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BME OMIKK rendezvény
a hazai autógyártás

századik születésnapján

1905. május 31-én a Királyi József Mûegyetem
akkori, Múzeum körúti udvaráról indult 2000 km-
es próbaútjára Csonka János postaautója, s ezzel
új fejezetet nyitott a magyar autógyártás történe-
tében. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Országos Mûszaki Információs
Központ és Könyvtár 2005. május 31-én Dicsõ

múlt – fantasztikus jövõ címmel ünnepi sajtótájé-
koztatóval emlékezett meg e születésnapként szá-
mon tartott esemény századik évfordulójáról. A
sajtótájékoztató kiemelt része volt annak a cente-
náriumi eseménysorozatnak, amely Gyõrben áp-
rilis 28-án a 14. AutóDiga konferencia emlékülé-
sével kezdõdött, a Közlekedési Múzeumban má-
jus 24-én megnyílt A magyar autógyártás 100

éve címû kiállításával folytatódott, s több jelentõs
szakmai rendezvény után a 12. Autószalon vete-
ránautó-kiállításával, majd a 2005. évi magyar
tudomány ünnepe novemberi eseménysorozatá-
nak keretében sorra kerülõ szakmai konferenciá-
val zárul.

A sajtótájékoztató a BME központi könyvtá-
rának aulájában a dicsõ múltat felidézõ megemlé-
kezéssel kezdõdött, amelyen Zrínyi Miklós tudo-
mányos és nemzetközi rektorhelyettes megnyitó
beszéde után Budapest Fõpolgármesteri Hivata-

lának képviseletében Schiffer János fõpolgármes-
ter-helyettes, a Magyar Posta Rt. képviseletében
Horváth Sándor logisztikai igazgató, a Rába Rt.
képviseletében Romvári Ferenc vezérigazgató-
helyettes, a Magyar Gépjármûipari Szövetség
képviseletében Körmendy Ágoston fõtitkár, a
Közlekedési Múzeum képviseletében Katona

András fõigazgató, a Haris Autómúzeum képvi-
seletében Haris Lajos igazgató, a Magyar Vete-
rán Autó és Motor Szövetség képviseletében
Borsche Károly fõtitkár mondott köszöntõt. A
megemlékezés ünnepi aktusaként Kövesné Gilicze

Éva, a BME Közlekedésmérnöki Kar dékánja
átadta a magyar autógyártás jubileumát megörö-
kítõ emléktáblát Melegh Gábor docensnek, a
Gépjármûvek Tanszék vezetõjének.

A sajtótájékoztató fantasztikus jövõt képviselõ
programrészére a könyvtár Gazdaságtudományi
olvasótermében került sor. Ennek keretében elsõ-
ként Stubnya György fõigazgató-helyettes foglal-
ta össze a BME OMIKK közelmúltban Millenni-
umi Díjjal kitüntetett A magyar tudomány és tech-

nika nagyjai címû CD-ROM sorozatának fõ jel-
lemzõit, majd Füstöss László, a BME Fizika In-
tézetének docense és Sík András, az ELTE TTK
adjunktusa mutatta be a sorozat legújabb tagja-
ként megjelent, Pavlics Ferenc címû multimédia
kiadványt. A bemutatók után Pavlics Ferenc

NASA-díjas konstruktõr, a rendezvény díszven-
dége ismertette a vezetésével kifejlesztett holdjár-
mû létrehozásának megszületését, és mutatta be a
magával hozott (és Amerikán kívül elõször be-

mutatott) modell
mûködését.

Az ünnepi ese-
mény színvonalát
két különleges kiál-
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lítás emelte. A könyvtár aulájában a Haris Autó-
múzeum Zita királynõ számára 1910-ben készí-
tett PHÖNIX-Landaulet díszautójának, valamint
Pavlics Ferenc holdjármûvének modelljét csodál-
hatták meg az érdeklõdõk. A könyvtár elõtti terü-
leten a magyar autógyártás múltját a Magyar
Veterán Autó és Motor Szövetség által szervezett
(1955 és 1970 között készült) veteránautó-kiállí-
tás: egy-egy Ikarusz 311 autóbusz, Csepel 344 és
350 teherautó, Csepel 450 V üzemanyag-szállító
autó, Csepel 350D tûzoltóautó, valamint Rába
felderítõ úszó gépkocsi, míg napjaink hazai autó-
gyártásának sikereit egy Audi TT, egy Suzuki
Ignis és a legújabb Suzuki Swift személyautó
reprezentálta.

A rendezvényt mintegy másfél száz résztvevõ,
köztük Csonka Lívia, Csonka János unokája és
sok neves szaktekintély, valamint a nyomtatott és
elektronikus sajtó számos képviselõje tisztelte meg
jelenlétével. A jubileumi sajtótájékoztató cente-
náriumhoz méltó megrendezését az Audi Hun-
garia Motor Kft., a Haris Autómúzeum, a Közle-
kedési Múzeum, a Magyar Suzuki Rt., a Magyar
Veterán Autó és Motor Szövetség, a Suzuki Plusz
Autószalon és a Magyar Autóklub egyik alapító-
ja nevét viselõ Törley Pezsgõpincészet támogatá-
sa tette lehetõvé.

Árkos Iván

A Magyar Szabadalmi
Hivatal Millenniumi Díja
a BME OMIKK
tudománytörténeti CD-
ROM-sorozat
szerkesztõségének

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete
2000. évi közgyûlésén döntött arról, hogy április
26-át a világ társadalmi fejlõdéséhez és haladásá-
hoz meghatározó módon hozzájáruló mûszaki
alkotók és mûvészek munkásságának és eredmé-
nyeik védelmének szentelt világnappá nyilvánít-
ja. Ez a nap azóta tisztelgés az emberi tudás és
képzelõerõ, a kreativitás elõtt.

Az elmúlt négy esztendõben a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal (MSZH) – a világ iparjogvédelmi
és szerzõi jogi hatóságaihoz hasonlóan – változa-
tos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és

kezdeményezésekkel valósította meg a közösen
vállalt célt: az alkotóerõ reflektorfénybe állítását,
a szellemi tulajdon oltalma népszerûsítését és fá-
radságos mûvelésének társadalmi figyelemmel való
elismerését. Az MSZH kezdetektõl fogva célul
tûzte ki az ars és a techné összekapcsolását a
magyar mûvészeti és technológiai kultúra öröksé-
gének ápolásában, közvetítésében és védelmében
jeleskedõ intézmények elõtti tisztelgéssel. Az
MSZH elnöke 2000-ben, a magyar millennium
évében, a szellemi tulajdon védelmében fontos
szerepet játszó intézmények elismerésére alapítot-
ta a Millenniumi Díjat.

A világnap budapesti ünnepségén, 2005. ápri-
lis 26-án került sor a 2005. évi Millenniumi Díjak
átadására. Az ünnepségen felolvasták az ENSZ
Szellemi Tulajdon Világszervezete fõigazgatójá-
nak a világnap alkalmából küldött üzenetét. Eb-
ben az esztendõben a világszervezet fõigazgatója
által megfogalmazott jelmondat elsõsorban a fia-
talokhoz szól: „Gondold ki, képzeld el, valósítsd

meg!”

Az MSZH elnöke az ez évi díjakat az alábbi-
aknak adta át:
• a BME OMIKK A tudomány és technika nagy-

jai címû-ROM-sorozat szerkesztõsége, illetve szer-
kesztõbizottsága;
• a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
(KöMaL) szerkesztõsége, illetve szerkesztõbizott-
sága;
• a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Restaurá-
torképzõ Intézete;
• a TensioMed Kft.

A BME OMIKK tudománytörténeti mûhelyé-
nek munkatársai, a kitüntetett sorozat egyes da-
rabjainak szerkesztõi a Könyvtári Levelezõ/lap
hasábjain is bemutatták/bemutatják a 2004–2005-
ben megjelent/megjelenõ kiadványokat.

Viszocsekné Péteri Éva


