
Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa

Rekordszámú látogató vett részt programjainkon  
a Kutatók Éjszakáján

Igazán sikeres Kutatók Éjszakáját tudhat maga mögött 
Egyetemünk, idén ugyanis 650-nel többen látogattak el 
programjainkra, mint tavaly, így csaknem ötezren tar-
tottak velünk szeptember 28-án. Idén is érdekes, gazdag 
programkínálattal vártuk az érdeklődőket 6 helyszínen 
– Budapest mellett Salgótarjánban és Székesfehérváron 
is – megrendezett 170 programunkon.

Nagy sikert aratott a Kutatók Éjszakája az Óbudai 
Egyetemen, ami nem meglepő, hiszen valamennyi ka-
runk lázasan készült a rendezvényre, számos programot 
kínálva a tudományos világ iránt érdeklődő fiatalabb és 
idősebb korosztály részére.

Óbudai campusunk programjaira Kisvárdáról is ér-
keztek vendégek: Belinszky Katalin, a Kisvárda Közös-
ségi Felsőoktatási Képzési Központ vezetője és Csörsz 
Ferenc, a Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolájának tagintézmény-vezetője 
látogatott el hozzánk. Két iskolából – Kisvárdai SZC II. 
Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskolából 
és a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimná-

ziumból – jöttek diákok kísérő tanárokkal. A fiatalok 
többek között kiterjesztett és virtuális valóság szimulá-
torokkal, 3D nyomtatással, a da Vinci sebészrobottal 
ismerkedhettek meg központi épületünk aulájában, de 
betekinthettek az informatikai újdonságok világába és 
képet kaptak az informatika sokszínűségéről egy energi-
aipari óriásvállalatnál.

Összesen 4741 látogatót vonzottak programjaink. 
Az érdeklődők 6 helyszínen, így Budapesten, Salgótar-
jánban és Székesfehérváron vehettek részt tudományos 
előadásainkon, bemutatóinkon és interaktív programja-
inkon. Hogy miket is láthattak, próbálhattak ki a hoz-
zánk érkezők a tudományos és technikai érdekességeket 
felvonultató estén?

A Népszínház utcában levegőhajtású járművekkel, 
csühögő vonattal várták a Bánkisok az érdeklődőket, 
akik ezek mellett kipróbálhatták a lánggal és plazmával 
való vágást és a tésztahídépítést is. A Trefort Ágoston 
Mérnökpedagógiai Központ jóvoltából pedig az önisme-
ret és a grafológia rejtelmeibe volt lehetőség betekinteni.

A Tavaszmező utcában a Keleti Kar többek között 
versenyautó szimulátorral, szabaduló szobával, reklám-
falodával, újrahasznosított alapanyagból készült búto-
rokkal várta az érdeklődőket.

Az óbudai campuson a Kandó, a Neumann és a Rejtő 
Kar készült izgalmas programokkal, melyeken összesen 
több ezren vettek részt. Ezeken a helyszíneken például 
űrbázis-építés, sebészrobot-bemutató, óriástársas, kiter-
jesztett valóság szimulátor, nagyfeszültségű jelenségek, 
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okostelefonnal életre keltett mozdony, okos épületek 
bemutatása, a mikrobák érdekes világa és papírkészítés 
színesítette az eseményt. 

A székesfehérvári Alba Regia Műszaki Kar drónok-
kal, robotversennyel, mesterséges intelligencia bemuta-

tóval, fénygraffitivel örvendeztette meg az érdeklődőket. 
A Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhelyen pedig 
a 3D nyomtatás és modellezés alapjaival és LEGO robo-
tok programozásával lehetett megismerkedni.

Madár Beáta

Ismét elnyerte a Családbarát munkahely címet  
az Óbudai Egyetem

A tavalyi évet követően 2018-ban is sikeresen pályázott 
az Óbudai Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által immár nyolcadik alkalommal kiírt Családbarát 
Munkahely Pályázatra. A felsőoktatási intézmény ezzel 
már második alkalommal vehette át az elismerést. Az 
idei díjkiosztó rendezvénynek az Óbudai Egyetem adott 
otthont október 8-án. Az eseményen Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár köszöntőjét 
követően adta át a díjakat.

A 42 nyertes összesen 75 millió forintos keretből el-
térő összegű támogatásra, 6 pályázó pedig a Családbarát 
munkahely cím viselésére jogosult.

„Nagy megtiszteltetés Egyetemünk számára, hogy a 
Családbarát munkahely díjátadó ünnepség ezen évben, 
a pályázat életében először felsőoktatási intézményben 
kerül megrendezésre” – kezdte köszöntő beszédét Prof. 
Dr. Réger Mihály, az 
Óbudai Egyetem rekto-
ra. Kiemelte az Óbudai 
Egyetem mint felsőok-
tatási intézmény sajátos 
helyzetét, mivel egybe-
épül a családbarát mun-
kahely és a családbarát 
egyetem fogalma, itt két 
szinten érvényesül ez a 
gondolkodásmód a 900 
fő körüli munkatárs és a 
12 ezer hallgató vonatko-
zásában is. A felsőoktatási 
intézmény rektora arról is 

beszélt, hogy, fontos a tanulmányokon túl a hallgatók 
lelki fejlődését is elősegíteni. Az egyetem szerepvállalása 
ez a Harmadik Misszió, mely egyre jelentősebb és erő-
teljesebb. A tavaly elnyert pályázati támogatással szá-
mos program valósult meg, ilyen az újonnan bevezetett 
szabadon választható „Családi életre nevelés” tantárgy, 
valamint a párkapcsolati tréningek is – tette hozzá.

„Ma nagyon sokat kell dolgozni, egyre több az olyan 
egyetemista, főiskolás, aki a tanulás mellett is munkát vál-
lal” – fogalmazott köszöntőjében a család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkár. 
Novák Katalin kiemelte, 
hogy a kormány mun-
kaalapú társadalmat hir-
detett, a foglalkoztatási 
adatok is mutatják, hogy 
milyen magas szintet sike-
rült elérni.

Az államtitkár tapasz-
talatairól beszámolva el-
mondta, hogy az álláshir-
detők között kifejezetten 
családbarát munkahelye-
ket is lehet találni, ez a 
cím már versenyképessé-
get jelent. „Ez nem arról szól, hogy az ilyen helyeken keve-
sebb a munka, rövidebbek a munkanapok és hosszabbak a 
hétvégék. Jól kell dolgozni, de tekintettel vannak arra, hogy 
a munkavállalóknak családi hátterük van, a munkahelyi 
vezetők tudnak erről és elfogadják azt, hogy otthoni kötele-
zettségek is léteznek. Jobb a termelékenység, hatékonyabban 
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tudják az emberek a munkájukat végezni, ha a családi éle-
tükhöz támogatást kapnak” – fejtette ki Novák Katalin. 
Hozzátette: a most zajló közigazgatási átszervezésnél a 
családbarát szempont is érvényesülni fog. Külön felhív-
ta a figyelmet azokra, akik gyermekvállalás előtt állnak, 
akiknek még meg kell találniuk a párjukat. Mint mond-
ta: rájuk is tekintettel kell lenni, csakúgy, mint azokra, 
akik az idős szüleiket ápolják.

Az EMMI 2017-es Családbarát Munkahely pályáza-
tán az Óbudai Egyetem az „I love ÓE – ÓE loves Me” 
projektjével nyerte el a címet, és ennek köszönhetően 
az intézmény alkalmazottai és hallgatói számára széles 
körű programot valósított meg – tájékoztatta a hallga-
tóságot Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános 
rektorhelyettese. 

A felsőoktatási intézmény családbarát aktivitásai a 
családi napoktól, a rajzversenyen, a munkahelyi egész-
ségügyi szűréseken, a mentálhigiénés tanácsadáson, 
a Williams Életkészségek Programon, a Baba-mama/
papa klubok országos találkozóján át a hallgatóknak 
bevezetett új tantárgyak elindításáig terjedtek. 

Idén civil szervezetekkel együttműködési megál-
lapodások kidolgozására is sor kerül, az első megálla-
podást október 18-án, az MTA-n írta alá az Óbudai 
Egyetem a Három Királyfi, Három Királylány Mozga-
lommal. A rektorhelyettes az eddigi jó gyakorlatok mel-
lett az egyetem jövőbeli terveit is vázolta, így például a 
„Természet hangja” tematika köré szerveződő családi na-
pot, az egészségügyi szűrőnap-sorozatot, a „Felelős HR” 
címmel rendezett országos workshopot, a párkapcsolati 

tréningeket, a férfi és apa szervezetekkel való kapcsolat-
felvételt, valamint a csatlakozást a GE „Dolgozó szülők 
napja” rendezvényéhez.

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedé-
sért és a Családokért megbízott elnöke előadásában 
megjegyezte, hogy amikor Kopp Mária pszichológus 
2009-ben megalakította a Népesedési Kerekasztalt, 
hangsúlyozta, hogy az egyetemeket családbaráttá kell 
tenni. 

Az elmúlt 7 év eredménye 1589 pályázó, 953 csa-
ládbarát munkahelyi intézkedés, 293,5 millió forint 
megítélt támogatás, 160 ezer elért munkavállaló. Mun-
kahelytípus szerint a költségvetési szervezetek kiemelt 
szerepet játszanak, és több cég, szervezet van, amely 
nem első alkalommal nyert a pályázaton. A családba-
rát eszközök között a leggyakoribbak a rendezvények, a 
gyermekfelügyelet és az atipikus foglalkoztatási formák.

Kaitz Aliz

Együttműködési megállapodás az Óbudai Egyetem  
és a Három királyfi Három királylány Alapítvány között

2018. október 18-án került sor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián a Három Királyfi, Három Királylány 
Alapítvány szervezésében a „Mozgalom a családok meg-
születéséért” című konferencián, melynek keretében a 
résztvevők megismerkedhettek a Családbarát Egyetem 
programmal. A tanácskozáson a Széchenyi István Egye-
tem, a Szegedi Tudomány Egyetem, valamint az Óbudai 
Egyetem írt alá együttműködési megállapodást a Kopp 
Mária pszichológus nevéhez köthető mozgalommal.

Az MTA Nagytermében tartott eseményen a konfe-
rencia védnöke, Novák Katalin család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár úgy fogalmazott: olyan polgári kezde-
ményezésről van szó, amely valódi ügy mellé áll, és Kopp 
Mária örökségét viszi tovább. Az a cél, hogy a vágyott, 

kívánt, tervezett gyermekek megszülessenek. Kutatások 
igazolják, hogy Magyarországon hagyományosan csa-
ládszerető, családcentrikus emberek élnek – emelte ki 
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az államtitkár. Ezt bizonyítja az is, hogy a mai fiatalok a 
legmegbízhatóbb információforrásként szüleiket jelölik 
meg. A kiindulási pont tehát jó – mondta, és a folyta-
tás is biztató, hiszen a fiatalok is családban képzelik el 
a jövőjüket, házasságban szeretnének élni, gyermekeket 
szeretnének nevelni. 

Engler Ágnes, a Három Királyfi, Három Királylány 
Alapítvány alelnöke a szervezet célját abban látja, hogy a 
kívánt gyermekek megszülessenek, akár az egyetemi évek 
alatt. Hangsúlyozta, fontos, hogy az intézmények minél 
korábban kezdjenek foglalkozni a családi életre nevelés-
sel. Kiemelte, hogy a családbarát egyetem rugalmas vizs-
garenddel, bérlakás-támogatással, óvoda, bölcsőde fenn-
tartásával támogathatja a hallgatókat. A most csatlakozó 
egyetemek Párkapcsolati szabadegyetem, Párkapcsolat és 
gyermekvállalás a családi életre nevelésben, Családi életre 
nevelés, Boldogságkeresés útja kurzusokat indítanak.

Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rek-
torhelyettese az „Óbudai Egyetem a családbarát szemlé-
letért” című előadásában áttekintést adott a Családbarát 
Munkahely címet immár második alkalommal elnyert 
intézmény programjairól. Ezen események a családi na-
poktól, a rajzversenyen, a pályázatok kiírásán, a munka-
helyi egészségügyi szűréseken, a mentálhigiénés tanács-
adáson, a stresszkezelő készségek fejlesztésén, a Williams 
Életkészségek Programon, a Baba-mama/papa klubok 
országos találkozóján át a Családi Életre Nevelés szaba-
don választható tárgyig terjedtek. Szólt a jövőbeli ter-
vekről, melyek közül érdemes kiemelni a „Felelős HR” 
címmel országos workshop rendezését, a párkapcsolati 
tréninget, a „Természet hangja” tematika köré szerve-
ződő családi napot, a kapcsolatfelvételt a „Férfi és Apa” 
szervezetekkel.

Dr. Gáti József

Székelyudvarhelyi tanévnyitó ünnepség

A MÜTF Oktatási Központ 2018. szeptember 21-én, 
pénteken tartotta a 2018–2019-es tanév ünnepélyes 
megnyitóját a Városháza Szent István-dísztermében 
az Edutus Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Pannon 
Egyetem elsőévesei számára. Idén is ismét számos hall-

gató tette le az esküt, és kezdte el tanulmányait az intéz-
ményben, melyre felettébb büszke az oktatási központ. 
A tanévnyitón köszöntőt, beszédet mondtak: Dr. Ilyés 
Ferenc, a MÜTF Oktatási Központ ügyvezető igazga-
tója; Orbán Árpád Székelyudvarhely alpolgármestere; 
Dr. habil. Koltai László, az Óbudai Egyetem Rejtő 
Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának dé-
kánja; Hegedűsné dr. Baranyai Nóra, a Pannon Egye-
tem Georgikon Karának oktatási és akkreditációs dé-
kánhelyettese; Dr. Kandikó József Professor és Rector 
Emeritus, az Edutus Főiskola határon túli képzéseinek 
vezetője. A hangulatgazda szerepét Szabó Attila, az in-
tézmény marketing- és kommunikációs osztályvezetője 
töltötte be. A rendezvényt Antalfi József zongorajátéka 
színesítette.

Forrás: mutf.ro
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Állásbörze az Óbudai Egyetemen

Csaknem 30 cég 300 állás- és gyakorlati hely ajánlata 
várta az Óbudai Egyetem XXI. állásbörzéjén az érdeklő-
dőket. Október 17-én és 18-án, két helyszínen – a Ta-
vaszmező utcai és a Bécsi úti campusunkon – fogadták a 
látogatókat a számos szektorból érkező kiállítók. 

Börzénket nem csak munkát keresők látogatták, 
ugyanis számos cég szakmai gyakorlati helyet is ajánlott 
idén. Ezekkel a lehetőségekkel diákmunka helyett akár 
már a jövendőbeli szakmájukban elhelyezkedve is tud-
nak a hallgatók dolgozni és pénzt keresni.

A kiállítóink többsége jellemzően az autóipar, az 
informatika, a telekommunikáció, a bank és biztosí-
tás, a kiskereskedelem, az elektronikai ipar, az energe-
tikai ipar, egyéb gyártás és termelés, a szállítmányozás 
és logisztika, a könyvelés és könyvvizsgálat, valamint 
a közszféra területéről érkezett. Reméljük, álláskereső 
látogatóink sikerrel jártak, és mihamarabb el tudnak 
helyezkedni vágyott munkahelyükön az áhított pozíci-
óban.

Madár Beáta

NEMZETKÖZI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Beszámoló a nemzetközi IEEE 2018 Systems,  
Man, and Cybernetics konferenciáról – Óbudai Egyetemi sikerek

Az idei évben Miyazakiban (Japán) került megrendezés-
re az IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society éves 
világkongresszusa 2018. október 7-10. között. A nívós, 
világszínvonalú eseményen Egyetemünk kutatói is kép-
viseltették magukat, jelentősen hozzájárulva a konferen-
cia sikeréhez.

A konferencia különböző programjaira a nemzetközi 
közösség 1291 cikket küldött be. Az 57,4%-os elfoga-
dási rátával ez 741 elfogadott cikket jelentett a világ 44 
országából. A tudományos szekciókon kívül több work-
shop, valamint cégek által szponzorált esemény is meg-
rendezésre került. Az esemény kiemelt rangját mutatja, 
hogy a prefektúra tartományi kormányzó küldöttjei is 
részt vettek a konferencián, valamint a Japán Állam kor-
mányfője a megnyitó ünnepségen személyes üzenetben 
üdvözölte a résztvevőket a konferencia General Chairjé-
nek tolmácsolásában. Az eseményen hazánkat az Óbudai 
Egyetem kutatói képviselték jelentős sikereket elérve. Az 
Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központot 
(EKIK) Prof. Dr. Rudas Imre, az IEEE SMC Society 

korábbi alelnöke reprezentálta, aki a teljes Society elnö-
kének kandidáltja volt az eseményen. 

Az EKIK Tudományszervezési Központjából Szakál 
Anikó vett részt a rendezvényen. Az EKIK Élettani Sza-
bályozások Kutatóközpontját (PhysCon) Prof. Dr. Ko-
vács Levente és Dr. Eigner György, a Bejczy Antal iRo-

A konferencia helyszíne: Miyazaki Sheraton Grande Ocean Resort 
and Conference Centre
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bottechnikai Központból (BARK) Dr. Galambos Péter 
vett részt az eseményen, akik egyúttal a Neumann János 
Informatikai Kar (NIK) oktatói. A Neumann Kart Dr. 
Molnár András képviselte a konferencián. 

A konferencia nulladik napján került sor az SMC So-
ciety éves elnökségi ülésére, amelyen elnökségi tagként 
részt vett Dr. Eigner György, valamint Prof. Dr. Rudas 
Imre, aki az elnöki cím egyik jelöltje volt. Az ülés végén 
a kandidáltak előadásai következtek, majd a választás. 
Óriási sikerként könyvelhetjük el, hogy Prof. Dr. Ru-
das Imrét választották meg az SMC Society elnökének 
a 2020-21-es időszakra. A Society történelmében ő az 
első, aki közép-európai régióból került megválasztásra. 
Az elnöki tisztség hét éves munkára szól, amelyből az 
első év a megválasztott elnöki szakasz (2019), ezt követi 
két év elnöklés (2020-21), majd pedig a két-két év ju-
nior és szenior elnöki pozíció (2022-25). Az elnökségi 
ülés beszámoló szakaszában tartotta meg beszámolóját 
Dr. Eigner György az általa felügyelt Society programok 
aktuális állásáról – mint a Society Membership Program 
Coordinatora és Young Professional Committee Chairje.

Az esemény megnyitóján az egyetem képviselői is részt 
vettek, itt hangzott el az első plenáris előadás Prof. 
Toshio Fukuda úrtól. Fukuda professzor urat régi ba-
ráti kapcsolat fűzi Egyetemünkhöz, hiszen az Óbudai 
Egyetem tiszteletbeli polgára, amit Rudas professzor úr 
rektorsága idején ítélt meg neki az Egyetem Szenátusa 
világszínvonalú munkájáért a robotika területén. A jó 
kapcsolat különösen fontos, hiszen Fukuda professzort 
választották meg az IEEE elnökének, vagyis 2019-ben 
ő tölti be a President-Elect, valamint 2020-ban a Pre-
sident tisztségeket. A szoros baráti viszonyból Egyete-
münk is profitálhat. 

A folyamatos részvételt a közösség életében bizto-
sítja a konferenciával kapcsolatosan kapott felkérések. 
Dr. Eigner György töltötte be az SMC 2018 Junior  

Co-Chairének tisztét, valamint mind az SMC 2019 és 
az SMC 2020 konferenciákon ő tölti be ezt a pozíciót – 
továbbá felkérést kapott az SMC 2022 Workshop Cha-
irjének pozíciójára is egy konferencia lehetséges szerve-
zőinek pályázatában. Ezáltal részt vesz a következő évi 
konferencia szervezőbizottsági munkájában, valamint az 
SMC 2018-on tartott megbeszélésen is. Mivel jövőre a 
konferenciát Európában szervezik (Bari, Olaszország), 
ez jó lehetőséget jelent Egyetemünk polgárai számára, 
hogy segítse esetleges megjelenésüket.

A konferencia második napján került sor a Dr. Eigner 
György által koordinált és szervezett Junior szekciókra, 
ahol a Session Chair tisztét is betöltötte, illetve ezen a 
napon rendezték meg a Prof. Dr. Rudas Imre, Prof. Dr. 
Kovács Levente és Dr. Eigner György által szervezett 
„Computational and Medical Cybernetics” speciális szek-
ciót hét szóbeli és három poszterelőadással, nívós nem-
zetközi résztvevőkkel. A speciális szekciók tekintetében 
is hasonlóan szigorú elfogadási arány érvényesült, így ki-
vételesen jó eredmény, hogy a szekcióban négy, Óbudai 
Egyetem kutatója által jegyzett cikket is elfogadtak, és 
prezentálásra kerülhettek:
•	 Gy. Eigner, M. Siket, A. Szakál, I. Rudas, L. Ko-

vács, „Discrete LPV Modeling of Diabetes Mellitus for 
Control Purposes”;

•	 Gy. Eigner, D.A. Drexler, L. Kovács, „Tumor Growth 
Control by TP-LPV-LMI based Controller”;

•	 D. Stojcsics, Zs. Domozi, A. Molnár, „Air pollution 
localization based on UAV Survey”;

•	 B. Csanádi, P. Galambos, J.K. Tar, Gy. Györök, 
A. Serester „A Novel, Abstract Rotation-based Fixed 
Point Transformation in Adaptive Control”

Mivel a szervezők egyúttal az SMC két Technical Com-
mittee-jének (TC) is elnökségi tagjai (Prof. Dr. Rudas 
Imre és Prof. Dr. Kovács Levente a Cyber-Medical Sy-
stem TC Co-Chairjei, illetve Prof. Dr. Rudas Imre és 

 A konferencia helyszíne: Életkép az elnökségi ülésről

A megválasztott IEEE elnök és IEEE SMC elnök
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Dr. Eigner György a Computational Cybernetics TC 
Co-Chairjei), így egyúttal az SMC Society éves elvárá-
sait is sikeresen teljesítették.

A speciális szekcióban megjelent dolgozatok egyúttal 
az Egyetemünkön gondozott Európai Unió támogatásá-
val megvalósuló ERC és EFOP projektek eredményeit is 
erősítik. További sikert jelentett, hogy idén az Outstand-
ing Chapter Awardot, amellyel a legkiválóbb SMC Chap-
tert díjazza az SMC Society – a jelenleg világszerte műkö-
dő 48 SMC Chapter közül – az IEEE Hungary Section 
égisze alatt működő Hungarian SMC Chapter kapta, 
amelynek elnöke Prof. Dr. Kovács Levente. A Society ez-
zel a díjjal jutalmazza azon Chaptereket, akik a legjobb 
munkát végzik a Society érdekében. A díjat a konferencia 
bankettjén adták át.

Dr. Eigner György folytatva a 2016-ban megkezdett 
tradícióteremtő tevékenységét, megszervezte a hallga-
tóknak, junior résztvevőknek és YP tagoknak dedikált 
„Junior Post Conference Eventet”, amely nagy sikert ara-
tott. Az eseményt idén is az SMC Outreach Fund alapja 
támogatta, ahova Dr. Eigner György sikerrel pályázott, és 
nyert el támogatást többek között erre a rendezvényre is. 

 

A Dr. Eigner György gondozásában futó Thesis Grant 
Initiative című program idén is folytatódott, hasonló 
nagy számú, kiváló pályamunka érkezett be. A verseny 
eredményhirdetését a konferencia bankettjén tartották. 
A program célja, hogy a tanulmányaikkal végzett SMC 
tagok elkészült diplomamunkáikkal a megadott feltéte-
lek mentén nevezhetnek a különböző BSc, MSc és PhD 
díjakra, amelyekért siker esetén emlékplakett és pénzju-
talom ($500-$1000) jár. 

Az idén megszervezett konferencia a résztvevői vissza-
jelzések alapján kiválóan sikerült, valamint olyan kiváló, 
nemzetközileg jegyzett kutatók is megjelentek, akikkel 
az Óbuda Egyetem delegációja folytatott tárgyalásokat a 
lehetséges jövőbeni együttműködésről. 

Reméljük, a szép sikerek mellett így az Egyetem 
minden polgára számára is kézzelfogható, hosszú távú 
előnyöket garantáló és prosperáló kapcsolatok jöhetnek 
létre olyan világszínvonalú egyetemekkel, amelyek a 
magyarországi palettán is unikálisak.

Dr. Eigner György

Rudas Imrét választották  
az IEEE SMC Society következő elnökének

Az IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society ve-
zetősége 2018. október 7-én Miyazakiban (Japán), az 
éves konferencián szervezett Board of Governors ülésén 
Prof. Dr. Rudas Imrét, az Óbudai Egyetem alapító 
rektorát választotta meg az SMC Society elnökének a 
2020-2021 időszakra.

Rudas Imre régóta aktív szerepet vállal az Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) mérnök-
szervezet életében. 2002 óta IEEE Fellow, 2007-11 kö-

zött az IEEE Hungary Section elnöke volt, és három 
chapter alapítás fűződik a nevéhez, az IES/RAS Joint 
Chapter, a Computational Intelligent Chapter, valamint 
az SMC Chapter. Szakmai pályafutása során számtalan 
IEEE konferencián vett részt előadóként, külön szekció 
szervezőként és plenáris előadóként.

2002 óta vezető szerepet tölt be SMC Society éle-
tében: volt R8 Chapter Coordinator, vezetőségi tag, 
Distingues Lecturer és a Tagságért és Hallgatói Akti-

Speciális szekció Outstanding Chapter Award átadó
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vitásért felelős alelnök ezen időszak alatt, valamint a 
2016-ban Budapesten megrendezett, rendkívül sikeres 
SMC konferencia elnöke. A kétévente történő Society 

elnökválasztás idén a 2018. október 7-10. között Miya-
zakiban megrendezett konferencia idején történt, ahol a 
vezetőségi tagok titkos szavazása alapján született döntés 
értelmében Rudas Imre aktív IEEE tag, a hazai és nem-
zetközi tudományos élet elismert személye lesz az SMC 
Society következő elnöke, terminusa 2020-21-re szól.

Elnöki célkitűzései között szerepel a Society tagságá-
nak növelése, az SMC konferencia résztvevői körének 
szélesítése, a publikációs tevékenység fokozása, valamint 
a fiatal kutatók felkarolása.

Szakál Anikó
Nemzetközi és tudományos referens, Óbudai Egyetem

IEEE Hungary Section treasurer

Ariadné vakvezető bot technológiai innováció bemutatása 
a Leobener Logistik Sommer 2018 ipari konferencián

2018. szeptember 27-28. között került megrendezésre a 
Leobener Logistik Sommer 2018 elnevezésű ipari inno-
vációs és feltalálói vásár az ausztriai Leoben Montanuni-
versität egyetemén. A vásáron főként fiatal innovátorok, 
start-up vezetők, kutatók, ipari konglomerátumok ve-
zetői, illetve ausztriai befektetők vettek részt. A konfe-
rencia céljai között szerepelt a befektetések ösztönzése, a 
digitalizáció elősegítésének módjairól történő eszmecse-
re, valamint a legújabb találmányok, innovációk prezen-
tálása az ipari és befektetői körök felé. 

Az eseményen az Óbudai Egyetemet Mezei Miklós, 
a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar kutatója kép-
viselte, aki meghívott előadói szekcióban prezentálta a 
legújabb fejlesztéseket, amelyek az Ariadné vakvezető 
rendszer hangalapú beltéri navigáció elősegítését céloz-
zák, a korábban kifejlesztett taktilis és audiofeedback 
alapú visszajelzésre épülő navigációs lehetőségek mellett.

Az Ariadné-rendszert olyan élvonalbeli fejlesztések 
mellett mutatták be, mint például a vakok számára ké-
szült formafelismerést a nyelv érzékelésére vetítő sisak, 
valamint intelligens lábprotézis, amely igazodik viselő-
jének mozgáskultúrájához.

Mezei Miklós

EGYETEMÜNK ÉLETÉBŐL

Kiemelkedő eredmények a  
European Institute of Technology ötletversenyén

Az Óbudai Egyetem hallgatói kiemelkedően szerepeltek 
a European Institute of Technology maratoni ötletver-
senyén, a Brainmarathon4Health-en, melyet október 
11-12-én rendeztek Budapesten. A két győztes csapat 
tagjainak sorát 2-2 hallgatónk is erősítette.

A Hungaromed Egészségügyi és Orvostechnológiai 
Kiállításon megrendezett, 24 órás hackathon versenyen 

Magyarország és Románia nyolc egyeteméről érkezett 
hallgatók fontos társadalmi problémára kerestek megol-
dást: „Hogyan tudjuk az elmaradottabb régiók lakosságát 
egészségesebbé tenni új, innovatív digitális technológiák se-
gítségével?”. A felvetett kérdést Vecsei Miklós, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke vitte közelebb a hallga-
tókhoz, és a verseny végén a zsűri tagjaként is értékelte a 
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megoldásokat. A hallgatók nyolc csoportban végezték a 
munkát, amit mentorok – köztük Kozlovszky Miklós, 
az Óbuda Egyetem docense – folyamatosan támogattak. 

24 óra elteltével a csapatoknak egy prezentációban 
kellett ismertetni és megvédeni megoldásaikat a zsűri 
előtt, melyben többek közt Szócska Mikós volt egész-
ségügyi államtitkár, a Semmelweis Egyetem intézetveze-
tője; Jakab László, a BME dékánja és Korányi László, 
az Óbudai Egyetem innovációs igazgatója is helyet fog-
lalt. Az első és második helyezett megoldása annyiban 
hasonlított, hogy orvostanhallgatók és más egyetemista 
önkéntesek bevonását szervezi egy olyan speciális alkal-
mazáson keresztül, ami egyben adatok gyűjtésével és 
elemzésével segíti az egészségügyet és a döntéshozókat a 
helyzet jobbításában. Arra a problémára is adtak javasla-
tokat, hogy hogyan lehet a rászorulók együttműködését 
minél magasabb szintre emelni. 

A 37 versenyző közül 9-en az Óbudai Egyetemről 
érkeztek, legtöbben a Keleti Károly Gazdasági Karunk 
nemzetközi hallgatói közül. Ezzel részvétel szempont-
jából az Óbudai Egyetem az első a nyolc között szere-
pelt – lekörözve a Semmelweis Egyetemet és a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetemet. Már a versenybe 
bekerülni is csak egy előszűrés után lehetett, de verseny 
maga még nagyobb ÓE-s sikert hozott: mind a két 
győztes csapatban képviseltette magát Egyetemünk 2-2 
hallgatóval. 

A versenyt az október második hetének végén zárult 
Hungaromed kiállításon bonyolította le a European Ins-
titute of Innovation Health konzorciuma a Semmelweis 
Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem szervezésében, továbbá az Óbudai Egyetem, a 
Máltai Szeretetszolgálat és a Hungexpo támogatásával.

Korányi László

Alapító tag az Óbudai Egyetem  
a Mesterséges Intelligencia Koalícióban

Megalakult az informatikai cégeket és szakmai műhe-
lyeket tömörítő Mesterséges Intelligencia Koalíció (MI 
Koalíció) Balatonfüreden. A 2018. október 9-i konfe-
rencián Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter hangsúlyozta, hogy a koalíció magalapításá-
ban ölt testet Magyarország válasza a mesterséges intel-
ligencia generálta kihívásokra, platformot teremtve az 
ezen területen dolgozó szervezetek együttműködéséhez. 
Egyetemünk alapító tagként vett részt az eseményen.

A háromnapos Infotér konferencián a Digitális Jólét 
Program (DJP) szakmai vezetője, Gál András Levente 
elmondta, hogy a mintegy 70 magyar és nemzetközi cé-
get, egyetemet, tudományos műhelyt, szakmai- és köz-
igazgatási szervezetet magába foglaló tömörülés célja, 
hogy Magyarország Európa élvonalába kerüljön, fontos 
tagjává válva a nemzetközi mesterséges intelligencia kö-

zösségnek. Az MI Koalíció alapítóinak szándéka, hogy 
közösen határozzák meg a mesterséges intelligencia ha-
zai fejlesztésének irányát és kereteit. A koalíció részt vesz 
Magyarország MI stratégiájának kialakításában, illetve 
az MI elterjedésével összefüggő társadalmi és gazdasá-
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gi hatások elemzésében – fejtette ki a szakmai vezető. 
Hozzátette: a koalíció működését, melyhez további 20 
szervezet jelezte csatlakozási szándékát, a Digitális Jólét 
Program biztosítja. 

Palkovics László innovációs és technológiai minisz-
ter arról beszélt, hogy napjainkban zajlik a negyedik 
ipari forradalom, melyet intelligens, döntésképes ro-
botok jellemeznek. Fontos, hogy ezekhez az intelligens 
gépekhez hogyan viszonyulunk és milyen jogi, gazda-
sági válaszaink vannak a felmerülő kérdésekre – húzta 
alá.

Soltész Attila, az Infotér elnöke felidézte, hogy a 
mai értelemben vett mesterséges intelligencia az 1950-
es évek óta létezik és fejlődik. Hangsúlyozta, hogy ma-
gas hozzáadott értékű munka történik ezen a terüle-
ten, a koalíció létrejötte pedig jelentős gazdasági előnyt 

indukál, valamint javul általa Magyarország tőke- és 
munkaerő vonzó képessége.

Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalí-
ció felkért elnöke, az Ericsson regionális igazgatója azt 
mondta, hogy az innováció vezérelte fejlődésnek hullá-
mai vannak, melyek megváltoztatják a világunkat, fon-
tos, hogy ezeket a változásokat úgy irányítsák a szakem-
berek, hogy pozitívak legyenek. Ezért lényeges, hogy a 
piac, a tudomány és az állam képviselői együtt gondol-
kodjanak. Kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia ge-
nerálta szakmai, jogi és tudományos kérdésekre csak az 
érintettek folyamatos párbeszéde által születhet válasz. 

A Mesterséges Intelligencia Koalíción belül hama-
rosan munkacsoportokat hoznak létre, a következő hó-
napokban pedig valódi szakmai pezsgés jellemzi majd a 
munkát – fogalmazott a koalíció elnöke.

RÖVIDHÍREK

Dr. habil Simonics István  
IGIP Senior Member díjat kapott

Dr. habil Simonics Ist-
ván, Egyetemünk Trefort 
Ágoston Mérnökpedagógi-
ai Központjának oktatója 
IGIP Senior Member díjat 
kapott többéves eredmé-
nyes munkája elismerése-
ként az IGIP (Mérnöktaná-
rok Nemzetközi Társasága) 
által szervezett ICL2018 
Konferencia közgyűlésén 
szeptember 27-én, a gö-
rögországi Kos szigetén. A 

program keretében újabb két évre elnökségi tagnak is 
megválasztották egyetemi docens kollégánkat. 
Gratulálunk! 

Katrinecz Rita világbajnoki győzelmei

Katrinecz Rita, a Keleti Károly Gazdasági Karunk 
hallgatója két versenyen is remek eredmény ért el ka-
jak sportágban – 4 világbajnoki címmel tért vissza a 
megmérettetésekről. Összeállításunkban az ő beszámo-
lóiból idézünk.

2018. július végén Plovdivban rendezték az U23-as 

kajak-kenu világbajnoksá-
got, melyen Rita is indult, 
aki így idézi fel a verseny 
eseményeit:
„Először az U23-as Világ-
bajnokságon vettem részt 
két versenyszámban, K2-es, 
illetve K4-es hajóban 500 
méteren. Az előző években 
mindannyian sokszorverse-
nyeztünk négyesben nem-
zetközi versenyeken, így azt 
nem volt nehézösszehan-

golni, gyakorolni. Magabiztosan álltunk oda a rajthoz 
Bulgáriában, és megtettük, amit tudtunk. Nagyon jól 
sikerült, fölényesen nyertünk, ami jó előrejelzés volt a pá-
rosra nézve is. Nagyon izgultam, mivel ez volt az első 
megmérettetésem nemzetközi versenyen páros hajóban, de 
jól begyakoroltuk a pályát, és szerencsére nem találtunk 
kihívóra ott sem.”
2018. augusztus 10-12. között a Szolnokon rendezett 
Egyetemi Világbajnokságon indult, ahol szintén kétsze-
res világbajnok lett.
„Az Egyetemi Világbajnokságot Szolnokon rendezték meg, 
ezért nekünk segített a hazai pálya előnye. Ott két páros-
ban indultunk 500 és 200 méteren. Az 500 méterrel nem 
volt semmi probléma, magabiztosan odaálltunk, és meg-
nyertük a futamot. A 200 méter érdekesebb volt: ott volt 
egy páros, akik már felnőtt mezőnyben jól szerepeltek, de 
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egy jól elkapott rajt után, már esélyt sem adtunk nekik, így 
megszereztük idén a negyedik világbajnoki aranyérmün-
ket. Nagyon jól sikerült ez az év, egy kis pihenő után foly-
tatjuk a felkészülést a jövő évre”- mesélte éleményeit Rita 
a világbajnokságról.

Gratulálunk és további sportsikereket kívánunk az 
Egyetem nevében!

Koleszár Zoltán VB ezüstérme

Egyetemünk Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán ta-
nuló Koleszár Zoltán második helyezést ért el a marato-
ni kajak-kenu világbajnokságon, a portugáliai Prado Vila 
Verdében. 

A portugáliai Vila Verde-ben rendezték meg a mara-
toni kajak-kenu világbajnokságot szeptember 7-9-én. A 
verseny során Koleszár Zoltán a győri Balla Leventével 
magabiztosan haladt a kenu kettesek 26 kilométerének 

célja felé. A spanyol és a cseh egységekkel váltva vezették 
a mezőnyt. Az utolsó futás után a rutinos spanyolok-
kal maradtak ketten, ám a lomhán forduló hajó nem 
növelte a győzelmi esélyüket, és végül második helyet 
szerezték meg.
Zoltán így számolt be a versenyről: „Felnőtt kenu páros-
ban álltam rajthoz a győri Balla Leventével (21), akivel a 
tolnai válogatón szereztük meg a kvalifikációt a világbaj-
nokságra. A táv 26,4 kilométer volt, összesen 6 futósza-
kasszal. A mezőnyt 13 páros alkotta. A futam során tiszta 
versenyzéssel végig az első bolyban haladtunk, az utol-
só 1 kilométeren egyedül az egyik spanyol egység tudott 
leszakítani minket, így egy nagyon csillogó ezüstérmet 
vehettünk át. Leventével mindkettőnknek ez a VB ezüst 
életünk eddigi legjobb eredménye, az értékét pedig növeli, 
hogy a mezőnyben sok többszörös világbajnok kenus volt, 
akiket sikerült magunk mögé utasítanunk.”

Gratulálunk a szép eredményhez és további sikereket 
kívánunk az Egyetem nevében!

IN MEMORIAM

Búcsúzunk KÁRTYÁS GYULÁTÓL
1954. január 17. – 2018. október 3.

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy Kártyás 
Gyula c. egyetemi docens, az Óbudai Egyetem oktatási 
főigazgatója, súlyos betegség után, életének 65. évében 
elhunyt.

Kártyás Gyula 1979 óta volt oktatója az Óbudai 
Egyetemnek, illetve jogelődjeinek. Kollégiumi nevelő-
tanár, majd kollégium igazgató volt. 1987-ig a jogelőd 
Bánki Donát Műszaki Főiskolán automatizálás, gépjár-
mű diagnosztika és energetika tantárgyak gyakorlatve-
zetői feladatait látta el. 1990-től a tanítási gyakorlatok, 
a társadalmi ismeretek, a szociológia és a technikatörté-
net tantárgyak tárgyfelelőse, oktatója. Jelentős szerepet 

vállalt a technikatörténet, a szociológia, valamint a ta-
nítási gyakorlatok tantárgyak tartalmának kialakításá-
ban, és tananyagainak fejlesztésében.

Kiemelkedő vezetői tevékenységet végzett az oktatás-
szervezés területén. Több éven át volt a Bánki Donát 
Műszaki Főiskola Tanulmányi Osztályának vezetője, 
ahol feladatai közé tartozott a pedagógus továbbképzé-
sek tanfolyamainak irányítása is. Szervezte az Egyetem 
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központjában, il-
letve annak jogelődjeiben (Tanárképző Tanszék, illetve 
Mérnökpedagógiai Intézet) a mérnöktanár szakos hall-
gatók nevelési és oktatási gyakorlatait. A mentortanár 
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továbbképzési szakon az ifjúságszo-
ciológia tantárgy előadója volt.

Intenzív publikációs tevékenysé-
get folytatott, mely elsősorban a kü-
lönböző konferenciákhoz kötődött, 
a szakmai területén elért eredmé-
nyek bemutatásával.

A Bánki Donát Műszaki Főis-
kola, a Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskola és a Könnyűipari Műsza-
ki Főiskola integrációját követő-
en, 2002-től a Budapesti Műszaki 
Főiskola oktatási igazgatójaként 
irányításával folyt az intézményi 
szabályzatalkotási munka, a kredi-
tes tantervek kidolgozása, a Neptun 
rendszer bevezetése, a Neptun és a FIR rendszer össze-
kapcsolása, a Moodle keretrendszer komplex alkalmazá-
sának bevezetése.

Kártyás Gyula 2010-től volt az Óbudai Egyetem 
oktatási főigazgatója. Kiemelkedő gondossággal, szak-
értelemmel, nyitottsággal és empátiával irányította az 
egyetemi szintű oktatásszervezéssel összefüggő igazgatási 
feladatokat, koordinálta, és szakmailag irányította a ka-
rok tanulmányi osztályainak tevékenységét, működtette 
a Hallgatói Tanulmányi, Információs és Pénzügyi Rend-
szert, irányította az Egyetem idegen nyelvű képzését.

Elkötelezett volt a Kárpát-medencei magyar nyelvű 
felsőoktatás, az anyanyelvi tudás átadás, a tudomány ha-
tárok nélküli magyar nyelvű művelése mellett, megala-
kulása óta koordinálta a Kárpát-medencei Online Okta-
tási Központ, a K-MOOC tevékenységét.

Eredményes tevékenységet fejtett ki számos intéz-
ményi testületben. Több cikluson keresztül meghatáro-
zó tagja volt a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola 
Tanácsának. 1982-től 1987-ig a Budapesti Kollégiumi 
Munkaközösség elnöke, 1984-től 1987-ig a Kiváló Kol-
légium Bíráló Bizottság elnöke volt. 2003-tól a Budapesti 
Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsának, illetve az Óbu-
dai Egyetem Szenátusának levezető elnöke volt. Az Or-
szágos Neptun Felhasználói Bizottság tagjaként hasznos 
tapasztalataival és tanácsaival segítette a testület munká-
ját. Többször kapott minisztériumi felkérést különböző 
munkabizottságokban (Pl.: hallgatói ösztöndíjak, jutta-
tások szabályozásának kidolgozása) történő részvételre.

Vezetői munkájával eredményesen hozzájárult ah-
hoz, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bi-
zottság az Intézményi akkreditációs eljárás keretében 
2011. májusában eredményesnek értékelte az egyetem 

tevékenységét, az intézményt egye-
temként akkreditálta. Kiemelkedő 
szerepet vállalt a nemzeti felsőok-
tatási törvény egyetemi beveze-
tésében, a hallgatói és a diákhitel 
szerződések megkötésében, a végre-
hajtási kormányrendelet tervezetek 
véleményezésében és alkalmazásá-
ban. Tevékenyen hozzájárult ahhoz, 
hogy az intézmény a Felsőoktatási 
Minőségi Díj pályázaton 2007-ben 
bronz, 2008-ban ezüst, majd 2009-
ben Felsőoktatási Minőségi Díj elis-
merésben részesült, illetve birtokosa 
az E-Quality Európai Minőségi Díj-
nak, „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 tekinte-
tében” témájának kidolgozásában. Témavezetője volt a 
„Főiskolai minőségbiztosítási rendszer optimális működését 
megalapozó kutatás” pályázati programnak. A jelenleg 
futó TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012, „Járműipa-
ri felsőoktatási és kutatási együttműködés” pályázatban a 
Képzési programok fejlesztése főirány vezetője volt az 
Óbudai Egyetem részéről. 

Alprojekt vezetőként közreműködött az Egyetem 
Felsőoktatási Struktúraváltási Alap 2016-os projektjé-
nek sikeres megvalósításához, szakmai vezetője volt az 
EFOP-3.4.3-16-2016 kódjelű, „Az Óbudai Egyetem 
komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minő-
ségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” 
című pályázatnak.

Kártyás Gyula kiemelkedő oktató-nevelő munkája, 
iskolateremtő munkássága, oktatásszervezői feladatai-
nak színvonalas ellátása, több évtizedes magasabb veze-
tői tevékenysége alapján számos kitüntetésben részesült. 
Tevékenységét három alkalommal Főigazgatói Dicsé-
rettel, Kiváló Munkáért kitüntetéssel, Bánki Donát 
Emlékéremmel, Magyar Felsőoktatásért Emlékplaket-
tel, Az év közéleti oktatója kitüntető címmel, BMF 
Emlékgyűrűvel, illetve Trefort Ágoston-díjjal ismerték 
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el. Ez évben, főigazgatói magasabb vezetői megbízása 
lejártával, az államalapítás és államalapító Szent István 
emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk alkalmából 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült.

Gyászolják barátai, kollégái, munkatársai és hallga-
tói, akik tőle nemcsak a szakmát, a pedagógusi hiva-

tást sajátították el, hanem nyitottságot a világra, derűt, 
munkaszeretet és emberséget is tanultak.

Kártyás Gyulát az Óbudai Egyetem saját halottjának 
tekinti. Tisztelt Főigazgató Úr, kedves Barátom, nyu-
godj békében!

Dr. Gáti József

KÖZÉRDEKŰ

Szenátusi hírek

A Szenátus ülése keretében szenátori megbízólevelek, 
oktatói kinevezések és vezetői megbízások átadására ke-
rült sor, a megbízásokat az Egyetem rektora, Prof. Dr. 
Réger Mihály, illetve az Egyetem kancellárja helyett ál-
talános jogkörben eljáró kancellárhelyettes, Varga Csa-
ba adta át.
Az Óbudai Egyetem Szenátusa a 2018. október 15-én 
megtartott ülésén elfogadta:
1. Oktatói pályázat véleményezésére vonatkozó előter-

jesztést.
2. Az Óbudai Egyetem Beszerzési szabályzatának mó-

dosítását. Hatálybalépés: 2018. november 1.
3. Az Óbudai Egyetem Integrált Kockázatfelmérési- 

és kezelési Szabályzat módosítását. Hatálybalépés: 
2018. október 24.

4. Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium beruházásá-

nak helyzetéről szóló beszámoló, illetve a kapcsoló-
dó intézkedéseket. 

5. Az Óbudai Egyetem 2018. évi III. negyedévi költ-
ségvetésének jelentését.

A Szenátus előterjesztései az intraneten a Testületi ülé-
sek/Szenátus menüpontban érhető el. Tekintettel arra, 
hogy a személyi anyagokat csak és kizárólag az annak el-
bírálásában részt vevő testületi tagok ismerhetik meg, a 
Szenátus/Személyi anyagok menüpont dokumentumai 
csak a Szenátus szavazati jogú tagjai számára érhetők el.
Szabályzatok: http://www.uni-obuda.hu/uj-szabalyza-
tok
A Szenátus soron következő ülésének időpontja: 2018. 
november 19. (hétfő) 14:00 óra
Élő közvetítés: https://intranet.uni-obuda.hu/szenatus

Egyetemi Tanács döntései

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2018. október 
8-án megtartott ülésén jóváhagyta:
1. A Kutatók Éjszakája 2018. évi egyetemi rendezvé-

nyeiről szóló beszámolót.
2. A könyvtári ügyekkel kapcsolatos tájékoztatást. 
3. Az Óbudai Egyetem és a Magyar Medikai Gyártók 

és Szolgáltatók „Akkreditált Innovációs” Klaszter 
közötti együttműködési megállapodás megkötésére 
vonatkozó előterjesztést.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2018. október 
15-én megtartott ülésén elfogadta:
1. Az Óbudai Egyetem és a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. közötti együttműködési megállapo-
dás megkötésére vonatkozó előterjesztést. 

2. Az Óbudai Egyetem és a Magyar Napelem Napkol-
lektor Szövetség közötti együttműködési megállapo-
dás megkötésére vonatkozó előterjesztést.

3. Az Óbudai Egyetem és az Istedod Foundation kö-
zötti együttműködési megállapodás megkötésére 
vonatkozó előterjesztést.

4. Az Óbudai Egyetem és a Ludwig Múzeum – Kor-
társ Művészeti Múzeum közötti együttműködési 
megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesz-
tést.

5. Az Óbudai Egyetem és a Három Királyfi, Három 
Királylány Alapítvány közötti együttműködési 
megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesz-
tést.

6. Az Óbudai Egyetem és a Gál Ferenc Főiskola kö-
zötti együttműködési megállapodás megkötésére 
vonatkozó előterjesztést.

Felelős szerkesztő: 
Dr. Gáti József általános rektorhelyettes, 

Rektori Hivatal
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RENDEZVÉNYNAPTÁR

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2018.11.05.
Magyar Tudomány Ünnepe 
Egyetemi nyitórendezvény

díjmentes,  
regisztrációhoz kötött

1034 Bp., Bécsi út 96/b
F.09. terem

2018.11.06.

„Ha én gazdag lennék...” 
A pénzügyi műveltség helyzete Magyarországon 

és hatása a fiatalok vásárlási illetve 
megtakarítási döntéseire (KGK)

regisztrációhoz kötött
1084 Bp., Tavaszmező utca 17.

A épület, TA 122.

2018.11.08. AIS 2018 konferencia (AMK) ingyenes
8000 Székesfehérvár, 

Budai utca 45.

2018.11.08.
VIII. Szolár Konferencia   

Szakmai- és befektetői workshop (KVK)
regisztrációhoz kötött

1084 Bp.,Tavaszmező utca 14-18.
G. épület, F17.

2018.11.08.
VIII. Szolár Konferencia   

Szakmai- és befektetői workshop (RH)
költségtérítéses

1084 Bp., Tavaszmező utca 17.
A. épület

2016.11.09.
Informatikai megoldások a KKV szektorban  

(KGK)
regisztrációhoz kötött

1084 Bp., Tavaszmező utca 17.
A épület, TA 122.

2016.11.13.
Statisztika az oktatásban - Hogyan szerettethető meg?

(KGK)
regisztrációhoz kötött

1084 Bp., Tavaszmező utca 17.
A épület, TA 122.

2018.11.14. A térinformatika napja - GISday (AMK) díjmentes
8000 Székesfehérvár,  

Pirosalma utca 1-3. 101.

2018.11.14. TDK Konferencia (AMK) díjmentes 8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma utca 1-3. 101.

2018.11.14. OE NIK Tudományos Diákköri Konferenciája 
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b - A épület ,

F.02, F.03, F.04, F.05, F.06.

2018.11.14. ÓE KGK Tudományos Diákköri Konferenciája regisztrációhoz kötött
1084 Bp., Tavaszmező utca 14-18.  

G épület 

2018.11.15.
Vállalatirányítás felsőfokon 2018 -  

Versenyképesség, technológia, innováció (KGK)
regisztrációhoz kötött

1084 Bp., Tavaszmező utca 14-18. 
G épület, TG F17, TG 201, TG 201.

2016.11.15. Függőségek hálójában díjmentes
1065 Bp., Podmaniczky utca. 8. 

Bánki Donát Kollégium

2018.11.16. Kockanap (NIK HÖK)
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bp., Bécsi út 96/b. 

A épület, Aula

2018.11.19.
Az Óbudai Egyetem  

XLVIII.Tudományos Diákköri Konferenciája díjkiosztó (RH)
díjmentes

1034 Bécsi út 96/b.
A épület, AudMax

2018.11.20. Széchenyi Bridge Díj (RH) díjmentes
1034 Bp., Bécsi út 96/b. 

F.09. terem

2018.11.20.
FelelősségVÁLASZTÁS 2.0 

Élménynap 2018. ősz (KGK)
regisztrációhoz kötött

1084 Tavaszmező utca 17. - A 
épület
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RENDEZVÉNYNAPTÁR

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

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

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2018.11.21 CINTI 2018
költségtérítéses,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bp., Bécsi út 96/b. 

A épület

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

A épület, Tanácsterem, TA. I. 122.

2018.11.22.
9th ICEEE – 2018 International Conference deals  

with „Climatic Changes and  
Environmental (Bio) Engineering” (RKK)

költségtérítéses,  
regisztrációhoz kötött

1034 Doberdó út 6. 
D épület, 2. előadó

2018.11.23. Egyetem Napja
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bp., Bécsi út 96/b.

A épület, Aula

2018.11.26.
9th International Week - 

 "New Challenges of the 21st Century" (KGK)
regisztrációhoz kötött

1084 Tavaszmező utca 17. 
 A épület,  TA.122 -Tanácsterem, 

TA.2.219, TA fszt. 7.

2018.11.29. Menedzserbál (KGK HÖK)
költségtérítéses,  

regisztrációhoz kötött
1013 Bp., Palota út 17.

2018.11.30. FIKUSZ 2018 - Fiatal Kutatók Szimpóziuma (KGK) díjmentes
1084 Tavaszmező utca 17.   
A épület, 122 - Tanácsterem

2018.12.07. Központi Családi Nyílt Nap
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b.

A épület, Aula

2018.12.10.
Termék- és formatervező mérnöki szakos hallgatók 

kiállítása (RKK)
díjmentes

1034 Bécsi út 96/b.
A épület, Aula

2018.12.11. Divatbemutató díjmentes
1034 Bécsi út 96/b.

A épület, Aula

2018.12.17. Kódolás Órája a Neumann Karon
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Bécsi út 96/b.
A épület, AudMax

2018.12.19. Kari karácsonyi ünnepség - NIK díjmentes
1034 Bécsi út 96/b - A épület, NIK 

Aula (1. emelet)
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nyílt napok 2018/19
KÖZPONTI NYÍLT NAP 2018. 12. 07. 10:00 1034 Budapest, Bécsi út 96/B (Aula)

Alba Regia Műszaki Kar
2018. 12. 17. 10:00 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

2019. 01. 14. 10:00 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.

Bánki Donát Gépész és  
Biztonságtechnikai  
Mérnöki Kar

2018. 12. 11. 10:00

1081 Budapest, Népszínház utca 8. (P10)2019. 01. 22. 10:00

2019. 01. 29. 10:00

Kandó Kálmán  
Villamosmérnöki Kar

2018. 12. 04. 10:00 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17. 
(TG F17)

2018. 12. 12. 10:00
1034 Budapest, Bécsi út 96/B (F01)

2019. 01. 23. 10:00

2019. 01. 16. 10:00 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17. 
(TG F17)

Keleti Károly  
Gazdasági Kar

Családi nyílt nap mindenkinek: 
2018. 12. 08. 10:00

1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Nyílt nap szülőknek:  
2019. 01. 18. 18:00

Tematikus nyílt napok a 
KGK-n:
2019. 01. 09. 9:00  
műszaki menedzser (BSc)
2019. 01. 16. 9:00  
kereskedelem és marketing 
(BSc), gazdálkodási és  
menedzsment (BSc)
2019. 01. 23. 9:00  
gazdaságinformatikus (BSc)

Neumann János  
Informatikai Kar

2019. 01. 09. 10:00 1034 Budapest, Bécsi út 96/B  
(F.05, F.08, F.09, AudMax)2019. 02. 06. 10:00

Rejtő Sándor Könnyűipari 
és Környezetmérnöki Kar

2018. 10. 29-31.  
bemutató órák

1034 Budapest, Doberdó út 6.

Trefort Ágoston Mérnök-
pedagógiai Központ

2018. 12. 13. 13:00 1081 Budapest, Népszínház utca 8.  
(2. 222.)2019. 02. 05. 13:00

Salgótarjáni Képzési 
Központ és Kutatóhely

2019. 01. 22. 10:00 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.  
(Polgármesteri Hivatal I. emelet)

 10:00

 10:00

2019. 01. 17.

2019. 01. 25.


