvvee  ttrraannsszzppoorrtt--
jjaa  aa  nnaaggyynnyyoommáássúú  nnááttrriiuumm  lláámmppáákk  kkeerráá--
mmiiaa  kkiissüüllõõccssöövvéénn  áátt
Lovas Henriett Ph.D hallgató BME VEK Ál-
talános és Analitikai Kémia Tanszék
Témavezetõ: Vargáné Dr. Josepovits Kata-
lin (Atomfizika Tsz), Madarász János, Tóth
Zoltán (GE)

15:20 SSzziillooxxáánnookk::  aa  sszziillíícciiuumm--ooxxiiggéénn  kköö--
ttééssttõõll  aazz  üüvveegg  sszzeerrkkeezzeettééiigg
Bakk István Ph.D hallgató BME VEK Szer-
vetlen Kémia Tanszék
Témavezetõ: Dr. Nyulászi László



Poszterbemutató
K. ép. I. emeleti galéria

1. András Szilágyi, Tamás Gyenes, Geno-
véva Filipcsei, Miklós Zrínyi: Electrically
Adjustable Thermotropic Windows  

2. Genovéva Filipcsei, András Szilágyi,
Zsolt Varga, Miklós Zrínyi: Smart
Composites with Controlled Anisotropy 

3. Sevella Béla, Kupcsulik Bálint, Németh
Áron: Biotechnológiai kutatások a BME
Mezõgazdasági Kémiai Technológia Tan-
szék "F-Laborjában"

4. Laura Leitgib, Katalin Gruiz, Mónika
Molnár, Éva Fenyvesi: Intensification of in
situ bioremediation of hydrocarbon-con-
taminated soils

5. Szerves Kémiai Technológia Tanszék
K+F tevékenysége 2004-ben - Alapkutatá-
sok, ipari megbízások, pályázatok

6. Gresits Iván, Tölgyesi Sándor, Tungler
Antal: Akkreditált röntgenfluoreszcencia la-
boratórium a Kémia Technológia Tanszéken

Poszterbemutató - Vegyészmérnöki Kar K. I. emelet, galéria
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A Közlekedésmérnöki Kar doktoranduszainak
Poszterkonferenciája és beszámolója: 
Helyszín: K. ép. I. em. galéria, 
14.30 - 17.30

Balogh Levente: Identification of vehichle
suspension

Bán Krisztián: Mélyhûtés hatása a hidro-
génoldó-képességre és a Curie hõmérsék-
letre FeB alapú amorf ötvözeteknél

Bárdos András: Reprodukálhatóan gyárt-
ható amorf ötvözetek

Bessenyei György: Vasútvállalatok bench-
markingjának elméleti megalapozása

Bécsi Tamás: Közúti közlekedés szto-
chasztikus szimulációja

Bíró Sándor: Tricept robot kinematikai 
analízise

Dénesfalvy Ágnes: Vasúti infrastruktúra
elemeinek kategorizálása, különös tekin-
tettel az árufuvarozásra

Fülep Tímea: Haszongépjármû elektronikus
fékrendszerek megbízhatósági vizsgálata

Gódor Balázs: Kamerával felszerelt mobil
robot emberkövetési problémái

Gurály Roland: A légiközlekedés fenntart-
ható fejlõdésének vizsgálata a hatékony-
ság és a biztonság figyelembevételével

Hajdu Sándor: Egyoszlopos magasraktári
felrakógépek oszloplengéseinek csökken-
tése hajtásszabályozási módszerekkel

Hatfaludi László: Repülési tanácsadó rend-
szer alkalmazása a kisgépes repülésben

Hidegkuti Gergely: Highly Modular Fleet
Tracking System Architecture

Kiss Norbert: Térinformatika a logisztikában

Kormányos László: A vasúti személyszállí-
tás szolgáltatásfejlesztésének piaci ala-
pokra helyezése az értékelemzés alkalma-
zásával

Kosztyó Ágnes: A közlekedési infrastruktú-
ra eurokompatibilis használatát támogató
döntési modellek kidolgozása

Kovács Ákos: Repülõtéri folyamatok opti-
malizációs módszerei

K. I. galéria Kari Bemutató - Közlekedésmérnöki Kar



Kõvári Botond: Személyzet mendzsment a
légi közlekedésben

Král Noémi: Trajectory prediction

Lengyel Dávid: Baleseti adatok felhaszná-
lása elektronikus jármûrendszerek fejlesz-
tésében

Lopez Dániel: Nyomásátalakítók vizsgálata

Mészáros Ferenc: A használati költségek
és a díjképzés elméleti megalapozása a
gyorsforgalmi úthálózaton

Molnár Balázs: Simulation and Optimi-
zation of Logistic Systems with Genetic
Algorithms

Patyi Balázs: Szerkezeti rugalmasságú
határok Cal repülõgépek a robotpilóta
rendszerére

Udvardy Olivér: Mágneses és szerkezeti
jellemzõk változása FINEMET (Fe73,
5Si13, 5BgNb3Cu1) típusú ötvözet amorf-
nanokristályos átalakulása során

Pál Zoltán József: Magnézium-ötvözetek
és kompozitorok jármûipari alkalmazása

Somogyi Rita: Zajmérések Budapest-Feri-
hegy Nemzetközi Repülõtéren és környe-
zetében

Szabó László: Ipari robotok dinamikai vizs-
gálata

Szigeti Dániel: Jármûvek és utasforgalmi
létesítmények gyalogos áramlásának vizs-
gálata

Török Ádám: A közlekedési átképzési
rendszerek korszerûsítését megalapozó
implementációs stratégiák kidolgozása

Trencsényi Tamás: Közlekedési hálózat
értékelése a VISSIM programmal

Tulipánt Gergely: A közúti és vasúti közle-
kedési alágazatok által okozott zajterhelés
vizsgálata

Vincze Béla György: Szimuláció alkalma-
zása vonatbefolyásoló rendszerek funkcio-
nális és biztonsági vizsgálatára és tervezé-
sére

Zöldy Máté: E-dízellel végzett motorfékpa-
di mérések mûszaki és gazdasági értéke-
lése

Kari Bemutató - Közlekedésmérnöki Kar K.I. galéria
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NNuukklleeáárriiss  tteecchhnniikkaaii  PPhhDD  hhaallllggaattóókk  
kkoonnffeerreenncciiáájjaa
Helyszín  K. épület alagsor, 61., 
14.00 óra

KKrriissttáállyyggeeoommeettrriiaa  ppoolliiééddeerreekkkkeell
Helyszín K. épület alagsor, 66., 
14.00 óra 

Dr. Molnár Emil: 
Kristályok poliéder modellezése 
Dr. Prok István, Dr. Szirmai Jenõ
Optimális szabályos pontrendszerek
Dirichlet - Voronoicellái 

Nagyné Dr. Szilvási Márta: 
Poliéder- és felületmodellezés 

Ács László: Négydimenziós tércsoportok
szemléltetése (poszter)

Bölcskei Attila: Térkitöltések és D-szimbó-
lumok (poszter)

OOkkttaattóórreeaakkttoorr  mmeeggtteekkiinnttééssee  
(Intézetlátogatás)
Helyszín Oktatóreaktor épülete, 
13.00 és 14.00 óra 
Egy órás, vezetéssel történõ látogatás. 
A TTK standján elhelyezett listára lehet fel-
iratkozni a délelõtt folyamán, egy csoport
maximális létszáma: 20 fõ.

Kari Bemutató - Természettudományi Kar
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13.30 Gazdaság és Társadalomtudományi Kar:
Közgazdász a BME-rõl
Helyszín: K.épület  I. emelet 46.

Levezetõ elnök: Dr. Veress József 
egyetemi tanár, dékán

11..  AA  MMûûeeggyyeetteemm  kköözzggaazzddáásszz  kkééppzzééssee--
mmúúlltt,,  jjeelleenn,,  jjöövvõõ
Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár, tan-
székvezetõ, Közgazdaságtan Tanszék

22..  MMiitt  nnyyúújjttaannaakk  aa  kkééppzzééss  sszzaakkiirráánnyyaaii::  

EErrõõffoorrrrááss--  ééss  kköörrnnyyeezzeettggaazzddáállkkooddáássii
sszzaakkiirráánnyy
Dr. Szlávik János egyetemi tanár, tanszék-
vezetõ, Környezetgazdaságtan Tanszék

GGaazzddaassáággeelleemmzzõõ  sszzaakkiirráánnyy
Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár, tan-
székvezetõ, Közgazdaságtan Tanszék

KKüüllggaazzddaassáággii  sszzaakkiirráánnyy
Dr. Kerékgyártó György egyetemi tanár,
Közgazdaságtan Tanszék

KKoonnttrroolllliinngg  sszzaakkiirráánnyy
Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens, Pénz-
ügy és Számvitel Tanszék

RReeggiioonnáálliiss  tteerrüülleett--  ééss  tteelleeppüüllééssffeejjlleesszzttééssii
sszzaakkiirráánnyy
Dr. Csizmady Adrienne egyetemi adjunk-
tus és Ongjerth Richard Szociológia és
Kommunikáció Tanszék

TTeerrmmeelléésssszzeerrvveezzééssii,,  tteerrmmeellééssiirráánnyyííttáássii,,
llooggiisszzttiikkaaii  sszzaakkiirráánnyy
Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár, Ipari Me-
nedzsment és Vállalkozásgazdaságtan
Tanszék

TTaannsszzéékkii  rreennddeezzvvéénnyyeekk::

1. EErrggoonnóómmiiaa  ééss  PPsszziicchhoollóóggiiaa  TTaannsszzéékk
Helyszín: E épület 505.
Idõpont: 17:00

Találkozó a tanszék ipari partnereivel és a
Termékmenedzsment modul és az ipari
termék és formatervezõ mérnök szakon
diplomázó jelenlegi és korábban végzett
hallgatóival.

2. IInnnnoovváácciióómmeenneeddzzssmmeenntt  ééss  TTeecchhnniikkaa
TTöörrttéénneett  TTaannsszzéékk
Helyszín: St. földszint kis elõadó
Idõpont: 15:30

Az innováció menedzselés néhány aktuá-
lis problémája. A regionális innovációs
rendszer iparfejlesztési hatása
Elõadó: Dr. Lippényi Tivadar, az NKTH el-
nökhelyettese

Kari Bemutató - Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar K.I.46.
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A KKV-k és a tudásintenzív szolgáltató
rendszerek fejlõdése
Elõadók: Dr. Hronszky Imre egyetemi ta-
nár, tanszékvezetõ
Várkonyi László egyetemi tanársegéd

Tanszéki rendezvények - Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

HHAARRVVAARRDD  BBUUSSIINNEESSSSmmaannaaggeerr  
Harvard Business School világhírû szakmai fo-
lyóirata, a Harvard Business Review 1922 óta
jelenik meg, korszerû ismereteket és példákat
közölve a menedzsmentkultúra
mindennapi gyakorlatához. Az
1999 óta megjelenõ magyar nyel-
vû változat, a Harvard Business-
manager válogatás a Harvard Bu-
siness Review cikkeibõl. A hazai
aktualitással bíró tanulmányok
mellett a kiadványban helyet kap-
nak a magyar vállalatvezetés és a
tudomány kiemelkedõ személyi-
ségeinek írásai, amelyek a sike-
res hazai és nemzetközi példákat
tárgyalják
AA  SSZZEERRKKEESSZZTTÕÕSSÉÉGG  
A Harvard Businessmanager magyar változa-
tát a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karán mûködõ Ipari Menedzsment és
Vállalkozásgazdaságtan Tanszék munkatársai
szerkesztik. 

AA  HHAARRVVAARRDD  BBUUSSIINNEESSSSmmaannaaggeerr  FFUUNNKKCCIIÓÓJJAA
Napjainkban egyre nagyobb a vezetõkkel
szemben támasztott követelmény és ugyanak-
kor növekszik a menedzsment tagjainak egyé-

ni felelõssége is. Aki a jövõben is
tartós sikerre törekszik, szükséges
folyamatosan tovább képeznie
magát. A Harvard Businessma-
nager olvasói a modern vállalatve-
zetés területén egyedülálló tudás-
elõnyhöz jutnak, mert a kiadvány: 

- a vezetõk számára folyamato-
san új perspektívákat közvetít.

- tudósít a legfrissebb gyakorlat-
orientált vállalatvezetési 
megoldásokról.

- beszámol a menedzsment 
területén uralkodó legfrissebb 
trendekrõl.

- bemutatja az optimális vállalat-
vezetési stratégiákat. 




