
Több száz állásleheTőséggel várTák  
a hallgaTókaT 
óriási érdeklődés övezTe a 23. állásbörzéT

Az Óbudai Egyetem 23. állásbörzéjén az ország 

valamennyi munkaerő-piaci szektora képvisel-

tette magát. A kétnapos esemény népszerű volt 

az érdeklődők körében, hiszen a rendezvényen 

a cégek információkat nyerhettek a lehetséges 

munkavállalókról, a hallgatók pedig élesebb képet 

kaphattak a végzettségüknek megfelelő munka-

erő-piaci kínálatról. A Bécsi úti épület aulája októ-

ber 16-án, majd a Józsefvárosi Campus bemutató-

helyei október 17-én is megteltek a látogatókkal. 

Az érdeklődők 43 cég 300 állásajánlata közül vá-

logathattak.

Dr. habil. Molnár András az Óbudai Egyetem 

általános rektorhelyettese a Bécsi úti Campuson, 

az állásbörze első napján köszöntötte a jelenlé-

vőket. Örömét fejezte ki, hogy a már hagyomá-

nyosnak mondható eseményen ismét nagyszámú 

érdeklődő jelent meg. Úgy fogalmazott: az Egye-

tem vezetése úgy gondolja, hogy az állásbörze 

egyfajta szolgáltatás a hallgatók számára. Az In-

tézményben teret adnak ahhoz, hogy az állást 

kínálók személyesen találkozhassanak a leendő 

munkavállalókkal. Az évente kétszer is megtar-

tott rendezvényt eddig mindig nagy érdeklődés 

övezte. A jövőben is bizakodásra ad okot, hogy 

a hallgatók nemcsak álláslehetőséghez, hanem 

partneri kapcsolatokhoz jutnak, és a képzésük 

során szükséges szakmai gyakorlatot is sikerrel 

tudják teljesíteni. Mindemellett olyan ismeretekre 

és ismeretségekre tehetnek szert, ami a későbbi 

pályájuk során elengedhetetlen lesz. Nagyon sok 

hallgató az állásbörzén találja meg első munka-

helyét. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok, akik 

ezen az úton indulnak el és haladnak végig kitar-
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tóan, belátható időn belül közép- illetve felsőve-

zetőkké válnak. A rektorhelyettes megköszönte a 

cégek képviselőinek, hogy partnerként működnek 

közre az állásbörzék megrendezésében, egyút-

tal az oktatás támogatásában is részt vesznek az 

Óbudai Egyetemen.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor a rendezvény 

második napján úgy fogalmazott: – az, hogy az or-

szág neves cégei és intézményei számára fontos 

a rendezvényen való részvétel, ékes bizonyítéka 

annak, hogy az Óbudai Egyetem a mai műszaki 

felsőoktatás gyakorlatorientált fellegvára. A válla-

latok, intézmények képviselői régóta szoros és jó 

kapcsolatot ápolnak az Intézmény oktatási port-

folióját kezelő szakembereivel. Fontosnak tartjuk, 

hogy a tehetséges hallgatókat időben szólítsuk 

meg. Éppen ezért a börze nemcsak a végzősöknek 

jelent páratlan lehetőséget, hanem a fiatalabbak-

nak is, akik szakmai gyakorlati helyet keresnek.

A Rektor beszédében felidézte az Egyetem szlo- 

genjét, mely összefoglalóan úgy szól: tehetség, si-

ker, közösség – ez a három szó tökéletesen jellem-

zi az állásbörzét is – tette hozzá Kovács Levente.

Dr. Horváth Zita, felsőoktatásért felelős helyet-

tes államtitkár hangsúlyozta: – a szakemberek és 

a hallgatók alapelvárása, hogy az egyetemeken 

magas legyen az oktatás színvonala. Az Óbudai 

Egyetemen mindemellett jelentős szerephez jut a 

kutatómunka is. Az Intézményben végzett hallga-

tók a XXI. századi elvárásoknak megfelelő elméleti 

tudáshoz és gyakorlati tapasztalathoz jutnak. Van 

ugyanakkor még egy feladata a felsőoktatási in-

tézménynek. Ezt hívjuk mi harmadik missziós te-

vékenységnek. Kiemelten fontos, hogyan tud egy 

egyetem adekvát válaszokat adni a munkaerő-pi-

aci igényekre. Idézőjelben szólva, hogyan képes 

láthatóvá tenni „magát”. Ehhez elengedhetetlen 

a jó kapcsolatrendszer fenntartása az ipari-gaz-

dasági területeken is. A hallgatók mindezeket át-

tekintve visszaigazolást kaphatnak arról, hogy 
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biztos siker vár rájuk. Az állásbörzén a cégek infor-

mációkat nyerhetnek a lehetséges munkavállalók-

ról, a hallgatók pedig élesebb képet kaphatnak a 

végzettségüknek megfelelő munkaerő-piaci kíná-

latról. A hagyományosan megtartott rendezvény 

szemmel láthatóan hosszas együttműködés gyü-

mölcsöző eredménye – szögezte le Horváth Zita. 

43 cég, 300 állásajánlaTTal várTa a 

hallgaTókaT

Az állásbörze kiváló alkalom volt mind az új 

munkaerő, mind a leendő munkahely feltérképe-

zésére. A személyes találkozás lehetőséget adott 

a közvetlenebb kapcsolat kialakítására a hallgatók 

és a majdani munkaadók között. A börzén részt 

vevő cégek felmérhették a diploma előtt álló di-

ákok szakmai felkészültségét, tapasztalatát és a 

munkavállalással kapcsolatos elképzeléseiket, mi-

közben bemutathatták cégüket az érdeklődő fia-

taloknak. Az állásbörze nem csak az államvizsga 

előtt álló végzősöknek nyújtott hasznos segítsé-

get, hanem az alsóbb évfolyamos hallgatóknak is, 

akik megismerkedhettek a kiállítók fő profiljaival, 

követelményrendszerükkel, gyakornoki program-

jaikkal, az együttműködési lehetőségekkel, illetve 

szakmai gyakorlati helyeket, a diplomakészítésben 

való közreműködési lehetőségeket találhattak.

Sok éves tapasztalat bizonyítja, hogy a rendez-

vényen megjelenő cégeknek és az idelátogató 

hallgatóknak egyaránt hasznos információkat 

nyújt az Óbudai Egyetem állásbörzéje.

Géresi Enikő – Szeberényi Csilla

design héT az egyeTemen - Fókuszban  
a kreaTívipari képzés

A „Design Hét Budapest” országos program-

sorozathoz három esemény megszervezésével   

kapcsolódott  az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 

Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (RKK) Ter-

méktervező Intézete október 4-től 13-ig. A „Fó-

kuszban a divattervezés” című konferencián a 

szakma legnevesebb hazai képviselői tartottak 

előadást munkásságukról és közvetve a divatter-

vezés leginnovatívabb területeiről október 9-én.

Az országos Design Hét Budapest programjához 

az RKK is csatlakozott. Az Egyetem nyitóprogramja 

volt a konferencia, melyet idén második alkalom-
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mal rendeztek meg. A hallgatók számos, a pályá-

juk során hasznosítható információval gazdagod-

hattak Imre Katalin (Artista), Sümeghy Claudia 

(Luan by Lucia) és Tomcsányi Dóra (Tomcsanyi) 

előadása nyomán. Az Óbudai Egyetem RKK Ter-

méktervező Intézet Ipari termék- és formatervező 

mérnöki szak vezetését Papp-Vidd Dóra docens, 

DLA egyetemi tanár és Prof. Dr. Kisfaludy Márta 

DLA egyetemi tanár képviselte.

kreaTívipari képzés az rkk-n

Az RKK Terméktervező Intézet több évtizedes 

hagyományaira építve, három specializáción ta-

nulhatnak a hallgatók: Öltözéktervezés és kiegé-

szítők, Enteriőrtervezés és textil, valamint Csoma-

golástervezés specializációkon. A sajátos, egyéni 

arculatú műszaki képzésen belül fontos szerepe 

van a design ismereteknek, melyek együttesen a 

kreatív tervezési, fejlesztési és innovatív kutató-

munka nélkülözhetetlen elemei.

Prof. Dr. Kisfaludy Márta DLA egyetemi tanár 

köszöntőjében elmondta: az Óbudai Egyetemen 

egyedül a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környe-

zetmérnöki Karon folyik a kreatíviparhoz kapcsol-

ható képzés. 2008-ban indult az ipari termék- és 

formatervező mérnök szak, ahol a design és a 

műszaki ismeretek egyaránt elsajátíthatók. Kisfa-

ludy Márta úgy fogalmazott: az, hogy ilyen szép 

számmal jelentek meg hallgatók és a téma iránt 

érdeklődő szakközépiskolai diákok az előadáso-

kon, jól mutatja, hogy töretlen az érdeklődés a 

divatszakma és a kreatívipari terület iránt. A terü-

let népszerűségét a jelentkezők megnövekedett 

létszáma és egyetemi szinten is magas felvételi 

pontszámok bizonyítják. A régió egyre több orszá-

gában fedezik fel ebben az innovatív iparágban, a 

kreatíviparban rejlő lehetőségeket és alkalmazzák 

az ipari terméktervező mérnököket.

gyakorlaTorienTálT képzés

A Terméktervező Intézet célja, hogy az oktatás-

ban, kutatásban és az innovációban nemzetkö-

zileg is elismert és versenyképes legyen. Az el-

méleti alapokon nyugvó oktatást olyan integrált, 

gyakorlatorientált tudás irányába bővítik, amivel 

a munkaerőpiacon sokféle munkakörben helyez-

kedhetnek el a hallgatók. Kiemelt hangsúlyt kap 

a gyakorlati képzés. Előtérbe kerülnek a konkrét 

projektmunkákat megvalósító, csoportos terve-

zői és alkotó tevékenységek, valamint az önállóan 

végezhető vizsgálatok, kutatások is. Az Intézet fel-

adata, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező, 

korábbi képzésekre alapozva az oktatásba integ-

rálja a legkorszerűbb ismereteket, s így az sajátos, 

egyedi, arculatot kapjon. Sokoldalúan fejlesztik az 

analitikus gondolkodást, a kreatív szemléletet és 

a mérnöki tudást, melyek az utóbbi évek változá-

sainak következtében ma már elengedhetetlenek 
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egy termék létrejöttében és piacképessé tételé-

ben. E gondolatmenetbe illeszkedett a „Fókuszban 

a divattervezés” elnevezésű konferencia is.

arTisTa, luan by lucia és Tomcsanyi

A Rejtő Kar nagyelőadójában egy szabad ülőhely 

sem maradt, nagy volt az érdeklődés, ami nem is 

csoda, hiszen a divattervező szakma legnevesebb 

hazai képviselői közül többen is elfogadták a meg-

hívást és előadást tartottak a hallgatóknak.

Imre Katalin (Artista), Sümeghy Claudia (Luan by 

Lucia) és Tomcsányi Dóra (Tomcsanyi) színes, ké-

pekkel gazdagon illusztrált előadásaikon meséltek 

pályájukról, sikereikről és a szakma buktatóiról. 

Számos praktikus gyakorlati tanáccsal szolgál-

tak, elsősorban a divat-, formatervező és design 

szakon tanuló hallgatók számára. Többek közt a 

márkaépítés fontosságára, a pontos üzleti terv 

elkészítésének jelentőségére és arra is felhívták a 

figyelmet, hogyan kell és érdemes reagálni a piaci 

változásokra.

kiállíTáson a diplomamunkák

A konferenciával egy időben, az „Irányvonalak ke-

reszteződése” című kiállításon a design ergonómiai 

és környezettudatos megközelítése volt látható az 

Óbudai Egyetem RKK Ipari termék- és formater-

vező mérnöki szakos hallgatóinak projekt- és dip-

lomamunkáin keresztül. A sokrétű vizuális megje-

lenítés a funkció, forma és innovatív technológiák 

szimbiózisának fontosságát mutatta be. 

Szeberényi Csilla

iskolabörze a design héTen –  
idén az óbudai egyeTemen!

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és 

Környezetmérnöki Kar (RKK) Terméktervező Inté-

zete a hallgatók és a szakma képviselői számára is 

kiemelkedő programok szervezésével csatlakozott 
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az országos Design Hét rendezvénysorozathoz. A 

konferenciák és kiállítások mellett fokozott érdek-

lődés övezte a „Hova tovább?” című iskolabörzét, 

melynek a Bécsi úti Campus aulája adott otthont 

október 11-én és 12-én. A rendezvényt Szabó Ta-

más kancellár-helyettes nyitotta meg. Köszöntőt 

mondott Koós Pál DLA, a MOME Design Intézet 

igazgatója.

A kreatívipar iránt érdeklődők, a pályaválasztás 

előtt álló fiatalok kötetlenül és közvetlenül talál-

kozhattak a képzőhelyek legjavával: a továbbtanu-

lási lehetőségeket 18 közép- és felsőoktatási intéz-

mény, művészeti és műszaki kar, kreatív képzést 

nyújtó iskola mutatta be.

Prof. Dr. Kisfaludy Márta DLA egyetemi tanár a 

rendezvény megnyitóján, köszöntőjében elmond-

ta: másodszor szervezett iskolabörzét az Óbudai 

Egyetem, melynek vezetése nagy megtiszteltetés-

nek tartja, hogy otthont adhat a népszerű és so-

kak számára fontos eseménynek. A cél az, hogy a 

diákok, hallgatók, pályamódosítók minél teljesebb 

képet kapjanak a képzési lehetőségekről.

Szabó Tamás, az Óbudai Egyetem kancellár-he-

lyettese hangsúlyozta: a Rejtő Sándor Könnyűipa-

ri és Környezetmérnöki Kar napjainkban az egyet-

len felsőoktatási intézmény Magyarországon, 

ahol a hagyományos könnyűipari területeken 

mérnöki végzettséget lehet szerezni. Rugalmas, 

a hallgatók által jól konvertálható ismeretrend-

szert közvetítő képzést kínál, amelyben hangsú-

lyosak a gyakorlati ismeretek. Az ipari termék- és 

formatervező mérnök szakon a design és a mű-

szaki ismeretek egyaránt elsajátíthatók. Az el-

méleti alapokon nyugvó oktatást olyan integrált, 

gyakorlatorientált tudás irányába bővítik, amivel 

a munkaerőpiacon sokféle munkakörben helyez-

kedhetnek el a hallgatók. Az Intézet vezetői, taná-

rai, a nagy hagyományokkal rendelkező, korábbi 

képzésekre alapozva az oktatásba integrálják a 

legkorszerűbb ismereteket. E gondolatmenetbe 

illeszkednek a konferenciák, kiállítások és az isko-

labörze is. 

Az Iskolabörzén tervezőképző közép- és felsőok-

tatási intézmények, kreatív képzést nyújtó iskolák 

mutatkoztak be. Ezáltal lehetőség nyílt arra is, 

hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok, a design- 

szakmák iránt érdeklődők, közvetlenül találkoz-
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hattak és kötetlenül elbeszélgethettek a képzőhe-

lyek képviselőivel. A továbbtanulási lehetőségeket 

18 oktatási intézmény mutatta be design és más 

művészeti területeken. Az Egyetem vezetése bízik 

abban, hogy az Iskolabörze látogatói olyan plusz 

információkhoz jutnak a programban, ami segíti 

őket egyéni pályaválasztásukban – tette hozzá a 

kancellár-helyettes.

Koós Pál DLA, a MOME Design Intézet igazgató-

ja, a Magyar Formatervezési Tanács elnök-helyet-

tese méltatta a rendezvény létrejöttét, egyúttal 

megköszönte az Óbudai Egyetem vezetésének, 

hogy helyszínt biztosított az iskolabörzének. 

Hangsúlyozta a design szakma, a kreatívipar, a 

képzőhelyek, egyetemek együttműködésének je-

lentőségét. Fontosnak nevezte, hogy az egyes sze-

replők különböző kontextusokba helyezve, közö-

sen tegyenek föl- és együttgondolkodás mentén 

válaszoljanak meg olyan kérdéseket, mint például 

azt, „Hogyan tovább?” – ezúttal főként a fiatalok to-

vábbtanulási lehetőségeire vonatkoztatva, a kor-

osztály bevonásával. Az iskolabörze páratlanul jó 

alkalom arra, hogy hasznos információkkal gazda-

godjanak a kreatívipar iránt érdeklődők.

Szeberényi Csilla

egyeTemünk éleTéből

összeFogoTT az egyeTem és a  
honvédelmi miniszTérium

Oktatási, kutatási és toborzási területeken is 

együttműködik a Honvédelmi Minisztérium az 

Óbudai Egyetemmel. Sajtónyilvános esemény ke-

retében együttműködési megállapodást írt alá az 

Óbudai Egyetem vezetése a Honvédelmi Minisz-

térium (HM) államtitkárával az Egyetem Bécsi úti 

rektori tárgyalójában október 18-án.

A dokumentum értelmében a Honvédelmi Mi-

nisztérium az alábbi feladatkörben kíván együtt-

működni a jövőben a felsőoktatási intézménnyel. 

A HM részt vesz az Egyetem rendezvényein, hir-

detéseket, információs anyagokat ad az Intézmé-

nyek.

A Magyar Honvédség szakemberei tájékoztató 

előadások és bemutatók keretein belül népszerű-
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sítik az egyetem hallgatói számára a szerződéses 

és tartalékos katonai szolgálatot, az Egyetemen 

honvédelmi alapismeretek címmel szabadon vá-

lasztható kurzust hirdetnek mindazoknak, akik 

érdeklődnek a honvédelem, a haditechnikai esz-

közök és a katonaélet iránt. A felsőoktatási intéz-

mény szabadon választható lehetőséget ad az 

Egyetem rendezvényein és közösségi terein a Ma-

gyar Honvédség toborzóinak tevékenységére.

A HM gyakorlati helyeket biztosít az érdeklődők-

nek, egyúttal az Egyetemmel közös képzési lehető-

ségek kialakításán, indításán dolgozik. Kutatási tu-

dományos együttműködést ajánl föl, nyílt szakmai 

konferenciák rendezésében, közös kutatások szer-

vezésében, kiadványok készítésében vesz részt. 

Védelmi-innovációs és kutatási együttműködést 

kezdeményez. A stratégiai együttműködés része-

ként a tanulók ösztöndíjalapú önkéntes tartalékos 

képzésen vehetnek részt, így később esetleg a Ma-

gyar Honvédség katonáiként szolgálhatnak.

a honvédelem közös ügy

Prof. Dr. Kovács Levente rektor hangsúlyozta: - 

a honvédelem közös ügy. Beszédében rámutatott: 

az Egyetemnek a teljes társadalmat kell szolgálnia, 

így a honvédelemben is kiemelt szerepkört kell 

betöltenie. Az Óbudai Egyetemnek, mint a műsza-

ki felsőoktatás hazai - gyakorlatorientált – felleg-

várának, a hon védelmében is jelentős szerepet 

kell vállalnia. Ez többek közt az innovációban való 

részvételt is jelenti, melyben az Intézménynek 

mindig is vezető szerepe volt. Az innováció maga 

után vonja a kutatás-fejlesztést és a kutatók kép-

zését. A megállapodás értelmében mindezeket 

a honvédelem szolgálatába is állítják, az adekvát 

területekre vonatkoztatva. – Bízom benne, hogy 

egy sikeres együttműködés elé nézhetünk – tette 

hozzá az Egyetem Rektora.

Szabó István honvédelmi államtitkár elmondta: 

a Honvédelmi Minisztérium több felsőoktatási in-

tézménnyel kötött már együttműködési megálla-

podást. Erre sok egyéb mellett azért van szükség, 

mert a Kormány által meghirdetett honvédelmi 

és haderő-fejlesztési programjához partnereket 

kellett keresniük. Nem áll rendelkezésükre olyan 

műszaki képzési bázis, ahonnan a jövő katona-

mérnökeit, számítástechnikai szakembereit „ki 

tudnák nyerni”. Értelemszerűen ezért keresik az 

együttműködés lehetőségét a műszaki felsőokta-

tási intézményekkel.

a hazai hadiipar FejleszTése  

a Fő célkiTűzések közöTT szerepel

A kutatásfejlesztés, a védelmi innováció termé-

szetes szövetségeseivé teszi az egyetemek ku-

tatóhelyeit és azok eredményeit a HM számára. 

Ezeken a területeken a partnerek kölcsönösen 

profitálhatnak. A Minisztérium vezetése elkötele-
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zetten dolgozik azon, hogy a haderő ügyét nép-

szerűsítse, hiszen a honvédelem össztársadalmi 

ügy. Ennek érdekében az egyik legfőbb célnak 

tekintik, hogy sikerüljön megszólítaniuk a szak-

képzett fiatalokat, és meg is nyerjék őket az el-

képzelések megvalósításához, akár úgy is, hogy 

szerződéses vagy tartalékos katonaként vállalja-

nak szolgálatot. Azok a hallgatók, akik érdeklő-

dést mutatnak a hon védelme iránt, a HM ösz-

töndíjjal motiválja a fiatalokat, akiknek munkát 

is tudnak ajánlani a továbbiakban. Az államtitkár 

hangsúlyozta: a megállapodás létrejöttével már 

egy meglévő jó kapcsolatot erősítenek tovább az 

Egyetemmel.

A megállapodás a kormányzat és a felsőoktatás 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű: a hon-

védelmi tárca és az egyetem vezetése összeadja 

tudását – többek közt – az oktatás, a kutatás, a to-

vábbképzések, a fejlesztések, a toborzás, valamint 

az önkéntes tartalékos szolgálat területén. Az er-

ről szóló dokumentumot Szabó István honvédel-

mi államtitkár, Prof. Dr. Kovács Levente rektor és 

Ormándi Gabriella kancellár látta el kézjegyével.

Géresi Enikő – Szeberényi Csilla

Új hírközlési laborT adTak áT a kandó karon

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 

12,8 millió forint támogatást biztosított egy hír-

közlési labor kialakításához az Óbudai Egyetem 

Józsefvárosi Campusán. Az NMHH által indított 

támogatási program célja, hogy a világ legjobb ok-

tatási intézményeinek versenyképes technológiát 

biztosítson, köztük a Kandó Kálmán Villamosmér-

nöki Karnak, ezáltal hallgatóinak is, akiknek a fej-

lesztés révén jobb feltételek állnak rendelkezésre 

gyakorlati képzésükhöz. Az eseményen egyúttal 

együttműködési megállapodást írt alá a két Intéz-

mény vezetője október 18-án.

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmér-

nöki Kar Híradástechnikai Intézetében a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 12,8 millió 

forintos támogatásával hírközlési labort létesítet-

tek. A 14 diák- és 2 tanári munkaállomást magában 

foglaló egység a hálózatos eszközök beállításának 

elsajátításában és az átvitelre gyakorolt hatásuk 

megértésében segíti az Egyetem hallgatóit.

Az eseményen jelen volt: Prof. Dr. Kovács Le-

vente, az Óbudai Egyetem rektora, Dr. Nádai 

László, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kará-

nak megbízott dékánja és Dr. Karas Monika, az 

NMHH elnöke.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem 

rektora örvendetesnek nevezte a laborfejlesztést, 

amely jelentős segítség az Intézmény számára, 

különös tekintettel az egyébként is gyakorlatori-

entált képzés erősítésében. Beszédében felidézte, 

hogy 50 évvel ezelőtt alapították a Kandó Kar jog-

előd intézményét, a Kandó Kálmán Műszaki Főis-

kolát. E jubileumra méltó „ajándék” a hírközlési 

labor létrehozása. Ez a beruházás új lendületet ad 

a Kar működésének, segíti a korszerűsödés folya-
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matát és tovább népszerűsíti a Kandón szerzett 

diplomát, színesíti brandjét. Minden egyes labor-

kapacitás bővítés segít lépést tartani a digitalizá-

ció rohamos fejlődésével, egyúttal erősíti az Ipar 

4.0 termelővállalatainak képzési utánpótlását.

A Rektor hozzátette: elmondható, hogy az Egye-

tem és az NMHH több mint tíz éve kiváló kapcso-

latot ápol. Az aláírásokkal is hitelesített dokumen-

tum a felek további együttműködésének ígéretét 

is magában rejti.

hálózaTokból hálózaTok épülheTnek

Dr. Karas Monika, az NMHH elnöke hangsúlyoz-

ta: a hírközlési labor létrehozását annak érdeké-

ben támogatták, hogy az Óbudai Egyetemen a 

legmodernebb eszközöket használva szerezhes-

senek versenyképes tudást a hallgatók. Minden 

esetben az adott intézmény és hallgatói erőssége-

ihez igazítva alakítják ki a támogatás koncepcióját, 

azt célozva, hogy az adott területen szintet lépjen 

ezáltal az oktatás, a kutatás. Az NMHH elnöke em-

lékeztetett: a labornak helyet adó Kandó Kálmán 

Villamosmérnöki Kar olyan hely, ahol a hálózatok-

ból további hálózatokat építenek, márpedig nap-

jainkban ez a hatékony működés záloga. Ennek 

színvonalát az eszközök minősége mellett a kap-

csolódások száma határozza meg.

Szeberényi Csilla

családi nap az óbudai egyeTemen -  
„a család az első!”

A nagy sikerre való tekintettel a Három Királyfi 

Három Királylány Mozgalom együttműködő part-

nereként, immár második alkalommal biztosított 

helyszínt, eszközöket, személyes, odafigyelő je-

lenlétet a Baba-mama-papa klubok országos ta-

lálkozójának a Családbarát munkahely címmel 

többszörösen elismert Óbudai Egyetem. A Csa-

ládi napon a kisgyermekeknek, szülőknek, nagy-

szülőknek szóló érdekes, színes programokkal, 

előadásokkal, játszóházzal, kiállítással várták az 

érdeklődőket a Bécsi úti Campuson október 5-én.

Az Egyetem vezetésének célja, hogy hagyo-

mányt teremtsen azzal: otthont adnak a hasonló 

rendezvényeknek. Az Óbudai Egyetem 2019-ben 

harmadszorra nyerte el az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumától a Családbarát munkahely kitünte-

tést.

A programot Ormándi Gabriella kancellár nyi-
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totta meg, aki kiemelte, hogy az Intézmény tovább 

folytatja a családbarát újítások bevezetését. Úgy 

fogalmazott: – Magyarország meghatározó mű-

szaki képzést nyújtó felsőoktatási intézménye-

ként felvállaljuk az esélyegyenlőségi törekvéseket, 

a munka és magánélet összeegyeztethetőségét 

szolgáló családbarát intézkedések folyamatos ak-

cióit, a szemléletmód terjesztését, a leendő veze-

tők érzékenyítését, a példamutatást. Számunkra 

kiemelten fontos, hogy a hallgatóinknak pozitív 

jövőképet vázoljunk, melyben a családalapításnak 

is helye van. Legfontosabb, hogy megtaláljuk a 

család és a munkahely közti egyensúlyt. Minden 

nehézség ellenére a család legyen az első!

családbaráT munkahely az egyeTem

Az Intézményben egybefonódik a családbarát 

munkahely és a családbarát egyetem fogalma. Itt 

két szinten érvényesül ez a gondolkodásmód, a 

közel 1000 munkatárs és a 12 ezer hallgató vonat-

kozásában is. Az Óbudai Egyetem 2019-ben har-

madszorra nyerte el az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumától a Családbarát munkahely kitüntetést. 

A megfelelő feltételek megteremtését továbbra is 

missziónak tartjuk, a társadalmi felelősségvállalás 

egy módjának – hangsúlyozta a Kancellár, aki arra 

is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy hogy az 

adventi időszakban kézműves foglalkozással szí-

nesített családi programot rendeznek az Egyete-

men. Tervei szerint az eseményen személyesen 

tart majd kézműves foglalkozást az érdeklődők-

nek.

Az elmúlt évek családbarát projektjei az Egyete-

men: párkapcsolati tréning, egyéni konzultáció-

val, családi nap, adventi készülődés, pszichológiai, 

életvezetési tanácsadások az Egyetem munkatár-

sainak. Családbarát (baba-mama) szobák kialakí-

tása a Kandó Kollégiumban.

Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesüle-

tének elnöke beszédében kiemelte, hogy a több 

mint százéves Védőnői Szolgálat mára Hungari-

cum lett. Legfőbb céljuk, hogy a tanácsadásban, 

a prevencióban segítsék a családokat. Egészen 

fiatal kortól igyekeznek felkészíteni a diákokat a 

nagy felelősséggel járó családalapításra. Régen az 

idősebb generációtól tanulhatták el a fortélyokat. 

Ez a mai, modern világban megváltozott. A szü-

lői szerepek sem pontosan olyanok, mint régen. 

A pozitívumok közt említette, hogy az édesapák 
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sokkal jobban kiveszik a részüket a gyermekne-

velésből. A szervezők igyekezete szerint a család 

minden tagját tudják segíteni tehát az ilyen és eh-

hez hasonló rendezvényeken, ahol sok jó tanács-

hoz juthatnak a kisgyermekes szülők.

A Családi napon a kisgyermekeket zenés játé-

kos foglalkozásokkal, játszóházzal és más színes 

programokkal, a szülőket és nagyszülőket érdekes 

előadásokkal, kiállítással várták a szervezők.

Géresi Enikő

a rekTori konFerencia bizoTTsági Tagjai

Prof. Dr. Kovács Levente rektor az 2019. októ-

ber 28-án megtartott Egyetemi Tanácson, átadta 

a Magyar Rektori Konferencia bizottságaiba szó-

ló megbízólevelet az Óbudai Egyetem vezetői és 

oktatói számára. Az egyetemünk képviseletét el-

látja: Agrártudományi Bizottság - Dr. Pődör And-

rea. Bölcsészettudományi Bizottság - Dr. Makó 

Ferenc. Gazdaságtudományok Bizottsága - Dr. 

Lazányi Kornélia. Társadalomtudományi Bizott-

ság - Dr. Lazányi Kornélia. Informatikai Tudomá-

nyok Bizottsága - Dr. Molnár András. Műszaki 

Tudományok Bizottsága - Prof. Dr. Rajnai Zoltán, 

Dr. Nádai László, Dr. Garai-Fodor Mónika, Dr. 

Koltai László, Dr. Györök György, Dr. Seebauer 

Márta. Pedagógusképzési Bizottság - Hegyesi 

Franciska. Természettudományi Bizottság - Dr. 

Tar József Kázmér. 

Az Informatikai bizottságban tanácskozási jog-

gal ruházta fel Kozlovszky Miklóst Prof. Dr. Ko-

vács Levente rektor. 

dr. habil. molnár andrás,  
az egyeTem Új álTalános rekTorhelyeTTese

„a vállalásaimaT mindig TeljesíTeTTem”

Az Egyetem Rektora, Prof. Dr. Kovács Levente 

Dr. habil. Molnár Andrást kérte fel az általános 

rektorhelyettesi poszt betöltésére, akit munká-

járól, életpályájáról, hétköznapi életéről kérdez-

tünk.

- Mit gondol arról, hogy a Rektor úr miért Önt kérte 

föl az általános rektor-helyettesi pozíció beöltésére? 

- Kovács Leventével korábban dolgoztunk már 

együtt, a Neumann Karon. Valószínűleg tetszett 

neki a munkastílusom, az attitűdöm. Mindeneset-

re meglepett a döntése, és természetesen nagyon 

jólesett. Azért vállaltam el, mert egyetértek a Rek-

tor úr stratégiai irányelveivel, és úgy gondolom, 

munkámmal tudok segíteni az Egyetem vezetésé-

nek, és közvetve, magasabb szintről a Karok mű-

ködését is támogathatom. Még meg kell szoknom, 

hogy egyetemi és nem kari szinten kell, gondolko-

dom. 

„nem nyomaszT a FeladaT sÚlya”

- Mennyiben tér el a kari dékáni az általános rektor-

helyettesi felelősségtől? 

- Mivel úgy gondolom, hogy sosem voltam fele-

lőtlen, így számomra természetes az a folyamat, 

amin most keresztülmegyek. Nem stresszelek a 
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feladatok súlya alatt. A döntéseimet, akárcsak ko-

rábban, most is vállalom. Nincs takargatnivalóm, 

nem frusztrál a mostani helyzet. Amint arra az 

imént utaltam is, a látásmódomat kell átállítanom 

picit, hogy összegyetemi szinten tudjak hatéko-

nyan gondolkodni. A hat Kart és a többi szervezeti 

egység működését is szem előtt kell tartanom, és 

összehangoltan vizsgálnom. Szerencsére a főbb 

döntéseket nem egyedül kell meghoznom. Rektor 

úr rendszeresen tart értekezletet, ahol ismerteti a 

szakmai, stratégiai célokat, egyeztetjük az elkép-

zeléseket, érdekeket. 

„egyre Több megjelenésre van szükség”

- Általános rektorhelyettesként milyen célokat ter-

vez megvalósítani? 

- Rektor úr elképzeléseivel összhangban, fon-

tosnak tartom, hogy Egyetemünk mind hangsú-

lyosabban jelenjen meg nemzetközi szinten is, 

kutatásokkal, eredményekkel, konferenciákkal, 

publikációkkal. Az Egyetem vezetése igyekszik 

menedzselni azt, hogy egyre színvonalasabb és 

mind több megjelenésünk, hivatkozásunk legyen. 

- És hazai viszonylatban? 

- Mindez természetesen hazai viszonylatban is 

nagyon fontos. Támogatom azokat a törekvése-

ket, hogy az eddigieknél is több magyar nyelven 

tartott konferenciát, tudománynépszerűsítő fó-

rumot szervezzünk. Többen vannak ugyanis, akik 

nem szívesen vesznek részt idegen nyelvű rendez-

vényeken. A hallgatók bevonzását is igen komoly 

feladatnak tartom. Úgy gondolom, hogy a fiatalo-

kat már jóval az érettségi vizsgájuk letétele előtt 

meg kell nyernünk az Egyetemnek. A Neumann 

Karon a programunk részét képezte, hogy szakkö-

zépiskolákban tartottunk szakköröket. Ugyanezt 

szélesebb körben is végezhetnénk. A középiskolá-

soknak intézményeinkben tartanánk a tudásukat 

bővítő felkészítő órákat. Tapasztalataink szerint 

például kifejezetten népszerűek a robotos témák, 

a szoftveres fejlesztések témakörei. Ugyanígy a 

gépészet, a gazdaság vagy épp a könnyűipar és 

a villamosmérnöki területen sok-sok látványos 

dolgot lehet adni nekik, hiszen ezt a korosztályt a 

vizualitás útján könnyebb megfognunk. Én biztos 

vagyok abban, hogy meg fognak szeretni minket, 

és nem fognak majd félni a tudománytól. Erre ta-

lán az egyik legjobb példa a Kutatók Éjszakája. A 

programokra második éve érkeznek középisko-

lások. Szerintem ők a legjobb látogatók. Élvezik 

a rendezvényt és sok kérdésük van. Nagyon biz-

tató, hogy egyáltalán nem butaság, amit kérdez-

nek. Látják, hogy nem egy elefántcsonttoronyban 

élnek a kutatók, akiket megszólítani sem lehet. A 

visszaigazolás számukra is fontos, és ez gondola-

taikban lebonthatja azt az elérhetetlenül magas, 

képzeletbeli falat, amit képességeik és az Egyetem 

elvárásai közé emelnek. A legfőbb cél tehát, hogy 

megszerettessük velük a tanulást, még a középis-
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kolai tanulmányaik alatt. Lássák a jövőt, értelmét 

mindannak, ami felé haladni szeretnének. Ha si-

kerül megnyernünk őket, ez egyben garantálná 

a minőségi oktatást is, mert hozzánk már nem 

kényszerből jönnének a hallgatók, hanem moti-

váltan. 

vegyész, Tolmács, okTaTó 

- Hogyan és hol indult a pályafutása? 

- Vegyészként kezdtem a Műegyetemen. Utá-

na fordítóirodát vezettem, aztán sokáig önállóan 

szinkrontolmácsoltam, később számítástechnikát 

tanítottam, főleg munkanélkülieknek. Majd egy 

orvosi műszereket fejlesztő cégnek dolgoztam. 

Onnan nagyon sok tapasztalatot hoztam, ami a 

tárgyaimban is visszaköszön. 

Az is érdekes, ahogy én az egyetemre kerültem. 

Volt egy vállalkozásom, ahol számítástechnikai 

ismereteket oktattam, idővel azonban olyan ren-

delkezéseket hoztak, hogy a tevékenység csak 

szakirányú diplomával végezhető. Mivel folytatni 

szerettem volna a tanítást, jelentkeztem a Kandó 

Kálmán Műszaki Főiskolára. Amikor megszerez-

tem a mérnöktanári diplomámat, megkérdeztem, 

hogy maradhatnék-e? Itteni munkámat intézeti 

mérnökként kezdtem. A továbbiakban Szegeden 

programtervező matematikusnak tanultam. Idő-

közben megszereztem a Phd-met, majd habilitál-

tam.

„büszke vagyok a pályázaTaim  

menedzselésére”

- Honnan eredeztethető az informatikai véna? 

- Egy bölcsész anyuka, meg egy vegyészmérnök 

apuka leszármazottja vagyok. Az érdeklődést in-

kább a kor hozta magával. Vegyipari szakközép-

iskolába jártam. Oda hoztak számítógépeket, és 

én lelkesen beiratkoztam egy számítástechnikai 

szakkörbe. Megtanultam programozni, megtet-

szett és volt is hozzá affinitásom. Elkezdtem ezzel 

komolyabban foglalkozni. 

- Mire a legbüszkébb eddigi pályafutása során, amit 

sikerült az Óbudai Egyetemen megvalósítani? 

- Húsz éve dolgozom az Egyetemen. Amire büsz-

ke vagyok, az a pályázataim menedzselése. Azt 

mondhatom, hogy azok a pályázatok, amelyeket 

én kezeltem, szakmailag és pénzügyileg is hibát-

lanok voltak. A vállalásaimat mind teljesítettem. 

A mutatók, a paraméterek mindig stimmeltek, és 

ami számomra szintén fontos, hogy a kollégáim is 

jól érezték magukat a közös munka során. 

„okTaTni mindenképpen szereTnék”

- A felsővezetői feladatainak ellátása mellett ho-

gyan lesz ideje oktatóként együtt dolgozni a hallga-

tókkal? 

- Mindegyik feladat ellátása teljes embert kíván. 

Jelenleg is oktatok az Óbudai Egyetemen és a ré-

vkomáromi Sellye János Egyetemen, amit nagyon 

szeretek csinálni, azonban egyre inkább érzem az 

idő szorítását. De nem szeretném feladni a mun-

kámnak ezt a részét. Oktatni mindenképpen sze-

retnék. Hiszen amikor becsukom az ajtót magam 

mögött, a tanteremben megváltozik valami. Úgy 

érzem ilyenkor, hogy egy másik világba kerülünk. 

A hallgatókat kollégáknak tekintem, és az óráim 

sem szimpla kinyilatkoztatások, hanem érdemi vi-
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tákra épülő beszélgetések. Én is sokat tanulok a 

tanítványaimtól. 

- Ön kire tekint példaképként? 

- Öveges Józsefre. A mai napig szívesen nézem 

vissza a fekete-fehér videó felvételeket, mert 

ahogy ő beszél a fizikáról, az maga a pedagógia 

csúcsa. Sose leszek olyan jó tanár, mint ő, de a cé-

lom valami megközelítőleg hasonló elérése. 

„TanárkénT a hallgaTók visszajelzése 

a legFonTosabb”

- Azt olvastam egy Facebook-bejegyzésben, hogy 

szenzációs, közvetlen hangvételű órákat ad. A hozzá-

szólások szerint előadásai során tartósan fent tudja 

tartani a hallgatók érdeklődését. 

- Nem vagyok fent a facebookon, de amit mond, 

nagyon jólesik, hiszen egy oktató számára a leg-

fontosabb talán a hallgatók visszajelzése. Ennek 

ellenére azt gondolom, hogy a vélemények eltér-

hetnek. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a 

következő bejegyzés az lesz, hogy ehhez az em-

berhez többet be nem ülök órára. Mindezekkel 

együtt, akár előadást, akár gyakorlatot vezetek, ha 

úgy érzem, hogy csak egyetlen ember is akad, aki 

nem figyel arra, amit mondok, az engem frusztrál. 

Éppen ezért pont annak az illetőnek beszélve foly-

tatom az órát. Mindezt módszeresen addig folyta-

tom, míg valóban el nem kezd figyelni, mert én azt 

szeretem, mikor a résztvevők tényleg részt vevői 

a beszélgetésnek. Soha nem hallanak tőlem olyan 

választ, hogy egy kérdéssel hagyjanak békén. 

A legrosszabb opcióm az, amikor azt mondom, 

hogy valamire nem tudok teljes bizonyossággal 

felelni, de utánanézek. Az oktatás előtt dolgoztam 

ipari és kutatási területen is, ebből adódóan a lá-

tóköröm picit kiszélesedett. Úgy gondolom, hogy 

mit tanítok, annak a peremterületéhez is értek, 

így a hallgatókkal beszélgetve néha rövid időre el 

tudunk kalandozni az óra rendjéhez rendkívül szo-

rosan nem tartozó témákhoz is, melyeket megvi-

tatva oldottabban térhetünk vissza az eredeti ve-

zérfonalhoz. 

„sok mÚlik a hiTelességen”

- Szigorú tanárnak tartja magát? 

- Én nem mondanám magam annak, legfeljebb 

következetesnek. Gondolom azok a hallgatók, akik 

nálam egyest kaptak, szigorúnak tartanak, akik 

pedig ötöst, azok nem. Többek közt pont azért 

szeretek szóbeliztetni, mert beszélgetve köny-

nyebben előjön az a tudás, ami egy azonnali és 

gyors választ igénylő írásos tesztben sokkal ne-

hezebben valósulhat meg. Ami számomra a legin-

kább fontos, nem attól leszek vérbeli tanár, mert 

én annak mondom magam, hanem attól, hogy a 

hallgatóim is úgy találják, hogy az vagyok. Az el-

fogadás, a tisztelet, az elismerés a hitelességen 

múlik. Utóbbi az én esetemben pedig talán abból 



16. oldal

2019. októberÓBUDAI EGYETEM hírmondó

eredeztethető amint említettem, hogy sok helyen 

dolgoztam, tapasztalataim a való életből származ-

nak, nem pedig olvastam vagy hallottam, hogy va-

lamit így vagy úgy is lehetne… Tapasztalataim azt 

mutatják, hogy nekünk, oktatóknak figyelembe 

kell vennünk, hogy a mai fiataloknak milyen tanu-

lási szokásaik vannak, milyen a szociális berendez-

kedésük, és ehhez alkalmazkodnunk kell. A tévút 

szerintem az, mikor azt mondjuk, hogy márpedig 

a nagyapám is így csinálta! A világ és az attitűdök 

változtak és nekünk is változnunk kell. Eszerint kell 

oktatnunk. 

a duális képzésről és a TávokTaTásról

- Az Egyetemen láthatóan változik az oktatási rend-

szer, elég csak a duális képzés erősítésére gondolunk. 

Korábban említette, hogy a Neumann Karon a dip-

loma előtt állók 90 százaléka már dolgozik, biztos 

munkahelye van. 

- Véleményem szerint ez az informatikusok iránti 

munkaerő-piaci keresletből is adódik. Én alapvető-

en annak a pártján állok, hogy a hallgatók először 

fejezzék be az egyetemet, szerezzék meg a diplo-

májukat és csak utána menjenek el dolgozni. Két 

helyen is helytállni nem egyszerű. Könnyen meg-

lehet, hogy egyikben, másikban vagy legrosszabb 

esetben, egyikben sem sikerül teljesíteni, a mun-

kahelyen pedig pár év múlva továbblépni. Vissza-

ülni az iskolapadba idővel egyre nehezebb. Ezen 

a helyzeten segít a duális képzés. A fiatalok pénzt 

kereshetnek, melyhez az iskolarendszer igazodik. 

Egy időben tanulhatnak és dolgozhatnak is. Úgy 

látom, hogy ez a képzési forma Fehérváron műkö-

dik a legjobban. Ott mutatkozik rá a legnagyobb 

igény. A távoktatás is egy érdekes kérdés. Sokak-

nak szokatlan még, azonban azt kell látnunk, hogy 

a világ gyorsulásával a tanítás és a tanulás eddigi 

legmodernebb módja nyugaton egyre inkább ter-

jed. Nálunk sem lesz ez másképp. A legfontosabb, 

hogy nyitottak legyünk. 

„repülés közben elszáll minden  

gondom”

- Az oktatásról térjünk picit át a magánélete publi-

kus részére! Mire jut ideje a sok munka mellett? Mivel 

tölti szívesen a szabadidejét? 

- Nehéz kérdés. Reggeltől estig dolgozom. Még 

szinte le sem veszem a cipőmet, mikor hazaérek, 

már újra nyitom a laptopomat. Sok éven át nem 

voltam szabadságon. Idén nyáron sem volt sok 

szabadidőm, de azért ezt fel tudom dolgozni. Le-

het, hogy ez nem túl jó, de én így tartom megfe-

lelőnek. Sokkal frusztrálóbb, mikor tudom, hogy 

mennyi munka vár rám, és nem jutok hozzá. Sze-

retek mindennel időben végezni. 

Gyerekkorom óta szeretek repülni, úgyhogy ha 

tehetem, a szabadidőmben beülök egy kis kétü-

léses ultrakönnyű gépbe, és repkedek Esztergom 

fölött. Ez az, ami igazán kikapcsol. Bármilyen fá-

radt is vagyok, akkor stílszerűen szólva, elszáll 

minden problémám és feltöltődöm. Van egy titkos 

vágyam. Az, hogy a gépet vezetve, a fiaim mellet-

tem ülve, velem repüljenek először. 

Végül is a kutatómunkám is a repüléshez kap-

csolódik. A robotrepülőgépek, egyéb repülő 

szerkezetek mind ehhez kötődnek. Az egyik pro-

jektben távérzékelőt, speciális hő kamerát és 

más berendezéseket fejlesztettünk, amelyből az 

említett kisgépbe is beszereltünk. Készítettem 

virtuális műszerfalat, amivel éjszaka is lehet re-

pülni. 

„leginkább okTaTónak TarTom magam”

- Ha kategorizálnia kellene, elsősorban kutatónak, 

fejlesztőnek vagy inkább mérnöknek tartja magát 

leginkább? 
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- Ez egy érdekes kérdés. Én is sokat gondol-

kodtam már rajta. Leginkább talán oktatónak 

tartom magam. De úgy érzem összességében, 

hogy az életem során mindig jókor voltam jó he-

lyen. Milliónyi apró szerencsének köszönhetem, 

hogy most itt ülök. 

Géresi Enikő 

a Techcsajokon is beiskolázTunk 

az óbudai egyeTem Több lány hallgaTóT csábíTana a műszaki,  

inFormaTikai, mérnöki szakokra

Az Óbudai Egyetem több lány hallgatót csábíta-

na a műszaki, informatikai, mérnöki szakokra. A 

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ál-

tal a közelmúltban harmadik alkalommal megren-

dezett TechCsajok rendezvénysorozat célja, hogy 

népszerűsítsen minden technikai, műszaki irányú 

szakot a leendő női hallgatók, legfőképp a 14-18 

éves lányok körében.

Hazánkban még mindig kevés a műszaki, ma-

tematikai vagy természettudományi területeken 

tanuló és dolgozó nő. Annak érdekében, hogy a 

lányok körében is népszerűbbé váljanak az in-

formatikai, mérnöki képzések, az Óbudai Egye-

tem Keleti Károly Gazdasági Kara csatlakozott a 

TechCsajok rendezvénysorozathoz. Nem titkolt 

célunk, hogy ezzel a lányok létszámát növeljük a 

felsőoktatás nem kifejezetten lányos szakjain - 

tájékoztatott Dr. habil. Lazányi Kornélia, a kar 

dékánja. A rendezvénynek idén három magyar 

nagyváros is házigazdája volt: Budapesten, Mis-

kolcon és Pécsett is találkozhattak az érdeklődő 

fiatal lányok a technikai képzéseket nyújtó intéz-

mények és cégek képviselőivel.

Az Óbudai Egyetemet a Keleti Károly Gazdasá-

gi Kar nevében Dr. habil. Lazányi Kornélia dékán 

képviselte az idei TechCsajok rendezvényen. A Ke-

leti Kar a természettudományokhoz kötődő isme-

reteket tesztelő kvízjátékokkal és izgalmas inter-

aktív logikai feladatokkal várta a kihívásokra éhes, 

lelkes lányokat a budapesti helyszínen, az ELMŰ 

Sporttelepen október 8-án.  

A képzési portfólió bemutatása mellett lehető-

ség nyílt személyes találkozás keretében is elma-

gyarázni a lányoknak, hogy a műszaki, technikai 

és IT területeken nemtől függetlenül érhetnek el 

sikert – mondta a Dr. habil. Lazányi Kornélia, dé-

kán. Erre szükség is van, mert hazánkban még 

mindig kevés a műszaki, matematikai vagy termé-

szettudományi területeken tanuló és dolgozó nő.

A Keleti Kar vezetője arra hívta fel a hallgatóság 

figyelmét, hogy „a fiatalok sem mobillal a kezükben 

születnek”. Nekik is tanulni kell az új és újabb tech-

nikai eszközök használatát, csak ők már korábban 

kezdik, mint az előző generációk. A mobil, az in-

ternet, a digitális világ azonban átalakítja a fiata-
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lok gondolkodását. Ennek egyik következménye 

például, hogy kevésbé bíznak olyanokban, akiket 

nem ismernek. A dékán rámutatott, hogy a fiúkkal 

ellentétben a lányok sokkal kevésbé fogadják el az 

olyan autonóm rendszereket, mint például az ön-

vezető autót. A nőknél az alacsonyabb szintű biza-

lom a mesterséges intelligenciával kapcsolatban 

is fennáll. Több idő, hosszabb „együttműködés” kell 

nekik ahhoz, hogy megbízzanak egy rendszerben. 

Ez egyrészt jó, mert nem feltétel nélkül bíznak, 

hanem tesztelik a rendszereket, másrészt rossz, 

hiszen így az elején a rendszer nem tud teljes ha-

tékonysággal működni.

A rendezvény kiváló lehetőséget adott az Óbu-

dai Egyetem szakjainak népszerűsítésére, főként, 

hogy az OE egyedüli felsőoktatási intézmény-

ként csatlakozott a fővárosi kiállítók sorához. A 

TechCsajok-hoz az Egyetem képzési portfóliójá-

nak népszerűsítése és a beiskolázás támogatá-

sa mellett azért is csatlakoztunk örömmel, mert 

a Keleti Kar szellemiségéhez közelálló üzenetet 

képvisel: az egyenlőséget, egyenjogúságot, hiszen 

számunkra minden hallgató egyenlő értékű, nem-

re való tekintet nélkül – tette hozzá a Keleti Kar 

dékánja.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika

smarT manuFacTuring day az alba karon

Második alkalommal rendezte meg az Óbudai 

Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a Smart Manu-

facturing Day programot októberben. A rendez-

vény keretében adták át az Arconic Alapítvány 16 

millió forintos támogatását, amelyen részt vett 

Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár pol-

gármestere, Horváth Tamás, az Arconic-Köfém 

Kft. vezérigazgató-helyettese, Tóth Csaba, a Ke-

réktermék üzletág gyárigazgatója, Gábor Balázs, 

a Hengermű-Öntöde üzletág gyárigazgatója és Dr. 

habil. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba 

Regia Műszaki Kar dékánja.

A Smart Manufacturing Day rendezvényével az 

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara az Ar-

conic által az USA-ban meghirdetett Smart Manu-

facturing hónaphoz csatlakozott. A tematikus nap 

keretében olyan témákban tartottak előadásokat 

az egyetemen, mint a Big Data, a VR, az AR, vala-

mint az ipari robotika. 

Dr. Cser-Palkovics András polgármester köszön-

tötte a jelenlévőket. Kiemelte: „Fel kell azt is ismer-

ni, hogy a ma diákja a ma munkavállalója is, hiszen 

jól látható az a tendencia, hogy a jövőben újra és 

újra az iskolapadban kell, hogy naprakész tudást sze-

rezhessünk. Az Óbudai Egyetemet körülvevő partne-

ri hálózat mindezt felismerte, és ehhez a helyzethez 

alkalmazkodva ajánlja fel időről időre a segítségét” 

– emelte ki a polgármester. Megjegyezte, hogy a 

nap témáiról való közös gondolkodás nagyon fon-

tos a város gazdasága, valamint az ehhez kapcso-

lódó felsőoktatás életében.

Dr. habil. Györök György, az ÓE Alba Regia Mű-

szaki Karának dékánja a műszaki felsőoktatás 



19. oldal

2019. októberÓBUDAI EGYETEM hírmondó

helyzetéről szólva megjegyezte: „Mai rendezvé-

nyünkkel a cél, hogy ablakot nyissunk a világra. Egy-

részt vizuálisan bemutathatjuk, hogy mi, mint fel-

sőoktatási intézmény mivel foglalkozunk, másrészt ki 

tudunk tekinteni arra, hogy az ipar milyen elváráso-

kat támaszt felénk és diákjaink felé.” Kiemelte, hogy 

a területen használt eszközök erkölcsi amortizáci-

ója sokkal gyorsabb, mint a fizikai.

Horváth Tamás, az Arconic-Köfém Kft. vezér-

igazgató-helyettese kiemelte: az Óbudai Egyetem 

Alba Regia Műszaki Kara, valamint az Arconic-Kö-

fém Kft. eredményes együttműködése már több 

éves múltra tekint vissza. Megjegyezte, hogy a vá-

ros ipari szereplői az egyetemi műszaki kar 2014-

es megalakulását már nagyon várták, és reméli, 

hogy a cégüknek a jövőbeni átalakulását követően 

is lesz lehetőségük hasonló mértékben támogatni 

a helyi műszaki felsőoktatás további fejlesztését. 

Tóth Csaba, a Keréktermék üzletág gyárigazga-

tója és Gábor Balázs, a Hengermű-Öntöde üzletág 

gyárigazgatója is az új technológiákban rejlő lehe-

tőségekre, az intelligens gyártási megoldások fon-

tosságára, valamint az ezzel kapcsolatos tudás, 

hozzáadott értékteremtésre hívta fel a figyelmet. 

Egyúttal örömüket fejezték ki az ezekkel kapcsola-

tosan tervezett egyetemi fejlesztésekre vonatko-

zóan. Továbbá ismertették az Arconic-Köfém Kft., 

valamint az Arconic Alapítvány által Székesfehér-

váron végzett munkát. 

A köszöntőket követően az Arconic Alapítvány 

képviseletében Horváth Tamás, Tóth Csaba, vala-

mint Gábor Balázs adta át a 16.000.000 forintról 

szóló jelképes csekket Dr. habil. Györök György-

nek, az Egyetemi Kar vezetőjének, amellyel a ro-

botika labor további fejlesztését, valamint az intel-

ligens gyártás témában tett törekvéseket segíti.

A tematikus napon Dr. Széll Károly adjunk-

tus, az ipari robotika szakmérnök képzés felelő-

se bemutatta a friss szakirányú továbbképzést, 

amelynek további alakításában szeretne a gaz-

dasági szereplők által megfogalmazott igények 

mentén reagálni. Megemlítette, hogy a képzés 

keretében céges esettanulmányok feldolgozásá-

ra is törekedni fog. Előadásában kitért egy kuta-

tás-fejlesztési projektre, amely az AGV targoncák 

menedzseléséről szól, valamint a Bejczy Antal 

iRobottechnikai Központ (BARK) céljaira, kutatási 

területeire is.

Nagyné Dr. Hajnal Éva egyetemi docens a Big 

Data kialakulásáról és történetéről, az ezzel kap-

csolatos problémákról, kiberfizikai rendszerekről, 

az adatbázis rendszerek fejlődéséről beszélt. Előa-

dásában kitért a BD SWOT analízisre, valamint a 

kvantumszámítógépek lehetőségére is. Az egye-

temi mérnökinformatikus képzésről szóló részben 

megjegyezte, hogy új specializációk létrehozásá-

val válaszolnak az új világ kihívásaira az alapképzé-

seknél Big Data és üzleti információ; Felhőszolgál-
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tatás és az IT biztonság, a mesterképzésnél pedig 

mobiltechnológiák, virtuális valóságok, adatvizu-

alizáció. Végezetül bemutatta a Mérnöki Intézet 

kapcsolódó kutatásait.

Darázs Attila, az Arconic-Köfém Keréktermék 

üzletág termelési vezetője, bemutatta az intelli-

gens gyártás életútját a cégen belül. Beszélt arról, 

hogy a hamarosan létrejövő új K2-es üzem a világ 

egyik legmodernebb gyára lesz. Cégüknél 2003 

darab robot jut 10.000 dolgozóra. Kiemelte, hogy 

az emberek és kompetenciák fejlesztésére kerül a 

legnagyobb a hangsúly a jövőben. 

Dr. Szépvölgyi János a Hengermű-Öntöde üz-

letág minőségügyi és termékfejlesztő vezetője a 

Big Data projekt bevezetésének tapasztalatairól, 

valamint az azonnali beavatkozás lehetőségének 

fontosságáról beszélt. Ő is az emberi oldal fon-

tosságáról, az adatbányászathoz értő mesterek 

jelenlegi és jövőbeni kulcsszerepéről beszélt.

Veres Richárd

accenTure közösségi Tér épülT  
az óbudai egyeTemen

A vállalat modern, hallgatóbarát közösségi teret 

hozott létre az Óbudai Egyetem Bécsi úti épüle-

tében. Az Accenture Tanácsadó Kft. ilyen jellegű 

felajánlása és beruházása az országban először 

Egyetemünkön valósulhatott meg.

A hallgatók október eleje óta használhatják az 

újonnan kialakított platformot a Bécsi úti Campu-

son. Az adományozó cég több mint 120 országban 

és 40 iparágban van jelen és közel félmillió mun-

kavállalót foglalkoztat. Az Accenture egy olyan 

globális tanácsadó és szolgáltató vállalat, amely 

a stratégia, a digitális átalakulás, a technológia, 

valamint az operatív vállalati működés területén 

kínál megoldásokat világszerte, olyan ismert piaci 

szereplőkkel együttműködve, mint például a Sch-

neider Electric, az Airbus, a Siemens, a SAP, a Mic-
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rosoft, az Oracle, a Salesforce és sok más globális 

társaság.

Budapesten 2 központban, több mint 300 alkal-

mazott fejleszt jelenleg is olyan innovatív techno-

lógiai megoldásokat, amelyek a jövőt fogják for-

málni.

Az Óbudai Egyetem hallgatói számára nyitott a 

lehetőség, hogy közelebbről  megismerhessék a 

céget; a helyszínen meetup előadások is lesznek, 

amelyekre várnak minden egyetemi polgárt, aki 

érdeklődik a technológiai újdonságok iránt és sze-

retné testközelből megismerni többek között a 3D 

nyomtató, az AR/VR eszközök és az automatizált 

gyártósorok működését, amelyeket hamarosan ki 

is állítanak majd a közösségi térben.

Számítanak minden hallgatóra, aki nyitott a kar-

rierrel kapcsolatos és/vagy az elhelyezkedésre 

vonatkozó tanácsokra, vagy akár egy tartalmas 

beszélgetésre a témában, esetleg szeret szakmai 

meetup-okon és izgalmas versenyeken részt ven-

ni, ahol próbára tudja tenni tudását (kiterjesztett- 

és virtuális valóság, mesterséges intelligencia, IoT, 

digitális transformáció, blockchain, felhőszolgál-

tatások és a többi. Mindezek mellett az új létesít-

mény lehetőséget ad, ha valaki csak egy csendes 

helyet keres, ahol össze tud ülni barátaival, hallga-

tótársaival két óra között.

Balogh Réka

„az éleTeT áTszövő sTaTiszTika”

Ezzel az elnevezéssel tartott konferenciát az 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara és 

a Magyar Statisztikai Társaság az Egyetem fenn-

állásának 140 éves évfordulója és a Magyar Tu-

domány Ünnepe alkalmából október 15-én. A 

fóromon egyebek mellett elhangzott: „az Európai 

Felsőoktatási Térségben a következő évtized kiemelt 

feladata a környezetvédelem és a társadalmi egyen-

lőtlenségek témájának beépítése lesz a felsőoktatási 

intézmények tanterveibe és tevékenységébe”. 

A konferencia és közös gondolkodás mottója: „Az 

életet átszövő statisztika” volt, mely a számok, adatok 

és a statisztika mindennapi életben való megjele-

nésével, a gazdaságstatisztika oktatás kihívásaival, 

a statisztikai adatok kezelésével foglalkozott. A ren-

dezvény aktualitását adta az is, hogy Európa-szerte 

október 20-án ünneplik a statisztika európai napját. 

érTeni kell a számok világáT

A statisztika, a számok világa jelen van az élet 

minden területén, ahogy azt Keleti Károly 1868-

ban megfogalmazta: „a statisztikára a magánélet-
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ben nem kevésbé van szükség, mint a közéletben”. A 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók – képzésük 

irányától függetlenül – kell, hogy értsék a számok 

világát, olvassanak a statisztika „sorai” között is. 

A rendezvény résztvevőit Prof. Dr. Molnár And-

rás egyetemi docens, az Óbudai Egyetem általá-

nos rektorhelyettese és Dr. habil. Lazányi Kor-

nélia egyetemi docens, a Keleti Károly Gazdasági 

Kar dékánja köszöntötte. Beszédükben kiemelték, 

hogy a Kar névadója szellemében kell figyelmet 

fordítani a hallgatók ismeretkörének oktatási ke-

reteken kívüli bővítésére, ezzel is segítve az okta-

tást, a gazdasági ismeretek elmélyítését.  

Laczka Éva címzetes egyetemi tanár, a Magyar 

Statisztikai Társaság elnöke a statisztikai gondol-

kodás XXI. századi fontosságára hívta fel a figyel-

met. Arra, hogy a statisztikai adatok hitelességé-

nek megkérdőjelezése az évtizedek során mindig 

jelen volt, az információrobbanásnak köszönhető-

en a helyzet még tovább romolhat. Szükséges a 

sztereotípiák átértelmezése, a felhasználók, a köz-

vélemény meggyőzése arról, hogy a statisztikai 

adatok célja valós kép szolgáltatása a gazdaság-

ról, a társadalomról, az életünkről. Hiteles kutatá-

si eredményekre statisztikai tudás, gondolkodás 

alkalmazása nélkül ma már nem lehet jutni. 

környezeTvédelem a TanTervben

Hrubos Ildikó professor emeritus (Budapesti 

Corvinus Egyetem) „A statisztika, mint a diplomások 

általános műveltségének része” címmel tartott előa-

dásában a digitalizáció és globlalizáció, valamint 

az adatrobbanás korszakában megváltozó tudás 

természetéről, a tanári szerep átalakulásáról ér-

tekezett. Felhívta a figyelmet, hogy meghatározó 

szakmai orgánumok szerint az Európai Felsőokta-

tási Térségben a következő évtized kiemelt felada-

ta a környezetvédelem és a társadalmi egyenlőt-

lenségek témájának beépítése lesz a felsőoktatási 

intézmények tanterveibe és tevékenységébe. 

A konferencián előadást tartott még: Faragó 

Tamás professzor emeritus (Budapesti Corvinus 

Egyetem); Katona Tamás, egyetemi tanár (Sze-

gedi Tudomány Egyetem); Tóth Tamás, az Orszá-

gos Meteorológiai Szolgálat munkatársa; Sugár 

András, tanszékvezető, egyetemi docens (Buda-

pesti Corvinus Egyetem); Dusek Tamás, egyete-

mi tanár (Széchenyi Egyetem); Kemény Gábor, 

az OTP Bank agrár-üzletfejlesztési tanácsadója, 

valamint Szilágyi Roland, a Miskolci Egyetem 

docense.

paradigmaválTásra van szükség  

az okTaTásban

Az előadásokat követő vitában többen ismét visz-

szatértek ahhoz a gondolathoz, mely szerint igen 

is paradigmaváltásra van szükség a statisztikai 

ismeretek oktatásában, vissza kell térni azokhoz 

a módszerekhez, amelyek példák segítségével, 

beszélgetve vezetik a hallgatókat a megismerés 

és megértés útján. Az alkalmazott statisztikát kell 

előtérbe helyezni az alapképzésben, törekedve a 

fogalmak megértetésére. Tudjuk, hogy a statiszti-

kai tudás, gondolkodás meghonosítása, fejleszté-

se érdekében ki kell lépni a tradicionális oktatási 

keretekből. Meg kell értetni a hallgatókkal, hogy 

miért van szükségük – a sokszor nem szeretett is-



23. oldal

2019. októberÓBUDAI EGYETEM hírmondó

meretekre – és legfőképpen arra, hogy mire tud-

ják a használni a megszerzett új ismereteket. Meg 

kell mutatni, hogy a számok világa hol és hogyan 

szövi át életüket, mindennapjaikat. A szimpózium 

célja éppen az volt, hogy fórumot teremtsen a 

címben felvetett gondolatok felsőoktatásbeli ér-

telmezésére. 

A konferencia előadásainak magyar és angol 

nyelvű összefoglalóit szerkesztette: Dr. Takácsné 

Prof. Dr. György Katalin. A kiadvány elérhető (a 

kiadó) az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági 

Kara honlapján: http://kgk.uni-obuda.hu/gazda-

sagstatisztika-konferencia

Prof. Dr. Takácsné György Katalin - Laczka Éva

a pápai bázisrepülőTéren járTak  
hallgaTóink

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtéren tet-

tek tanulmányi látogatást az Óbudai Egyetem Biz-

tonságtudományi Doktori Iskola és a Bánki Donát 

Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallga-

tói és oktatói október 10-én. 

A látogatást hosszas és alapos szervezés előz-

te meg: egy nemzetközi viszonylatban is külön-

legesnek számító katonai légi bázis mindennapi 

életébe nyílt lehetősége betekinteni a hallgatók-

nak.

A népes látogatócsoport busszal utazott Pápára. 

A repülőtérre érkezőket Magasy Zsolt ezredes, 

az MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnoka fogad-

ta, majd az alakulat Csapat Művelődési Otthon 

(CSMO) dísztermében tartott előadást a Repülő-

tér múltjáról és jelenéről. 

láTogaTás az emlékparkban

Ezt követően a látogatócsoport közös fotót ké-

szített a Repülőtér emlékparkjában, a korábban 

hazánkat oltalmazó MIG-21 és MIG-23 vadászre-

pülőgépek emlékműve előtt. A parkban további, 

az országunk védelmét ellátó MIG-15 és MIG-17 

vadászrepülőgépeket is megtekinthettek a részt-

vevők.

A következő látnivaló a csoport számára az utas-

forgalmi (PAX) Terminál volt, amely a külföldre, 

missziós területre induló vagy onnan érkező kato-
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nák utasforgalmi ki- és beléptetésére szolgál, mint 

egy civil repülőtéri terminál. A látogatók érdeklőd-

ve hallgatták, hogyan végzi a helyi állomány az 

utas- és a csomagvizsgálatot, illetve hogy történik 

az ideiglenes határnyitás a rendőrség és a NAV ré-

széről. A PAX Terminált 2019 áprilisában adták át a 

legkorszerűbb repülőtéri személy, illetve csomag 

átvizsgáló és továbbító rendszerekkel felszerelve.

vadászrepülők, harci helikopTerek

A csoport a bázis „NATO” hangárjában folytatta 

a látogatást, ahol számos JAS-39 Gripen vadász-

repülőn végeznek kisebb-nagyobb beavatkozást 

a kecskeméti repülő-műszakiak. Az MH 59. Szent-

györgyi Dezső Repülőbázis Puma Század állomá-

nyába tartozó Gripen vadászrepülők ideiglenesen 

Pápáról látják el az ország-védelmi feladataikat, 

mivel a kecskeméti katonai repülőtér felújítás 

alatt áll. A JAS-39-ek esetleges javítása érdekében 

ideiglenesen Pápára települtek az MH Légijármű 

Javító Üzem egyes egységei is. A Gripenek mellet 

egy, már hadrendből kivont, a pápai repülő-mű-

szakiak által felújított MI-24 harci helikopter meg-

tekintésére is lehetőség nyílt.

korszerű TűzolTó Technika

A hangár előtt állomásozik az MH 86. Szolnok 

Helikopterbázis állományában lévő készenléti MI-

17 szállítóhelikopter, amely az Országos Légi Kuta-

tó-Mentő Szol-

gálatot látja el 

a személyze-

tével Magyar-

ország nyugati 

felén. A Hangár 

szomszédsá -

gában, a Liszt 

Ferenc Repülő-

tér után a második legkorszerűbben felszerelt re-

pülőtéri tűzoltó alegységének épületét és tűzoltó 

technikáit is bemutatták a csoportnak. (A tűzoltó 

alegység a legkorszerűbb reptéri speciális tűzol-

tóautókkal (Rosenbauer Panther) és technikákkal 

rendelkezik.)

„jávorszarvas” a levegőben

A csoport a 

Bázisrepülő -

tér – 2015-ben 

átadott – 41 

méter magas, 

körpanorámás 

korszerű irá-

ny í tótornyá -

ban folytatta a látogatást. Az ügyeletben lévő 

repülésirányító feladataikról, mindennapi munká-

jukról mesélt és megmutatta a légiirányítók mun-

kahelyeit is. A bátrabbak a körerkélyre is kimerész-

kedhettek, ahol gyönyörű panoráma tárulkozott 

eléjük. A felhős idő ellenére jól látszódott dél-ke-

letre a Bakony vonulata, benne a Kőrisheggyel, 

dél-nyugatra a Somló és a Badacsony, nyugatra 

pedig az Alpok. A csoport szerencséjére, épp egy 

szállítási feladatra induló, magyar felségjel alatt 

repülő C-17 Globemaster III. szállítórepülő startját 

nézhették meg a kíváncsi érdeklődők. A C-17 Glo-

bemaster III. „Moose”, azaz jávorszarvas, a repülő-

tér mintegy 2400 méter hosszú felszállópályának, 

betonjának felénél már a levegőben volt, és meg-

kezdte a feladat végrehajtását. A csoport jóízűen 

költötte el ebédjét a Bázisrepülőtér éttermében, 

amelyről nyugodtan kijelenthető, hogy a Magyar 

Honvédség egyik legmodernebb étkezdéje.

home sTaTion check 

A csoport a SAC hangárban folytatta a repté-
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ri látogatást, ahol egy C-17 Globemaster III. idő-

szakos vizsgálata-javítása (Home Station Check) 

zajlott éppen. A résztvevők megtekinthették az 

óriási szállító repülőgépet, és a lenyitott hátsó 

rámpán át közelről is betekinthettek a jármű ha-

talmas rakterébe, ahol akár két harckocsi, vagy 

helikopter is elfér. A Bázisrepülőtér látogatást 

megkoronázta egy kiképzési repülésre induló 

JAS-39 Gripen géppár felszállása, annak hang- és 

látványélménye. 

A résztvevők ezúton mondanak köszönetet a 

Magyar Honvédség Parancsnokságának, a Ma-

gyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér parancsno-

kának és állományának a látogatás lehetőségének 

megvalósításáért, valamint az Óbudai Egyetem 

Biztonságtudományi Doktori Iskola és a Bánki Do-

nát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar ve-

zetésének a szervezésért.

Dr. Nyikes Zoltán, 

Fotó: Kovács Éva, 

élmény-láTogaTás a roboToknál

Az Óbudai Egyetem Robottechnikai Szakkollégi-

um szervezésében a hallgatóknak lehetősége nyílt 

látogatást tenni a KUKA Robotics R&D budapesti 

központjában október 17-én. A jelentkezők több-

sége a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karról ér-

kezett, mellettük részt vettek a programon a Bán-

ki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki, 

illetve Neumann János Informatikai Karról érke-

zett egyetemisták és több külföldi hallgató is. 

A 23 diákból álló csoportnak – a Dorottya udva-

ri irodához érkezve – kedves fogadtatásban volt 

részük. A vendéglátók ajándékkal kedveskedtek a 

résztvevőknek. Ezt követően Grósz László, a ku-

tatási és fejlesztési részleg vezetője tartott bemu-

tatót a cég történetéről, működéséről valamint az 

aktuális fejlesztésekről. Az interaktív prezentáció-

nak köszönhetően a hallgatók igen aktívak voltak, 

több kérdést is feltettek a robotok működéséről, 

jövőjéről, szerepükről az iparban és a társadalom-

ban. 

A laborlátogatáson a hallgatók közvetlen kö-

zelről tapasztalhatták meg, hogyan működnek 

a robotok, milyen tesztelési fázisokon esnek át a 

piacra kerülés előtt. Lehetőségük nyílt kipróbál-
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ni egy tesztelés alatt álló robotot, melyet félve, 

de annál nagyobb lelkesedéssel próbáltak ki. A 

hallgatók, kivétel nélkül, nyitottak és kíváncsiak 

voltak.  A résztvevők pozitív tapasztalatokkal és 

élményekkel gazdagodva tértek haza. Többek-

nek felkeltette az érdeklődését a KUKA gyakor-

noki programja, így a látogatás igazán sikeresnek 

mondható. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

további látogatásokat terveznek a szervezők, 

többek közt a Dataplex-hez és a Flexman Robo-

tics-hez. 

A programokról a Robottechnikai Szakkollégium 

Facebook és Instagram (rosz.oe) oldalán is találha-

tók részletes információk. Érdemes követni mind-

két platformot.

Mezei Miklós

győzTesT hirdeTTek a sTem TemaTikájÚ  
versenyen

Lezárult az Agyvihar verseny, amely az Óbudai 

Egyetem rendezésében valósult meg Székesfe-

hérváron szeptember 28-án. A vetélkedőn a 9. és 

10. évfolyamon tanuló diákok mérhették össze tu-

dásukat a STEM (Tudomány + Technológia + Mér-

nöki tudományok + Matematika) területeken.

A felsőoktatási ágazat oktatásfejlesztési progra-

mot valósít meg az EU társfinanszírozásával, hogy 

több hallgató jelentkezzen matematikai, termé-

szettudományi, műszaki és informatikai képzé-

sekre.

Ezen törekvést támogatja az Óbudai Egyetem 

által rendezett verseny is, amely a 14-16 éves kor-

osztályt célozta meg, ez által orientálva őket a 

szakterületeken rejlő lehetőségek felfedezésére.

A döntő fordulót megelőzően 5 csapatot a szak-



27. oldal

2019. októberÓBUDAI EGYETEM hírmondó

mai zsűri, egyet pedig a közönség választhatott ki 

a végső megmérettetésre. A döntőbe jutott csa-

patok tagjainak különböző nehézségi fokozatú 

STEM feladatokat kellett megoldaniuk a helyszí-

nen biztosított eszközök felhasználásával. A csa-

patban gondolkodás, az algoritmusok kidolgozása 

és megvalósítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy 

fejlődjön a résztvevők kreativitása az informatika, 

a matematika és a fizika területén.

A vetélkedőt Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbu-

dai Egyetem rektora nyitotta meg, majd Molnár 

Tamás, az ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka buz-

dította a tanulókat a kreatív feladatmegoldásra. 

A bírák, akik több régióból érkeztek a versenyre, 

felállítottak egy rangsort, amely alapján díjazták a 

hallgatói munkákat.

az eredmények az alábbiak szerinT ala-

kulTak:

1. Bakteriofág csapat, Gymnázium – Gimná-

zium Fil’akovo Fülek.  

Nyereményük: egy 3D-nyomtató, 5 mobilte-

lefon és 5 darab vásárlási utalvány.

2. Prof1 csapat, Lánczos Kornél Gimnázium. 

Nyereményük: 5 mobiltelefon és 5 darab 

vásárlási utalvány.

3. Ez nehéz kérdés csapat, Székesfehérvári 

SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnázi-

um és Szakközépiskola  

Nyereményük: 5 mobiltelefon és 5 darab 

vásárlási utalvány.

A helyezést el nem érő csapatok versenyzői és 

felkészítő mentor tanáraik vásárlási utalványban 

részesültek. Gratulálunk minden versenyzőnek és 

mentornak!

A versenyt az EFOP-3.4.4.-16-2017-00019 „Az 

Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései” elneve-

zésű projekt részeként rendezték meg.

Nagy Alexandra

hallgaTónk sporTsikerei

győzelem a kickbox európa-bajnokságon

Penczi Andrea, Egyetemünk Keleti Károly Gaz-

dasági Karának  mesterszakos hallgatója, kiemel-

kedő sportsikereket ért el a World Kickboxing Fe-

deration Európa-bajnokságon. 

Az eseményt Romániában rendezték meg októ-

ber 21-től 26-ig, több mint 30 ország részvételé-

vel. Andrea két kategóriában is győzedelmesked-

ni tudott; formagyakorlatban és küzdelemben 

is első lett, emellett „low kick” és „kick light” 

Európai Szociális
Alap
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szabályrendszerben is döntős helyig jutott. A 

bajnokságról két Európa-bajnoki címmel és két 

ezüstéremmel tért haza. Kimagasló eredményé-

hez ez úton is gratulálunk és további sok sikert 

kívánunk! 

Hegedűs Zsanett

a nemzeTközi és Tudományos éleT hírei 

egyeTemi sikerek az ieee smc 2019  
konFerencián

A nemzetközi IEEE 2019 Systems, Man, and Cy-

bernetics – szabad fordításban Rendszerek, Em-

berek és Kibernetika – Olaszországban megtartott 

éves konferenciáján az Óbudai Egyetem vezetősé-

ge is képviseltette magát október 6-tól 10-ig, hoz-

zájárulva a rendezvény sikeréhez.

Az IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society 

éves konferenciáját idén Bariban tartották. A vi-

lágszínvonalú eseményen Egyetemünk kutatói 

is képviseltették magukat. Vezetőként, szervező-

ként, valamint tudományos cikkek szerzőiként is 

jelentősen hozzájárultak a konferencia sikeréhez. 

Az IEEE SMC vezetésével az Óbudai Egyetem alapí-

tó rektorát, Prof. Dr. Rudas Imrét bízták meg, aki 

2020. január 1-jétől irányítja majd a szervezetet az 

elkövetkezendő két évben.

38 ország, 1200 cikk

A tématerület iránt érdeklődő nemzetközi kö-

zösség a világ 38 országából 1211 cikket küldött 

a konferencia programjaira, melyek közül 731-et 

fogadtak el a résztvevők, 145 szekcióba rendezve. 

Ez 60,36 százalékos elfogadási arányt jelent, vagy-

is csak a legkiválóbb alkotások kerülhettek be. A 

rendezvényen több workshop, meghívott szekció 

volt, és különféle ipari partnerek által szponzorált 

eseményt is rendeztek, többek közt a már hagyo-

mányosnak tekinthető Brain Hackathont. A konfe-

rencián tiszteletét tette Bari város alpolgármeste-

re, és a helyi egyetem rektora. Az eseményt Puglia 

tartomány is támogatta.

az óbudai egyeTem képviseleTe

Hazánk a beküldött dolgozatok számát tekint-

ve a 17. lett. Az Óbudai Egyetemet Prof. Dr. Ko-

vács Levente Rektor, az IEEE Hungary Section és 

az IEEE SMC Hungary Chapter elnöke, valamint az 

EKIK Élettani Szabályozások (PhysCon) kutatóköz-

pontjának vezetője, Prof. Dr. Rudas Imre az IEEE 

SMC szervezet újonnan megválasztott elnöke, Dr. 

Galambos Péter, az EKIK Bejczy Antal iRobottech-

nikai központ vezetője, Dr. Drexler Dániel And-
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rás az EKIK PhysCon kutatóközpontjának vezető 

helyettese, Dr. Eigner György az EKIK PhysCon 

tagja és az IEEE SMC szervezet elnökségének tag-

ja, valamint Szakál Anikó, az Óbudai Egyetem 

Rektori Hivatal Nemzetközi Tudományos Koordi-

nációs Irodájának igazgatója képviselte.

éves elnökségi ülés

Megszokott módon a konferencia „nulladik” 

napján tartották az SMC Society éves elnökségi 

ülését, melyen a 2020-2021 időszakra megválasz-

tott elnökként Prof. Dr. Rudas Imre, valamint Dr. 

Eigner György elnökségi tag vett részt. (Az elnök-

ségi ülés beszámoló szakaszában tartotta meg 

beszámolóját.) Dr. Eigner György az általa fel-

ügyelt Society programok aktuális állásáról - mint 

a Society Membership Program Coordinatora és 

Young Professional Committee Chairje - tartott 

előadást.

elismerések az egyeTem  

munkaTársainak

Az esemény megnyitóján az Egyetem képviselői 

is részt vettek. A köszöntőbeszédeket - rendha-

gyó módon - az award ceremony, vagyis az SMC 

Society díjátadója követte, Prof. Dr. Edward Tun-

stel regnáló SMC elnök vezetésével. Ebben külön 

öröm volt az Óbudai Egyetem elnyert díja. Az IEEE 

SMC Society „Meritorious Service Award” kitünte-

tést adományozott Dr. Eigner Györgynek, az el-

múlt évben, az SMC-ben végzett tevékenysége el-

ismeréseként, valamint „Best Techical Committee in 

Cybernetics” kitüntetést adományozott a Prof. Dr. 

Rudas Imre és Dr. Eigner György, valamint Philp 

Chen (South China University of Technology, Kína) 

és Witold Pedrycz (University of Alberta, Kanada) 

által vezetett Computational Cybernetics Techni-

cal Comittee részére, mint az SMC keretében, az 

elmúlt évben legtevékenyebb szakmai szervezete 

számára.

A folyamatos részvételt a közösség életében biz-

tosítják a konferenciával kapcsolatosan érkezett 

felkérések. Prof. Dr. Rudas Imre szolgált Publicity 

Co-Chair pozícióban az SMC 2019 konferencián, 

valamint Dr. Eigner György töltötte be az SMC 

2019 Student/Junior Co-Chairének tisztjét.

TelTházas előadások

A konferencia első napján tartották a Prof. Dr. 

Kovács Levente, Prof. Dr. Clara Ionescu (Ghent 

University, Belgium) és Dr. Eigner György által 

szervezett és koordinált Cyber-Medical Systems 

speciális szekciókat (az elfogadott cikkmennyi-

ség miatt két részre osztva). Az első és harmadik 

napon megosztottan rendezték a Computatio-

nal Cybernetics speciális szekciót, melyet Prof. 

Dr. Rudas Imre és Dr. Eigner György irányított. 

Mindkét szekció igen sikeresnek bizonyult, a Cy-
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ber-Medical Systems végig „teltházas” előadások-

kal zajlott.

héT kuTaTónk cikkéT is prezenTálTák

A speciális szekciók tekintetében is szigorú elfo-

gadási arány érvényesült, így kivételesen jó ered-

mény, hogy a szekció keretében hét Óbudai Egye-

temi kutatónk által jegyzett cikket is elfogadtak és 

prezentáltak.

A szekciók után TC Committee üléseket tartot-

tak, mellyel az SMC két Technical Committee-jé-

nek (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 Dr. Eigner György a Computational Cyberne-

tics TC Co-Chairjei), így egyúttal az SMC Soci-

ety éves elvárásait is sikeresen teljesítették. A 

Cyber-Medical System TC ülésén Prof. Dr. Chee 

Kong Chui-t (National University Singapore, 

Szingapúr) választották meg a tagok Co-Chair 

pozícióba.

A speciális szekcióban megjelent dolgozatok 

egyúttal az Egyetemünkön gondozott, az Európai 

Unió támogatásával megvalósuló ERC, GINOP és 

EFOP projektek eredményeit is erősítik.

TradícióTeremTő Tevékenység

Dr. Eigner György, folytatva a 2016-ban megkez-

dett tradícióteremtő tevékenységet, megszervez-

te a hallgatóknak, a junior résztvevőknek és az YP 

tagoknak dedikált Junior eseményt, amely nagy 

sikert aratott. (A rendezvényt idén is az SMC Soci-

ety alapja támogatta.) A Dr. Eigner György gondo-

zásában futó Thesis Grant Initiative című program 

idén folytatódott, hasonló számú, kiváló pálya-

munka érkezett be, mint a korábbi években. A 

versenyeredményt a konferencia bankettjén hir-

dették ki. A program célja, hogy a tanulmányaikkal 

végzett SMC tagok, az elkészült diplomamunkáik-

kal a megadott feltételek mentén nevezhetnek a 

különböző BSc, MSc és PhD díjakra, amelyekért 

siker esetén emlékplakett és pénzjutalom (500-

1000 dollár) jár.

alakuló kapcsolaTok, világszínvonalÚ 

egyeTemekkel

Az idei konferencia a résztvevői visszajelzések 

alapján kiválóan sikerült. Kiváló, nemzetközileg 

jegyzett kutatók voltak jelen, akikkel az Óbudai 

Egyetemi delegáció is folytatott tárgyalásokat a 

lehetséges jövőbeni együttműködésről. Remél-

jük, a szép sikerek mellett így az Egyetem minden 

polgárának kézzelfogható, hosszú távú előnyöket 

garantáló és prosperáló kapcsolatok jöhetnek lét-

re olyan világszínvonalú egyetemekkel, amelyek a 

magyarországi palettán is unikálisak!

Dr. Eigner György 

a székelyudvarhelyi egyeTemi közponT (szék) 
TanévnyiTó ünnepsége

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ 2019. 

szeptember 20-án, pénteken tartotta a 2019–

2020-as tanév ünnepélyes megnyitóját a Városhá-

za Szent István-dísztermében az Edutus Egyetem, 

az Óbudai Egyetem és a Pannon Egyetem elsőéve-

sei számára.

Az idén tehát ismét számos hallgató tette le az 

esküt és kezdte el tanulmányait az intézményben, 
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melyre felettébb büszkék vagyunk. A tanévnyitón 

köszöntőt, beszédet mondtak:

• Dr. Ilyés Ferenc, a Székelyudvarhelyi Egyete-

mi Központ ügyvezető igazgatója;

• Bíró Jolán önkormányzati képviselő;

• Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

és a Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke;

• Dr. habil. Koltai László, az Óbudai Egyetem 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmér-

nöki Karának dékánja;

• Hegedűsné dr. Baranyai Nóra, a Pannon 

Egyetem Georgikon Karának oktatási és akk-

reditációs dékánhelyettese;

• Dr. Kandikó József Professor és Rector Eme-

ritus, az Edutus Főiskola határon túli képzése-

inek vezetője.

A hangulatgazda szerepét Szabó Attila, az intéz-

mény kommunikációs és tanulmányi osztályveze-

tője töltötte be.

Rendezvényünket az Alla Breve Vegyeskar kó-

rusművei színesítették.

Fotó: Sorbán Ildikó

Forrás: www.szek.ro

szülőFöldjükön is TanulhaTnak  
a székelyFöldi diákok -  
könnyűipari mérnökök a szék-en

Átadták a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ 

(SZÉK) felújított épületét október 5-én. Az intéz-

ményben az Óbudai Egyetem könnyűipari mérnö-

ki alapszakára is jelentkezhetnek és e képzés kere-

tében tanulhatnak 

a székelyföldi diá-

kok.

Az eseményen 

az Óbudai Egye-

temet Dr. habil. 

Koltai László 

a Rejtő Sándor 

Könnyűipari Kar 

dékánja képvi-

selte. Elhangzott, 

hogy az intézményben az Óbudai Egyetem köny-

nyűipari mérnöki alapszakán is tanulhatnak a 

székelyföldi diákok. Az avatóünnepségen be-

szédet mondott Kövér László, az Országgyű-

lés elnöke, aki 

úgy fogalmazott: 

- Románia és Ma-

gyarország erköl-

csi értelemben 

egyaránt adósa 

S zé ke l y f ö l dn e k 

és a székelység-

nek. Székelyföld 

és népe ugyanis 

ezer év alatt Ma-
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gyarországnak, száz év alatt Romániának adott 

többet, mint amennyit visszakapott tőlük. Feli-

dézte: Székelyudvarhely önkormányzata meg-

előzte a magyar államot, amikor három évvel 

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

létrehozása előtt 1998-ban magyarországi egye-

tem kihelyezett tagozatát fogadta a városba, és 

a székelyudvarhelyi felsőoktatást fenntartotta, 

bővítette. A házelnök elérkezettnek látta az időt, 

hogy a magyar állam által fenntartott erdélyi 

Sapientia egyetem is szakot vagy szakokat indít-

son Székelyudvarhelyen.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ felújítása 

során a Bethlen Gábor Alap támogatásával és más 

források bevonásával kicserélték a háromemele-

tes épület nyílászáróit, felújították a vizesblokko-

kat, újrafestették az épület külső és belső falait, és 

fejlesztették a berendezéseit.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Veres Nándor 

kéTharmadánál a dsingis projekT  
megvalósíTása

geoinFormaTikai Tudással a környezeT védelméérT

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 

Geoinformatikai Intézetének három oktatója, Ve-

rőné Dr. Wojtaszek Malgorzata, Balázsik Valé-

ria, Dr. Földváry Lóránt és Dr. Márkus Béla az 

NyME GEO egykori dékánja, három eseményen 

is részt vett Üzbegisztánban október 16-tól 23-ig. 

A hároméves futamidejű európai uniós DSinGIS 

projekt megvalósításának kétharmadához ért. A 

projekt sikerességét mutatja, hogy a szép számú, 

Üzbegisztánban futó Erasmus+ projektek közül a 

napokban rendezett megmérettetésen a DSinGIS 

elnyerte az első díjat.

A projekt aktuális feladatinak keretében előbb 

Taskentben egy „workshop”-ot és egy „projekt 

meeting”-et, majd Szamarkandban egy tudomá-

nyos konferenciát tartottak. Az európai partne-

rek közül a koordinátori szerepet betöltő Óbudai 

Egyetem és a Paris Lodron University of Salzburg 

(PLUS) egyetemek képviseltették magukat, míg üz-

bég részről valamennyi partner intézmény küldöt-

tei jelen voltak az eseményeken, amely nagyban 

hozzájárult a projekt fő céljának, a doktori iskola 

létrehozásának megvalósításához. Az elvégzett 

munka értékelése és a soron következő feladatok 

pontosítása mellett megtörtént az európai tanul-

mányi ösztöndíjra jelentkező fiatal, üzbég kollégák 

meghallgatása. Az interjúk alapján választják ki a 

szakemberek a projekt keretéből támogatásban 

részesülőket. Az ösztöndíj lehetőséget biztosít az 

európai partner egyetemek valamelyikén – így az 

Óbudai Egyetemen is – több hónapos kutatásra, 

doktori tanulmányok folytatására. Már korábban 

is fogadtunk Phd tanulmányokat folytató üzbég 

hallgatókat, akik időszakosan bekapcsolódtak a 

Geoinformatikai Intézetben folyó kutatásokba. Az 

itt eltöltött idő és a témavezetői feladatokat ellátó 

kollégáink eredményes tevékenységének köszön-

hetően nagy az érdeklődés intézményünk iránt.  

Hamarosan kiderül, hogy az előzetes jelöltlistán 

lévők közül kik azok, akik a közeljövőben megkezd-

hetik néhány hónapos tanulmányukat Salzburg-

ban, vagy Székesfehérváron.
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A közép-ázsiai or-

szágban töltött hét 

második felében, az 

ősi Selyemút jelentős 

városában, Szamar-

kandban rendezték 

meg az „Actual prob-

lems of the develop-

ment of geoinforma-

tion systems (GIS) 

technology and their 

solutions” tudományos konferenciát. A házigazda 

a Samarkand State Architectural and Civil Engine-

ering Institute (SamSACEI) volt. A konferencián az 

ÓE AMK oktatói a következő előadásokkal vettek 

részt: Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata „A távér-

zékelés szerepe a helyspecifikus gazdálkodásban”, 

Dr. Földvári Lóránt „A folyamatos mintavételi eljá-

rásokkal nyert adatokat terhelő hibák” és Balázsik 

Valéria /Dr. Tóth Zoltán/ „A városi térinformatikai 

rendszerek különböző felbontású adatai”. Ott tar-

tózkodásunk alatt az öt partnerintézmény közül 

háromban is átadták a projekttervben szereplő 

„tudásközpontot”, mely a térinformatika hardver 

eszközeivel járul hozzá a projekt sikeréhez.

A Taskent-Szamarkand utat autóbusszal tettük 

meg, így tanúi lehettünk a végeláthatatlan gyapot-

földeken folyó betakarításnak. Láthattuk a földe-

ket sűrűn behálózó csatornarendszert, amelybe a 

vizet az Aral-tavat tápláló Syr Darya és Amu Da-

rya folyókból nyerik, 

ezzel nagymértékben 

előidézve az Aral-tó 

elmúlt évtizedekben 

tapasztalható kiszá-

radását. Jelentős az 

ország gyapotterme-

lésből származó be-

vétele, ennek ellenére 

érezhető a fiatalok-

ban a felismerés, mely 

szerint a folyókból történő mértéktelen vízcsapo-

lás az ország ökológiai katasztrófájához vezethet. 

A konferencia előadásai és a doktori iskolába je-

lentkezők témái között egyaránt jelentős helyet 

kapott a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és 

az Aral-tó rekultivációjának lehetősége. A konfe-

rencián elhangzott előadások, az üzbég kollégák-

kal folytatott beszélgetések, valamint az ország-

ban látottak további megerősítést adtak abban, 

hogy környezetünk megóvása nem lehetséges a 

mindenre kiterjedő, jól átgondolt tervezés nélkül, 

melyhez a korszerű eszközök és technológiák ha-

tékony támogatást nyújtanak. Ezt kívánja szolgálni 

a DSinGIS projekt a doktori iskola létrehozásával, 

olyan szakemberek képzésével, akik geoinforma-

tikai tudásukkal járulnak hozzá Üzbegisztánban a 

városi és vidéki környezet fejlesztéséhez, egyúttal 

megóvásához. 

Balázsik Valéria 

„egy övezeT - egy ÚT” az rkk-val 

a rejTő kar Felzárkózik a kínai belT&road iniciaTívához

A Kínai Textilipari Szövetség (China Textile Engi-

neering Society - CTES) meghívásának eleget téve, 

a Rejtő Kar is képviseltette magát a II. Textilkeres-

kedelmi Konferencián (The 2nd World Textile Mer-
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chandising Conference), valamint a 15. Ázsiai Tex-

tilkonferencián és az AITST alapító ünnepségen. 

A rendezvényeket a kínai Keqiaoban tartották 

szeptember 26-tól 30-ig. A meghívás a Rejtő Kar 

kutatási dékánhelyettese, Dr. Csanák Edit DLA 

által kiépített kínai felsőoktatási kapcsolatoknak 

köszönhetően jöhetett létre.

„egy övezeT - egy ÚT”

A Rejtő Kar meghívást kapott a CTES által létreho-

zott Belt and Road Alliance of International Textile 

Science & Technology (AITST) programra, amely 

nagy jelentőségű részprogramja a kínai kormány 

„One Belt, One Road” néven közismert gazdasági 

kezdeményezésének. Az „Egy Övezet – Egy Út” ini-

ciatíva, amit a modernkori selyemút programnak 

is neveznek, a kínai kormány középtávú gazdasá-

gi-kereskedelmi, tudományos és kulturális stra-

tégiai programja, melynek keretében nagy volu-

menű beruházások valósulnak meg. Ezek nagyban 

elősegítik Európa világpiaci versenyképességének 

fokozását is. Miután Magyarország Kormányának 

álláspontja szerint „a kínai beruházások és az eu-

rópai javak kínai exportja kulcsfontosságú szerepet 

játszanak a kontinens jövőjének formálásában”, to-

vábbá „a kínai-európai kooperáció nagyban elősegí-

ti Európa világpiaci versenyképességének fokozását”, 

ez az iniciatíva hazánk támogatását élvezi.

A Belt and Road Alliance of International Textile 

Science & Technology (AITST) – avagy szabad for-

dításban: Az Egy Övezet - Egy Út Nemzetközi Tex-

tiltudományos és Technológiai Szövetség, mint a 

nemzetközi textiltudományi és technológiai szer-

vezet, létrehozására irányuló kezdeményezés célja 

a textiltudományi és textilkereskedelmi, továbbá 

a kreatív ipar érintett területei általi együttműkö-

dés serkentése a Belt & Road régió által érintett 

országok között. Még ha e szándék mögött nyil-

vánvaló kereskedelmi érdekek bújnak is meg, a 

kezdeményezéshez való csatlakozás komoly po-

tenciállal bír az azt támogató szervezetek és intéz-

mények közössége számára. A közös kihívásoknak 

való megfelelés érdekében tehát, a CTES a textil-

tudomány és a technológiai innováció közösségé-

nek felépítését kezdeményezi, ösztönözve a tex-

tiliparhoz kapcsolódó nemzetközi szervezetetek 

és tudományos kutatóintézetek hálózatba tömö-

rítését a Belt&Road régióban. Az AITST-hez való 

csatlakozás komoly kutatás-fejlesztési, oktatási 

és marketing potenciállal bír a Rejtő Kar számára, 

és összhangban áll az Egyetem által meghirdetett 

nemzetköziesítési és KFI célkitűzésekkel.

világméreTű érdeklődés

Az impozáns rendezvénysorozatot – melyet je-

lentős kínai és nemzetközi sajtó- és médiaérdeklő-

dés övezett –, a Sanghajtól 230 kilométerre fekvő 

Keqiao Shaoxin-ban tartották, amely Kína legna-

gyobb textilgyártó körzete. A programban konfe-

renciákat, kerekasztal- és panel-beszélgetéseket, 

divatbemutatókat és ceremóniákat is tartottak. 

A rendezvényekre a kínai kormány és a helyi kor-

mányzat tisztségviselői mellett, továbbá a tex-

til-világkereskedelemben befolyással bíró kínai 

érdekcsoportok képviselőin túl, meghívást kaptak 

45 ország textil- és divatipari szakemberei is. E 
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vendégek jegyzett nemzetközi szervezetek élen-

járói, textil- és divatipari szövetségek, valamint 

szakmai szervezetek küldöttei, textil- és divatáru 

kereskedelmi érdekcsoportok és gazdasági szer-

vezetek képviselői, továbbá a nemzetközi textil-

technológiai és a tudományos-és művészeti élet 

kiemelkedő tagjai, rangos felsőoktatási intézmé-

nyek könnyűipari- és textiltechnológiai karainak, 

divattervező-, illetve design tanszékeinek képvi-

selői voltak.  A delegáltak többek közt Angliából, 

Brazíliából, Egyiptomból, Franciaországból, Indi-

ából, Iránból, Izraelből, Japánból, Kazahsztánból, 

Lengyelországból, Mexikóból, Olaszországból, 

Oroszországból, Peruból, Svájcból, Ukrajnából, 

Új-Zélandról, Thaiföldről érkeztek.

nemzeTközi kapcsolaTépíTés

Magyarországot, az Óbudai Egyetem Rejtő 

Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Ka-

rának színeiben, Dr. Csanák Edit DLA képvisel-

te.

A rendezvényen való részvétel lehetőséget bizto-

sított a Kar számára a kínai és nemzetközi felsőok-

tatási intézménnyel való további kapcsolatépítés-

re, valamint a Kar kutatás-fejlesztési terveinek 

kiteljesítésére, és a kreatív ipar területén történő 

partnerkapcsolatok kibővítésére.

Dr. Csanák Edit DLA

poszTgraduális nemzeTközi  
hegeszTőmérnök képzés 

sikeres akkrediTáció a bánkin

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 

Biztonságtechnikai Karának Anyagtechnológiai 

Intézeti Tanszéke idén ősszel indított az IWT dip-

lomával már rendelkező és az IWE bemeneteli 

feltételeknek megfelelő hallgatóknak nemzetközi 

hegesztőmérnök kiegészítő képzést. Jövő febru-

ártól IWT hegesztő technológus képzés is indul. A 

feltételekről az alábbiakban olvashatnak.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biz-

tonságtechnikai Kara 1970 óta folyamatosan ké-

pez hegesztő műszaki szakembereket, 1993-tól 

hazai, majd nemzetközi hegesztőspecialistákat, 

technológusokat és 2011-től hegesztő mérnökö-

ket. Az ötévenkénti EWF (European Federation for 

Welding, Joining and Cutting) és az IIW (Interna-

tional Welding Institute) közös IAB akkreditációja 

révén a Kar folyamatosan jogosult az európai és 

a nemzetközi hegesztőképzésekre. A sikeres akk-

reditációs eljárást követően valamennyi területen 

– így az IWS - International Welding Specialist, az 

IWT - International Welding Technologist, valamint 

az IWE - International Welding Engineer szakkép-

zésnél – jogosult a Kar 2024. január 18-ig képzés 

indítására.



36. oldal

2019. októberÓBUDAI EGYETEM hírmondó

nemzeTközi hegeszTőmérnök kiegészíTő 

képzés

A Kar Anyagtechnológiai Intézeti Tanszéke ez év 

őszén indított az IWT diplomával már rendelkező 

és az IWE bemeneteli feltételeknek megfelelők (ki-

töltött jelentkezési lap, egészségügyi alkalmasság, 

főiskolai vagy egyetemi gépész-, anyag-, vegyész-, 

közlekedés-, villamos-, had- és biztonságtechnikai 

mérnöki, valamint mérnök informatikus oklevél) 

részére nemzetközi hegesztőmérnök kiegészítő 

képzést.

iWT és iWs képzés indul

2020. februárjától indul az IWT, hegesztő tech-

nológus képzés, melyre azok jelentkezhetnek, akik 

műszaki (mérnöki) főiskolai (BSc), vagy egyetemi 

(MSc) oklevéllel, legalább 2 éves hegesztési vagy 

rokon területen megszerzett és igazolt gyakorlat-

tal, valamint, munkaegészségügyi alkalmassági 

igazolással rendelkeznek.

Szintén a tavaszi félévben kezdődik az IWS, he-

gesztő specialista képzés, melyre azok jelentkezé-

sét várják, akik 4 éves képzési időtartamú műszaki 

szakközépiskolai tanulmányokat lezáró érettségi 

bizonyítvánnyal, legalább 4 éves szakirányú (fé-

mipari) gyakorlattal, továbbá legalább 2 darab ér-

vényes MSZ EN 287-1, vagy MSZ EN ISO 9606-2...5 

szabvány szerinti hegesztőminősítéssel rendel-

keznek.

képzés uTán munkaleheTőség

A nemzetközi hegesztő képzésen oklevelet szer-

zettek – minden további diploma elismertetés nél-

kül – vállalhatnak munkát a képzési szintjüknek 

megfelelő hegesztő felelősi, illetve irányítói terü-

leten. További információ a http://bgk.uni-obuda.

hu/hu/kepzeseink/tovabbkepzesek/ felületen ér-

hető el. Bővebb információ kérhető Dr. Bagyinsz-

ki Gyula egyetemi docenstől, tanfolyamvezetőtől. 

Telefonszám: 666-5304. E-mail: bagyinszki.gyu-

la@bgk.uni-obuda.hu 

Dr. Gáti József 
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online Tananyag segíTi a TeheTséges nőkeT

A magasan kvalifikált 

nők tehetségének meg-

mentéséért, elkallódásuk 

megelőzéséért hozták lét-

re az EUMentorSTEM Eras-

mus+ programot, melynek 

célja, hogy támogassa a tudomány, technológia, 

mérnöktudomány és matematika területén ma-

gasan képzett, STEM háttérrel rendelkező, külföldi 

származású nők munkaerő-piaci beilleszkedését 

Európában.  A projekt megalkotói kidolgoztak egy 

online, öt nyelven elérhető felületet, amelyet in-

gyenesen használhatnak az Óbudai Egyetemen 

tanuló hölgy hallgatók is. 

A program része a mentorálás elősegítése, a 

résztvevők kompetenciáinak és tehetségének 

megőrzése. A szakemberekben ugyanis felmerült 

a kérdés: a magasan képzett, külföldi származá-

sú nők megfelelő munkalehetőséget találnak-e 

STEM (tudomány, technológia, mérnöktudo-

mány, matematika) területeken az Európai Uni-

óban? Az EUMentorSTEM Erasmus Plus projekt 

meglakotói által kidolgozott online felület ingye-

nesen használható az érintettek megfelelő állás-

lehetőséghez juttatása céljából. Az online felület 

hasznos forrásokat nyújt azoknak az oktatóknak 

és tanácsadási szakembereknek, akiknek straté-

giára és eszközökre van szüksége ahhoz, hogy e 

konkrét célcsoport munkaerő-piaci beilleszkedé-

sét támogassa.

a menTor programról

Az EUMentorSTEM projekt partnerei 2018-ban 

és 2019-ben kidolgozták a STEM háttérrel ren-

delkező, külföldi származású nők számára az EU-

Mentoring programot, amelyet párhuzamosan öt 

országban teszteltek: Olaszországban, Görögor-

szágban, Svédországban, az Egyesült Királyság-

ban és Magyarországon. A program célja az volt, 

hogy támogassa a magasan képzett nőket abban, 

hogy munkát találjanak és karrierjüket építsék. 

A felhasznált anyagok online felületen mindenki 

számára elérhetők.

Tananyag az online Térben

A STEM tanulmányokkal és/vagy szakmai ta-

pasztalatokkal rendelkező külföldi származá-

sú nőket segíti az online felület abban is, hogy 

transzverzális készségeiket és kompetenciáikat 

fejlesszék, így az európai munkaerőpiacon rejlő 

lehetőségeket kiaknázhassák. Ugyanakkor olyan 

mentori és coaching stratégián alapuló eszközö-

ket és csoportmunka módszertant kínál, amely 

segítséget nyújt a szakembereknek, így példá-

ul karrier tanácsadóknak, oktatóknak, szociális 

munkásoknak, HR-munkatársaknak az említett 

célcsoportból származú nők képességeinek és 

kompetenciáinak fejlesztéséhez, ahhoz hogy a 

hölgyek sikeresen pályázhassanak STEM-állásra 

Európában.

öT nyelven elérheTő Tananyag

Az online felület (https://virtualhub.eumentor-

stem.eu/login/index.php) az EUMentorSTEM ta-

nulási és képzési anyagaihoz biztosít hozzáférést. 

Az oktató- illetve tanulókészlet öt nyelven (angol, 

svéd, olasz, görög, magyar) érhető el, melynek 

segítségével egyének és szervezetek önállóan 

szervezhetnek képzést, meríthetnek belőle ösz-

tönzést. Bárki létrehozhat fiókot az online felüle-
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ten, így hozzáférhet az összes elérhető anyaghoz. 

A „Belépés” gombra kattintva hozhat létre fiókot. 

A következő képernyőn az „Új fiók létrehozása” 

gomb irányítja tovább az új felhasználókat arra a 

felületre, ahol meg kell adni a kért információkat, 

majd követni az e-mailben kapott utasításokat. Az 

Óbudai Egyetemen jelentős számban diplomáz-

nak külföldi származású nők, akiknek mérnökként 

való itthoni elhelyezkedését is nagymértékben 

megkönnyítheti az online felület. Ez pedig előse-

gítheti a krónikussá vált hazai mérnökhiány csök-

kenését.

Részletek a: https://virtualhub.eumentorstem.

eu/login/index.php oldalon. 

Szekeres Valéria

gólyabál

gólyabál disney Figurákkal

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányza-

ta hagyományaihoz hűen idén novemberben 

is megrendezi az év legnívósabb rendezvényét, 

a Gólyabált. Az elsőéves hallgatók már szorgo-

san készülnek, rendkívül ügyesek és lelkesek. A 

betanult táncot november 14-én mutatják be a 

nagyközönség előtt. Ezt követően az eskütételük 

következik. A gólyák számára a bál jelenti a leg-

különlegesebb eseményt az egész félévben, így a 

szervezők igyekeznek számukra minél tökélete-

sebbé varázsolni az estet. Az ide Gólyabál témája 

a Disney varázslatos mesevilága: egy estére min-

denkiből király és királynő válhat. 

Molnár Viktória

elhunyT Farkas andrás

öT évTizeden áT a kandós hallgaTók Tanára volT

Hosszan tartó, sú-

lyos betegség után, 

életének 73. évében 

július 17-én elhunyt 

Farkas András kol-

légánk és barátunk, 

öt évtized Kandós 

hallgatóinak tanára.

Édesapja építő-

mérnök volt, tőle 

örökölte mérnöki 

beállítottságát. Az 1950-es és ’60-as évek nehéz-

ségei ellenére is teljes odaadással végezte munká-

ját. Szakmai alapképzettségét a Bláthy Ottó Erős- 

áramú Ipari Technikumban szerezte 1964-ben, 

majd a BME Villamosmérnöki Kar Automatizálási 

Szakát elvégezve kapott mérnöki oklevelet 1970-

ben. Az oktatási tevékenységet a Kandó Kálmán 

Műszaki Főiskola Erősáramú Kar Villamos Gépek 

Tanszékén kezdte el, ugyanebben az évben. 

A szakmai gyakorlati időszak letelte után az Irá-

nyítástechnikai szakmérnöki oklevelet is megsze-
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rezte levelező hallgatóként 1977-ben. Később, a 

szervezeti átalakulások során az Automatika In-

tézet Villamos Gépek Szakcsoportjának tagja lett 

1979-ben. Kezdettől fogva aktívan részt vett az 

intézeti munka minden fázisában, a laborfejlesz-

tésben, a tantárgyi programok további bővítésé-

ben és a publikációs tevékenységben. 12 jegyzet 

és könyv elkészítésében működött közre társszer-

zőként. Kiemelkedően sikeres volt a Villamos gépek 

példatára című szakkönyve, melyet orosz fordítás-

ban 20 ezer példányban adtak ki 1984-ben, és az 

orosz nyelvű felsőoktatásban jegyzetként alkal-

mazták.

Kezdeményezője és szervezője volt a Robotok 

és CNC gépek oktatási modul kifejlesztésének 

és gyakorlati bevezetésének. 1990-ig jelentős 

szerepe volt a Ganz Villamossági Művekkel és az 

EVIG-gel működő szakmai kapcsolatok fenntar-

tásában.

A Főiskolák integrációja kapcsán a Budapesti 

Műszaki Főiskola (BMF) Kandó Villamosmérnöki 

Karán (KVK) főiskolai docensként, a Villamos Gé-

pek Szakcsoport vezetője lett 2000-ben. Széles-

körű tevékenységét folytatva részt vett a távok-

tatás és a kooperatív képzés megszervezésében, 

az Épület és Közmű Automatizálási labor kifej-

lesztésében. Évtizedig dolgozott az Intelligens 

Épület Automatika Konferenciák szervezésében, 

amelyek a Kar egésze szempontjából mindig fon-

tos események voltak. Számos kiemelkedő szín-

vonalú K+F munka vezetője, résztvevője volt. A 

kollégák mellett a külső cégek munkatársaival 

és a korábban végzet hallgatókkal is példátla-

nul jó kapcsolatot ápolt. Miután a KVK 2010-ben 

az Óbudai Egyetem részévé vált, Farkas András 

feladatkörét megtartva dolgozott az új körülmé-

nyek között. A Szenátus tagjaként a Közalkalma-

zotti tanács elnöke volt 2016-ig, amikor címzetes 

egyetemi docensként vonult nyugállományba, de 

a munkát tovább folytatta. A Magyar Elektrotech-

nikai Egyesületnek 1970. óta tagja volt. A közel 

öt évtized alatt végzett tevékenysége szinte fel-

sorolhatatlan. 1990-ig a Villamos hajtások mun-

kabizottság, majd az Automatizálási szakosztály 

tagja volt.

1991-től a Kandó Főiskola, 2010-től az Óbudai 

Egyetem MEE üzemi szervezetének a titkára, 1992. 

óta az Elektrotechnika rovatszerkesztője is volt. 

Vándorgyűlések, szakmai konferenciák, OET ülé-

sek állandó résztvevőjeként tevékenykedett. Egy 

ciklusban az Egyesületi Elnökség tagja is volt. Két 

cikluson keresztül az SzTB és közel két évtizedig a 

VGKB szakosztály tagjaként dolgozott.

Szakirodalmi tevékenységéért két ízben tüntet-

ték ki társszerzőként: 1984-ben Zipernowsky-díj, 

2011-ben Nívódíj, Az egyesületi munkáért, illetve 

szakmai eredményeiért 2005-ben Kandó és 2013-

ban Liska-díjat kapott. Ezt a díjat „A villamos gépek 

és berendezések szakterületen kiemelkedő elméleti 

vagy gyakorlati tevékenységet folytató egyesületi tag 

nyerheti el.”

Az alattomosan rátört betegség ellenére is, tel-

jes életet élt, minden vonatkozásban. Egy híján 60 

évet töltött a számára kedves óbudai környezet-

ben és mindvégig ragaszkodott a Bláthy szobor és 

zászló őrzéséhez. Tevékenységét a villamos gépek 

szakmai kultúrája fenntartásának szentelte. Kül-

detésének tartotta, hogy mindezt a legmagasabb 

színvonalon közvetítse a hallgatóknak is.

Farkas Andrást (1946-2019) az Óbudai Egyetem 

saját halottjának tekinti. Búcsúztatását augusztus 

10-én tartották. Élete és tevékenysége összefonó-

dott a Kandó Villamosmérnöki Kar és az Egyesü-

let 50 évnyi történelmével. Emléke mindig velünk 

marad.

OE – KVK Automatika Intézet
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’56-os megemlékezés a bánki karon

Karunkon megemlékezést tartottunk az 1956-

os forradalom és szabadságharc hőseinek tisz-

teletére október 22-én. Az ünnepségen sok 

kolléga hallgató tisztelte meg a Kar I. emeleti 

Aulájában.  

A Himnusz után Illyés Gyula – Egy mondat a 

zsarnokságról című versét hallgattuk meg felvé-

telről a szerző előadásában, majd Bekő Bálint, a 

Hallgatói Önkormányzat elnöke mondott ünnepi 

beszédet. Kiemelte ’56 egyik fontos üzenetét a 

mai fiatalság számára, a középiskolákban, egye-

temeken tanulóknak: „a szabadság tudja leginkább 

biztosítani az elme szárnyalását, a kreativitást, tehát 

azt a közeget, amelyben a mérnökök, a tudós embe-

rek, illetve az élet minden területén alkotók létezhet-

nek és kibontakozhatnak. Ez az alapja az egyénen túl 

a nemzet fejlődésének”.

A továbbiakban Szabó Erik, Karunk hallgató-

ja trombitán eljátszotta Nini Rosso és Guglielmo 

Brezza Il Silenzio című művét. A mélyen átélt, 

szép előadást követően elhelyeztük az emléke-

zés koszorúit. A Kar részéről dr. Ancza Erzsébet 

oktatási dékánhelyettes és Barta Andrea dékáni 

hivatalvezető, a Hallgatói Önkormányzat részéről 

Bekő Bálint HÖK elnök és Brabanti Kristóf alel-

nök hajtott fejet, majd az 1948-52-es technikumi 

osztály képviseletében Csőke Antal tiszteletbeli 

polgárunk, valamint Szatmári Árpád és Baranyai 

Péter koszorúzta meg az Emlékhelyet. A megem-

lékezést a Szózat zárta.

Hasilló György
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Többszörös jubileumoT ünnepelünk

a bánki donáT gépipari műszaki Főiskola,  

a kandó kálmán villamosipari műszaki Főiskola és a könnyűipari műszaki Főiskola

A hazai iparoktatás két fellegvára, a Magyar Ki-

rályi Állami Felső Ipariskola és a Magyar Királyi 

Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola kilenc 

évtizedes története több párhuzamot mutat. A 

számos szervezeti átalakulást megért intézmé-

nyek fizikai közelsége, infrastruktúrájuk bővülése, 

a hazai szakemberképzésben betöltött szerepük, 

a szakmailag elismert tanári kar és a tehetséges 

tanulók mind-mind a kiválóságukat jelzi, mely ha-

sonló fejlődési vonal az 1969-es főiskolává válást 

követően is nyomon követhető.

A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola lé-

tesítéséről az Elnöki Tanács 1969. évi 25. számú 

törvényerejű rendelete intézkedett: feladatául 

a gépipari gyártás műszaki előkészítésének, a 

gyártási folyamatok tervezésének, az egyszerűbb 

gyártóeszközök tervezésének és gyártásának, a 

gyártó-szerelő üzemek vezetésének és szervezé-

sének, a termelés programozásának és irányításá-

nak, a termelést kiszolgáló üzemek irányításának 

és gépi berendezései üzemeltetésének irányításá-

ra alkalmas műszaki szakemberek képzését hatá-

rozta meg.

Az 1969/70-es tanév a főiskolává válás éve volt. 

A gépgyártástechnológia-, az általános gépész- 

és a rendszerszervezési szakon a főiskolai tan-

terv szerinti képzésben részesült első hallgatók 

az 1972/73-as tanévben végeztek. Az Oktatási 

Minisztérium 1970-ben rendelkezett az újonnan 

létesített főiskolák működésével, szervezetével 

összefüggő kérdésekről, amelynek alapján 1971-

ben készült el az 1987-ig érvényes Szervezeti és 

Működési Szabályzat. A főiskola indításakor ok-

tató-nevelő és a tudományos-kutatómunka hét 

tanszéken kezdődött meg. Ezzel párhuzamosan a 

Minisztérium Miskolcon, Győrött, Szombathelyen 

és Székesfehérvárott kihelyezett tagozatokat léte-

sített.

A szakosodási rendnek megfelelő, belső tarta-

lékok feltárása és a széttagoltság megszűntetése 

érdekében a korábbi kilenc tanszék – Gépgyártás-

technológia-, a Gép- és Gépszerkezettan-, a Me-

chanikai Technológiai-, a Műszaki Alaptárgyi-, a 

Rendszerszervezési-, a Természettudományi-, és 

a Társadalomtudományi Tanszék – helyett 1987. 

június 30-tól négy vertikális intézet működött: 

Gépgyártástechnológiai-, Gép- és Rendszertech-

nikai-, az Informatikai és Szervezési-, valamint a 

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet.

A hazai és a nemzetközi felsőoktatásban rangot 

kivívott főiskola oktatási profilját szélesítve a pi-

aci igényeknek megfelelő képzést nyújtott, mely-

nek eredményeképpen az intézmény nevéből a 

„gépipari” jelzőt 1991-től elhagyta, Bánki Donát 

Műszaki Főiskola néven folytatta tevékenységét. 

Az intézményt és a képzési területeit a Magyar 

A Hírmondó 2019. évi számai áttekintést adnak 
az 1879-ben alapított első jogelőd, a Magyar Királyi Állami Közép Ipartanoda 

alapítása óta eltelt 140 év intézményi eseményeiről.
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Akkreditációs Bizottság 1994/95-ben az elsők kö-

zött ismerte el.

Az intézmény fő profilja a főiskolai gépészmér-

nökképzés, az erős informatikai alapokra épülő 

– a gazdasági élet számos területén keresett – 

műszaki menedzser és műszaki informatikus 

oktatása, valamint az összes szakhoz kapcsolódó 

mérnöktanári képzés volt. 

A Főiskola társult tagja lett a budapesti műszaki 

főiskolák együttműködésére alapított Budapes-

ti Politechnikumnak, ennek eredményeképpen 

részt vett két multidiszciplináris mérnökképzés-

ben is: így a biztonságtechnikai szak, az angol 

hagyományokon alapuló, angol nyelven folyó in-

tegrált gépész-villamosmérnök szak oktatásá-

ban.

1969. március 4-én jelent meg a Magyar Nép-

köztársaság Elnöki Tanácsának 1969. évi 6. számú 

törvényerejű rendelete a Kandó Kálmán Villa-

mosipari Műszaki Főiskola létesítéséről: „A Fel-

sőfokú Híradás- és Műszeripari Technikum, valamint 

a Felsőfokú Villamosgépipari Technikum egyesítésé-

vel Budapesten a művelődésügyi miniszter felügye-

lete alatt műszaki főiskolát kell létesíteni. A műsza-

ki főiskola elnevezése: Kandó Kálmán Villamosipari 

Műszaki Főiskola.” A 1007/1969. (III. 4.) számú kor-

mányhatározat a rendelkezett a Főiskola Gyenge-, 

és Erősáramú kari tagozódásáról, képzési idejéről 

és irányításáról.

A főiskola feladata a híradásipari berendezés- 

és készülékgyártás, a műszeripari és automatika 

berendezés és elemgyártás, a híradásipari alkat-

részgyártás, a villamosgép- és készülékgyártás, 

üzemeltetés, karbantartás, a szabályozott hajtás-, 

vezérlőberendezés-gyártás, üzemeltetés, karban-

tartás munkafolyamatainak irányítására alkalmas 

szakemberek képzése.

Az 1035/1970. Kormányhatározat megszüntette 

Székesfehérvárott a Felsőfokú Gépipari és Hír-

adásipari Technikumot, a híradásipari szakja be-

leolvadt a Gyengeáramú Karba Székesfehérvári 

Kihelyezett Tagozatként. Kezdetben híradástech-

nikai, majd 1971-től számítástechnikai és számító-

gépgyártási profillal kibővült a képzés, igazodva a 

város ipari hátteréhez.

A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola 

megalapításakor a Gyengeáramú Karon híradá-

sipari, műszer- és automatika, alkatrészgyártó, 

számítástechnikai eszközök szakon, az Erősáramú 

Karon villamos gépek és készülékek, automa-

tika, villamosenergia-ipari szakon oktattak. Az 

1971/1972-es tanévben indult meg a műszaki ta-

nár szak, mely mindkét karon valamennyi szakhoz 

kapcsolódott.

Megalakulásakor a főiskola kari–tanszéki rend-

szerben működött. 1979-ben a kari szervezet 

megszűnt, megváltozott a főiskola szervezeti fel-

építése, melynek során a következő intézetek ala-

kultak a Józsefvárosi telephelyen: Elektronikai 

Alkatrésztechnológiai Intézet, Híradásipari Inté-

zet, Műszeripari és Irányítástechnikai Intézet, Pe-

dagógiai és Idegennyelvi Intézet, Marxizmus-leni-

nizmus Oktatási Intézet; az Óbudai telephelyen: 

Erősáramú Automatika és Berendezések Intézet, 

Matematikai és Számítástechnikai Intézet, Villa-

Korszerű CNC berendezés a Gépgyártástechnológiai Intézetben
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mosenergetikai Intézet. 

A Marxizmus-leniniz-

mus Oktatási Intézet 

1990-ben a kor igényei-

hez igazodva, átalakítva 

tantárgyi struktúráját 

és az oktatott tárgyak 

tartalmát Társada-

lomtudományi Intézet 

néven, majd 1993-tól 

Gazdaság- és Társada-

lomtudományi Intézet-

ként működött, ahol a 

közgazdaságtan téma-

körébe tartozó tárgya-

kat tanították.

1991-ben a főiskola 

neve Kandó Kálmán 

Műszaki Főiskola elne-

vezésre változott, kife-

jezve ezzel a szélesebb 

képzési profilt. 1992-ben a Pedagógiai és Idegeny-

nyelvi Intézet szétválásával megalakult a Nyelvi 

Lektorátus, valamint a Pedagógiai Tanszék. Ekkor 

több intézet nevét módosították, és ezzel kialakult 

a főiskola szervezeti felépítése, mely 1999-ig nem 

változott.

A villamos üzemmérnök képzésben a tanterv 

híradásipari, műszeripari és automatizálási, mik-

roelektronikai, alkatrész- és készüléktechnológiai, 

számítástechnikai eszközök, szervezés és számí-

tástechnika alkalmazása, villamos gépek és készü-

lékek, erősáramú automatika, villamosenergetika 

szakokra és ágazatokra tagozódott. A műszaki ta-

nár szak minden szakhoz kapcsolódott.

1987-ben a főiskola megkapta az engedélyt a 

műszaki informatika-, 1993-ban a műszaki 

menedzser, majd a biztonságtechnika szak in-

dítására, mely utóbbit 

a Budapesti Politech-

nikum keretében kö-

zösen oktatott a Bánki 

Donát, a Bolyai János 

Katonai, a Kandó Kál-

mán, a Könnyűipari és 

az Ybl Miklós Műszaki 

Főiskola. 1993-ban kez-

dődött meg a képzés az 

integrált gépész-, vil-

lamosmérnök szakon 

a Bánki Donát Műszaki 

Főiskolával és az angliai 

Nottingham Trent Uni-

versityvel közösen.

A Könnyűipari Mű-

szaki Főiskola a 1972. 

évi 16. sz. tvr. alapján 

létesült a Felsőfokú 

Könnyűipari Technikum 

átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedé-

sekről szóló 1035/1972. Mt. határozat figyelembe 

vételével. 

Az üzemmérnökök képzése a bőrfeldolgozó 

ipari- (cipő-, bőrkonfekció ipari ágazat), a nyom-

daipari- (nyomtatóágazat, formakészítő ágazat), a 

papíripari- (papírgyártó és feldolgozó ágazat), a 

ruhaipari- (gyártáselőkészítő és modellszerkesz-

tő ágazat, technológus ágazat), valamint a textil-

technológiai szakon (fonó- szövő ipari ágazat és a 

kötő- hurkoló ipari ágazat) kezdődött meg.

Az 1972 novemberében átadott új épületet 

pénzhiány miatt kisebbre tervezték. Pótlólagos 

beruházással 1977-ben 1038 négyzetméterrel bő-

vült a főiskola, ekkor alakították ki a bőr-, textil- és 

a papíripari laboratóriumokat, a géptermeket.

Az 1987-es oktatáskorszerűsítés legfontosabb 

Villamos mérési gyakorlat Józsefvárosban
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feladatának a 

képzés techno-

lógus jellegé-

nek erősítését 

tekintette. A 

főiskola szer-

vezeti felépíté-

sében történt 

változtatások 

az oktatási 

te vé ke ny s é g 

hatékonyságá-

nak növelését 

szolgálta, fo-

kozatosan jött létre a Gépészeti-, a Ruhaipari-, a 

Textiltechnológiai-, majd a Bőrfeldolgozóipari-, a 

Nyomdaipari-, illetve a Csomagolás- és Papírtech-

nológiai Tanszék.

A képzési szakterületek ez időben a textil-, ruha-, 

bőr-, papír és csomagoló-, valamint a nyomdaipar-

ra terjedtek ki. E területekre a vállalkozások irányí-

tására alkalmas menedzserek képzése is folyt. Az 

intézmény speciális helyzetét a sokszínűség, az 

ipari igényekhez való rugalmas alkalmazkodóké-

pesség, az egymást kiegészítő – mérnöki, mene-

dzseri, minőségügyi – szakterületeken való helyt-

állás jellemezte. 1995-től megjelent a textilipari 

képzés modulrendszerébe illesztve a minőségbiz-

tosító szakirány.

Az 1992/93-as tanévtől az olimpián, világ- és 

Európa-bajnokságokon I–IX. helyezést elért ver-

senyzők felvételi mentesség mellett kezdhették 

meg tanulmányaikat. Ennek sikere indította útjá-

ra az élsporto-

lói tagozatot. 

A sportolók 

speciális tehet-

ség gondozá -

sát 1995-ben a 

Magyar Olim-

piai Bizottság 

is elismerésre 

é r d e m e s n e k 

tartotta.

A XX. század 

utolsó éveiben 

a gazdag törté-

nelmi múlttal rendelkező Bánki Donát-, a Kandó 

Kálmán- és a Könnyűipari Műszaki Főiskola hagyo-

mányaikkal, és dinamikus megújulási készségük-

kel indultak a felsőoktatási integrációs folyamat-

ban. Ennek eredményeként a Budapesti Műszaki 

Főiskola alapító intézményeiként megszűnt önál-

lóságuk, de tradíciójukat, szakmai színvonalukat 

megőrizve és fejlesztve továbbra is vezető szere-

pet töltöttek be a hazai mérnökképzésben.

Dr. Gáti József

Az intézmény története, a neves történelmi dátumaihoz kapcsolódó események  
nyomon követhetők az Egyetem honlapján,
a https://jubileum.uni-obuda.hu felületen.

Tartson Ön is velünk programjainkon!

A Könnyűipari Műszaki Főiskola Doberdó úti épülete
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közérdekű
SzenátuSi hírek

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2019. október 

28-án megtartott ülésén elfogadta:

1. Az Óbudai Egyetem foglalkoztatási követel-

ményrendszere szabályzat módosításáról szó-

ló előterjesztést. Hatálybalépés: 2019. október 

29.

2. Az Oktatói munka hallgatói véleményezésének 

szabályzata elfogadására szóló előterjesztést. 

Hatálybalépés: 2019. november 04.

3. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításá-

ról szóló előterjesztést. Hatálybalépés: 2019. 

november 04.

4. Az EKIK ügyrendjének elfogadására szóló elő-

terjesztést. Hatálybalépés: 2019. november 

04.

5. A TDK ügyrendjének elfogadására szóló előter-

jesztést. Hatálybalépés: 2019. november 04.

6. A vezetői pályázatok véleményezésére szóló 

előterjesztést.

7. Az orvostechnikai eszközgyártás és –forgalma-

zás minőségbiztosítása szakirányú továbbkép-

zési szak létesítésére vonatkozó előterjesztést.

8. Az orvostechnikai eszközgyártás és –forgalma-

zás minőségbiztosítása szakirányú továbbkép-

zési szak indítására vonatkozó előterjesztést.

A Szenátus előterjesztései az intraneten a Testü-

leti ülések/Szenátus menüpontban érhető el.

Szabályzatok: http://www.uni-obuda.hu/uj-sza-

balyzatok

egyetemi tanácS döntéSei

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2019. ok-

tóber 21-én megtartott ülésén jóváhagyta:

1. A vezetői és oktatói pályázatok kiírására vonat-

kozó előterjesztést.

2. Az Óbudai Egyetem és a Diákhitel Központ Zrt 

közötti együttműködési megállapodás megkö-

tésére vonatkozó előterjesztést.

3. Az Óbudai Egyetem és az MVM közötti együtt-

működési megállapodás megkötésére vonat-

kozó előterjesztést.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2019. 

október 28-án megtartott ülésén jóváhagyta:

1. Az Óbudai Egyetem kutatói pályázatok nyerte-

seinek 2019-ben adható ösztöndíjakra vonat-

kozó előterjesztést.
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vezeTői megbízások és okTaTói kinevezések

VEZETŐI MEGBÍZÁSOK

Név Szervezeti egység Vezetői megbízás Vezetői megbízás  
időtartama

Dr. Györök György AMK-MI intézetigazgató 2019.11.01. - 2022.10.31.

IDEIGLENES VEZETŐI MEGBÍZÁSOK

Név Szervezeti egység Vezetői megbízás Vezetői megbízás  
időtartama

Dr. Várkonyi Péterné Rektori Hivatal tudományos rektorhelyettes 2019.10.01. - 2020.09.30.

Dr. Felde Imre Rektori Hivatal ipari és üzleti kapcsolatokért 
felelős rektorhelyettes 2019.10.01. - 2020.09.30.

Keményné dr. Lebedy 
Zsuzsanna Oktatásszabályozási Iroda irodaigazgató 2019.10.01. - 2020.09.30.

Szakál Anikó Nemzetközi Tudományos  
Koordinációs Iroda irodaigazgató 2019.10.01. - 2020.09.30.

Dr. Nádai László KVK dékán 2019.11.01. - 2019.11.30.

Dr. Simonics István TMPK TMPK főigazgató 2019.10.01. - 2020.01.31.

dr. Nagy Viktor KGK-VMI intézetigazgató 2019.10.01. - 2020.09.30.

Bacsa Dóra Mária NIK-DH dékáni hivatalvezető 2019.10.01. - 2020.09.30.

Dr. Haidegger Tamás EKIK EKIK igazgató 2019.10.01. - 2020.09.30.

Végh Norbert Tanulmányi Iroda irodaigazgató 2019.10.01. - 2020.09.30.

Veres Erzsébet Nemzetközi Oktatási Iroda irodaigazgató 2019.10.01. - 2020.09.30.

Dr. Eigner György Nemzetközi Képzések Osztálya osztályvezető 2019.10.01. - 2020.09.30.

Szabó Antal Kancellári Kabinet kabinetvezető 2019.10.19. - 2020.10.18.

Kersánszki Tamás Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság pályázati és  
tudáshasznosítási igazgató 2019.10.01. - 2020.09.30.
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novemberi rendezvénynapTár

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2019.11.04. Magyar Tudomány Ünnepe - Óbudai Egyetem - 
Megnyitó

díjmentes,  
regisztrációhoz  

kötött

1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.04. Tudományos Diákköri Konferencia díjmentes

2019.11.04. AIS 2019 konferencia regisztrációhoz  
kötött

2019.11.05. Osztálytalálkozó díjmentes
1034 Budapest,  
Doberdó út 6.

2019.11.06. #Énjövőm képzés
díjmentes,  

regisztrációhoz  
kötött

2019.11.07. RKK Nyílt nap díjmentes
1034 Budapest,  
Doberdó út 6.

2019.11.07. Tanóra díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.07. A Bánki Koponyája díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2019.11.08. PROAStartUp Workshop díjmentes

2019.11.08. A 30 éves Recognita története díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.12. TeMA Együttműködési megállapodás aláírása díjmentes
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 17.

2019.11.12. KGK TDK regisztrációhoz  
kötött

1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 14-18.

2019.11.12.
Neumann János Informatikai Kar Tudományos 

Diákköri Konferenciája

díjmentes,  
regisztrációhoz  

kötött

1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.12.
Az Óbudai Egyetem 50. Tudományos  

Diákköri Konferenciája

díjmentes,  
regisztrációhoz  

kötött

2019.11.12. TDK Konferencia díjmentes
8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma utca 1-3.
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2019.11.12. TDK Konferencia díjmentes 8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma utca 1-3.

2019.11.12. Stresszkezelő tréning
díjmentes,  

regisztrációhoz  
kötött

1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 14-18.

2019.11.13. GISDay 2019 díjmentes
8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma utca 1-3.

2019.11.14.
XXXV. Jubileumi Kandó Konferncia,  

IV. Ipari fórum (KVK)
regisztrációhoz  

kötött
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 17.

2019.11.14. CINTI-MACRo 2019
költségtérítéses,  
regisztrációhoz  

kötött

2019.11.14. CINTI-MACRo 2019
költségtérítéses,  
regisztrációhoz  

kötött

2019.11.14. AIS 2019 konferencia regisztrációhoz  
kötött

2019.11.14. BGK - Tésztahíd-építő háziverseny díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2019.11.15. Neumann Öregdiák Találkozó - NÖRD
díjmentes,  

regisztrációhoz  
kötött

1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.15. Tolerancia kiállítás díjmentes
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 14-18.

2019.11.15.
IX. Trefort Ágoston Szakképzés-és  

Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia
regisztrációhoz  

kötött
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 17.

2019.11.18.

ICCECIP 2019 – International Conference on  
Central European Critical Infrastructure Protection 

/ Középeurópai Kritikus Infrastruktúra Védelem  
Nemzetközi Konferencia

költségtérítéses
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2019.11.19. International Dinner díjmentes
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 14-18.

2019.11.20. EEE CANDO EPE2019 Conference (KVK) regisztrációhoz  
kötött

1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 17.

2019.11.20.
X. Szolár Konferencia-Szakmai  

és Befektetői Workshop
regisztrációhoz  

kötött
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 14-18.
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2019.11.20. #Énjövőm képzés
díjmentes,  

regisztrációhoz  
kötött

2019.11.21. IJCELIT 2019 költségtérítéses
1034 Budapest,  
Doberdó út 6.

2019.11.22. Kockanap díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.25. Mikulás toborzás költségtérítéses
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2019.11.25.
Az Óbudai Egyetem 50. Tudományos  

Diákköri Konferenciája - Díjkiosztó
díjmentes

1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.26. Stresszkezelő tréning
díjmentes,  

regisztrációhoz  
kötött

2019.11.28. Mikulás toborzás költségtérítéses
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2019.11.28. Menedzserbál
költségtérítéses,  
regisztrációhoz  

kötött

1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 14-18.

2019.11.29. FIKUSZ
költségtérítéses,  
regisztrációhoz  

kötött

1084 Budapest,  
Tavaszmező utca 17.

ÓBUDAI EGYETEM
hírmondó
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: Ormándi Gabriella, Kiadó: Prof. Dr. Kovács Levente
Főszerkesztő: Géresi Enikő
Szerkesztőbizottság: Durbák György, Hegedűs Zsanett, Nagy Krisztina, Szeberényi Csilla


