
Új tanév, megváltozott feltételekkel

„az Óbudai egyetem kitört az egyformaságbÓl”

Az Óbudai Egyetem Szenátusának ünnepi tanév-

nyitó ülésével vette kezdetét a 2020/2021-es tanév. 

A rendezvénynek az Egyetem Bécsi úti székhelye 

adott otthont 2020. augusztus 31-én. Az esemé-

nyen elhangzott beszédek is jól tükrözik, hogy az 

Intézmény mára a magyar felsőoktatás meghatá-

rozó szereplőjévé, egyben hazánk vezető, műsza-

ki képzést nyújtó, gyakorlatorientált intézményé-

vé vált. Az idén 5870 hallgató szerzett diplomát, 

2827 magyar és 144 külföldi hallgató kezdhette 

meg tanulmányait, ezzel az aktív hallgatók száma 

több mint 11 ezer. Az eseményt a veszélyhelyzetre 

tekintettel nagy készültség mellett, a társadalmi 

távolságtartás és a higiéniás szabályok maximális 

betartásával rendezték. A tanévnyitót két előadó-

teremben, online, valamint élő közvetítésben is 

nyomon követhették az  érdeklődők. 

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem 
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rektora a Szenátus Ünnepi Tanévnyitó Ülésén kö-

szöntötte az esemény résztvevőit, köztük az új 

hallgatókat. Beszédében rendhagyónak, egyút-

tal visszafogottnak nevezte az ünnepi alkalmat, 

utalva a COVID-19 világjárvány okozta rendkívüli 

helyzetre. Úgy fogalmazott, hogy „bár a korona-

vírus-járvány megváltoztatta egyetemi életünket, de 

sem felülírni, sem gúzsba kötni nem tudta azt!” Emlé-

keztetett, hogy az Óbudai Egyetem, az egyetemek 

közt a lehető legkorábban hozta meg intézkedé-

seit annak érdekében, hogy a 2020/2021-es tanév 

zökkenőmentesen kezdődhessen. Hangsúlyozta, 

a veszélyhelyzet alatt is arra törekedtek, hogy a 

hallgatókat a megszerezhető tudás elsajátításá-

ban ne érje hátrány, az Egyetemen folyamatos 

volt az oktatás és a kutatás, egyúttal felkészültek 

arra, hogy bármikor újra átálljanak az online ok-

tatásra. 

A rektor kitért az Egyetemen kifejlesztett tö-

meg-lélegeztetőrendszerre, a legjelentősebb 

szellemi terméknek nevezve azt, amely elnyer-

te az Európai Unió elismerését is. Mint mondta, 

büszke arra, hogy az Óbudai Egyetem a koro-

navírus elleni küzdelemben nemcsak alkalma-

zott, hanem alapkutatási szinten is „megmutatta 

magát.” Hozzátette, hogy az Egyetem „kitört az 

egyformaságból”, egyedi lett, és az új stratégia 

megfogalmazása óta szép eredményeket ért el, 

számos jelentős pályázaton nyert. Sikeresnek ne-

vezte az Egyetem hazai és határon túli kihelye-

zett képzéseit is. 

A célok közül kiemelte a doktori iskolák erősíté-

sét, az Ipari Tanács működésének jelentőségét, 

illetve tervek szerint az Intézményen belül létre-

hozandó Technológiai Parkot. Továbbra is az el-

képzelések közt szerepel a Campus 21 program, 

melynek révén az Egyetem budapesti műszaki 

képzései egy helyszínre kerülhetnek. A legfonto-

sabb változások közt említette az Ybl Miklós Épí-

téstudományi Kar csatlakozását, mellyel az Egye-

tem teljes körű műszaki palettával rendelkező 

felsőoktatási intézménnyé vált. 

Ormándi Gabriella, az Óbudai Egyetem kan-

cellárja köszöntötte a frissen felvett hallgatókat, 

akiket megerősített abban, hogy jól döntöttek, 

hiszen biztos tudást és versenyképes diplomát 

szerezhetnek az Óbudai Egyetemen. Beszédé-

ben a kancellár is kitért arra, hogy a vírushelyzet 

új kihívások elé állította az Intézmény vezetését, 

melynek tagjai a leginkább megfelelő, bizton-

ságos körülményeket igyekeznek biztosítani az 

Egyetem Polgárainak, köztük az 1300 kollégiumi 

elhelyezést nyert hallgatónak, a kollégiumokban 

is speciális szabályok és óvintézkedések mellett. 

Reményét fejezte ki, hogy az Egyetem működése 

belátható időn belül visszaállhat a régi kerékvá-

gásba.

Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte: Ma-
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gyarországon továbbra is megéri felsőfokú vég-

zettséget szerezni, a diplomával rendelkezők 

könnyebb elhelyezkedéssel, jó szakmai karriert 

kínáló munkahelyekkel és növekvő jövedelem-

mel számolhatnak. A pénzügyminiszter, Óbuda 

országgyűlési képviselője a koronavírus-járvány 

veszélyeit megemlítve elismerősen szólt az Egye-

tem digitális oktatás terén tett fejlesztéseiről, és 

a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő 

kutatásairól is, utalva az Óbudai Egyetemen ki-

fejlesztett tömeg-lélegeztetőrendszerre. A meg-

valósuló képzések, kutatások, a hallgatók által 

megszerezhető gyakorlati tudás miatt az ország 

egyik legsikeresebb műszaki felsőoktatási intéz-

ménye, ahol már hét karon, két képzési központ-

ban mintegy tizenegyezer hallgató tanul.

Dr. Hankó Balázs Zoltán, az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium felsőoktatásért fele-

lős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy az 

Óbudai Egyetem megfelel minden elvárásnak, 

amelyet a kormány a Fokozatváltás a felsőokta-

tásban elnevezésű stratégiájában megfogalma-

zott. Oktatási területei egybevágnak a magyar 

gazdaságfejlesztési program kijelölt céljaival. 

Az Intézmény olyan képzéseket folytat, amely a 

gyakorlati képzés megerősítését helyezi előtér-

be, ennek egyik példája a duális képzés, és en-

nek egyre erősebb megjelenése. Az államtitkár 

kiemelte az iparvezérelt, Ipar 4.0 technikai for-

radalomnak megfelelően zajló változásokat az 

Egyetemen. 

Az ünnepi beszédeket követően Prof. Dr. Kovács 

Levente rektor, kitüntetéseket adott át.

Az Óbudai Egyetem Rektora Honorary Profes-

sor kitüntető címet adományozhat a kiemelkedő, 

nemzetközileg, illetve országosan elismert szak-

mai teljesítményt nyújtó személynek. Az ünne-

pélyes eseményen Honorary Professor kitüntető 

címet vehetett át: Prof. Dr. Hangos Katalin, a 

Pannon Egyetem egyetemi tanára, a SZTAKI Rend-

szer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium ku-

tatója.

Pro Universitate kitüntetést és Professor Eme-

ritus címet vehetett át Prof. Dr. Galántai Aurél 

egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Neumann Já-

nos Informatikai Kar Szoftvertervezés és -fejlesztés 

Intézet kimagasló és méltán elismert professzora.

A rendezvényen az Óbudai Egyetem Vegyes Kara 
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műsorát láthatta és hallhatta a közönség, felvételről.

A kitüntetések átadását követően az elsőéves 

hallgatók fogadalomtétele következett, mellyel hi-

vatalosan is az Óbudai Egyetem polgáraivá váltak. 

Ezt követően Prof. Dr. Kovács Levente rektor kéz-

fogással, hivatalosan is az Intézmény polgáraivá 

fogadta őket. Ezt követően az Egyetem zászlajára 

a karok képviseletében egy-egy elsőéves hallgató 

feltűzte a kart szimbolizáló szalagot.

Géresi Enikő - Szeberényi Csilla 

EgyEtEmünk élEtéből

ÁtAdtÁk Az EU-PEd díjAkAt

Az Óbudai Egyetem vezetése augusztus 28-án 

tartotta Ünnepi Szenátusi Ülését, melyen az EU-

PED-re korábban megszavazott díjakat, rektori 

megbízásokat, elismeréseket is átadták.

Az Óbudai Egyetem vezetése idén is júniusban 

- a már megszokott és 2011 óta bevezetett ha-

gyományokhoz híven - szerette volna közösen 

ünnepelni a pedagógusnapot kollégáival, a Kár-

pát-medencei felsőoktatás magyar képviselőivel. 

A vírushelyzet miatt azonban június 5-én ez az 

esemény elmaradt. A rendezvényhez kapcsolódó, 

kizárólag oklevelek átadásával járó díjátadó az au-

gusztus 28-án tartott Szenátusi Ülésre tolódott, 

a díjazottakat (akiket korábban személyre szóló 

e-mailben értesítettek) ekkor tudták személyesen 

köszönteni. A kiegészítő jelvényekkel együtt járó 
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díjazottak köszöntését az Egyetem Napján tervezi 

az Egyetem vezetése megvalósítani.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor köszöntötte 

a résztvevőket, egyúttal üdvözölte az Ybl Miklós 

Építéstudományi Kar (Ybl) képviselőit. Örömét fe-

jezte ki, hogy az intézmény csatlakozik az Óbudai 

Egyetemhez. Ahogy fogalmazott, „új taggal bővült 

a család”. 

Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem alapító 

rektora beszédében felidézte az Ybl Miklós Építés-

tudományi Kar és az Óbudai Egyetem 140 éves tör-

ténetének közös gyökerét, valamint azt, hogy már a 

’90-es évek elején felmerült az Ybl Kar csatlakozása, 

most pedig valóra vált az az elképzelés, hogy a volt 

budapesti műszaki főiskolák egyesüljenek. 

Az eseményen az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium részéről Dr. Sinóros-Szabó Laura 

főosztályvezető vett részt.

Prof. Dr. Kovács Levente az Ybl Miklós Építéstu-

dományi Kar vezetősége tagjainak adta át megbí-

zóleveleiket.

Az Intézményben és jogelődjében végzett lelki-

ismeretes munkájáért kitüntetettek teljes névsora 

az EU-PED 2020 alkalmából:

Professor Emeritus
Dr. Juvancz Zoltán
Dr. Galántai Aurél

Címzetes egyetemi tanár
Dr. habil. Tick József
Dr. Turmezei Péter

Címzetes egyetemi docens

Dr. Kolyvek Antónia
Dr. Takács Tünde Mária
Antók Péter
Dr. Egri Tamás
Gröller György
Kármán József

Tiszteletbeli egyetemi docens
Szabóné dr. Házi Erzsébet
Dr. González Mastrapa Henry
Dr. Takács Áron

Óbudai Egyetem Emlékgyűrű
Tiszai Tamás
Borbély Endre
Lazányi Kornélia

Óbudai Egyetem Díszérme

Békéssyné Jakab Cecília
Velencei Jolán
Fokvári Adrien
Dr. Holik Ildikó Katalin
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A díjazottak többsége az augusztus 28-ai Ünnepi Szenátusi Ülésen vette át elismerését, a többi díja-

zott (köztük Óbudai Egyetem Díszérme, Óbudai Emlékgyűrű) köszöntését a következő ünnepi alkalmon 

tervezi az Óbudai Egyetem vezetése.

Szeberényi Csilla

az oktatásszervezési konferencia  
közéPPontjÁbAn Az új tAnév Állt

A hagyományokhoz híven, az Óbudai Egyetem 

vezetése idén is megtartotta az oktatásszervezési, 

igazgatási és gazdasági területen dolgozó munkatár-

sak továbbképzését 2020. augusztus 25-én. A ren-

dezvény célja a 2020/2021-es tanév megfelelő előké-

szítése, a felsőoktatást érintő jogszabályi, számviteli 

és informatikai változások, újdonságok bemutatása, 

valamint konzultációs lehetőség biztosítása volt.

A továbbképzés most is lehetőséget adott a ka-

rok, a Rektori Hivatal és a Kancellária dolgozóinak 

találkozására, az új munkatársak megismerésére. 

Annak ellenére, hogy az Óbudai Egyetem vezetése, 

munkatársai fontosnak tartják a szociális kapcso-

latok fejlesztését, idén a hatályos járványügyi elő-

írások miatt sajnos az egyes csoportokat „el kellett 

szigetelni” egymástól, a résztvevők csak a számukra 

kijelölt teremben és helyeken foglalhattak helyet, a 

szünetekben is tartaniuk kellett az előírt távolságot. 

Az idei konferenciára, melyre közel 270 kollé-

ga regisztrált, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

munkatársai is meghívást kaptak. A kar a Szent 

István Egyetem szervezetéből vált ki, és 2020. au-

gusztus 1-jével csatlakozott az Óbudai Egyetem-

Rektori Dicséret

Bartha Eszter
Dr. habil. Ferenci Tamás
Dr. habil. Kozlovszky Miklós
Végh Norbert
Hönig László
Dr. Vámos Péter

Kancellári Dicséret

Vásárhelyi Attila Lászlóné
Magyarné Patyi Anna
Reha Ilona
Széll Gábor
Visnyei László
Drótos Mihály

Hallgatói Rektori Dicséret
Nagy András István
Winkfein Gábor
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hez. Az Egyetem vezetése személyesen köszöntöt-

te az új oktatókat és munkatársakat.

A rendezvényt Dr. Seebauer Márta mb. oktatá-

si rektorhelyettes nyitotta meg, őt 5 előadó követ-

te a plenáris szekció keretében. 

Dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőok-

tatási elnökhelyettese „Az informatika és műszaki 

képzési területek bizonyos országos adatai, jellemzői” 

címmel tartott előadást. Előadásában ismertette 

a 2020 általános felvételi eljárás tapasztalatait, a 

várható trendeket. 

Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr „Új év –új ki-

hívások az Óbudai Egyetemen” című előadásában 

elemezte az Egyetem jelenlegi helyzetét, majd is-

mertette a stratégiai célokat. Felvázolta a rövid, 

közép- és hosszú távú feladatokat.

Ormándi Gabriella kancellár az egyetemi infra-

struktúra fejlesztéséről, működtetéséről és üze-

meltetéséről beszélt. Részletesen kitért az épüle-

tek felújításával kapcsolatos feladatokra is.

Személyesen bemutatkozott Prof. Dr. Gulácsi 

László, az Óbudai Egyetem új megbízott tudo-

mányos rektorhelyettese. Őt követően Prof. Dr. 

Anthony Gall, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

megbízott dékánja mutatta be a kart és a Thököly 

úti campus-t. 

A konferencián a szünet után 3 szekcióban zajlot-

tak az előadások. Az A szekcióban az oktatásszerve-

zési, igazgatási dolgozók, a B szekcióban a gazdasá-

gi területen dolgozó kollégák kaptak munkájukhoz 

segítségül színvonalas előadásokat. A C szekcióban 

az Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatói foglaltak 

helyet, itt az Óbudai Egyetem vezetősége mutat-

kozott be, majd a résztvevők tájékoztatást kaptak 

az Egyetem szervezeti egységeinek munkájáról. Az 

előadások után az új kollégák megismerkedtek az 

Óbudai Campus-szal és az itt működő karokkal.

(A plenáris előadások és a szekciók anyagai elér-

hetők az Intraneten.)

Maróthy Zita
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SikErES volt A PÓtfElvétEli EljÁrÁS  
az Óbudai egyetemen

Az elvárások felett teljesített az Óbudai Egyetem 

a 2020. évi pótfelvételi eljárásban, amelynek so-

rán idén összesen 312 hallgató nyert felvételt. Az 

Egyetem hét karán összesen 2827 hallgató kezd-

hette meg tanulmányait a 2020/2021-es tanévben, 

amely országos viszonylatban jó eredménynek 

számít és az Óbudai Egyetem népszerűségét jelzi.

A pótfelvételi eljárásban azon leendő hallgatók 

kérvényezhették a felvételüket, akik ebben az 

évben egyetlen felsőoktatási intézménybe sem 

nyertek felvételt, vagy egyáltalán nem vettek 

részt a felvétel eljárásban. A Fenntartó miniszté-

rium döntése eredményeképpen idén először ál-

lami ösztöndíjas képzésekre is lehetett pályázni az 

alapképzési szakok esetében.

Az Óbudai Egyetem hagyományos hat karán a 

pótfelvételi eljárás végén összesen 285 hallgató 

kezdhette meg tanulmányait, nagyjából ugyan-

annyian, mint tavaly. Az augusztus 1-jén csatlako-

zott Ybl Miklós Építéstudományi Karra további 27 

hallgató nyert felvételt, velük együtt 312 hallgató 

vehette kézhez a sikeres felvételről szóló hatá-

rozatot augusztus végén. A nyári felvételi eljárá-

sok után összesen 2827 diákot köszönthetünk az 

Egyetem új hallgatójaként.

Az idén a létszám megoszlását tudományterü-

letek szerint vizsgálva a legtöbb hallgató műszaki 

területre, utána pedig gazdaságtudományi terü-

letre nyert felvételt. A munkarendet tekintve nap-

pali tagozaton 139, részidős képzésben pedig 173 

fő kezdhette meg tanulmányait; 222-en alapkép-

zési, 49-en felsőoktatási szakképzési, valamint 41-

en mesterképzési szakon. A most felvettek majd-

nem fele, 153 gólya élvezheti az állami ösztöndíjas 

státusszal járó előnyöket. Legnépszerűbbek a vil-

lamosmérnöki és a mérnökinformatikus szakok 

voltak.

Géresi Enikő - Kárász Péter
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dr. vanÓ renáta a felvételi számokrÓl

„Az informAtikA kéPzéS gyönyörű SzÁmokAt hozott”

Idén az átlagosnál kevesebben jelentkeztek a 

felsőoktatási intézményekbe. Dr. Vanó Renátát, az 

Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök-he-

lyettesét ennek okairól kérdeztük, és arról, megí-

télése szerint mely területeken produkált kiemel-

kedően jó számokat az Óbudai Egyetem.

- Ön szerint elsősorban mi befolyásolta a felvételi 

számok alakulását országosan? 

- Az elmúlt évek jelentkezési adataihoz képest 

az idei felvételi eljárásban valóban csökkent a je-

lentkezők száma. Ennek számos oka, összetevője 

lehet. Ebbe beletartozik az is, hogy negatív demo-

gráfiai hullámot élünk meg. Ezen túlmenően az 

idei évtől szinte minden képzési terület alapkép-

zési szakjaira bemeneti követelményként jelent 

meg az emelt szintű érettségi. Ez is hatással volt 

a felvételi számokra. Szeretném azonban pozití-

vumként jelezni és kiemelni azt, hogy ez az elvárás 

már évek óta megjelent a jogszabályban, tehát a 

jogalkotó kellő felkészülési időt adott a jelentke-

zők számára. Nyilvánvalóan a társadalom picit 

lassabban reagál az ilyen jellegű előfeltételekre. 

Ugyanakkor azt látjuk az érettségizők tekinteté-

ben, hogy idén a tavalyi évhez képest tízezernél is 

több volt az emelt szinten tett vizsgatárgy. Biztos 

vagyok abban, hogy a következő évben tovább fog 

emelkedni azoknak a száma, akik teljesíteni tudják 

a bemeneti feltételt. Egy pozitív, emelkedő jelent-

kezői trendben bízom, hiszen az érettségi adatok 

is ezt mutatják. 

- Az Óbudai Egyetemen tartott Oktatásszervezési 

Konferencián prezentációjában említette, hogy mind-

ez pozitívan hat majd a lemorzsolódási folyamatokra 

a felsőoktatásban. 

- Megvizsgáltuk a felsőoktatásba belépőkre vo-

natkozó 2017-es és 2018-as adatokat. Ezekből kris-

tálytisztán látszik, hogy akik emelt szintű érettségi 

vizsgát tettek, azok körében egyértelműen kisebb 

volt a lemorzsolódás néhány százalékponttal. Ki-

jelenthetjük tehát, hogy felkészültebb hallgatói, 

jelentkezői populáció kerül be a felsőoktatásba. 

Egyértelmű a korreláció az emelt szintű érettsé-

gi és a lemorzsolódás csökkenése között. Bízunk 

abban, hogy ez így is marad. Ennek érdekében to-

vábbra is figyelemmel kísérjük a folyamatokat. 

- Az országos adatok tükrében milyennek találja az 

Óbudai Egyetemre jelentkezettek számát? 

- Mindenképpen kiemelném az informatikai te-

rületet az Óbudai Egyetemen, ugyanis itt a fel-



10. oldal

2020. augusztusÓBUDAI EGYETEM hírmondó

vettek aránya az országos adatokkal ellentétben 

emelkedett. Az Oktatási Hivatal és a szaktárca is 

örömmel fogadta, hogy az informatika képzési 

terület ilyen gyönyörű felvételi adatokat hozott 

Óbudán. Ugyanitt meg kell említenem a mester-

képzésre és a felsőoktatási szakképzésre felvettek 

létszámának emelkedését is. E tekintetben is gra-

tulálok az Egyetem menedzsmentjének, marke-

tingtevékenységének, oktatóinak. Bízom benne és 

minden jel arra utal, hogy ez a trend a következő 

években is ebbe a pozitív irányba megy tovább. 

- Mit gondol arról, hogyan lehet általában véve nö-

velni a jelentkezési számokat?

- A beiskolázási, felvételi kampányra a további-

akban is jelentős hangsúlyt kell fektetni, amely-

ben az Óbudai Egyetem idén igen komolyan meg-

jelent és szerepelt. Fontos szerepe lehet a jövőben 

is azoknak a szakmai kapcsolatoknak, amelyeket 

a felsőoktatási intézmény szakemberei, oktatói 

ápolnak azokkal a középiskolákkal, gimnáziumok-

kal, szakgimnáziumokkal, ahonnan a jelentkezők 

nagy része várható. Ezeknek az együttműködések-

nek az erősítése egészen biztosan pozitív irányba 

mozdíthatja el a következő évi jelentkezéseket. 

Az új tanévhez és a következő jelentkezési idő-

szakhoz egyaránt nagyon-nagyon sok sikert kívá-

nok az Egyetemnek!

Szeberényi Csilla

Prof. dr. gUlÁcSi lÁSzlÓ ProfESSzor  
Az EgyEtEm új tUdomÁnyoS rEktorhElyEttESE

„rEÁliS, jÓl mEgvAlÓSíthAtÓ célokAt 

kEll kitűznünk”

Az Óbudai Egyetem rektora, Prof. Dr. Kovács 

Levente stratégiai programjában különös hang-

súlyt fektet a tudományosság erősítésére, ezért 

létrehozta a tudományos rektorhelyettesi pozíci-

ót. Személyi változásokat követően Prof. Dr. Gu-

lácsi Lászlót kérte fel a feladat ellátására az új 

tanévtől. A professzor urat pályája alakulásáról, 

terveiről kérdeztük. 

Prof. Dr. Gulácsi László orvos, szakorvos mate-

matikai közgazdaságtan, szociológia, programo-

zó matematika, valamint egészség-gazdaságtan 

terén szerzett egyetemi oklevelet. A Medical Uni-

versity of Amsterdam, a Budapesti Corvinus Egye-

tem (korábban Budapesti Közgazdaságtudományi 

és Államigazgatási Egyetem), a Semmelweis Or-

vostudományi Egyetem és a Debreceni Orvostu-
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dományi Egyetem PhD fokozataival rendelkezik. 

A Pécsi Tudományegyetemen habilitált 2007-ben. 

MTA Doktora fokozatot szerzett 2017-ben. Az MTA 

Gyógyszerésztudományi Állandó Bizottságának 

tagja. A Corvinus Egyetem tudományos rektor-

helyettese volt 2018-ban és 2019-ben. Az általa 

vezetett tanszék, Európai Bizottság által finanszí-

rozott kutatásokban eddig 16 esetben vett részt, 

melyeknek kutatásvezetője, koordinátora is volt 

egyben. Összesen 358 tudományos közleményt, 

12 könyvet, 66 könyvfejezetet publikált az egész-

ségügyi közgazdaságtan, technológiaelemzés, 

népegészségügy és minőségfejlesztés terén. (IF: 

286,507, Citáció: 2327, Hirsch index 26.)

Ahogy Prof. Dr. Kovács Levente rektor fogalma-

zott a júliusi Hírmondónak adott interjújában: 

„Prof. Dr. Gulácsi László kutatócsoportja a Corvinus 

Egyetemről csatlakozott hozzánk, és mivel személyé-

ben egy volt tudományos rektorhelyettest tisztelhe-

tünk, azonnal megragadtam az alkalmat, és felkér-

tem a feladatra. Már az első pillanattól látszott, hogy 

egyeznek elképzeléseink. Közös célunk többek közt az 

Egyetem hazai és nemzetközi pozíciójának erősítése. 

Igazán kedvező ránk nézve, hogy a rektorhelyettes 

úr kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik 

és munkássága, elképzelései a rektori stratégiámhoz 

illeszkednek.” 

- Szakmai önéletrajzából kiderül, hogy a Debreceni 

Orvostudományi Egyetemen szerezte első diplomá-

ját. Felidézné pályája alakulásának főbb állomásait? 

- Az első diplomám általános orvosi. A továb-

biakban a Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetem Tervgazdasági szakának szociológia má-

sodszakát végeztem el. Kezdetben belgyógyász-

ként dolgoztam, népegészségügyi orvostanból 

van szakorvosi vizsgám. Ezt társadalomorvos-

lásnak hívták. A társadalom szónak és minden, 

ezzel foglalkozó témakörnek kezdettől jelentősé-

get tulajdonítottam. A betegek és az egészséges 

emberek egyaránt társadalomban élnek, nem 

mindegy hol laknak, milyen a jövedelmük és az 

iskolázottságuk. Emellett számos más társadalmi 

tényező is fontos lehet. Nekünk akkoriban nem 

tanítottak társadalomtudományokat, fiatal orvos-

ként bennem ez hiányérzetett okozott, mivel bár 

népegészségüggyel foglalkoztam, a társadalom-

tudományokról, közgazdaságtanról nem sokat 

tudtam. Ekkor kezdtem utánanézni, hogy hol ta-

nulhatnék, tudhatnék meg többet a témakörről. A 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 

nyílt erre lehetőségem. Az intézmény akkori rek-

tora és vezetői igen pozitívan reagáltak arra, hogy 

ott szeretnék tanulni. Mint elmondták, én voltam 

az első orvos, aki erre lehetőséget kapott. Később 

szereztem tudomást az egészségügyi közgazda-

ságtan fogalmáról. Óriási lehetőségként éltem 

meg, hogy közvetlenül a szakma legnagyobb kép-

viselőitől tanulhattam, amikor a mesterszakot vé-

geztem a Yorki Egyetemen. Ezt követően jöttek a 

PhD-k, részben népegészségügyi, mikrobiológiai, 

valamint társadalomtudományi területeken. 

A Corvinus Egyetemen egészségügyi közgaz-

daságtannal foglalkoztam. Itt bekerültem a chair 

professzori programba. Utána munkacsoportot 

hoztam létre. Én végeztem először Magyaror-

szágon és az egész régióban egészségügyi köz-

gazdasági kutatásokat, majd tanszéket alapítot-
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tam, vezettem, és létrehoztam az Egészségügyi 

Közgazdaságtan tanszéket a Corvinuson. Ezt 

követően volt professzoraimmal, barátaimmal 

nemzetközi tudományos tanácsadó testületet ala-

pítottunk, közösen publikáltunk és kutatásokat 

végeztünk. Jelenleg két H2020-as programban is 

benne vagyunk, további kettő van jelenleg bírálat 

alatt. Az egészségügyi minőségfejlesztés mellett 

szintén én indítottam el hazánkban és a régióban 

először az egészségügyi technológia elemzési ku-

tatásokat, először a Hungarian Office for Health 

Technology Assessment (HunHTA) jött létre, majd 

az Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóköz-

pont, a Corvinuson. Szerencsém volt, a Corvinus 

Egyetemet megelőző tíz év során a legjobbaktól 

tanulhattam a szakmát Amsterdamban, Ottawá-

ban, Yorkban, Stockholmban, utána hazajöttem 

és elkezdtem csinálni, amit megtanultam. Ez a 

tudományág az új egészségügyi technológiák 

(gyógyszerek, műszerek, diagnosztikai eljárások 

stb.) hatásait vizsgálja az egészségi állapot, élet-

minőség, költség, költség-hatékonyság, költség-

vetési hatás vonatkozásában. Az első lépés eb-

ben a szakirodalom kritikai elemzése (evidence 

based medicine), és a költséghatékonysági vizs-

gálat. Európában és most már szinte minden or-

szágban törvény kötelezi az egészségügyi beszál-

lítókat, köztük a gyógyszer- és műszergyártókat, 

laborokat, hogy prezentálják a finanszírozó felé 

a tudományos bizonyítékokra, költségre, költség-

hatékonyságra, költségvetési hatásra vonatkozó 

adatokat. Csak ezen a módon részesülhetnek fi-

nanszírozásban. Az Óbudai Egyetem is erős az 

egészségügyi, egészségipari kutatásokban, részt 

vesz az innovációkban. Az imént említett elemzé-

sek segítik a létrejött termékek és szolgáltatások 

piacra lépésének lehetőségeit. Ezek az analízisek, 

valamint a gazdasági és társadalmi haszon pontos 

bemutatása, a pályázati részvételeknél is egyre lé-

nyegesebb szempontot jelent. Itt jegyezném meg, 

hogy minőségfejlesztés terén az infekciókontroll 

volt az egyik fő területem. 

- Hogyan, mikor került kapcsolatba Prof. Dr. Kovács 

Levente rektor úrral? 

- Még a Corvinus Egyetemen tudományos rek-

torhelyettesként dolgozva néztem utána annak, 

hogy mely intézmények munkatársaiban talál-

hatnék új partnerekre kutatómunkánk során. Így 

találtam rá az Óbudai Egyetem kutatóközpontjai-

ra. Ezen az úton találkoztam két-három évvel ez-

előtt Prof. Dr. Kovács Leventével, akit arra kértem, 

hogy dolgozzunk együtt. A rektor úrral végzett 

munka egyik legújabb eredménye az a két hete 

elfogadott cikk, amelyet egy közel 5 impakt fakto-

ros lapban (Journal of Medical Internet Research) 

publikáltunk, „Exploring eHealth Literacy and Pati-

ent-Reported Experiences with Outpatient Care in the 

Hungarian General Adult Population: A Cross-Sectio-

nal Study” címmel. 

- Jelenleg mivel foglalkozik, milyennek látja az Óbu-

dai Egyetem helyzetét?

- Egyelőre a lehetőségeink felmérésével és cél-

jaink pontos meghatározásával foglalkozom. Vizs-

gálom, hogy milyen módon lehet hozzájárulni az 

Egyetem kutatási, publikációs eredményessé-

gének növeléséhez. Jelenleg itthon kedvezőek a 

körülmények a kutatáshoz, jók a pályázati lehető-
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ségek is. Látható, hogy az Intézménynek, különö-

sen az utóbbi időben jelentős összegeket sikerült 

elnyernie. Fontosnak tartom, hogy ezeknek a for-

rásoknak a segítségével még több kutatási lehető-

séget és magasabb jövedelmet tudjunk biztosítani 

a munkatársaknak. Jelentős humánerőforrással 

rendelkezünk, ami megfelelő motiváció mellett 

jobb teljesítményt eredményez a jövőben. 

- Milyen célokat tűzött ki rektorhelyettesként? 

- Prof. Dr. Kovács Leventével teljes mértékben 

azonos az álláspontunk a nemzetközi kapcsola-

tok erősítése terén is. Amint látom, az elmúlt egy 

évben szép számmal jött létre együttműködés az 

Egyetem és számos cég, nemzetközi szinten is el-

ismert intézmény között. Emellett fontosnak tar-

tom, hogy megfelelő K+F stratégiával növelhessük 

a kutatási eredményeket és nem mellesleg a be-

vételeket. A tudományos munka tervezése és elő-

segítése mellett oda kell figyelnünk arra is, hogy 

eredményeinket jobban megismerjék hazánkban 

és külföldön egyaránt. Ez egy komplex csapat-

munka, melyben jó, ha minél többen részt vesz-

nek, mindenki fontos. Reményeim szerint a kollé-

gák azt fogják tapasztalni, hogy az elképzelések 

megvalósításához a tudományos rektorhelyettesi 

team jelentősen hozzájárul majd. Közös célunk, 

hogy az Óbudai Egyetem magasabb pozíciót ér-

hessen el az egyetemek nemzetközi rangsorában, 

ehhez reális célokat kell kitűznünk, megtalálva a 

sajátosságainkat, erősségeinket. Meg kell talál-

nunk a helyünket, azt, hogy mely felsőfokú intéz-

ményekhez hasonlítjuk magunkat a világban. Ezen 

a téren már eddig is sok szép eredmény született. 

Az előrelépés egyik további lehetőségét a kutatás 

és a publikálás menedzsmentjének fejlesztésében 

látom. Ahhoz, hogy az Egyetem a céljait elérhesse, 

minden lehetséges eszközt, módszertant fel kell 

használnunk. A híres angol matematikus és köz-

gazdász John Maynard Keynes, egyik művében a 

következőket írta: „Nagyszerű lenne, ha a fogorvo-

sokhoz hasonlóan a közgazdászok is el tudnák ma-

gukról hitetni, hogy szerény, hozzáértő emberek!” 

Kollegáimmal együtt arra törekszem, hogy a 

munkatársak az Óbudai Egyetemen jó „fogorvo-

soknak” tartsanak bennünket. 

Szeberényi Csilla

EgyüttműködéSi kErEtmEgÁllAPodÁSt kötött 
A mh Ek éS Az ÓbUdAi EgyEtEm

Az MH Egészségügyi Központ (MH EK) és az Óbu-

dai Egyetem (ÓE) Együttműködési keretmegálla-

podást írt alá augusztus 25-én.

A kooperáció többek közt tudományos kuta-

tások végzésére, valamint az ebből származó 

eredmények hazai és nemzetközi publikálására 

irányul. Emellett további cél, hogy kölcsönösen 

elősegítsék a két intézmény innovációs és kutatá-

si tevékenységeinek fejlesztését, az egészségügyi 



14. oldal

2020. augusztusÓBUDAI EGYETEM hírmondó

mérnöki terület oktatását, közös részvételt hazai 

és nemzetközi pályázatokon. 

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem 

rektora elmondta, hogy egy hosszú folyamat, kö-

zös egyeztetések eredményeként jöhetett létre az 

együttműködési megállapodás. A kezdetektől az 

volt a cél, hogy az Óbudai Egyetemen folyó kuta-

tási, oktatási tevékenységeket, a BioTech Kutató 

Központ, az Élettani Szabályozások Kutatóköz-

pont, valamint általuk a Neumann János Informa-

tikai Kar erősítse meg azon portfolióját, amelyet 

akkoriban indított el a Biomatikai Intézeten ke-

resztül, elköteleződve, hogy az orvosinformati-

ka területén maradandót alkothasson, melyhez 

megfelelő partnerek segítségét kérte a kar veze-

tése. Azóta számos változás és jelentős előrelépés 

történt több területen, így a kutatások terén is. Az 

együttműködést nagyban segíti Prof. Dr. Gulácsi 

László, az Egyetem új mb. tudományos rektor-he-

lyettese és a MH Egészségügyi Központ vezetése 

közötti szoros személyes és szakmai kapcsolat. 

A rektor hozzátette, hogy az Egyetem stratégiai 

programjában kiemelt helyen szerepel az orvos-

informatikai, egészségipari és az orvostechnikus 

képzés, illetve a területekhez kapcsolódó kutatá-

sok erősítése. Ennek nagyon fontos eleme a két 

intézmény közötti kooperáció.

Prof. Dr. Wikonkál Norbert, az MH Egészség-

ügyi Központ főigazgatója utalt rá, hogy az MH 

Egészségügyi Központ teljes spektrumú ellátást 

nyújt Budapesten, a főváros vonzáskörzetén kí-

vülről érkezők számára is. 

A továbbiakban hangsúlyozta a kutatás jelentő-

ségét az orvoslásban. Úgy fogalmazott, hogy „az 

orvoslás színvonalasan csak úgy művelhető megfe-

lelő szinten, ha van hozzá megfelelő műszaki háttér 

és oktatás. Tehát minden az innováció felé mutat.” 

Hangsúlyozta, hogy a közös munka során az Óbu-

dai Egyetem kiemelt szerepet játszhat majd az 

MH EK működése során a szakember utánpót-

lás biztosításában, tudományos közlemények és 

szabadalmak kiadásában, továbbá partnerként 

számítanak az ÓE-re az innováció területén, és a 

pályázatokon történő részvételeken. 

Az Óbudai Egyetem vezetése kiemelt hangsúlyt 

fektet a minőségi képzésre. A Neumann János 

Informatikai Karon folyó kórháztechnikai és or-

vostechnikai BSc, MSc és PhD képzésben részt 

vevő hallgatók egészségügyi mérnökinformati-
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kai jellegű tárgyainak klinikum-közeli oktatásá-

ban, valamint szakmai gyakorlóhelyként egyaránt 

stratégiai partnerként vállal majd szerepet az MH 

Egészségügyi Központ. 

Kutatási és fejlesztési területen első lépésként 

az MH Egészségügyi Központ az Óbudai Egyetem 

Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Köz-

pontjának (ÓE-EKIK) keretein belül működő Bio-

Tech Kutató Központtal és Élettani Szabályozások 

Kutatóközponttal közösen haemodinamikai kuta-

tások, fiziológiai paraméterek modellezése, valós 

idejű monitorozása és elemzése tématerületeken 

tervez stratégiai együttműködést. A későbbiek-

ben e területek kibővítése valósul meg tervezett 

körülmények között, elsősorban infekciókontroll, 

illetve távsebészet területeken.

Az együttműködési keretmegállapodást az Óbu-

dai Egyetem részéről Prof. Dr. Kovács Levente 

rektor és Ormándi Gabriella kancellár, az MH 

Egészségügyi Központ képviseletében Prof. Dr. 

Wikonkál Norbert főigazgató látta el kézjegyével. 

Géresi Enikő - Szeberényi Csilla

SzEnt iStvÁn-rEnd kitüntEtéSt vEhEtEtt Át 
Prof. dr. SzEmErédi EndrE

Fotó: Bruzák Noémi (MTI)

Prof. Dr. Szemerédi Endre, matematikus, a grá-

felmélet kiemelkedő szakértője, az Óbudai Egyetem 

díszdoktora vehette át a legrangosabb állami díjat, 

a Szent István-rend kitüntetést Áder János köztársa-

sági elnöktől 2020. augusztus 20-án.

Az Óbudai Egyetem 2010 óta adományoz tisz-

teletbeli doktori címet (Doctor Honoris Causa) a 

hosszú időn át művelt kiemelkedő, nemzetközileg 

is elismert tudományos munkásság és az Egye-

tem érdekében kifejtett tevékenység elismeréséül. 

Prof. Dr. Szemerédi Endre, Széchenyi- és Abel-díj- 

as matematikus 2015-ben megtisztelte az Óbudai 

Egyetemet azzal, hogy elfogadta a DHC elismerés 

adományozását, ezzel megalapozva a szorosabb 

kapcsolatot és együttműködést, mellyel tovább 

növelte az Óbudai Egyetem kitüntetettjeinek nem-

zetközi és tudományos láthatóságát.

Idén a legrangosabb állami díjat, a Magyar Szent 

István-rend kitüntetést Áder János köztársasági el-

nök Prof. Dr. Szemerédi Endrének nyújtotta át, ezzel 

is elismerve a matematikatudományban elért kor-

szakalkotó teljesítményét, mellyel országunk (első-

sorban tudományos) hírnevét öregbítette. A 80 éves 

matematikus nemzetközi tekintélyét 35 éves korá-

ban alapozta meg, amikor bizonyította, hogy bár-
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mely pozitív sűrűségű sorozat tartalmaz egy akár-

milyen hosszú számtani sorozatot. Megoldása ezzel 

a kombinatorika egyik alapvető tételévé vált.

Kitüntetéséhez őszintén gratulálunk és további jó 

egészséget kívánunk!

Szakál Anikó

ybl miklÓS éPítéStUdomÁnyi kAr

„oPtimiStÁn éPítünk közöS jövőt Az ÓbUdAi EgyEtEmmEl”

Mint az már köztudott, a Szent István Egyetem Ybl 

Miklós Építéstudományi Kara kivált a Szent István 

Egyetem szervezetéből, és (2020. július 31-től) az 

Óbudai Egyetem szervezetébe olvadt be, a nemze-

ti felsőoktatásról szóló törvény változása értelmé-

ben. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(ITM) tájékoztatása szerint az intézkedés elsődleges 

célja a versenyképesség növelése, a jelenleginél ru-

galmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet 

megteremtése, a felsőoktatás nemzetközisítése ér-

dekében. Az Óbudai Egyetem és az Ybl Kar vezetése 

folyamatosan egyeztetett a zökkenőmentes átállás-

ról. Dr. Anthony Gall-al, az Ybl Miklós Építéstudo-

mányi Kar dékánjával beszélgettünk a változásokról.

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar az egyik 

legjelesebb múlt századi magyar építészről elne-

vezett oktatási intézmény, több mint száz éves 

hagyományra épülő minőségi oktatással büszkél-

kedhet az építéstudomány területén. A továbbta-

nulni szándékozó fiatalok, a tanárok, a szakma és 

az egész ország életében fontos, kiemelt jelentő-

ségű, hogy milyen feltételek mellett képezhetnek 

jó szakembereket a jövőben. Az intézmény meg-

határozó vezető személyisége Dr. Anthony Gall 

PhD ausztrál származású Ybl-díjas építész, építé-

szettörténész, az Ybl Kar dékánja. 

Anthony Gall a Queenslandi Egyetem építészet 

szakán végzett, majd 1989-ben a Magyar Kép-
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zőművészeti Főiskolán festészetet tanult. 1993-tól 

Magyarországon él és dolgozik. 2007-ben Pro Ar-

chitektura, 2018-ban Ybl díjjal ismerték el építé-

szeti munkásságát. Többek közt nevéhez fűződik 

a Clark Ádám téri Clark Hotel tervezése, a veszp-

rémi Hangvilla, a helyreállított Fővárosi Állat- és 

Növénykert több épülete és az erdőbényei Béres 

Borászati épület komplexuma. Kós Károly mun-

kásságának avatott szakértője. A Szent István 

Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dé-

kánja, tanszékvezető egyetemi tanára. A Kar Óbu-

dai Egyetemhez csatlakozása kapcsán beszélget-

tünk arról, milyen változást jelent mindez.

„Az éPítéS gyönyörű SzAkmA”

- Arra törekszünk, hogy hallgatóink számára 

értékes, korszerű tudás, modern gondolkodás, 

versenyképes diploma megszerzésére nyújtsunk 

lehetőséget – válaszolta első kérdésünkre a Kar 

dékánja, aki hozzátette: – az építés gyönyörű szak-

ma, melyhez folyamatos tanulásra van szükség, és 

csak alázattal lehet művelni. Intézményünk szelle-

miségét tükrözi alapelvünk, hogy hisszük, aki épít, 

maradandót épít, az ily módon létrehozott épület 

magán viseli alkotója személyiségének lenyoma-

tát. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy hallgatóinkkal 

értékalapú kapcsolatot alakítsunk ki, tradícióinkat 

ápoljuk, ugyanakkor képesek legyünk a folyama-

tos megújulásra. A most érvénybelépett nemzeti 

felsőoktatási törvény módosítás lehetőséget ad 

arra, hogy intézményünk nagyobb léptékkel fej-

lődhessen, és a helyére kerülhessen az oktatási 

térképen. 

„üdvözlöm A cSAtlAkozÁS lEhEtőSégét”

- Korábban, a felsőoktatási intézmények integrációs 

programjának részeként 2000. január 1-jén alakult 

meg a Szent István Egyetem, melynek szervezetéhez 

több más intézménnyel együtt az Ybl Miklós Műszaki 

Főiskola is csatlakozott. Tíz évvel később, a nemzeti 

felsőoktatási törvény változtatásai révén az Óbudai 

Egyetem szervezetébe olvad be az Ybl Miklós Építés-

tudományi Kar. Mi a véleménye a mostani átalakítás-

ról?

- Abszolút üdvözlöm a csatlakozás lehetősé-

gét. Az átalakítások azzal állnak összefüggésbe, 

hogy az egyetemek keresik azt a profilt és he-

lyet, ami leginkább illeszkedik tevékenységük-

höz. Hogyha visszamegyünk az időben, látható, 

hogy a ’90-es évek végére a főiskolai rendszer is 

átalakult, ez többek közt érintette  későbbiekben 

a tíz éve Óbudai Egyetemként működő műszaki 

felsőoktatási intézményt, és az Ybl Miklós Mű-

szaki Főiskolát is. A folyamat kezdetén az volt az 

elképzelés, hogy Magyarországon szükség van 

egy olyan, az épített környezettel foglalkozó in-

tézményre, amely a vidékkel is foglalkozik. Az Ybl 

akkori vezetése úgy gondolta, hogy az agrárium-

ban fontos szerepe lehet intézményünknek. Ez-

zel tulajdonképpen alapító tagjai lettünk a Szent 

István Egyetemnek 2000-ben. Az idők folyamán 

azonban bebizonyosodott, hogy eltérőek az el-

képzelések, és az is, hogy a műszaki irányultsá-

gú Ybl Karnak nem ott van a helye, ahová került. 

Nehéz ezt kimondani így, 20 év után. Most úgy 

tűnik, hogy végre a helyünkre kerülhetünk. Sok 

a közös pont, elég visszanéznünk picit a múltba, 
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elődintézményeinkre. Ennél is fontosabb, hogy 

számos téren egyezik a szemléletünk. Ha szabad 

úgy fogalmaznom, azt hiszem, most valóban ösz-

szeállt egy jó csapat. 

„tEljES Az öSSzhAng, Az ÓE iS lEndülEt-

ben van”

- Folyamatosan egyeztettek az Óbudai Egyetem 

vezetésével az átszervezésről. Mit tudhatunk arról, 

hogy miről esett szó a megbeszéléseken?

- Teljes összhangban zajlottak a megbeszélé-

sek. Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr a júli-

us közepén tartott Szenátusi ülésen elmondta, 

hogy az Egyetem stratégiai célként tekint az Ybl 

Kar integrálására. Intézményeink minden formá-

lis dolognak eleget tettek, a két egyetem közötti 

megállapodás is megszületett, az ITM által elvárt 

forgatókönyv és ütemezés szerint alakul min-

den. Tulajdonképpen napi praktikumok, gyakor-

lati kérdések megoldhatóságáról esett (július – a 

szerk.) már több szó. Többek közt a hallgatókról, 

a Neptun rendszerek migrálásáról beszéltünk. 

Arra törekedtünk, hogy az új tanév től valóban az 

Óbudai Egyetem teljes jogú karaként kezdhessük 

meg működésünket. Szerintem most jól állnak a 

csillagok is ehhez a változáshoz. Ahogy látom az 

ÓE is lendületben van, ehhez örömmel csatlako-

zunk, és igyekszünk továbberősíteni a nagy múl-

tú Intézményt. 

- A kar székhelye, illetve az oktatás helyszíne ott 

marad, ahol eddig volt? 

- Iskolánk 1904. őszén költözött a Thököly út 74. 

szám alatti épületbe, melyet azóta is törzsépü-

letként használunk. Közös elképzeléseink szerint 

továbbra is ez az épület lesz a székhelyünk. A 

karnak több épülete van egyébként, többek közt 

Nagymaroson. Emellett két kollégiumi épülettel is 

rendelkezünk. Ezek mind az Óbudai Egyetem ré-

szét képezik a jövőben. Az Egyetem Műszaki Igaz-

gatóságának szakemberei megnézték az épülete-

ket, hogy milyen karbantartásokra lesz szükség. 

Ormándi Gabriella kancellár asszonnyal az eddi-

giek mellett továbbra is egyeztetünk majd arról, 

hogy milyen elképzelései vannak az Intézmény ve-

zetésének az infrastruktúra fejlesztéssel kapcso-

latban. Nagyon reménykedünk abban, hogy lehet 

picit fejleszteni a körülményeken. Nyilvánvalóan 

ehhez szükség lesz külső forrásra. Minden szem-

pontból bizakodóak vagyunk a működésünk felté-

teleit illetően.

- Az átszervezés híre tükröződött a felvételi számok-

ban? 

- A felvételi jelentkezéseket idén még a Szent 

István Egyetemre adták be. Természetesen a fel-

vételt nyertek már az Óbudai Egyetem hallgatói 

lesznek az új tanévtől. Egy percig sem okozott 

fejtörést, hogy jelentkeznek-e elegen, hiszen az 

Ybl jó hírnévnek örvend erős képzéseivel, külö-
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nösen, ami az építészeti szakot illeti. Megfelelő 

jelentkezési számokat látunk mind az alap, mind 

a mesterképzésre, ahová állandó a túljelentke-

zés. Azt látjuk, hogy az emelt szintű érettségit és 

a nyelvvizsga követelményeket érintő változások 

miatt az építőmérnöki képzésre picit kevesebben 

jelentkeztek, ám mi úgy gondoljuk, hogy ez csak 

egy átmeneti helyzet, itt is újraerősödő érdeklő-

désre számítunk.

SzÁmoS A hASonlAtoSSÁg

- Változnak az Ybl Kar képzései az átalakítások so-

rán?

- Alapjaiban nem tervezünk változtatni. Karun-

kon az alap- és mesterképzés mellett szakirányú 

továbbképzések közül is választhatnak azok, akik 

hozzánk jelentkeznek. Képzési kínálatunkat folya-

matosan bővítjük, ezzel is lehetőséget teremtve a 

szakmai fejlődésre. Alapképzésen építőmérnöki, 

építészmérnöki és mesterképzésen tervező építész 

szakokon folynak képzéseink. Szakirányú tovább-

képzés keretében SMART CITY szakmérnök, tűzvé-

delmi szakmérnök, valamint építőmester képzése-

ken nyújtunk lehetőséget továbbtanulásra. 

Azt látom, hogy nincs olyan kar az Óbudai Egye-

temen, amellyel ne lenne lehetséges közös terü-

letünk. A jövőbeni nagy lehetőségként tekintek 

a karok közötti együttműködésre. Kiegészítve a 

meglévő erősségeket, diverzifikálni is lehet az ok-

tatási és a kutatási portfoliót is. Ezt elsősorban 

az építészet, mérnöki, műszaki építőmérnöki ha-

tárterületeire vonatkoztatva értem. Szerintem 

együttműködésünk által rengeteg területen van, 

ahol fejlesztéseket kezdeményezhetünk. A Rejtő 

Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon 

oktatott tárgyak, általában véve a kreatívipar, 

a művészeti képzések és az építészet között sok 

közös pontot találunk, nem beszélve a műszaki 

irányultságról, ahol számtalan közös terület ta-

lálható. Azt gondoljuk, hogy az Ybl Kar egy önálló 

entitás, működése mégis az Óbudai Egyetemmel 

teljesedhet ki. Jelentős potenciált látunk az együtt-

gondolkodásban.

kiemelten fontosak a nemzetközi  

kAPcSolAtok

- A kar honlapján olvasható, hogy az Intézmény 

vezetése egyik alapvető feladatának tekinti a nem-

zetközi kapcsolatok ápolását, bővítését. Ez egybevág 

az Óbudai Egyetem vezetésének céljaival. Erről is szó 

esett a megbeszéléseken?

- A két fő irány a kutatás és a doktori iskolák 

indítása. Egy évvel ezelőtt tudtunk angol nyelvű 

mesterképzést indítani építészet szakon. Idén 

úgy tűnik, ezt sikerrel folytathatjuk egy újabb év-

folyamon. Számunkra a nemzetközi kapcsolatok 

tágabb értelemben is kiemelten fontosak, legyen 

szó a környező vagy a világ távolabbi országairól. 

Az Erasmus+ Programból is kivesszük a részün-

ket. Az angol nyelvű képzés jelentős előrelépést 

jelent. Nagy hangsúlyt helyezünk a doktori kuta-

tásainkra, különösképp az épített örökségre és a 

turizmusra tekintünk kiemelt területként. A Sti-

pendium Hungaricum hallgatóink a világ minden 

tájáról érkeznek. Az eddig említettek összességé-

ben teljesen újszerű gondolkodást igényelnek a 

tanároktól, és az Intézményvezetőktől egyaránt.
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„jÓ irányba megyünk”

- Alapvetően mit vár a csatlakozástól, milyen elkép-

zelések mentén folytatják a működést? 

- Nagy reményeket fűzök hozzá, fokozatos át-

menetre számítok. Azt gondolom, akárhogyan 

nézzük, már nem volt jó helyen az Ybl. Most azt 

érzem és gondolom, hogy jó irányba megyünk, és 

ebben társra is találtunk. Hasonló gondolkodá-

sunk nagy erőt jelent. Rengeteg energiát tudunk 

felszabadítani, ami látens módon benne volt In-

tézményünk működésében, azonban az utóbbi 

időben ez picit le volt fojtva, ha szabad így fogal-

maznom. Az építészképzést mindezek mellett si-

kerrel megreformáltuk, egy újragondolt mérnök-

képzéssel együtt, ez nyerhet most még nagyobb 

lendületet a csatlakozással. Véleményem szerint 

minden területen partnerre találtunk az Óbudai 

Egyetemmel, melynek vezetésével optimistán 

építünk közös jövőt.

Szeberényi Csilla

EgyEtEmünk jElkéPEi

ybl kéPmÁSSAl gAzdAgodott A rEktori lÁnc

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar csatlakozá-

sával hatról hétre bővült az Óbudai Egyetem ka-

rainak száma. Ebből adódóan a rektori lánc és az 

egyetemi jogar is az új kar névadójának képmásá-

val gazdagodott.

A Rektori Lánc legalul elhelyezkedő, dombor-

nyomott medálján - elöl középen az országalma -, 

 körben, balról jobbra haladva a karokat szimbo-

lizáló névadók képmása látható, melyek sora az 

Egyetemhez idén csatlakozott Ybl Miklós Építés-

tudományi Kar névadójának képmásával gazda-

godott.

A jogar az Egyetem egyetemtörténeti jelképe. 

Fejezetén szabályos hatszög alakú betétrészen 

található körökben dombornyomással a karok 

névadói és Magyarország címere helyezkedik el. 

A fejezet szintén kibővül az Ybl Miklós Építéstudo-

mányi Kar névadójának képmásával. 

Szeberényi Csilla

változnak a kollégiumi szabályok
18 /2020. (viii. 13.) rEktori-kAncEllÁri közöS UtASítÁS A kollégiUmi éPülEtEkrE  

vonAtkozÓ, 2020/2021 tAnévrE vonAtkozÓ jÁrvÁnyügyi biztonSÁgi ProtokollrÓl

Az Óbudai Egyetem vezetése is felkészült arra, 

hogy szeptembertől újra fogadják az Intézmény 

kollégiumaiban a hallgatókat, speciális szabályok 

és óvintézkedések mellett. A vonatkozó kormány-

rendelettel összhangban 2020. augusztus 28-ától 

közös rektori-kancellári utasítás lép életbe a kö-
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zösségi szállásokkal kapcsolatban, melyben az 

alábbi kockázatmérséklő intézkedéseket rendel-

ték el.

Óvintézkedések a kollégiumokban

I. Belépés

Részletes biztonsági protokollt dolgozott ki az 

Óbudai Egyetem vezetése, melynek főbb elemei:

1. A kollégium területére COVID-19 vírussal fer-

tőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelke-

ző személy nem léphet be!

2. A kollégiumi belépéskor mindenkinek koc-

kázatfelmérő tesztet kell kitöltenie, melyet 

a kollégium vezetése a GDPR előírásoknak 

megfelelően kezel. (Részletek a közös Rek-

tori-Kancellári utasítás teljes szövegében ol-

vashatók, a honlapon.)

3. A kollégium területére 5 napnál nem régeb-

bi, 2 db negatív PCR teszt bemutatásával 

léphet be az a személy, aki a belépés előtt 

15 nappal járványügyi szempontból kocká-

zatos helyen – azaz sárga (18 /2020. (VIII. 13. 

– a szerk.) vagy piros besorolású országban 

– tartózkodott (vagy aki egy légtérben tar-

tózkodott ilyen személlyel), illetve bármely 

kontaktja COVID-19 fertőzött, vagy arra uta-

ló gyanús tüneteket mutatott. (A 2 darab 

negatív PCR teszt közül legalább a későbbi-

nek Magyarországon készültnek kell lennie.)

4. A kitöltött kérdőív alapján kockázatot hordo-

zó személy belépése tilos. A belépés megtil-

tása esetén 5 napnál nem régebbi negatív 

COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később 

újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével 

lehet belépni, mely eredményére ismétel-

ten érvényes a belépési protokoll és a koc-

kázatfelmérő kérdőív kitöltési kötelezettség. 

A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot 

szolgáltató személyt a kollégium területéről 

kitiltják a Kollégiumi és Szálláshely szabály-

zatban meghatározott időszakra. A COVID-19 

teszt elvégzését az Óbudai Egyetem nem fi-

nanszírozza, azt a hallgatónak, belépőnek 

saját költségén kell beszereznie. (Azoknak a 

képzéseknek az esetében, amelyekhez bizto-

sítás jár, a biztosításra történő elszámolás le-

hetőségéről személyre szabott tájékoztatást 

kapnak az érintett hallgatók.)

II. A beköltözésre vonatkozó szabályok

1. A beköltözés előre lefoglalt időpontban tör-

ténhet meg, a torlódás elkerülése érdeké-

ben. 

2. A beköltözéskor csak egy személy lehet a kí-

sérő. Az arcot eltakaró maszk (sál) viselése 

mindenki számára kötelező. 

3. Kézfertőtlenítőt a kollégium biztosít, maszk-

ról mindenkinek magának kell gondoskod-

nia.

III. Bent tartózkodás, bentlakás

A beléptető rendszeren belüli területen (la-

kószintek) található tantermekben, tanulószo-

bákban, közösségi terekben, aulákban ajánlott 

a maszk (sál vagy kendő) viselése, a 1,5 méteres 

távolságtartás és a rendszeres kézfertőtlenítés. 

Azon tagkollégiumi területeken, amelyeket nem 
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csak a kollégiumi hallgatók használnak (kollégiu-

mi épületben található, de beléptető ponton kívüli 

közösségi terek, aulák, tantermek), továbbá min-

den felvonóban a maszk, illetve arcot eltakaró sál 

vagy kendő viselése és a 1,5 méteres távolságtar-

tás kötelező.

IV. Hazalátogatás, utazás, visszatérés

A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívü-

li tartózkodás (hazalátogatás, utazás) követő első 

visszaérkezéskor a bentlakó hallgatónak kötelező 

az I. belépés fejezet előírásait betartania. Ennek 

megfelelően a kockázatfelmérő kérdőív alapján 

kockázatot hordozó visszaérkező hallgató eseté-

ben a belépés megtiltható és az újonnan történő 

belépés (visszaérkezés) 4 napnál nem régebbi ne-

gatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később, 

újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet-

séges – melyre ismételten érvényesek az I. belé-

pés fejezet előírásai.

V. Látogató és vendégfogadás

Az adott tagkollégium adottságaitól függően 

látogatót, vendéget: a) nem lehet fogadni; b) kor-

látozott számban lehet fogadni, napközben. A 

vendégekre és a látogatókra is vonatkozik az első-

számú belépési protokoll, minden egyes belépés-

kor. Kötelező az arcot eltakaró maszk (sál, kendő) 

viselése, és a 1,5 méteres távolságtartás (a fogadó 

lakószobája kivételével).

Az eseti, 30 napnál rövidebb idejű külső szál-

lóvendégek fogadása szünetel. (Ez a levelező és 

esti tagozatos hallgatókra is vonatkozik.) Kivételt 

képzenek az Egyetem saját oktatói, akikre minden 

belépési előírás vonatkozik, minden újbóli szál-

lás-igénybevétel megkezdésekor.

VI. Rendezvények

50 fő feletti beltéri rendezvény nem tartható a 

kollégiumok területén. Ennél nagyobb létszámú 

kültéri rendezvény indokolt esetben (például kül-

döttgyűlés) megtartható, legfeljebb 200 főig, a kö-

telező távolságtartás betartásával. (Az 50 fő alatti 

rendezvények megtartásának feltételei a Rekto-

ri-Kancellári Utasítás teljes szövegében olvasha-

tók, az Egyetem honlapján.) Minden rendezvény 

előzetes engedélyhez kötött.

A Rektori-Kancellári Utasítás teljes szövege az 

alábbi linken olvasható: http://uni-obuda.hu/files/

private/order/25026/18-2020-18-2020_rk_kozos_

utasitas.pdf

nyári gyermekegyetem az Óe 
SAlgÓtArjÁni kéPzéSi közPont 
éS kUtAtÓhElyén

Az Óbudai Egyetem az EFOP 3.4.4-16-2017-

00019 azonosítószámú nyertes pályázatának kö-

szönhetően már harmadik éve szervez nyári gyer-

mekegyetemet Salgótarjánban, általános iskolák 

felső tagozatos tanulói számára. A diákok 2018 

óta minden évben, a nyári szünidőben 3 napot 

ingyenesen tölthetnek el a Salgótarjáni Képzési 

Központban, szinte már egyetemistának érezve 

magukat.

Idén nyáron a gyerekek - pedagógusok vezetésé-

http://uni-obuda.hu/files/private/order/25026/18-2020-18-2020_rk_kozos_utasitas.pdf
http://uni-obuda.hu/files/private/order/25026/18-2020-18-2020_rk_kozos_utasitas.pdf
http://uni-obuda.hu/files/private/order/25026/18-2020-18-2020_rk_kozos_utasitas.pdf
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vel - megismerkedhettek a digitális világot működ-

tető technológiával és annak lehetőségeivel, annak 

érdekében, hogy biztonsággal igazodjanak el az 

információs társadalomban, és hasznos segítséget 

kapjanak jövőbeli pályaválasztásukhoz is. A prog-

ramban STEM témájú interaktív laborgyakorlatok 

szerepeltek. A digitális alkotótáborok nem játszó-

házként, hanem fejlesztőműhelyként működnek, 

ahol jelentős hangsúlyt kap a kódolás, az alkotás, 

a programok és az applikációk készítése, a robotok 

programozása és a játékok tervezése.

A gyermekek körében azonnal népszerűvé vált 

tábort két évvel ezelőtt rendezték meg először 

Salgótarjánban, ahol nem egy diák visszatérő 

résztvevő már. Évről évre több iskolából érkeznek 

ide tanulók: Salgótarjánból, Pásztóról, Szurdok-

püspökiről, Etesről is.

(A tábor helyszíne minden évben a Salgótarjáni 

Képzési Központ és Kutatóhely telephelye, amely 

Salgótarjánban a Meredek út 9. szám alatt találha-

tó. A napközis tábort idén augusztus 10. és 12. kö-

zött tartották meg, a programok 9.00 órától 16:00 

óráig zajlottak, háromszori étkezéssel.)

Idén 20, 5-8. évfolyamos diák vett részt díjmen-

tesen a nyári egyetemen.

A háromnapos rendezvény szervezője minden 

évben Simon Csaba, a Salgótarjáni Képzési Köz-

pont és Kutatóhely pályaorientációs tanácsadója, 

az Egyetem megyei STEM koordinátora.

A program négy területet foglalt idén magába: 

VR szemüvegek használata, LEGO robotok munka 

közben, játékos matematika és elektronika.

néhÁny érdEkESSég Az EgyES  

SzAktErülEtEkről:

VR szemüveg tematikája a következő volt:

• A virtuális valóság fogalmának megismerése

• A virtuális valóság és a kiterjesztett valóság 

közötti különbség

• A virtuális valóság típusainak elméleti ismer-

tetése. Mire jó a Virtuális valóság, és hol hasz-

nálják napjainkban leginkább?

• A VR eszközök bemutatása (Oculus Rift szem-

üvegek)

• Adott virtuális valóság típusok bemutatása 

játékokon keresztül

Lego robot tematikája:

• Robotok a múltban, a robottechnika kialaku-

lása

• A robotok jelentősége napjainkban és a jövőben

• Lego robotok ismertetése, bemutatása

• Lego robot építése

• Lego robot programozás (vonalkövetés, gyros-

cope robot, labirintus, robotok kézi vezérlése)

 

A játékos matematika tematikája:

• Játékos, interaktív foglalkozások keretén belül 
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a matematika szépségeinek, érdekességeinek 

bemutatása a diákoknak

• Bűvös négyzetek: az alakzatok szépségeit és 

a legkülönbözőbb variációit bemutató foglal-

kozás, melynek során a diákok megtanultak 

bűvös négyzeteket szerkeszteni

• Érdekes számok, számos érdekesség: a „ba-

rátságos számok”, a sokszög számok, valamint 

a palindrom-, főnix-, Münchausen-, illetve a 

Friedmann- és az Armstrong-számok, valamint 

meghökkentő számelméleti érdekességek be-

mutatása, betekintés a prímszámok világába

• Varázslás matematikával: kártyatrükkök, gon-

dolatolvasás, jövőbelátás, mágikus számok, 

különleges születésnap, lélegzetelállító illúziók 

és formák keretén belül a matematikai érde-

kességek bemutatása a diákok számára

 

Elektronika tematikája:

• Az elektronikus áramkörkészítés lépéseinek 

megismerése. A „Ki a gyorsabb játék” megvaló-

sításának megismerése, a tervezés lépéseinek 

bemutatása

• A „Ki a gyorsabb játék” és az „elektromos dobó-

kocka” áramkör közös összeszerelése az előké-

szített nyomtatott áramkör és a tanfolyamhoz 

biztosított elektronikus alkatrészek alapján. A 

feladathoz a forrasztás műveletének bemuta-

tása, gyakoroltatása

• A „Ki a gyorsabb játék” áramkör közös bemérése, 

az esetleges hibák javítása. A bemérés és hiba-

keresés elméletének és végrehajtásának gyako-

roltatása. (Ebben a témakörben érdekesség volt 

az is, hogy a gyerekek önállóan forrasztottak, 

mindenkinek külön forrasztó állomása volt.)

A tábor végén a gyerekek „Diplomát” és egy kis 

ajándékok is kaptak. A három legaktívabb tanuló 

külön STEM-es ajándékot vehetett át.

Érdekesség, hogy a tábor zárása után még pá-

ran ottmaradtak forrasztani, illetve további játé-

kokat kipróbálni VR szemüveggel.

A szülők és a gyerekek visszajelzései igen pozi-

tívak voltak. Többen már az iskolai időszakban is 

érdeklődnek, hogy lesz-e nyári tábor.

Az elégedettségi kérdőíven szerepel egy olyan 

kérdés, hogy a diákok milyen táborban szeretné-

nek részt venni jövőre? A válasz többségében az 

szokott lenni, hogy: „Ebben.”

néhÁny viSSzAjElzéS A Szülőktől:

„Kristóftól tudom, hogy szuper volt! Hálásak va-

gyunk, hogy ott lehetett!”

„Köszönjük a lehetőséget, hogy idén is újra ott lehet-

tünk, minden nagyon jó, minden nagyon szuper volt, 

a gyerek pozitív élményekkel, sikerekkel jött haza. Na-
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gyon jól érezte magát, szeretne jövőre is részt venni a 

táborban. Tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy megva-

lósítható, de örülnénk egy 5 napos tábornak is.”

„Nagyon örülök, hogy jelentkeztünk és gyermekünk 

bekerült a nyári táborba! Nagyon hasznos és érde-

kes programjuk volt. Zoltán fiam minden nap széles 

mosollyal érkezett haza! Nagyon jól érezte magát. A 

matematika tanár órái tetszettek neki a legjobban, 

mert érdekessé tudta tenni ezt a tantárgyat a részt-

vevők számára! Köszönjük a türelmes munkájukat és 

odafigyelésüket!” Székyné Dr. Sztrémi Melinda

hArmAn tEhEtSégProgrAm indUl 
A titkok hÁzÁbAn

A Titkok Háza Tudományos Élményközpontban 

2020. októberében elindul a HARMAN Tehetség-

program, amelynek augusztus 27-i sajtónyilvános 

bejelentésén részt vett Prof. Dr. Kovács Leven-

te, az Óbudai Egyetem rektora, Dr. Cser-Palko-

vics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

polgármestere, Tóth Ferenc, a Harman Becker 

Kft. elektronikai gyár igazgatója, Ványi Péter, az 

akusztikai gyár igazgatója, Dr. Zugor Zsuzsanna, 

az Echo Innovációs Műhely elnöke és Prof. Dr. 

Györök György, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar dé-

kánja.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 

és az Echo Innovációs Műhely többek között az 

EFOP-3.3.6-17-2017-00002 azonosítószámú „Ter-

mészettudományos élményközpont létrehozása 

Székesfehérváron” projekt keretében létrehozta a 

Titkok Háza Tudományos Élményközpontot. A cél 

az, hogy természettudományos és műszaki pá-

lyaorientációt elősegítő élménypedagógiai prog-

ramokat valósítsanak meg a 7-24 éves korosztály 

számára. 

Az élményközpontban a HARMAN Tehetség-

program az Echo Innovációs Műhely, a Harman 

Becker Kft. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Mű-

szaki Kar együttműködésének köszönhetően in-

dul el. A hármas együttműködésben az Egyetem 

biztosítja az oktatót, Beszédes Bertalan tanárse-

géd személyében, aki a program felelőseként az 

általános- és középiskolás diákokkal foglalkozik 

majd. A Harman Becker Kft. a szükséges anyago-

kat, eszközöket biztosítja 5 millió forint értékben, 

az Echo Innovációs Műhely pedig szintén eszközök 

Európai Szociális
Alap
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vásárlásával járult hozzá a feltételek megteremté-

séhez. 

A sajtótájékoztatón Dr. Cser-Palkovics And-

rás polgármester köszönetét fejezte ki, egyúttal 

példaértékűnek nevezte az együttműködést. Ki-

emelte: „Egy civil szervezet álmodta meg, és sze-

rezte meg az első anyagi forrásokat, itt van egy 

egyetemi partner akadémiai és gyakorlati tudással, 

és most itt van egy cég – a város egyik legnagyobb 

adófizetője –, amely több területen vállal szerepet 

társadalmi felelősségvállalási programokban.” 

Prof. Dr. Kovács Levente rektor köszöntőjé-

ben megjegyezte: „Mindig öröm, ha a tudomány 

szolgálatába áll egy teljes közösség”. Hangsúlyoz-

ta, hogy a műszaki pályát nem adják könnyen, 

éppen ezért fontos, hogy a város és a fehérvári 

vállalatok is komoly együttműködésben dolgoz-

nak az egyetemekkel. Kiemelte, hogy a mai világ 

tudás alapú és különösen fontos a műszaki és 

az egészségügyi terület, amelyek iránt elköte-

lezett az Óbudai Egyetem. A központ tevékeny-

ségének fontosságára utalva hozzáfűzte: „Hall-

gatókat szerezni sosem elég korai, hogy a műszaki 

pályák felé orientálódjanak, és műszaki pályát vá-

lasszanak.” 

Tóth Ferenc, a Harman Becker Kft. elektronikai 

gyárigazgatója a gyermekkori élmények fontos-

ságáról beszélt. A műszaki érdeklődés felkelté-

sével kapcsolatban megjegyezte, gépészmérnök 

édesapja és a gyerekkori, fiatalkori tapasztalatok 

eredményezték, hogy a gépészmérnöki pályát vá-

lasztotta. „Felelősnek érzem magam sikeres műszaki 

emberként, hogy támogassam azokat a tevékenysé-

geket, amelyekből a fiatalok hasonló élményeket tud-

nak szerezni.” – fogalmazott. 

Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely el-

nöke azt emelte ki, hogy „a Titkok Háza újabb szint-

re lépett a vállalati partnerség megjelenésével, és ez 

remélhetőleg a jövőben egy még szélesebb együtt-

működési kör kialakulását eredményezi”. 

A Titkok Háza igazgatója, Borján Péter a köz-

pont következő nagy feladatának – az eszközök 

használatának a megtanítása után – az új eszkö-

zök létrehozását, építését jelölte meg, továbbá új 

alkotóműhelyek kialakításának szükségességéről 

beszélt.

Szili Gyula termelési és mérnökségi szenior me-

nedzser megjegyezte, hogy „a legjobb munkaerők 

azok a mérnökök, akik gyerekként szétszerelték a 
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matchboxokat.” Kiemelte, hogy a folyamatos fejlő-

dés és bővülés elvét képviselő Harmannak sok jó 

mérnök szakemberre van szüksége, így az induló 

program nagy lehetőség a cég számára. A prog-

ramhoz a vállalat biztosítja az alkatrészeket és azt 

a tudást, amelynek elsajátításával meg lehet épí-

teni egy működő hangszórót, ami óriási élmény a 

részt vevő diákoknak.

Beszédes Bertalan tanársegéd a Harman Te-

hetségprogram felelőse beszélt a fő tevékenysé-

gekről, bemutatta az eszközöket: a résztvevők az 

akusztikai ismeretek fejlesztését követően kezd-

hetnek majd a hangszóróépítésbe, amihez a kap-

csolódó elektronika, a famegmunkálás és a dizájn 

is hozzátartozik. 

Fraller Ildikó – Veres Richárd

Fotók: Molnár Artúr

gyAkornoki PÁlyÁzAt EgyEtEmi hAllgAtÓknAk 
- PolgÁri értékEk A közélEtbEn

A Polgári Magyarországért Alapítvány gyakor-

noki pályázatot hirdet nappali tagozatos egyetemi 

hallgatók számára. A pályázat kiíróinak célja, hogy 

a jelentkező - polgári, nemzeti és keresztény érté-

keket vállaló, közéletben aktív – fiatalok számára 

bemutassák, milyen egy pártalapítvány működé-

se, szakmai munkája, illetve a magyar közélet mé-

lyebb rétege.

Jelentkezési határidő a 2020/2021. tanévre: 

2020. szeptember 10.

A pályázatra a felhívásban feltüntetett doku-

mentumok, valamint a hiánytalanul kitöltött és 

aláírt pályázati adatlap egyidejű, postai vagy 

elektronikus benyújtásával lehet jelentkezni. 

fEltétElEk:

• a pályázó a pályázat benyújtásának időpont-

jában és várhatóan a 2020/2021-es tanévben 

felsőoktatási intézménnyel – alapképzés vagy 

mesterképzés keretében – aktív hallgatói jog-

viszonyban áll, és legalább két lezárt félévvel 

rendelkezik,

• legalább 3,5 tanulmányi átlag a 2019/2020-as 

tanév tavaszi félévében,

• közéleti aktivitás és alapvető politikai tájéko-

zottság,

• idegen nyelvek legalább középfokú ismerete 

(angol és/vagy német),

• jó kommunikációs készség,

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Jelentkezni az alábbi dokumentumok egyi-
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dejű, postai vagy elektronikus benyújtásával 

lehet:

• hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adat-

lap,

• fényképes szakmai önéletrajz,

• egyetemi/főiskolai tanulmányi leckekönyv 

vagy annak megfelelő hiteles dokumentum,

• hallgatói jogviszony-igazolás,

• már megszerzett diploma fénymásolata, 

amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik,

• nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) fénymásolata,

• szakmai ajánlás az egyetem egy oktatójától,

• ajánlólevél egy közéleti szereplőtől,

• motivációs levél.

Amit a gyakornoki programban kínálnak:

• részvétel az Alapítvány napi működésében, 

tevékenységeiben (például rendezvények-kép-

zések, sajtófigyelés, fordítás, levelezés, civil 

kapcsolatok építése), 

• betekintés a szervezet tudományos – ismeret-

terjesztő munkájába (rendszerezés, háttéra-

nyagok és elemzések készítése),

• részvételi lehetőség változatos, érdekes és 

szakmai fejlődést biztosító eseményeken, a 

legkülönbözőbb területeken: szakpolitikai 

témák, nemzetközi kapcsolatok, politikai kom-

munikáció,

• 3 hónapos időtartam (A pályázó jelöljön meg 

legalább két, számára megfelelő időszakot 

2020. október és 2021. június között, például: 

preferált időszak: 2021. március-május),

• a gyakornoki program a támogatott időszak 

alatt megközelítőleg heti 10 óra személyes 

jelenlétet igényel az Alapítvány budapesti 

székhelyén,

• ösztöndíj: nettó 50 ezer Ft/hó.

Jelentkezési határidő a 2020/2021. tanévre: 

2020. szeptember 10.

Postázási cím: Balog Zoltán kuratóriumi elnök

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

1253 Budapest, Pf. 80.

E-mail: alapitvany@szpma.hu

Az érvényes pályázattal rendelkezőket az Ala-

pítvány egy személyes interjúra várja a szervezet 

székházába. A döntést ezt követően az Alapítvány 

kuratóriuma hozza meg.

A gyakornoki pályázat adatlapja az alábbi linken 

érhető el: http://szpma.hu/hir/448-gyakornokipa-

lyazatnappalitagozatosegyetemihallgatokszama-

ra2020.html#csatolmany

A nEmzEtközi tUdomÁnyoS élEt hírEi

cybErtérbEn tArtottÁk A XXi. Erdélyi mtdk-t

Rendhagyó módon az online térben rendezték 

meg az idén tavaszra tervezett XXI. Erdélyi Műsza-

ki Tudományos Diákköri Konferenciát (MTDK) is a 

Google Meet felületen keresztül 2020. július 4-én. 

Az MTDK-ra az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 

Könnyűipari és Környezetmérnöki Karáról máso-

dik alkalommal neveztek hallgatók. 

Mint arról július 6-án hírt adtunk az Egyetem 

honlapján, az online térben tartották meg a XXI. 

Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferen-

mailto:alapitvany%40szpma.hu?subject=
http://szpma.hu/hir/448-gyakornokipalyazatnappalitagozatosegyetemihallgatokszamara2020.html#csatolmany
http://szpma.hu/hir/448-gyakornokipalyazatnappalitagozatosegyetemihallgatokszamara2020.html#csatolmany
http://szpma.hu/hir/448-gyakornokipalyazatnappalitagozatosegyetemihallgatokszamara2020.html#csatolmany
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ciát, a koronaví-

rus-járvány miatt. 

Az Óbudai Egye-

tem az első évtől 

állandó partnere a 

rendezvénynek, az 

eg yüt tműködést 

még a jogelőd 

Kandó Kálmán 

Műszaki Főiskola 

alapozta meg. Azóta minden évben segítették 

a szervezőket, a hallgatók is rendszeresen részt 

vettek rajta előadásaikkal. Az Országos Tudo-

mányos Diákköri Tanács döntésének következ-

tében 2019-től az Erdélyi Műszaki TDK az Óbudai 

Egyetem gesztorálásával kapcsolódik be a ma-

gyarországi TDK/OTDK vérkeringésbe. Az online 

konferenciáról szóló részletes beszámolót az 

alábbi linken olvashatják: http://news.uni-obu-

da.hu/articles/2020/07/06/online-tdk-konferen-

ciat-rendezetek-az-erdelyi-muszaki-egyetemis-

tak 

A Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet szé-

kelyudvarhelyi kihelyezett képzésén két végzős 

nyomdász hallgató, Árgyó András-Botond és Si-

mon Otília öregbítette a kar jó hírnevét. Tavaly 

Benedek Andrea (szintén székelyudvarhelyi hall-

gató) az Alkalmazott informatika szakosztályban 

harmadik helyezést ért el a dolgozatával.

A 2020-as online konferencián a köszöntőt kö-

vetően minden szakosztály egy „külön szobába” 

lépett be, ahol az előadók bemutatták a dolgo-

zatról készült prezentációjukat. Mivel Könnyűipa-

ri szakosztályt (megfelelő létszámú jelentkező 

hiányában) nem indítottak, ezért a hallgatók a 

dolgozataik alapján készített előadásukat az Al-

kalmazott informatika és a Gépészmérnöki szak-

osztályban mutathatták be. A dolgozatok nagyon 

érdekesek, színe-

sek és színvonala-

sok voltak. 

Árgyó Andárs-Bo-

tond a „Táskás haj-

togató gép modell 

oktatási célra” című 

dolgozatával (mely-

nek konzulense 

Dr. habil. Horváth 

Csaba volt) a Gépészmérnöki szakosztály nyolc dol-

gozatából harmadik helyezést ért el. A szekció bíráló 

tagjai között voltak a Sapientia EMTE, az ELTE Sava-

ria Intézet valamint a Temesvári Műszaki Egyetem 

professzorai, tanárai.

Simon Otília dolgozatát az Alkalmazott informa-

tika 1. szakosztályba sorolták. Témája - Ofszet-

nyomtatás nyomdai előkészítése során előfordu-

ló problémái elemzése és megoldási javaslatainak 

kidolgozása (témavezetője Prokai Piroska mes-

tertanár) - igencsak kilógott az informatikus, szoft-

verfejlesztő és számítástechnika hallgatók témái-

nak sorából. A szakosztály zsűrijében a Sapientia 

EMTE a Szabadkai Műszaki Főiskola, a Kolozsvári 

Műszaki Egyetem, valamint a Temesvári Műszaki 

Egyetem oktatói voltak jelen. Bár Otíliának nem 

sikerült helyezést elérnie, a tapasztalat már ön-

magában is ajándék volt számára, és színvonala-

san megállta a helyét, mely segítette a záróvizsga 

drukk leküzdésében is.

A múlt évben egy hallgató, 2020-ban két hall-

gató vett részt a rangos megmérettetésen. A 

szervezők bíznak abban, hogy a XXII. Erdélyi Mű-

szaki Tudományos Diákköri Konferenciára még 

több diák jelentkezik majd az Óbudai Egyetem 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 

Karáról, mely lehetővé teszi, hogy indulhasson a 

Könnyűipari szakosztály is, elősegítve, hogy ne 

http://news.uni-obuda.hu/articles/2020/07/06/online-tdk-konferenciat-rendezetek-az-erdelyi-muszaki-egyetemistak
http://news.uni-obuda.hu/articles/2020/07/06/online-tdk-konferenciat-rendezetek-az-erdelyi-muszaki-egyetemistak
http://news.uni-obuda.hu/articles/2020/07/06/online-tdk-konferenciat-rendezetek-az-erdelyi-muszaki-egyetemistak
http://news.uni-obuda.hu/articles/2020/07/06/online-tdk-konferenciat-rendezetek-az-erdelyi-muszaki-egyetemistak
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kelljen az Alkalmazott informatika szakosztály-

ban „kakukktojásként/kuriózumként” szerepelnie 

hallgatóiknak.

Szívből gratulálunk Otíliának és Botondnak a 

szép szereplését!

Prokai Piroska

AdomÁnyozÁSi fElhívÁS –  
A zétényi kUltúrhÁz újjÁéPítéSE érdEkébEn

Nagy veszteség érte a felvidéki kulturális életet. 

Leégett Zétény községi hivatala, illetve a szom-

szédságában álló kultúrház május 6-án. A tűz, 

amely elpusztította a község kulturális intézmé-

nyét, elsősorban a település és a járás kulturális 

életében jelent mérhetetlen veszteséget.

A Nemzeti Művelődési Intézet felhívásban for-

dult segítségért minden, közösségek iránt elkö-

telezett, Kárpát-medencében élő magyar ember-

hez, aki teheti, lehetősége szerint járuljon hozzá 

az újjáépítés költségeihez, a nemzeti kultúra meg-

maradása érdekében. A felhívás szövege az alábbi 

linken található.

ht tp: //new s .uni - obuda.hu / f i les /at t ach -

ments/25017/adomanyozasi-felhivas-a-zete-

nyi-kulturhaz-ujjaepitese-erdekeben.pdf

gyÁSzolUnk - ElhUnyt béd mÁrk

Mély fájdalommal tu-

datjuk, hogy Béd Márk 

építészhallgatónk tra-

gikus hirtelenséggel el-

hunyt.

„Igaz, hogy most ti, engem temettek.

Én azért most is, itt vagyok veletek!

Lélekben, egy másik dimenzióban.

Januárban, esőben, hóban, fagyban.

Nem látom síró szemeitek, hulló

könnyeitek. Higgyétek el, nekem sem könnyebb!

Nem láthatom csillogó szemetek,

Mint mikor még itt voltam veletek.

Nem érezhetem kezetek melegét

Nehéz a kezem - leteszem.

Nehéz a szemem - lecsukom.

Megyek az úton, de ne sirassatok.

Földi életemből csak ennyi jutott.

Isten, minden embernek kimérte,

Kinek hol a kezdete, és hol a vége”

(Kardos Győző)

Emlékét megőrizzük! A gyászszertartásról és 

végső nyugalomra helyezéséről a család később 

rendelkezik.

http://news.uni-obuda.hu/files/attachments/25017/adomanyozasi-felhivas-a-zetenyi-kulturhaz-ujjaepitese-erdekeben.pdf
http://news.uni-obuda.hu/files/attachments/25017/adomanyozasi-felhivas-a-zetenyi-kulturhaz-ujjaepitese-erdekeben.pdf
http://news.uni-obuda.hu/files/attachments/25017/adomanyozasi-felhivas-a-zetenyi-kulturhaz-ujjaepitese-erdekeben.pdf
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közérdEkű
SzenátuSi hírek

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2020. augusztus 

28-án megtartott elektronikus ülésén elfogadta:

1. Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról szóló előter-

jesztést. 

2. Az Óbudai Egyetem Foglalkoztatási Követel-

ményrendszerének módosításáról szóló elő-

terjesztést.

3. Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgasza-

bályzatának módosításáról szóló előterjesz-

tést.

4. Az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendjének 

módosításáról szóló előterjesztést.

5. Az Óbudai Egyetem Hallgatói Juttatási és Té-

rítési Szabályzatának módosításáról szóló elő-

terjesztést.

6. A Professzori Tanács Ügyrendjének elfogadá-

sáról szóló előterjesztést.

7. A Tudományos Tanács Ügyrendjének módosí-

tásáról szóló előterjesztést.

8. Az Óbudai Egyetem Kancellária Ügyrendjének 

módosításáról szóló előterjesztést.

9. A Neumann János Informatikai Kar Ügyrendjé-

nek módosításáról szóló előterjesztést.

10. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Ügyendjé-

nek elfogadásáról szóló előterjesztést.

11. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Kapy Jenő 

Szakkollégium Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának elfogadásáról szóló előterjesz-

tést.

12. Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabályának és Ügyrendjének módosítá-

sáról szóló előterjesztést.

13. Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudomá-

nyi Kar építész (magyar nyelven) mesterképzé-

si szak előkészítő félévek tantervének elfoga-

dásáról szóló előterjesztést. 

14. Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudomá-

nyi Kar építész (angol nyelven) mesterképzési 

szak előkészítő félévek tantervének elfogadá-

sáról szóló előterjesztést.

15. Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudomá-

nyi Kar építész (angol nyelven) mesterképzési 

szak várostervezés és főépítész specializáció-

jának elfogadásáról szóló előterjesztést.

A Szenátus előterjesztései az intraneten a Testü-

leti ülések/Szenátus menüpontban érhetők el.

egyetemi tanácS döntéSei

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2020. 

augusztus 28-án megtartott ülésén jóváhagyta:

1. Az oktatói és vezetői pályázatok kiírására szóló 

előterjesztést.

2. Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni 

Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Óbudai Egye-

tem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szent Ist-

ván Egyetem között kötendő együttműködési 

megállapodás megkötéséről szóló előterjesz-

tést.

3. Az Óbudai Egyetem és az ELKHT-SZTAKI között 
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kötendő együttműködési megállapodás meg-

kötéséről szóló előterjesztést.

4. Az Óbudai Egyetem és a Danube Institute kö-

zött kötendő együttműködési megállapodás 

megkötéséről szóló előterjesztést.

5. Az Óbudai Egyetem és a Magyar Könnyűipari 

Szövetség között kötendő együttműködési meg-

állapodás megkötéséről szóló előterjesztést.

6. Az N19 Covid maszk-kutatócsoport együttmű-

ködési megállapodásainak megkötéséről szóló 

előterjesztést.

7. Az Óbudai Egyetem, a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Cent-

rum között kötendő együttműködési megálla-

podás megkötéséről szóló előterjesztést.

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, Nagy Krisztina, Szeberényi Csilla

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2020.09.01. Mini Symposium 2020 díjmentes 1034 Budapest, 
Bécsi út 96/B.

2020.09.17-19. SISY 2020 konferencia
Virtuálisan 
megtartva
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