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Kedves Elsőéves Hallgató!

Az Óbudai Egyetem rektoraként 
szívből gratulálok Önnek sikeres 
felvételijéhez, és egyben köszön-
töm az Óbudai Egyetem polgárai 
között. Meggyőződésem, hogy 
jól döntött, amikor jelentkezése-
kor hazánk második legnagyobb 
műszaki képzést folytató felsőok-
tatási intézményét, az Óbudai 
Egyetemet választotta. 

A 21. század oktatási modell-
jét megvalósító intézményünk 
újszerű oktatási módszereket al-
kalmaz, gyakorlatorientált, a gazdaság igényeire fóku-
száló, magas színvonalú mérnöki alapképzést, mester- és 
doktori képzést, valamint kutatás-fejlesztést és innová-
ciót folytat.
A felvételt nyert hallgatók közötti kapcsolat kialakítá-
sára, a felsőbb évesek tapasztalatainak átvételére a Hall-
gatói Önkormányzat a gólyatábort és a félév kezdetét 
követően a „Gólyahajó” programot szervezi. A legifjabb 
hallgatóknak a felsőoktatás útvesztőiben való eligazo-
dását a tanévnyitót is magába foglaló regisztrációs hét 
programja segíti elő. Ezzel párhuzamosan a http://
uni-obuda.hu/oktatas/tanulmanyi-tajekoztato felületen 
elérhető részletes hallgatói tájékoztató is tartalmazza a 
tudnivalókat.

A hallgatók sikerességét az első tanítási naptól tá-
mogatjuk. Ennek keretében például a legtöbb gondot 
okozó matematika tananyagának feldolgozása az első 
félévben szintre hozó programmal indul, melynek elsa-
játításához „Mateking” nevű online tananyag is támoga-
tást ad. Hallgatóink az első félévben megismerkednek a 
MatLab mérnöki szoftver alkalmazásával, majd később 
gyakorlatot szereznek a projektmunkában. A tehetség 
kibontakoztatását a tudományos diákkörök, szakkollé-
giumok biztosítják, de lehetőség nyílik hazai és nemzet-
közi kutatás-fejlesztési projektekbe való becsatlakozásra, 
innovációs ötletek kidolgozására, valamint – részképzés 

keretében – külföldi egyetemek 
programjainak megismerésére.

Nemzetközi kapcsolataink 
sokrétűek, közel 300 intézmény-
nyel ápolunk partnerkapcsolatot 
a világ 41 országában, aktívan 
részt veszünk az európai ösz-
töndíjprogramokban (Erasmus, 
Erasmus+, CEEPUS stb.). Tá-
mogatjuk és bátorítjuk hallga-
tóink nemzetközi csereprogra-
mokban való részvételét és az 
elhelyezkedés szempontjából is 

rendkívül előnyös idegennyelv-tudást fejlesztő külföldi 
tapasztalatok megszerzését.

Az Óbudai Egyetemen pezsgő, intenzív és színes a 
hallgatói élet. A teljes képzési idő alatt rendezvények 
sokasága – szakestély, koncert, gulyásparti, felezőbál, 
disznótoros fesztivál − nyújt lehetőséget a hallgatói 
kapcsolatok építésére és közösségépítő kikapcsolódásra. 
Ezerféle szabadidős lehetőséget kínál ugyanakkor Buda-
pest városa, Székesfehérvár, a királyok városa, valamint 
az Egyetem többi telephelye is. A 2018-as Családok éve 
program részeként különös figyelmet fordítunk az Egye-
tem polgárainak életkörülményeire, a családias légkör 
kialakítására.

Egyetemünk büszke tehetséges hallgatóira, kiemel-
kedő tanáraira, ismert tudósaira, kutatóira, elkötelezett 
munkatársaira. Nagyra értékeljük és elismerjük telje-
sítményüket, örülünk sikereiknek. Büszkeség tölt el 
bennünket hallgatóink sikerei láttán, hiszen évről-évre 
az első-második helyezéseket hozzuk el Spagettihíd Épí-
tő Világbajnokságon, a Design Challenge Nemzetközi 
Robotépítő-, a Bosch Elektromobil-, a Hajós György 
Matematika-, illetve a PLC versenyen, de kiemelkedő 
sikereket érünk el a Shell Eco-marathon európai meg-
mérettetésén is, hogy csak néhányat emeljek ki a soka-
ságból. Különösen nagy megtiszteltetés egyetemünk szá-
mára, hogy számos kiemelkedő tudóst is díszdoktoraink 
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közé sorolhatunk, így a világhírű Kálmán Rudolf és Lotfi 
A. Zadeh mellett a Nobel-díjas Oláh György professzort 
is. Honlapunk http://uni-obuda.hu/egyetem felületén a 
„Múlt és jövő” menüpontban számos elismert szakember 
életpályájával ismerkedhet meg.

Szép, ugyanakkor kemény munkával teli évek várnak 
Önre. Egyetemi tanulmányainak időszaka egész további 

életpályáját és életét is megalapozza, ehhez az Egyetem 
munkatársai és oktatói kara minden segítséget és útmu-
tatást megad.

Eredményes, élményekben gazdag és felszabadult 
hallgatói éveket kívánok Önnek! 

Prof. Dr. Réger Mihály
Óbudai Egyetem rektora

Előkészületben az Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A magyar fel-
sőoktatás hagyo-
mányosan legna-
gyobb, kétévente 
lebonyolításra ke-
rülő hallgatói 
tudományos se-
regszemléjére, a 
XXXIV. Orszá-
gos Tudományos 
Diákköri Konfe-
renciára kerül sor 
2019 tavaszán. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőokta-
tásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű 
intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szak-
mai, valamint anyagi támogatásával hirdette meg a 
XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Az OTDK kiemelkedő bemutatási és értékelési fó-
rum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2017–
2019-ben elért, és intézményi konferenciákon már mi-
nősített tudományos és művészeti eredményei számára.

Az országos konferencia célja az, hogy ösztönözze a 
hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékeny-
séget, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. 
Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépés-
hez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre 
történő jelentkezést. A XXXIV. OTDK a hagyományok 
szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megren-
dezésre. A szekciók szakmai tagozatokból állnak, ame-
lyekbe legalább 6 és legfeljebb 15 pályamunka kerülhet. 
Megrendezésének további feltétele, hogy tagozat csak 
több intézmény részvétele esetén szervezhető.

A 24 hazai és határon túli felsőoktatási intézmény 
részvételével 2015-ben megrendezett XXXII. OTDK 

Műszaki Tudományi 
Szekciójának példát-
lan sikerére alapozva 
az Óbudai Egyetem 
ismét OTDK há-
zigazda lesz: 2019-
ben a Had- és Ren-
dészettudományi, 
valamint az Infor-
matika Tudományi 
Szekciónak fog ott-
hont adni.

Az Óbudai Egye-
tem kiemelkedő tudományos eredményeik bemutatásá-
ra hívja az OTDK keretében a Had- és Rendészettudo-
mányi, valamint az Informatika tudományterület BSc és 
MSc képzésben tanulmányokat folytató ifjú kutatókat, 
a külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösöket, 
akik a magyar országiakéval azonos szakmai feltételekkel 
vehetnek rész a megmérettetésen.
A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és 
külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi 
konferenciákon, vagy országos középiskolás tudomá-
nyos diákkonferenciákon bizonyítják kutatási eredmé-
nyeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A rangos tu-
dományos esemény magas színvonalú megrendezéséhez 
és díjazásához szükséges forrásokat a gazdasági élet sze-
replőinek támogatásával kívánja az egyetem biztosítani. 
A szekciók támogatóit a hozzájárulás mértékétől függő-
en Gyémánt, Arany, Ezüst és Bronz fokozatú támogató 
címmel kívánjuk megtisztelni.

Lehetőség nyílik a tagozatok „örökbe fogadására” is, 
melynek keretében az Önök által nyújtott támogatás 
biztosíthatjuk az első-, második-, és harmadik helye-
zettek díjának, valamint a különdíjak kifizetésének le-
hetőségét.

Dr. Gáti József
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Nemzetköziesítés az Óbudai Egyetemen

Az elmúlt időszakban az egyetem nemzetközi jellegének 
erősítésében jelentős eredményeket értünk el, de kétség 
kívül még az út elején járunk és sok munka vár ránk. 
A szervezet átalakítását követően az egyetem számára a 
nemzetközi szerepünk értékelése és újragondolása fon-
tos feladatunk, amellyel párhuzamosan minden karun-
kat, osztályunkat ösztönözzük arra, hogy aktív szereplő-
je legyen a nemzetköziesítésnek. Nemzetközi sikerünk 
a munkatársainkon és a hallgatóinkon múlik. Kérdés, 
hogy bátran és aktívan élnek-e az adódó lehetőségek-
kel, tudnak és akarnak–e időt áldozni a külföldi ta-
pasztalatszerzésre; a nemzetközi képzéseinknél képesek 
vagyunk–e megbízhatóan magas színvonalat nyújtani a 
külföldi hallgatóknak. 

Az elmúlt évben az intézményi stratégia céljait figye-
lembe véve mindenekelőtt a nemzetközi oktatásszer-
vezéssel és mobilitási programok végrehajtásával fog-
lalkozó szervezetünk fejlesztését tűztük ki célul, hogy 
átláthatóbb és hatékonyabb egységben működjenek a 
nemzetköziesítéssel foglalkozó kollégák. Létrehoztuk a 
Nemzetközi Igazgatóságot, amely a Bécsi úti campuson 
működik. Az igazgatóságon belül a Mobilitási Osztály 
támogatja hallgatóink és oktatóink mobilitási progra-
mokban való részvételét. Az Osztály munkatársai szíve-
sen segítenek az egyetemi polgároknak az eligazodásban, 
a felkészülésben és a kiutazás ügyeinek intézésében: akár 
az Európai Unión belüli Erasmus+ ösztöndíjakról legyen 

szó, vagy az Európán kívüli országokba szakmai utakra 
lehetőséget adó Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás, 
vagy az egyre vonzóbb feltételekkel hallgatói mobilitási 
programokat kínáló Campus Mundi programmal kap-
csolatban keresik fel őket. 

Az Óbudai Egyetem jól teljesít az oktatói és hallga-
tói mobilitások számában, a hazai intézmények élmező-
nyében vagyunk, de ennek ellenére és pont erre építve 
úgy gondoljuk, még jobban ki lehetne használnunk a 
jelenlegi időszakban felmerülő lehetőségeket. Ehhez fel-
tétlenül ismernünk kell a hallgatóink és oktatóink mo-
tivációt: miért, vagy épp miért nem tervezik a külföldi 
szakmai utakat az Óbudai Egyetemen. Éppen ezért szé-
les körben kvantitatív és kvalitatív felmérést végeztünk 
hallgatóink között és megkérdeztünk oktatókat, kari 
koordinátorokat a mobilitási programok ismertségéről 
és utazási szándékokról. A felmérés eredményeit figye-
lembe véve változtatjuk meg a programok népszerűsí-
tését, és az eredmények alapján igyekszünk egyre több 
lehetőséget biztosítani a tanulmányi utakra való felké-
szítésre, továbbá a változó hallgatói igényekre reagálva 
egyre inkább fókuszálunk arra, hogy a kimenő szakmai 
gyakorlatosoknak megbízható fogadó céget találjunk.

A Nemzetközi Igazgatóság másik egysége a Külkap-
csolati Osztály, amely az egyetem külföldi népszerűsíté-
sében vesz részt – így pl. közép-afrikai régióban tartott 
felsőoktatási kiállításon a magyar delegáció tagja volt, de 
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a jövőben a Campus Mundi programban elnyert támo-
gatással több külföldi hallgatói vásáron is részt vesznek 
munkatársai. Az Osztály szervezi az egyetemi központba 
érkező külföldi delegációk fogadását is, továbbá szintén 
ők végzik a külföldi egyetemekkel és egyéb partnerekkel 
az együttműködési megállapodások előkészítését. 

A nemzetköziesítési törekvések sikerének egyik leg-
fontosabb mércéje, hogy hány külföldi választja egye-
temünket továbbtanulásra. A Stipendium Hungaricum 
Ösztöndíj Program célja, hogy minél több külföldi hall-
gató vehessen részt a hazai felsőoktatásban, majd egye-
temeink jó hírét a képzés után terjesszék országukban és 
szerte a világban. Az Óbudai Egyetem is abban érdekelt, 
hogy egyre több angol nyelvű képzést nyisson meg a 
SH ösztöndíjra jelentkezőnek. Ennek megfelelően évről 
évre dinamikusan emelkedik az SH ösztöndíjas külföl-
di hallgatóik száma: a 2017/2018-as tanévben már 154 
hallgató iratkozott be, ebből 78 fő volt újonnan érkező. 
A 2018/2019-es tanévben pedig több mint száz új be-
iratkozó hallgatót várunk, tehát jelentősen tovább emel-
kedik a nemzetközi hallgatók létszáma és több, mint 
negyven országból fognak hallgatók tanulni az intéz-
ményünkben.  A 2018/2019-es tanévben pedig először 
államközi ösztöndíjat nyert fiatalt is fogadunk Indiából.

A pozitív Magyarország kép kialakulása és a későb-
bi alumniépítés miatt támogatjuk azt is, hogy külföldi 
hallgatóink magas színvonalú képzés mellett egy való-
di közösségé kovácsolódjanak. Függetlenül attól, hogy 
teljes képzésben vagy részképzésben, ösztöndíjjal vagy 
önfinanszírozóként végzik tanulmányaikat, együtt vesz-
nek részt a Mobilitási Osztály által szervezett kulturális 
vagy szakmai programokon, vagy pl. az angol nyelvű 
munka- és tűzvédelmi oktatáson. A szemléletváltást az 
is jól mutatja, hogy az ÓE hallgatói pályázati felhívása-
it angolul is közzétesszük, a beadott pályaművek pedig 
bizonyítják, hogy a külföldiek is aktív részesei az ÓE 
közösségének. 

Bízunk abban, hogy ha a magyar és külföldi hallga-
tók számára sokféle találkozási lehetőséget szervezünk, 
az később magyar hallgatóink mobilitási kedvére is ha-
tással lesz, így csökkenteni lehet bennük a félelmet a 
nyelvhasználattól vagy a kulturális sokktól. 

Figyelünk arra, hogy a mobilitási programban részt 
vevő magyar és külföldi hallgatóink is hallathassák a 
hangjukat, ezért az egyetemi „Műszaki” c. lapban rend-
szeresen megjelentetünk hallgatói beszámolókat, híre-
ket. Szintén az integrációt erősíti, hogy a külföldi hall-
gatók jelentős részét a magyar hallgatókkal közösen, egy 

kollégiumban szállásoljuk el, ahol bentlakó mentor és 
bentlakó kollégiumi nevelőtanár is foglalkozik velük.

Számos „élménygyüjtőgető” hallgatói programot szer-
veztünk, ilyen volt a karácsonyi „Ugly sweater party”, 
a húsvéti „Bunny hunting”, de a külföldi hallgatóinkat 
színházlátogatások, kirándulásokra (pl. Levendula-fesz-
tivál), sőt szakmai programokra is csábítjuk, így pl. az 
egyetem duális képzési partnerének, a székesfehérvári 
Macher Kft. munkájával is megismerhettek a külföldi 
hallgatók.

Nagy népszerűségnek örvend az „International Cul-
tural Club” rendezvénysorozatunk, amelynek keretében 
egy adott nemzet hallgatói mutatják be országukat, kul-
túrájukat és gasztronómiájukat az érdeklődőknek. Ezek-
nél a programoknál igyekszünk a nagykövetségeket és 
más egyetemek hallgatói közösségét is bevonni, hiszen 
mindannyinknak közös érdeke, hogy a nálunk tanuló 
külföldi hallgatók minél kellemesebb és színesebb élmé-
nyekkel gazdagodjanak Magyarországon. 

A hallgatói mobilitás mellett legalább olyan fontos-
nak tartjuk azt is, hogy minél több oktatónk szerezzen 
külföldi tapasztalatot és nyisson a világ felé a mobilitá-
si programok segítségével. 2018 júliusában az Óbudai 
Egyetem a nemzetközi találkozók szervezésében tovább-
lépett és a Mobilitási Osztály az eddigiektől eltérő célok-
kal új, Nemzetközi Kreditmobilitási Hetet szervezett. 
Célunk az volt, hogy minél jobban megismerhessük 
a partner intézmények oktatási és kutatási kínálatát, a 
meglévők mellett további együttműködési területeket, 
új projekt lehetőségeket találjunk, új kapcsolati háló-
zatokat alakítsunk ki és a partnerkapcsolatok, valamint 
a nemzetközi projektek között szinergiát teremtsünk. 
Fontosnak tartjuk, hogy oktatóink megismerhessenek 
jó példákat, pozitív tapasztalatokat a sikeres külföldi 
együttműködésekre, ezért az intézményen belüli ta-
pasztalatcserére, valamint közös projekttervezésre és - 
értékelésre az elkövetkező évben több fórumot fogunk 
biztosítani. A Keleti Kar nevéhez köthető nemzetközi 
hetet – szervezési tapasztalatainkat felhasználva – tovább 
kívánjuk szélesíteni a karok fokozatos bevonásával. 

A honlapon a külföldi hallgatóknak szóló informá-
ciókat egységesebb szerkezetbe, könnyebben elérhetővé 
és láthatóbbá tettük, de az egyetem nemzetközi – angol 
nyelvű on-line jelenlétének fejlesztése továbbra is fon-
tos feladat, ahogy a végzett külföldi hallgatóinkkal való 
hosszú távú kapcsolattartást is erősíteni kívánjuk.

Dr. Nádai László
kutatási és nemzetközi rektorhelyettes 
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EGYETEMÜNK ÉLETÉBŐL

Kutatási együttműködés  
a Harvard Egyetem és az Óbudai Egyetem között

Az EKIK Élettani szabályozások Kutatóközpont (Phys-
Con) vezetője, Prof. Dr. Kovács Levente 2018. augusz-

tus 6-8. között a Harvard Egyetem műszaki karának, a 
John A. Paulson Schools of Engineering and Applied 
Sciences (SEAS) meghívott vendége volt.

A meghívás hátterében, a 2018. február 19-én, az 
Óbudai Egyetemen, a PhysCon és az IEEE Hungary 
Section által meghívott és vendégül látott harvardi kuta-
tói látogatás és annak kapcsán megfogalmazott kutatási 
elképzelések eredményessége állt. Februárban a PhysCon 
Dr. Eyal Dassau-val a világ mesterséges hasnyálmirigy 
temakörének vezető kutatójával folytatott tárgyalásokat, 
és az azóta megvalósult eredmények birtokában a SEAS 
Frank Doyle kutatócsoportja együttműködési megálla-
podás kidolgozása okán hívta meg a PhysCon vezetőjét 
a Harvard Egyetemre.

A két napos megbeszélések eredményeként a jövő-
ben a PhysCon közvetlen kapcsolatot tart fent a Har-
vard kutatócsoportjával, valamint közös pályázatokkal, 
tudományos megjelenésekkel és publikációkban való 
részvétellel erősítik egymást. Mindez komoly elismerés 
a PhysCon, de egész egyetemünk számára.

Prof. Dr. habil. Kovács Levente

A művészet és a tudomány ötvözete:  
SHB – Kempelen

Az Óbudai Egyetem és S. Hegyi Béla szobrászművész 
együttműködésében, a művészet és a tudomány modern 
ötvözeteként valósult meg az SHB – Kempelen projekt, 
melynek lenyűgöző eleme a Kempelen Farkast ábrázo-
ló, huszár sakkfigurát imitáló bronz portrészobor. A ló 
lépésben mozgó, beszélő installáció programozását az 
Óbudai Egyetem hallgatói készítették.

S. Hegyi Béla szobrászművész a Kempelen Farkast 
ábrázoló portrészobor első változatát 1995-ben készítet-
te, mely a Pázmándi Általános Iskolában került kiállí-
tásra. Az SHB – Kempelen e szobor mozgó változata, 
amely mint egy huszár sakkfigura, meghatározott prog-
ram szerint, szabályos ló lépések sorozatán át visszake-
rül kiindulási helyére, miközben beszél. A szöveg, amit 
elmond, a művésznek a pázmándi szobor készítésekor 
keletkezett írása a belső emberi konfliktusról, melynek 
egy-egy részlete lépésenként hangzik el, a mozgással 
szinkronizálva. E dilemma úgy fogalmazható meg, hogy 

nem mindig tudjuk: játékosok vagyunk-e, vagy velünk 
játszanak. A programozott szöveg utolsó része – mint-
egy válaszul – akkor hallható, amikor a szobor visszatér 
eredeti helyére: „Az vagyok? Játékos?” kijelentés mellett. 

A figura mindkét fajta ló lépést alkalmazva, jobbra és 
balra tud elfordulni. Minden elindulás előtt „körülnéz”, 
elfordul erre-arra és ugyanezt teszi minden egyes ló lépés 
után, mint aki ellenőrzi, hogy valóban jó helyen van-e? 
Az egyes sakktábla mezők felnyílnak, rajtuk lévő dom-
borművek Kempelen beszélőgépének tervrajzait ábrázol-
ják kissé átírva, alattuk a tervrajzok montázsai láthatók. 
Ezek a mezők úgy vannak elhelyezve, hogy a figura az 
első négy lépése során éppen szembetalálkozik velük, és 
ha tovább akar lépni, akkor el kell fordulnia 90 fokkal. 
A Kempelen Farkas szobrát mozgató robot mechaniz-
must Pinkóczi Szabolcs és Jamrik Bálint, az Óbudai 
Egyetem Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének 
hallgatói készítették Dr. Nagy István és Dr. Bencsik 
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Attila szakmai irányításával. Ta-
lán szimbolikus is a kapcsolódás, 
hiszen azon felsőoktatási intéz-
mény polgárai valósították meg 
a művész szobor mozgatására 
vonatkozó elképzeléseit, mely-
nek jogelődjében S. Hegyi Béla 
szobrászművész első diplomáját 
1975-ben szerezte.

Külön kihívást jelentett a me-
chanizmus alkotóinak, hogy a 
szobrot mozgató robot szabály-
zásánál nem lehetett alkalmazni a 
klasszikus, úgynevezett PID sza-
bályzást. Ezért egy sajátos mód-
szert kellett kidolgozni, amely az 
impulzussorozaton és az indulás-
tól eltelt, és a célpozícióig hátra 
lévő időn alapult.

S. Hegyi Béla szobrászművész SHB – KEMPELEN 
című alkotásának első bemutatkozására a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban május 12-én került sor. Az alkotás 
bemutatásának következő állomását a gödöllői Királyi 
Kastély Díszterme jelentette a „Barokk hétvége a zene 

jegyében” rendezvény keretében. 
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója megnyitó szavait köve-
tően Wehnner Tibor művészet-
történész mutatta be a művet.

A művészi installáció fő tá-
mogatója és egyben annak tu-
lajdonosa az Óbudai Egyetem, a 
projekt ötletgazdája és szellemi 
jogainak tulajdonosa S. Hegyi 
Béla, az SHB Stúdió Képzőmű-
vészeti Kft ügyvezetője. 

A bemutatókat követően a tel-
jes mű az Egyetem tulajdonába 
kerül, majd egy kiállítás-megnyi-
tót követően, méltó helyet kap az 
intézmény óbudai telephelyén. 
Az állandó kiállítás a művészet és 

a modern technika, a hallgatói kreativitás, valamint az 
Óbudai Egyetem magas szakmai színvonalának, inno-
vatív megoldásokra való nyitottságának élő bizonyíté-
ka.

Dr. Gáti József

2018-ban is Kutatók Éjszakája az Óbudai Egyetemen

Robotok, érdekes kísérletek, 
virtuális valóság, mesterséges 
intelligencia, alternatív hajtású 
járművek, fénygraffiti, sebész-

robot, levegővel hajtott autó – ezekkel és még számos 
további érdekes és tudományos programmal várja az 
Óbudai Egyetem az érdeklődőket a Kutatók Éjszaká-
ján. 6 helyszínen több mint 150 interaktív programon, 
tudományos előadáson vehetnek részt kicsik és nagyok 
az egyetem különböző kampuszain szeptember 28-án.

Budapesten, 4 helyszínen Salgótarjánban, valamit 
Székesfehérváron is megnyílnak az Óbudai Egyetem 
kampuszai (16:00-tól 24:00-ig) a Kutatók Éjszakáján 
programok színes palettáját kínálva az érdeklődőknek. 
Minden korosztály – a kisiskolástól az egyetemistáig, 
unokától a nagyszülőkig – talál érdekességeket a mű-
szaki, informatikai, gazdasági tudományok, valamint a 
kreatív alkotás világából. 

Az Óbudai Campuson az Óbudai Egyetem három 
kara – a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnö-
ki Kar (Doberdó út 6.), a Neumann János Informatikai 

Kar (Bécsi út 96/B) és Kandó Kálmán Villamosmérnö-
ki Kar (Bécsi út 96-94., Szőlő utca 4.) készül progra-
mokkal. Olyan különlegességekkel, mint például üdítőt 
csapoló robot, boncolás laborbemutató sebészrobottal, 
kiterjesztett valóság szimulátor, de egy félbevágott elekt-
romos autót is megnézhetnek a látogatók működés köz-
ben, vagy akár egy valódi mozdonyt is életre kelthetnek 
okostelefonjuk segítségével. Az idelátogatók megismer-
hetik a papíripar hagyományos nyersanyagait és az ál-
taluk kiőrölt papírpépet kimerítve elkészíthetik az egy, 
illetve két rétegű papírokat.

A józsefvárosi Campuson két helyszínen is számos 
lehetőség adódik a tudományos élet és a technikai új-
donságok megismerésére. A Népszínház utca 8. szám 
alatt a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar és a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai 
Központ rendezvényei látogathatók késő estig. A két 
kar programjai között érdekes kémiai és fizikai kísérle-
teket, valamint a tésztahídépítést is megismerhetik az 
érdeklődők. Kipróbálhatják a hallgatók által tervezett 
és gyártott levegővel hajtott autókat. Bemutatkozik a 
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Robotika Klub és betekinthetnek az intelligens gépek 
kulisszái mögé is, valamint közelről megismerhetnek 
egy Ford-T modell-t és a konstruktőrének kapcsolatát 
az egyetem jogelődjével.

A Keleti Károly Gazdasági Karon (Tavaszmező utca 
15-17.) kiterjesztett és virtuális valósággal (Pl.: Egyipto-
mi piramis az iskolapadon? Közös fotó Arany Jánossal?), 
korunk egyik legizgalmasabb trendjével ismerkedhetnek 
meg a látogatók. 

Autós szimulációs játékot próbálhatnak kis kicsi és 
nagyok valamint a fenntarthatóságot újragondolva meg-
tudhatják, hogyan lehet használt gumiabroncsokból 

használható, kényelmes bútorokat alkotni, melyeket a 
helyszínen ki is lehet próbálni.

A székesfehérvári Alba Regia Műszaki Kar (Budai út 
45.) a többi között drónokkal, virtuális valósággal, fény-
graffitivel, robotépítéssel készül a Kutatók Éjszakájára. 
Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési Központ és 
Kutatóhelyén pedig megismerkedhetnek a 3D nyomta-
tás és modellezés alapjaival. 

Tavaly több mint 4.100 látogató vett részt az Óbudai 
Egyetem csaknem 170 programján, ezért idén is min-
den érdeklődőt szeretettel vár az Óbudai Egyetem.

Dr. Horváth Richárd

Óbudai Egyetem oktatói állami kitüntetése

Augusztus 17-én, a Pesti Vigadó dísztermében az au-
gusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Dr. Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának mi-
niszterhelyettese kiemelkedő szakmai teljesítmények el-
ismeréséül kitüntetéseket adott át.

Az államalapítás és államalapító Szent István emléke 
előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült Kártyás 
Gyula, az Óbudai Egyetem oktatási főigazgatója, c. 
egyetemi docens, valamint Dr. Medve András, a Keleti 
Károly Gazdasági Kar volt dékánja, Gazdaság- és Társa-
dalomtudományi Intézetének korábbi igazgatója, egye-
temi docens.

Kártyás Gyula kiemelkedő oktató-nevelő munkája, 
iskolateremtő munkássága, oktatásszervezői feladatai-
nak színvonalas ellátása, több évtizedes magasabb veze-
tői tevékenysége elismeréseként részesült elismerésben.
1979 óta oktatója az Óbudai Egyetemnek, illetve jog-
elődjeinek. 1987-ig gyakorlatvezetői feladatokat látott 
el a jogelőd Bánki Donát Műszaki Főiskolán automa-
tizálás, gépjármű diagnosztika és energetika tantárgyak-
ból. 1990-től tanítási gyakorlatok, társadalmi ismeretek, 
szociológia és technikatörténet tantárgyakat oktat, illet-
ve tárgyfelelősként is tevékenykedik. Jelentős szerepet 
vállalt a technikatörténet, a szociológia, valamint a taní-
tási gyakorlatok tantárgyak tartalmának kialakításában, 
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és tananyagainak fejlesztésében.
Az oktatásszervezés területén 

végzett, és végez jelenleg is ki-
emelkedő vezetői tevékenységet. 
Több éven át volt a Bánki Do-
nát Műszaki Főiskola Tanulmá-
nyi Osztályának vezetője, ahol 
feladatai közé tartozott a peda-
gógus továbbképzések tanfolya-
mainak irányítása is. Az egyetem 
Trefort Ágoston Mérnökpeda-
gógiai Központjában, illetve 
annak jogelődjeiben (Tanárkép-
ző Tanszék, illetve Mérnökpe-
dagógiai Intézet) a mérnökta-
nár szakos hallgatók nevelési és 
oktatási gyakorlatait szervezi. 
A mentortanár továbbképzési 
szakon az ifjúságszociológia tan-
tárgy előadója. Intenzív publiká-
ciós tevékenységet folytat, mely elsősorban a különböző 
konferenciákhoz kötődik a szakmai területén elért ered-
mények bemutatásával. 

A Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola 
integrációját követően a Budapesti Műszaki Főisko-
la oktatási igazgatójaként irányításával folyt a kredites 
tantervek kidolgozása, a Neptun rendszer bevezetése, a 
Neptun és a FIR rendszer összekapcsolása, a Moodle ke-
retrendszer komplex alkalmazásának bevezetése.

Kártyás Gyula 2010 óta az Óbudai Egyetem okta-
tási főigazgatója. Az általa kiemelkedő gondossággal és 
szakértelemmel irányított Főigazgatóság ellátja többek 
között az egyetemi szintű oktatásszervezéssel összefüg-
gő igazgatási feladatokat, koordinálja, és szakmailag 
irányítja a karok tanulmányi osztályainak tevékenysé-
gét, működteti a Hallgatói Tanulmányi, Információs és 
Pénzügyi Rendszert, irányítja az egyetem idegen nyelvű 
képzéseit. 

Elkötelezett a Kárpát-medencei magyar nyelvű fel-
sőoktatás, az anyanyelvi tudás átadása, a tudomány 
határok nélküli magyar nyelvű művelése mellett, meg-
alakulása óta koordinálja a Kárpát-medencei Online 
Oktatási Központ, a K-MOOC tevékenységét.

Meghatározó tagja volt a Bánki Donát Gépipari 
Műszaki Főiskola Tanácsának több cikluson keresztül. 
1982-től 1987-ig a Budapesti Kollégiumi Munkaközös-
ség elnöke, 1984-től 1987-ig a Kiváló Kollégium Bírá-
ló Bizottság elnöke volt. 2003-tól a Budapesti Műszaki 

Főiskola Főiskolai Tanácsának, 
illetve az Óbudai Egyetem Szen-
átusának levezető elnöke. Az 
Országos Neptun Felhasználói 
Bizottság tagja. Többször kapott 
minisztériumi felkérést külön-
böző munkabizottságokban (Pl.: 
hallgatói ösztöndíjak, juttatások 
szabályozásának kidolgozása) 
történő részvételre.

Vezetői munkájával eredmé-
nyesen hozzájárult ahhoz, hogy 
a Magyar Felsőoktatási Akkre-
ditációs Bizottság az Intézményi 
akkreditációs eljárás keretében 
2011. májusában értékelte az 
egyetem tevékenységét, melynek 
eredményeként az intézményt 
egyetemként akkreditálta.

Tevékenyen hozzájárult ah-
hoz, hogy az intézmény a Felsőoktatási Minőségi Díj pá-
lyázaton 2007-ben bronz, 2008-ban ezüst, majd 2009-
ben Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült, 
illetve birtokosa az E-Quality Európai Minőségi Díjnak 
„Kiváló Erasmus Koordinátor” elismerésnek, valamint a 
„Nemzetközi együttműködési kultúráért” Nívódíjnak.

Oktatói tevékenysége mellett folyamatosan dolgo-
zott különböző kutatási és pályázati munkákban is. A 
Staff Development in Technical Teacher Training TEM-
PUS CME projektben részt vett a „Munkaerőfejlesztési 
stratégiák és modellek a műszaki pedagógusképzés számá-
ra” téma kidolgozásában. Szakértőként tevékenykedett 
a műszaki pedagógusképzés fejlesztése pályázat a „Tan-
anyagfejlesztés a tanári szerepek és kompetenciák tekinteté-
ben” témájának kidolgozásában.

Témavezetője volt a „Főiskolai minőségbiztosítási 
rendszer optimális működését megalapozó kutatás” pá-
lyázati programnak. Jelenleg a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0002, „Járműipari felsőoktatási és kutatási 
együttműködés” pályázat képzési programok fejlesztése 
főirány vezetője az Óbudai Egyetem részéről.

Alprojekt vezetőként közreműködött az Egyetem 
Felsőoktatási Struktúraváltási Alap 2016-os projekt-
jének sikeres megvalósításához, Szakmai vezetője az 
EFOP-3.4.3-16-2016-00023 kódjelű, „Az Óbudai 
Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érde-
kében” című pályázatnak.

Medve András 1976-ban szerzett közgazdász dip-
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lomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
temen, majd ugyanott 1980-ban középiskolai tanári 
képesítést is szerzett. 1976-ban elhelyezkedett a Hazai 
Fésűfonó- és Szövőgyárban, ezután 1977-től a Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskolán dolgozott kezdetben tanár-
segédként, majd adjunktusként, később főiskolai do-
censként. 1986-tól főiskolai tanári kinevezést, valamint 
intézetigazgató helyettesi megbízást kapott. A közgaz-
daságtudományi doktori címet 1980-ban, közgazdaság-
tudományok kandidátusa tudományos fokozatot pedig 
1995-ben szerezte meg. 

2000-ben a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Bu-
dapesti Műszaki Főiskolaként működött tovább, ahol 
megbízott főigazgatói pozíciót látott el, majd még eb-
ben az évben általános és kutatási főigazgató helyettesi 
kinevezést kapott. 2003 és 2005 között tudományos- 
ezt követően 2005 és 2007 között intézményfejlesztési 
rektorhelyettesként tevékenykedett, majd 2010-ig az 
intézményfejlesztési igazgatói tisztséget töltötte be. Az 
Óbudai Egyetem megalakulása után 2010-től a Keleti 
Károly Gazdasági Kar dékánjaként dolgozott.

Pályája kezdetétől a ’80-as évek végéig a munkaerő 
gazdálkodás bér- és keresetszabályozás témájában foly-
tatott kutatásokat egyénileg, majd később a „munkaerő 
és kereseti arányok” tanszékközi kutatócsoport keretében. 
Később figyelme a gazdasági és társadalomtudományi 
oktatás helyének, szerepének vizsgálatára irányult a mű-
szaki felsőoktatásban. 1992-től ismét egy váltás követke-
zett tudományos munkájában, érdeklődése központjába 
a privatizáció került. E témában folytatott kutatómun-
kája eredményeképpen 1995-ben megvédte a „privati-
záció Magyarországon (1989-1994)” című kandidátusi 
értekezését. 

A ’90-es évek végén kísérletet tett az üzleti szimulá-
ciós játék oktatásának kutatására, és a hazai oktatásba 
történő bevezetésére. Jelenleg egy külföldi felsőoktatási 
intézménnyel közösen nyert pályázat keretében, az euro 
bevezetésének feltételrendszerét, a közös valuta gazda-
ságra gyakorolt hatását vizsgálja az EU országaiban egy 
Európa modul kidolgozása keretében.

Gratulálunk a kitüntetésekhez!
Dr. Gáti József

Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások Kutatóközpontja  
az európai biomatematikai kongresszuson

Lisszabon 2018. július 23-27. között adott otthon az 
európai biomatematikai kongresszusnak (11th European 
Conference on Mathematical and Theoretical Biology 
-ECMTB). Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályozások 
meghívott szekciót szervezett az olasz CNR biomatema-
tikai kutatóközponttal, melyen a PhysCon és az Óbudai 
Egyetem ERC projektjének vezetője, Prof. Dr. Kovács 
Levente és fiatal adjunktusa, Dr. Eigner György vett 
részt. A „Recent trends in the modeling and control of the 
glucose-insulin system” szekcióban a PhysCon és a CNR 

mellett (melynek vezetője 
az ECMTB frissen meg-
választott elnöke), a fran-
cia Nantes, az USA-beli 
Louisville, a kínai Peking, a 
spanyol Valencia és a svéd 
Linköping kutatói vitatták 
meg a mesterséges hasnyál-
mirigy aktuális kutatási 
problémáit széles audiencia 
mellett. Külön kiemelen-
dő, hogy a szekció átfogó 
és egyben első előadását a 
PhysCon kutatói mutatták be.
A megvitatott kérések szervesen illeszkednek a diabeto-
lógia aktuális kihívásaihoz, melyeket az Óbudai Egye-
temen idén februárban a tématerület vezető kutatója, 
a Harvard Egyetem képviseletében Dr. Eyal Dassau 
mutatott be. A szekcióban résztvevők megállapodtak 
abban, hogy a téma matematikai hátterét együtt próbál-
ják kezelni a jövőben, felhasználva az ECMTB szakmai 
támogatását.

Prof. Dr. habil. Kovács Levente



Hírmondó10. oldal 2018. augusztus

Idén is sikerrel zajlott a Kandó Kálmán Nyári Egyetem

Szép hagyomány egyetemünkön – a határon túli magyar 
hallgatók számára megtartott – Nyári Egyetem. Idén 
már a 29. alkalommal szerveztünk ilyen részképzést szá-
mukra.

Az első alkalmat a határon túli magyar hallgatók 
számára a ’80-as évek elején szerveztük a Híradásipari 
Intézetben. Eleinte csak páran tudtak eljönni Budapest-
re, de később a politikai helyzet (utazási lehetőségek) 
javulásával, a ’90-es években már sokkal többen tudtak 
részt venni. Idén már több mint 30 határon túli ma-
gyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgató vett részt 
a XXIX. Kandó Kálmán Nyári Egyetemen Kárpátaljá-
ról, Erdélyből, Partiumból és a Délvidékről. Nagyon 
örültünk, hogy Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskoláról tudtunk idén is hallgatókat 
fogadni.

A rendezvényt 2018. július 7-16. között Székesfehér-
váron, a magyar királyok városában, az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Karon tartottuk.

A XXIX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem ünnepélyes 
megnyitóját Székesfehérvár Megyei Jogú Város városhá-
zájának Dísztermében rendeztük. A város nevében az 
alpolgármester, az Óbudai Egyetem részéről Dr. Tick 
József rektorhelyettes, Dr. habil Kádár Péter, a Kan-
dó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. habil. 
Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja 
és Borbély Endre docens köszöntötte a Nyári Egyetem 
résztvevőit.

Plenáris előadást Dr. habil Györök György: Beteg ló 
áramkörök és vizsgálatok és Dr. habil Kádár Péter: A 
villamosenergia-termelés alternatívái, valamint Dr. Kö-
rösi Mária és Borbély Endre: Hidak és sorsok (Széche-
nyi szellemisége) címmel tartottak.

A szakmai előadásokra az egyetemünk oktatói kö-
zül szinte minden karról jelentkeztek. Krasznai Mi-
hályné Kovass Enikő könyvtárigazgató, Borbély 
Endre docens, Dr. Legeza László docens, Dr. Szabó 
Lóránt PhD adjunktus, Dr. Széll Károly adjunktus, 
Dr. Kopják József adjunktus, Dr. Seebauer Márta 
dékánhelyettes, Sándor Tamás adjunktus, Dr. Busics 
György egyetemi docens, Dr. Udvardy Péter docens 
Dr. Földváry Lóránd egyetemi docens, Fejes Gábor 
mestertanár tartott előadást. Ezen kívül az ipar és a ku-
tatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutat-
ták kutatásaik eredményét, így Dr. Kőrösi Mária, Sza-
bó Rudolf, Lévai Ferenc vezérigazgató, Sebő Gyula,  

Varga Gábor, Varga Péter, Halmschlager György, 
Pazsitka István. A Nyári Egyetemet Borbély Endre, 
Nagyné dr. Hajnal Éva, Tóth Erzsébet Andrea, és 
Vincze Tiborné szervezte.

Ismertettük, hogy az anyaországban Hungaricum-
ként Tudományos Diákköri Konferenciákat szervezünk 
a hallgatók kísérletinek, kutatásainak és az eredményei-
nek bemutatására. Az Óbudai Egyetemen is minden fél-
évben tartunk ilyen hallgatói konferenciát. Elmeséltük, 
hogy a kétévente megrendezett Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia két Szekcióját jövőre az Óbudai 
Egyetem szervezi. Ismetettük a TDK jelentőségét és a 
lebonyolítás rendjét. Meghívtuk az aktív tervező és kivi-
telező hallgatókat a házi konferenciánkra, valamint buz-
dítottuk őket, hogy szervezzenek ők is az egyetemükön 
ilyen hallgatói kutatói TDK konferenciákat.

Az előadásokon kívül szakmai programokon is részt 
vehettek a Nyári Egyetemre érkezett hallgatók. A Buda-
pesti Elektromos Művek Óbuda transzformátor állomá-
sánál, a Kaszásdűlői Alállomásnál szakmai kirándulást 
tettek. Ez az alállomás Budapest északi városrészeinek 
teherelosztó központja. A szakmai napot a Tromos pá-
lyán történt kellemes délután zárta.

Szakmai előadásokon és bemutatókon kívül külön-
böző kulturális programokat is szerveztünk számukra. 
Megtekinthették Magyarország Országgyűlés Parla-
mentjének épületét is, majd az Országgyűlés kiállításait 
is végiglátogathatták.

Székesfehérváron egy interaktív városismereti foglal-
kozáson ismerkedhettek meg a város történetével, neve-
zetességeivel, látogatást tettek a Terkán Lajos Bemutató 
Csillagvizsgálóban. A Bory várban a várépítő unokája, 
kedves kolléganőnk mesélt a hallgatóknak és vezette 
őket végig a várban.

Dr. Hajnal Éva és Borbély Endre
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RÖVIDHÍREK

Együttműködés  
az Új Palócország Egyesülettel

Együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egye-
tem Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, vala-
mint az Új Palócország Egyesület július 25-én.

Az Óbudai Egyetem a kormányzat Fokozatváltás a 
felsőoktatásban, valamint a Modern Városok Program 
című stratégiájának megvalósítása során – a régió ver-
senyképességét elősegítő képzésekkel – kiemelt szerepet 
játszik a salgótarjáni felsőoktatás újraindításában. Ennek 
során együttműködést alakít ki Nógrád megye gazdasági 
szereplőivel és társadalmi szervezeteivel.

A most megkötött együttműködési megállapodás 
célja, hogy az aláíró partnerek segítsék egymást „Palócor-
szág” gazdasági, társadalmi és turisztikai fejlődése érde-
kében, kiemelten kezelve a régió felsőoktatásának fenn-
tartását és fejlesztését. Ennek érdekében az események, 
akciók kommunikációja során partnerként együttmű-
ködnek, támogatják azok minél szélesebb körben való 
megismertetését.

A megállapodást július 25-én, a hivatalos felvételi 
ponthatárok kihirdetése alkalmából, a Salgótarjánban 
megrendezett Pont Itt Party eseményen írták alá.

Rasovszky Kristóf páratlan bravúrja  
a felnőtt nyíltvízi EB-n

Rasovszky Kristóf, az Óbudai Egyetem Kandó Kál-
mán Villamosmérnöki Karának első éves hallgatója két 
aranyérmet és egy ezüstérmet nyert a glasgow-i úszó Eu-
rópa-bajnokság nyíltvízi számában.

A 21 éves junior világbajnok Rasovszky Kristóf a 
sportág 5 kilométeres távján – szinte végig vezetve a 
mezőnyt – a leggyorsabb volt, és 3 másodperccel verte 
francia riválisát, Axel Reymond-t. Az ifjú tehetség ezzel 
megszerezte hazánk az ötödik Eb-aranyát ebben a sza-
kágban.

Kristóf első versenye után újságírói kérdésre elmond-
ta, hogy tudatosan engedte át egy időre a vezetést a fran-
cia versenyzőnek arra készülve, hogy az utolsó fél kör-
ben indítson hajrát: „Viszonylag erősen kell kezdeni, az 
élmezőnyben kell úszni, és utána jönnek a taktikai elemek. 
A forduló mindig egy lehetőség, hogy előrébb kerülj, vagy 
hátrébb csússz, attól függően, hogyan helyezkedtél, vagy ho-
gyan szorítottak ki”– magyarázta.

Másnap, a nyíltvízi úszók következő, 10 kilométeres 
távján Rasovszky második helyen csapott a célba, ahol 
célfotóval dőlt el az aranyérem sorsa: a holland Ferry 
Weertman jobb benyúlással előzte meg őt. „Egy picit dü-
hös vagyok magamra, amiért így nyúltam be, és nem sike-
rült ezzel nyerni, de talán pont jó időben jött, hiszen jövőre 
világbajnokság, utána pedig – ha megvan a kvalifikáció, 
akkor – olimpia” nyilatkozta újságírónak a versenyt kö-
vetően.

De nem ért végett ezzel a sikersorozat, hiszen a nyílt-
vízi úszók Európa-bajnokságának vasárnapi zárónapján, 
a 25 kilométeres távon Rasovszky Kristófot nem lehetett 
legyőzni, nagyot hajrázva, 4:57:53.5-ös kiemelkedő idő-
eredménnyel ismét a dobogó legmagasabb fokára állva 
vehette át az aranyérmet Loch Lomondban.

Rasovszky Kristóf ezzel a sorozattal sporttörténelmi 
sikert aratott: a magyar úszás történelmében Ő az első 
nyíltvízi úszó, aki Európa-bajnokságon mindhárom tá-
von a dobogóra állhatott, két esetben a legmagasabb, 
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egy számban a második fokára. Ezen eredményeivel 
az úszók összesített eredménytábláján Magyarország a 
nemzetek ranglistáján, a negyedik helyen áll, összesen 
278 éremmel, köztük 112 arannyal. 

Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez!

Pótfelvételi során is többen jelentkeztek  
az Óbudai Egyetemre

Az általános felvételi eljárást követően, az idei pótfelvé-
teli jelentkezések is szép eredménnyel zárultak az Óbu-
dai Egyetem számára, hiszen csaknem 100-zal többen 
jelentkeztek a meghirdetett képzésekre, mint tavaly. 
Szinte minden meghirdetett szakot nagy érdeklődés 
övezett, különösen igaz ez a most debütált üzemmér-

nök-informatikus képzésre, melyre túljelentkezés is 
volt.

Az idei sikeres általános felvételi eljárás után - mely-
nek során 1153 fővel jelentkeztek többen az Óbudai 
Egyetem képzéseire, mint tavaly – a pótfelvételi jelent-
kezésekben is bővülés tapasztalható. Tavaly ugyanis 309-
en szerettek volna bejutni Egyetemünkre a pótfelvételi 
eljárásban, idén már 394 fiatal jelentkezett meghirdete-
tett képzéseinkre.

2018-as pótfelvételi eljárásban  a korábbi gyakorlattól 
eltérően - önköltséges mellett állami ösztöndíjas képzé-
seket is választhattak az Óbudai Egyetemre jelentkezők. 
Ezek közül kiemelt sikert könyvelhet el az új üzemmér-
nök-informatikus képzés, melyre túljelentkezés volt; a 
60 helyre 75 jelentkező pályázik.

A tavaly először meghirdetett műszaki felsőoktatási 
szakképzés iránt is nagy volt az érdeklődés már az álta-
lános felvételi eljárásban is. Ez a tendencia a pótfelvéte-
liben is megmutatkozott: kétszer annyian jelentkeztek 
most a képzésre, mint előző évben. Ez többek között 
annak is köszönhető, hogy a műszaki felsőoktatási szak-
képzés esetében is lehetőség volt állami ösztöndíjas for-
mát választani a pótfelvételi eljárásban.

Az idei pótfelvételi eljárásban összesen 47 képzést 
hirdetett meg az Óbudai Egyetem, ezek közül 5-öt álla-
mi ösztöndíjas formában is. Jelentkezni augusztus 7-ig 
lehetett, a ponthatárok kihirdetése pedig augusztus 24-
én várható.

Az Óbudai Egyetem elektronikus kiadványa
1034 Budapest, Bécsi út 96/b • Telefon: +36 1 666-5613, fax: +36 1 666-5621  

 Honlap: www.uni-obuda.hu        www.facebook.com/ObudaiEgyetem
Felelős kiadó: Prof. Dr. Réger Mihály

Főszerkesztő: Madár Beáta
Szerkesztőbizottság: Kaitz Alíz, Nagy Krisztina, Sípos Kornélia

http://www.uni-obuda.hu
http://facebook.com/obudaiegyetem
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RENDEZVÉNYNAPTÁR

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2018.08.31. Regisztrációs hét - NIK díjmentes
1034 Bécsi út 96/b, A épület 

AudMax, F.02, F.03, F.04, F.05, F.08, 
F.09

2018.08.31. Regisztrációs hét - RKK díjmentes
1034 Doberdó út 6.  
Ea.II., EA.I., 154/b

2018.09.03.
Óbudai Egyetem Szenátusának  
Tanévnyitó Ünnepi Ülése (RH)

díjmentes,  
regisztrációhoz kötött

1034 Bp., Bécsi út 96/b. 
A épület, AudMax

2018.09.03
Mini Symposium on Recent Advances  

in Intelligent Engineering
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b - A épület

F.09 terem

2018.09.04. Gólya Piknik (NIK HÖK) díjmentes
1034 Doberdó út 6/A. - Kiss Árpád 

Kollégium

2018.09.04. OE AMK Regisztrációs hét díjmentes
8000 Székesfehérvár,

Budai utca 45. 

2018.09.13 SYSY 2018
költségtérítéses,  

regisztrációhoz kötött
24000 Szabadka,  

Trg Slobode 1

2018.09.25. Keleti Napok díjmentes 
1084 Bp.,Tavaszmező utca 17. 

A épület, Udvar

2018.09.28. Kutatók Éjszakája díjmentes Óbudai Egyetetm campusain

2018.10.17. 21. Óbudai Egyetem Állásbörze díjmentes
1084 Tavaszmező utca 14-18.

 G épület

2018.10.18. 21. Óbudai Egyetem Állásbörze díjmentes 1034 Bécsi út 96/b - A épület

2018.10.26. NIK - Korsó- és Gyűrűavató szakestély
költségtérítéses,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b - A épület

Aula

2018.10.30. Légi térképészeti és Távérzékelési Konferencia (NIK)
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b - A épület

F.09 terem

2018.11.16. Kockanap (NIK HÖK)
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b - A épület

Aula

2018.11.20. Széchenyi Bridge Díj (RH) díjmentes
1034 Bécsi út 96/b - A épület

F.09 terem

2018.11.21-22. CINTI 2018
költségtérítéses,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b - A épület

2018.11.22. XXXIV. Kandó Konferencia - Science in Practice regisztrációhoz kötött
1084 Tavaszmező utca 17. 

A épület, Tanácsterem, TA. I. 122.

Programváltozás előfordulhat, ezért az adott eseményről tájékozódjanak a www.uni-obuda.hu oldal esemény-
naptárában is.

http://uni-obuda.hu

