
Újévi köszöntő

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Hallgatók!

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

„A remény mosolyogva lépi át az új év küszöbét, 

miközben azt suttogja: „ez az év boldogabb lesz”.” 

Alfred Tennyson, angol költő ezeket a szavakat a 

XIX. században vetette papírra, de úgy tűnik, az-

óta se veszítettek hitelességükből, hisz mindany-

nyian így gondoljuk ma is. Valljuk be, a Covid-19 

járvány sújtotta 2020 után ránk is fér a bizakodás.

Gondoljuk át egy pillanatra, hogy miként vág-

tunk bele a 2020-as évbe. Gondolta-e bármelyi-

künk is, hogy egy világjárvány határozza meg az 

évünket és életünket, és ennyire átstrukturálja a 

mindennapjainkat? Megannyi tervünket, elképze-

lésünket átértékeli vagy akár tárgytalanná teszi? 

Aligha terveztünk vele. És mégis megoldottuk, 

meg kellett oldanunk!

Az újév valahol az előző év számvetésének az 

időszaka is. Ponori Thewrewk Auréltől tudjuk, 

hogy „A múlt csak többé-kevésbé megbízhatatlan 

emlékképeinkben él, a jövőt tekintve csupán bizony-

talan következtetéseket tehetünk, a jelen pedig a ket-

tő határán örökké változó, elillanó pillanat.”

Nézzük hát, hogy mi jól sáfárkodtunk-e azzal az 

idővel, amelyet a tavalyi év 365 napja kínált szá-

munkra. Én azt mondom, hogy igen, hisz az Óbu-

dai Egyetem sokat tett a jövőért és hírnevét komo-

lyan tudta erősíteni itthon és külföldön egyaránt. 

Épp a Covid-19 által okozott veszélyhelyzetben 

bizonyosodott be, hogy a közösség szolgálatában 

nagyon sokra vagyunk képesek. A MassVentil pro-

jektre gondolok, arra, hogy Egyetemünkön meg-

született a 2020-as év legjelentősebb szellemi ter-

méke, a tömeg-lélegeztetőrendszer világszinten is 

egyedi koncepciója, amit az Európai Unió Innová-

ciós Nagydíjjal jutalmazott. Hirtelen ismét előtér-

2020. december | Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa | 120. szám

ÓBUDAI EGYETEM
hírmondó
 Az Óbudai Egyetem havonta megjelenő elektronikus kiadványa 2020. december 120. szám



2. oldal

2020. decemberÓBUDAI EGYETEM hírmondó

2. oldal

be kerültünk, még intenzívebben is mint anno az 

ERC projektünk elnyerésével vagy akár a da Vinci 

sebészrobot és annak kutatási programcsomagjá-

nak használati jogosultságával. És ezt még tovább 

tetőztük azzal, hogy a járvány matematikai mo-

dellezésével foglalkozó országos epidemiológiai 

munkacsoportban is elévülhetetlen szerepet tölt-

hettünk be kutatóink révén.

„Az ember cselekvésre és gondolkodásra született, 

nem bölcselkedésre” - mondta Jean-Jacques Rous-

seau. És mi cselekedtünk. Engedjék meg, hogy fel-

soroljak néhányat a tetteinkből.

Tehetséggondozó alapot hoztunk létre, „Pro Sci-

entia et Futuro” saját kiválósági hallgatói ösztöndí-

jat, megerősítettük a stratégiai alapunkat, mellyel 

több neves egyetemi professzort sikerült Egye-

temünk számára megnyernünk és ezzel immár 

mindegyik doktori iskolánkat megerősítenünk. A 

kiemelkedő publikációink (D1, Q1, Q2) szerzői kü-

lön anyagi elismerésben részesülnek, mellyel a 

teljesítményértékelő rendszerünk kidolgozását is 

elkezdtük, megalapítottuk a megszokott kiválósá-

gi díjaink mellett „Az Év Legtöbbet Idézett Kutatója 

Díjat”. Elindult a stratégiai Kompetencia Központ 

pályázatunk, mellyel Kiberorvosi Kompetencia 

Központ alakult Egyetemünkön (és egyedülál-

ló módon az országban) melynek ipari partnere, 

a 3DHisTech Kft., a legutóbbi Magyar Innovációs 

Nagydíj nyertese. Nemzetközi térben becsatlakoz-

tunk az ITM felkérésére egyedüli magyar felsőok-

tatási intézményként a „troli-kamion” német-ma-

gyar fejlesztési projektbe. Az ELKH-SZTAKI-val 

először indítottunk stratégiai tudományos együtt-

működést.

Stratégiai szempontként ranking bizottságot 

hoztunk létre, melynek közreműködésével felvet-

tük a kapcsolatot és elkezdtük a célzott munkát a 

nagy nemzetközi ranking minősítő szervezetekkel. 

Átszerveztük a Tudományos Tanácsot, egyben 

Professzori Tanácsot hoztunk létre. November-

ben pedig megalakítottuk az Egyetemünk stra-

tégiai ipari és önkormányzati partnerei révén az 

Ipari Tanácsot.

A Nemzeti Összetartozás Évében Ünnepi Szen-

átusi Ülést tartottunk januárban Székesfehérvá-

ron, tovább erősítettük a kapcsolatot a határon 

túli magyar intézményekkel és év végére sike-

rült nemzeti műszaki tehetségpontot alapíta-

nunk az OTDT támogatásával. Felvettük a kap-

csolatot az Egyesült Államok műszaki kötődésű 

magyar diaszpórájával. Az utolsókból elsők közé 

kerültünk idén a nemzetközi Erasmus+ kredit-

mobilitási pályázati fordulóban azzal, hogy or-

szágos szinten a második legnagyobb kredit-

mobilitási támogatást nyertük el. A Stipendium 

Hungaricum programban a pandémiás helyzet 

ellenére gyakorlatilag nem csökkent a felvett 

hallgatói létszámunk, az arab országok nagykö-

veteivel megállapodtunk, hogy az országos szin-

tű Arab Kultúra Napja következő rendezvényét 

egyetemünk szervezi meg. Bekapcsolódtunk a 

kazah-magyar kormányközi program felsőok-

tatási vonalába. Nemzetközi megállapodáso-

kat kötöttünk a szerb Újvidéki Egyetemmel, a 

horvát University Zagrab és University North 

egyetemekkel, az angol New Model Institute for 

Technology and Engineering egyetemmel, a Kí-

nai Tudományos Akadémiával, az Üzbég Nemze-

ti Egyetemmel, a tajvani Befektetési Alappal, a 

brazil Florianapolisi Egyetemmel, a kazah Kara-

gandai Egyetemmel.

Több neves céggel (Huawei, Magyar Közút, Medi-

cor, Tungsram, HDH, Dekra, HandInScan, Óbudai 

Építész Kft., DiabTrend, Harman Becker, Corden 

International), önkormányzattal (Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár Me-
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gyei Jogú Város Önkormányzata) és társadalmi 

szervezettel (Magyar Mérnöki Kamara, Budapesti 

Főváros Kormányhivatala, Központi Statisztikai Hi-

vatal, Magyar Diabétesz Társaság, Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat SZTAKI és Energiatudományi 

Kutatóközpont, Világítástechnikai Társaság, Diák-

hitel Zrt., NKFIH, ÁEEK, Honvéd Kórház, Magyar 

Könnyűipari Szövetség, Gépipari Tudományos 

Egyesület, Pannon Gazdasági Hálózat, Magyar 

Bútor és Faipari Szövetség) létesítettünk szakmai 

kapcsolatot. Felsőoktatási vonalon együttműkö-

dési megállapodást kötöttünk az Állatorvostudo-

mányi Egyetemmel, a Testnevelési Egyetemmel 

és a Kaposvári Egyetemmel (majd annak jogutód-

jaként folyamatban van a Szent István Egyetem-

mel történő együttműködés aláírása). Országos 

szinten először voltunk idén házigazdái a Kutatók 

Éjszakájának.

Képzések tekintetében elindult mérnökinfor-

matikus képzésünk Nyírbátorban, míg Kapos-

váron villamosmérnöki képzés indításában álla-

podtunk meg közösen a Robert Bosch Kft.-vel és 

a Szent István Egyetem kaposvári kampuszával, 

az Óbudai Egyetem égisze alatt. Új képzések in-

dításáról döntöttünk villamos üzemmérnök BSc, 

kiberbiztonság BSc, energetika BSc, grafikus 

kommunikáció BSc és geoinformatikai MSc tekin-

tetében.

Új karral bővültünk 2020. augusztus 1-től, így az 

Ybl Miklós Építéstudományi Kar csatlakozásával 

immár teljes profilú műszaki felsőoktatási intéz-

ményként dolgozhatunk.

A pandémiás helyzetben oktatásunk online, 

majd hibrid átállását sikerrel abszolváltuk és a 

KMOOC rendszerünk tekintetében ismét ITM tá-

mogatásban részesültünk.

Normalizáltuk a Foglalkoztatási Követelmény-

rendszerünkben az oktatói óraszámokat és több 

év után ismét létrehoztuk a Közalkalmazotti Ta-

nácsunkat. Zsinórban negyedik alkalommal nyer-

tük el a Családbarát Egyetem címet. Emelt szintű 

érettségi felkészítőket indítottunk első alkalom-

mal, a szakképzési törvény átalakításával szakkép-

zési centrumokkal kötöttünk megállapodásokat, 

valamint sportstratégia kialakításába fogtunk, 

melynek első elemeként élsportolói programot 

indítottunk, valamint több III. kerületi sportegye-

sülettel állapodtunk meg.

Egyetemünkön – nem orvosi egyetemként – az 

országban egyedülálló módon, Egészségpont 

kezdte meg működését 2020. december elején.

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Hallgatók!

Hogy is írta Kányádi Sándor? „Ballag már az esz-

tendő,/ vissza-visszanézve,/ nyomában az öccse jő,/ 

vígan fütyörészve.”

A fenti felsorolás után úgy gondolom, nekünk is 

van okunk örülni, új terveket szőni és tervezni. A 

világszintű pandémiás kihívások ellenére jó úton 

jár az Óbudai Egyetem a négy pillérre (robotika, 

egészségügyi informatika, mesterséges intelli-

gencia, kiberbiztonság) épített stratégiájával. Le-

fektettük az alapokat. Egyetemünk mind a hét ka-

rán, valamint a négy kutatóközponttal és három 

társult központtal működő Egyetemi Kutatási és 

Innovációs Központban jelentős eredményeket 

produkáltunk.

Mindezek után kijelenthetem, hogy az Óbudai 

Egyetem a XXI. századi ipar kihívásainak megfele-

lően egy új és fenntartható fejlődési pályára állt, 

és bátran remélhetjük, hogy a képzési profiljába 

tartozó kutatásokban és ipari fejlesztések tekinte-

tében hazánk, a Kárpát-medence és a közép-ke-

let-európai régió meghatározó egyeteme lesz! Mi 
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ebben hiszünk, ezért teszünk Madách Imre klasz-

szikus idézetével is élve „ember: küzdj és bízva bíz-

zál”!

Reményeinknek utat engedve, engedjék meg, 

hogy szintén Kányádi Sándor szavaival kívánjak 

mindenkinek egy sikerekben és egészségben gaz-

dag 2021-es esztendőt! „Szaporodjon ez az ország / 

Emberségbè , hitbè , kedvbè , / s ki honnan jött, soha 

soha / ne feledje.”

2021. január 1.

Prof. Dr. Kovács Levente 

rektor 

EgyEtEmünk élEtéből

mEgnyílt Az ÓE – CORDEn EgészségpOnt

Az Óbudai Egyetemen – nem orvosi egyetem-

ként – az országban egyedülálló módon, Egész-

ségpont kezdte meg működését 2020. december 

elején. A beruházás eredményképpen az Egyetem 

hallgatói és dolgozói, illetve az óbudai lakosság 

az intézményi campus területén előre foglalt idő-

pontban, sorban állás és várakozás nélkül vehetik 

igénybe a magas színvonalú diagnosztikai szolgál-

tatásokat és laborvizsgálatokat. A működtetésről 

együttműködési megállapodást kötött az Óbudai 

Egyetem és a Corden International /Magyaror-

szág/ Kft.

A kooperáció keretében a Kft. az Egyetem or-

vostechnikai szakmérnök képzésében működik 
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együtt, közös K+F pályázatokban vesz részt, vala-

mint gyakorlati helyszínt biztosít. Ennek részeként 

laborhelyiséget alakított ki az Egyetem épületé-

ben, amely vérvételi pontként is üzemel, így töb-

bek között a PCR tesztekhez szükséges mintavétel 

is megtörténhet itt.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor úgy fogalma-

zott, hogy az együttműködés hivatalossá tétele 

egy sikertörténet utolsó állomása. Mint mond-

ta, többek közt azért is lehet sikerről beszélni, 

mert három hónap alatt a teljes beruházás-

sal elkészültek, így a labor rendkívül rövid idő 

alatt nyitott meg. Felidézte, hogy amikor az új 

félévben elindult az oktatás, azzal az ötlettel ke-

reste meg Dr. Sára Botond kormánymegbízott 

urat, hogy ne csak az orvosi egyetemeken biz-

tosítsanak laborvizsgálatokat, hanem az Óbudai 

Egyetemen is, így lerövidíthető a diagnosztikai 

vizsgálatokra a várakozási idő. Az országos ok-

tatási intézményben dolgozó munkatársak és a 

hallgatók létszáma is indokolja, hogy  szűrésüket 

helyben, minél gyorsabban biztosítani lehessen. 

A Corden Kft.-vel történt egyeztetések során az 

Egyetem orvostechnikai területtel kapcsolatos 

képzésének bekapcsolása, egy labordiagnosz-

tikai gyakorlóhelyszín kiépítése, valamint közös 

kutatás-fejlesztési elképzelések kidolgozása volt 

a tárgyalások kiindulópontja. Ezt követően fogal-

mazódott meg a szűrőpont létesítésének ötlete.

A beruházást egyedülállónak nevezte, hiszen 

az Óbudai Egyetem az egyetlen olyan felsőokta-

tási intézmény, amely nem orvosi egyetemként 

szűrőponttal rendelkezik. A koronavírus elleni 

vakcina megjelenésével az Egészségpont nem-

csak szűrővizsgálatokra lesz alkalmas, hanem 

oltópontként is működhet a továbbiakban. Prof. 

Dr. Kovács Levente beszéde végén köszönetét 

fejezte ki Dr. Sára Botond kormánymegbízott-

nak és a Kormányhivatal minden munkatársának 

részvételéért a közös munkában és az együtt-

működésben, illetve megköszönte a Corden Kft. 

vezetőinek is, hogy kitartottak a közös elképzelés 

megvalósítása mellett.

Dr. Sipos Sándor, a CORDEN Kft. ügyvezetője 

úgy fogalmazott, hogy a jövő záloga a fiatalok 

képzésébe és általában véve az oktatásba történő 

befektetés. Hangsúlyozta, hogy álláspontja sze-

rint a kis- és középvállalkozásoknak éppen ezért 

felelőssége és kötelessége is a PPT projektekben 

való részvétel. Kiemelte, hogy az együttműkö-

désből az iparági és az akadémiai oldal egyaránt 

profitál. A cég át tudja adni Up to date szakmai 

tapasztalatait, ugyanakkor a Kft.-nek nagyon 

fontos, hogy versenyképes tudással rendelkező 

hallgatók hagyják el az Egyetemet, ezzel komoly 

alapokon álló munkaerőbázist biztosítva számuk-

ra. A Corden Kft. az együttműködésben az Egész-

ségpont üzemeltetését is vállalta, amely hozzájá-
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rul ahhoz, hogy pandémia idején az emberek a 

lakóhelyükhöz, munkahelyükhöz minél közelebb 

és gyorsabban érjenek el tesztelési lehetőséget, 

ami jelentősen erősíti a járvány elleni védeke-

zést. Eredetileg a koronavírus kiszűrése volt az 

elsődleges cél, időközben azonban változtattak 

az elképzelésen, szélesítve a palettát. Az Egész-

ségponton elérhető lesz a koronavírus tesztelés 

teljes tárháza a PCR vizsgálattól kezdve a szero-

lógiai vizsgálatokon át, az antigén gyorstesztig és 

a teljes körű labordiagnosztikai vizsgálatokig. Az 

Egyetem polgárai hosszas előjegyzés és sorban 

állás nélkül tudják igénybe venni a magas színvo-

nalú labordiagnosztikai szolgáltatásokat. A Kft. 

ügyvezetője hozzátette, hogy a labor működte-

tése mellett az együttműködés fontos területét 

jelenti a kutatás-fejlesztési és innovációs projek-

tekben, hazai és nemzetközi pályázatokban tör-

ténő közös részvétel az Egyetemmel. Hozzátette, 

hogy modellértékűnek értékeli a kooperációt.

Dr. Sára Botond kormánymegbízott örömét fe-

jezte ki, hogy megvalósulhatott a labordiagnosz-

tikai központ az Óbudai Egyetemen. A projekt si-

keres kivitelezése is azt igazolja, hogy a jelenlegi 

nehéz időszak ellenére összefogással el lehet érni 

a kitűzött célokat. Hangsúlyozta, hogy az Egész-

ségpont a járványkezelés minden fázisának meg 

tud felelni. Kedvező földrajzi elhelyezkedése nem-

csak az egyetemisták, hanem a lakosság számára 

is elérhetővé teszi a laborvizsgálatokat és az oltási 

lehetőséget.

Az együttműködés alapvető célja: 

• Oktatási, kutatási együttműködés az orvos-

technikai eszközgyártás és forgalmazási mi-

nőség és megfelelőség biztosítási szakember/

szakmérnök szak gyakorlati képzése kereté-

ben.

• Gyakorlati helyszín biztosítása a hallgatók 

számára.

• K+F pályázatokban való együttműködés és 

közös indulás.

Az együttműködés fő irányai: közös szakmai pro-

jektek, ezen belül egyebek mellett labordiagnosz-

tikai gyakorlóhely kialakítása, konkrét kutatási, 

fejlesztési projektek gyakorlati kivitelezésének tá-

mogatására. A Kft. részt vesz az Egyetem oktatási 

tevékenységében oly módon, hogy (igény esetén) 

gyakorlati helyszínt biztosít az Egyetem hallgatói 

részére a releváns szakterületeken.

Közös projektek és pályázatok kidolgozása: a 

kölcsönös információcsere és kooperáció része-

ként az Egyetem és a Kft. közösen hazai és/vagy 

nemzetközi projekteket dolgozhatnak ki és nyújt-

hatnak be.

Az eseményen részt vett még: Prof. Dr. 

Kozlovszky Miklós, a Neumann János Informa-

tikai Kar egyetemi tanára és dékánja, az EKIK 

BioTech Kutatóközpontjának vezetője, valamint 
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Ihász Szilárd, a Corden Kft. cégvezetője, gazda-

sági igazgatója.

A szakmai egyeztetést követően az Egészség-

pontot megtekintette és átadta: Dr. Sára Botond 

kormánymegbízott, Prof. Dr. Kovács Levente rek-

tor, Ormándi Gabriella kancellár, valamint Ihász 

Szilárd, a Corden Kft. cégvezetője. 

Géresi Enikő – Szeberényi Csilla 

ismét CsAláDbARát munkAhEly ElismERést 
kApOtt Az ÓbuDAi EgyEtEm

Az Óbudai Egyetem (ÓE) 4. alkalommal pályá-

zott sikeresen a Családbarát Munkahely címre és 

nyerte el az egyik legmagasabb, 2.000.000 forint 

értékű, vissza nem térítendő támogatást. Novák 

Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter 

a 2020. július 1-jén meg-

jelent (CSP-CSBM-20) 

kódszámú „Családbarát 

munkahelyek kialakítá-

sának és fejlesztésének 

támogatása” címen kiírt 

pályázati kategóriában 

az Értékelő Bizottság javaslata alapján 2020. no-

vember 19-én hozta meg döntését.

A vírushelyzet, a home office munkavégzés, a 

pályázott és az elnyert támogatási összeg aránya, 

valamint a 2020.12.31-ig tartó rövid megvalósítási 

határidő indokolta a tervezett programelemek szá-

mának csökkentését és a virtuális világba történő 

integrálását. Ennek értelmében az Óbudai Egye-

tem munkavállalói, azaz 274 család 2006.01.01. 

után született 419 gyermeke részesül Bookline vir-

tuális ajándékutalványban, gyermekenként 3000 

forint értékben, melyek kiküldése online történt, 

a tervek szerint még karácsony előtt.

További programelem a nagy sikerű és túljelent-

kezéssel kísért, kétkredites Családi Életre Nevelés, 

szabadon választható kritérium tárgy oktatása, a 

hallgatók részére blokkosított formában, amely le-

hetővé teszi a csoport hatékony és bizalommal teli 

együttműködését, érintve személyes élményeket, 

családi szemléletet, párkapcsolati, gyermekválla-

lási, kommunikációs és felelős magatartás terüle-

teket is.

Mint az elmúlt évek-

ben mindig, a Kancellá-

ria szervezeti egységei 

is hozzájárultak mun-

kájukkal a pályázat sike-

réhez, köszönet illeti a 

munkatársakat!

„Milyen módon jelenik meg a családbarát szemlélet 

a különböző hazai egyetemeken a pandémia idején?” 

témakörben rendeztek online kerekasztal-beszél-

getést 2020.12.08-án a Debreceni Egyetem (DE) 

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjá-

nak szakemberei, amelyen Egyetemünket Kamuti 

Hajnalka, Családbarát Munkahely programfelelős 

képviselte, aki kérdésünkre válaszolva elmondta: 

– A kerekasztal azért jött létre, hogy tudjunk egy-

mástól tanulni, illetve tudjuk egymást erősíteni: a 

gyermekes munkavállalók, a családok és a hallga-

tók mellett gondoljunk a „szendvicsgenerációra”, 

akik idős hozzátartozójukat is ápolják. Rajtuk kívül 

a GYES-en, GYED-en lévő anyukákra, várandósok-

ra, a GYED-ről visszatérő kismamákra, az apákra, 

az egyedülálló szülőkre, a tartósan beteg, speci-

ális gondozást igénylő gyermekeket nevelőkre, a 
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nyugdíjasainkra, megemlékezéssel az elhunyt dol-

gozókra és hallgatókra, valamint a teljesen egye-

dülállókra.

A rugalmas órarendek, a szünetek illesztése, a 

közösségépítés terén és a szolgáltatások építé-

sén van hová fejlődnünk és kijelenthető, hogy a 

jelenlegi járványhelyzetben kiemelt fontosságú a 

humánum – foglalta össze az eseményt és kívánt 

kiegyensúlyozott adventi időszakot és egészség-

ben eltöltött ünnepeket Kamuti Hajnalka.

A témáról bővebben a https://hirek.unideb.hu/

hu/node/24394 oldalon olvashatnak.

(A támogatásról szóló lista itt található meg: htt-

ps://emet.gov.hu/app/uploads/2020/11/CSP-CS-

BM-20_Dontesi-lista.pdf) A Bookline ajándékutal-

vány felhasználásának feltételei: https://bookline.

hu/news/news.action?id=3146

Kamuti Hajnalka – KMO

SzövetSégben a teStneveléSi egyetemmel 
A spORtOlás népszERűsítésééRt

Az Óbudai Egyetem polgárai sportos életmódjá-

nak támogatása, társadalmi szinten az egészség-

tudatos életmód elősegítése érdekében együtt-

működési megállapodás jött létre a Testnevelési 

Egyetemmel 2020. december 1-jén. A szándéknyi-

latkozat szerint az egyik legfőbb cél a közös sport-

stratégia kialakítása.

A megállapodásban foglaltak szerint az együtt-

működés alapvető célja, hogy az egyetemek tu-

dásbázisukat, kapcsolatrendszerüket közös szak-

mai céljaik érdekében együttesen mozgósítsák, 

és ezen keresztül a két intézmény akadémiai tu-

dásának és tapasztalatainak ötvözésével emeljék 

a magyarországi oktatási, kutatási és harmadik 

missziós színvonalát.

Mint arról a Sportegyesületekkel kötött együtt-

működési megállapodásról szóló cikkünkben 

már írtunk, Prof. Dr. Kovács Levente rektor és 

Ormándi Gabriella kancellár is aktívan sportol, 

mindketten igyekeznek jó példával elöl járni az 

Egyetem polgárai, oktatói, hallgatói előtt.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor hangsúlyozta, 

hogy a közös szándéknyilatkozat aláírása mérföld-

követ jelent az Egyetem életében. Felidézte, hogy 

a két intézmény kapcsolata nem mai keletű, több 

kutatást is folytattak már együtt a szakembereik, 

és ezúttal hivatalos formában is elköteleződnek. 

Sok más mellett egyetértenek abban, hogy a spor-
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tolni vágyókat minden formában támogassák.

Mindkét egyetem vezetése célul tűzte ki egymás 

kompetenciájának kiegészítését annak érdeké-

ben, hogy olimpiai eredményekkel büszkélkedő 

nemzet tagjaiként a sportolási hagyományokat 

folytatva, tovább tudják emelni az élsport szín-

vonalát. Tervekkel rendelkeznek az amatőr- és 

a tömegsportra vonatkozóan is. E területeken is 

szeretnének közös fejlesztéseket, elképzeléseket 

megvalósítani. A rektor úgy fogalmazott, hogy a 

két egyetem a hozzáadott értéket képviseli a min-

denkori magyar társadalom számára. A legfőbb 

célnak az egészségtudatos életmód támogatását 

nevezte. Hozzátette, hogy bizakodva néz a közös 

munka elé.

Prof. Dr. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egye-

tem rektora arról beszélt, hogy igen könnyű volt 

a közös területek megtalálása. Kifejtette, hogy az 

élsportot általánosságban véve mintegy 10-12 tu-

dományterület szakemberei segítik. A képesség-

fejlesztés az egyik legátfogóbb terület. A rektor ki-

tért arra is, hogy sajnálatos módon, Magyarország 

10 betegségcsoport közül mindegyikben dobo-

gós, 7-ben az 1., illetve a 2. helyen szerepel világ-

viszonylatban is. Az egészségtechnológia fejlesz-

tésén és átfogó sportprogramok megvalósításán 

keresztül mindkét egyetem eltökélt abban, hogy 

azok a hallgatók, akik jelenleg semmiféle sport-

tevékenységet nem folytatnak, megváltoztassák 

életmódjukat és egészségtudatos életre térjenek 

át. Ezzel számos modernkori egészségügyi prob-

lémát ki lehet majd küszöbölni a jövőben. Úgy fo-

galmazott, hogy a mozgás gyógyszer. A „gyógyítás 

érdekében” a célok között szerepel a gyerekkortól 

az aranykorig tartó programok kialakítása. Hang-

súlyozta, hogy a rekreációs idő, az életmód és az 

életminőség összefüggéseinek tanulmányozásán 

keresztül olyan technológiákat kell kialakítani– a 

felhő módszertől kezdve, az edzésmódszertanon 

át, a különböző élettani tudományterületek bevo-

násáig –, amelyek szintézist adnak, és mindezek 

által a már említett törekvések elérhetők.

A szándéknyilatkozat magában foglalja, hogy 

a felek együttműködnek az egyetemi sportstra-

tégia kialakításában lokális szinten és a Magyar 

Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) kere-

tében országos viszonylatban is. Megosztják ta-

pasztalataikat és együttműködnek egy hatékony 

élsportolói program támogatása érdekében. Köl-

csönösen biztosítják hallgatóik számára az áthall-

gatás és a további tanulmányok folytatásának le-

hetőségét a BSc, MSc és PhD képzések területén, 

biztosítják hallgatóik részére a konzultációs lehe-

tőségeket a szakdolgozatok, valamint TDK dol-

gozatok elkészítéséhez. Együttműködnek inter-

diszciplináris K+F hazai és nemzetközi pályázatok 

feltárásában és közös konzorciális részvételben. 

Vendégoktatók kölcsönös biztosításával járul-
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nak hozzá képzési tevékenységük színvonalának 

emeléséhez. Együttműködnek szakmai-tudomá-

nyos rendezvényeken történő megjelenésben, 

tudományos konferenciák és workshopok szer-

vezésében, gyakorlati eredmények publikálásá-

ban. Lehetőséget teremtenek a doktori iskoláik-

ban és partner doktori iskoláikban témavezetők, 

vendégoktatók cseréjére. Készek közös módszer-

tani fejlesztéseket végezni és közös kutatóműhe-

lyeket kialakítani.

A szándéknyilatkozatot az Óbudai Egyetem ré-

széről Prof Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi 

Gabriella kancellár, a Testnevelési Egyetem részé-

ről Prof. Dr. Mocsai Lajos rektor és Dr. Genzwein 

Ferenc kancellár látta el kézjegyével.

Szeberényi Csilla

EgyüttműköDés A mAgyAR 
DiAbEtEs táRsAsággAl

A Magyar Diabetes Társaság (MDT) minden év-

ben tavasszal országos tudományos kongresszust 

tart, melyen hagyományosan felkérést kapnak 

előadás megtartására neves hazai és külföldi 

előadók. Az idei, XXVIII. Jubileumi Kongresszus 

(a társaság megalakulásának 50. évfordulója) ta-

vasszal a COVID-19 pandémia miatt elmaradt, 

de 2020. december 3-6. között online formában, 

több mint 900 regisztrált résztvevővel megtartot-

ták az eseményt. Prof. Dr. Kovács Levente rektor 

a kongresszus plenáris ülésén (december 5-én) 

előadást tartott, illetve aláírta az Óbudai Egyetem 

és a Magyar Diabetes Társaság közötti együttmű-

ködési megállapodást.

Az MDT elnöksége idén Prof. Dr. Kovács Leven-

tét, az Óbudai Egyetem rektorát kérte fel plenáris 

előadás megtartására, aki ismertette a hazai mes-

terséges pancreas fejlesztésének eredményeit és 

kitért a fejlesztői gárda, mint a Magyar Mestersé-

ges Pancreas munkacsoport tevékenységének is-

mertetésére is. Elmondta, hogy az elmúlt évtize-

dekben ez a fejlesztés a diabetológiai kutatások 

egyik központi elemét képezi, mely reális megol-

dást jelenthet a hasnyálmirigy endokrin funkciójá-

nak pótlására. Tájékoztatott, hogy hazai kutatási 

előzményeket követően 2010. szeptember 3-án 

egyetemi tudományos műhelyek közötti együtt-

működés formájában (a rektor, Prof. Dr. Kovács 

Levente) Dr. Barkai Lászlóval megalakították a 

Magyar Mesterséges Pancreas munkacsoportot. 

A munkacsoport célkitűzése az volt, hogy a té-

makörben tevékenykedő magyar műszaki-infor-

matikai és orvos-egészségügyi szereplők szak-

mai-tudományos potenciáljukat egyesíthessék, 

nemzetközileg látható és mértékadó K+F eredmé-

nyeket érjenek el. A kutatások műszaki része az 

Óbudai Egyetem mérnök-kutatói, a klinikai része 

a Magyar Diabetes Társaság diabetológus orvo-

sai közreműködésével történik. A munkacsoport 
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az elmúlt években elért eredményeit számos fó-

rumon bemutatta, nemzetközi és hazai publiká-

ciókkal járult hozzá a hazai műszaki-orvosi ha-

tárterületi kutatások hírnevének öregbítéséhez. 

A munkacsoport 2020 tavaszán kérvényezte be-

fogadását az MDT-be, melyet a vezetőség elfoga-

dott. A befogadás MDT közgyűlés általi, alapsza-

bály szerinti véglegesítését a fennálló járványügyi 

okok miatt elhalasztották, ez a rendkívüli helyzet 

megszűnését követően, 90 napon belül történhet 

meg.

Az MDT tagjai és az ÓE kutatói között kialakult 

bő egy évtizedes együttműködések áttekinté-

se céljából 2020. augusztus 24-én az ÓE rektora 

meghívására az MDT elnöksége látogatást tett az 

Egyetemen. Az eseményen az Intézményt Prof. 

Dr. Kovács Levente rektor és Dr. Eigner György 

docens, az MDT-t Prof. Dr. Kempler Péter jelen-

legi elnök, Prof. Dr. Barkai László előző elnök és 

Prof. Dr. Wittmann István következő elnök képvi-

selte. A látogatáson az MDT képviselői betekintést 

nyerhettek az Egyetemen történő orvostechni-

kai, biotechnológiai és informatikai kutatásokba, 

megismerhették az ígéretes K+F projekteket. A 

megbeszélésen megállapították, hogy a tudomá-

nyos együttműködés mindkét fél és mindkét tu-

dományterület számára eredményes, és számos 

területen van lehetőség az együttműködés to-

vábbfejlesztésére, kiterjesztésére. A kooperáció 

fő irányaiként a közös szakmai és képzési projek-

teket, pályázatokat, az elméleti és alkalmazott ku-

tatást, a klinikai kutatást, a PhD kutatási munka 

támogatását és az informatikai fejlesztést jelölték 

meg. Megállapodás született arról, hogy a közös 

munka a jövőben szabályozott keretek között, az 

ÓE és az MDT közötti együttműködési megálla-

podás keretében valósul meg. Az együttműködé-

si megállapodás elkészült, melyet az MDT XXVIII. 

Jubileumi Kongresszusának plenáris ülésén, 2020. 

december 5-én az ÓE rektora és az MDT elnöke 

írta alá.

Prof. Dr. Kovács Levente

mEgERősítEtt EgyüttműköDés 
A mEDiCOR zRt.-vEl

Szorosabbra fűzte a már meglévő együttmű-

ködését az Óbudai Egyetem és a MEDICOR Zrt. 

annak érdekében, hogy közös, nemzetközileg is 

versenyképes kutatásokat kezdeményezzenek és 

folytassanak az egészségipar és az orvosképzés 

területén. A kooperációról szóló megállapodást 

december 8-án írták alá. Jelenleg az egyik kiemelt 

cél a MassVentil projekt részeként megvalósuló 

tömeg-lélegeztetőrendszer forgalomképessé té-

tele.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor elmondta, hogy 

az Egyetemnek több kapcsolódási pontja és jövő-

beli elképzelése van a MEDICOR Zrt.-vel, amelyet 
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mindenképpen érdemesnek tartottak parafálni, 

egy együttműködési megállapodás keretében. 

Felidézte, hogy a cég egyik alapítója a MediKlasz-

ternek, mellyel az Egyetem vezetése már koope-

rációba lépett másfél évvel ezelőtt, abból a célból, 

hogy orvostechnikai képzés indulhasson az Egye-

temen. A MEDICOR-ral az elképzelés hasonló, de 

nemcsak oktatási, hanem kutatási szempontból 

is jelentős tervekről van szó, hazai és nemzetközi 

színtéren egyaránt. Az orvostechnikai és az egész-

ségipari oldalt egyaránt támogatni kívánják, ezzel 

követve a kormányzati stratégiai célokat, az Egye-

tem részéről a technológiai fejlesztések révén. A 

rektor hozzátette, hogy nagy reményeket fűz az 

együttműködéshez.

Dr. Steiner Arnold, a MEDICOR Zrt. elnök-vezér-

igazgatója örömét fejezte ki, hogy lehetőségük nyí-

lik az együttműködésre a tudásközpontokkal, köz-

tük az Óbudai Egyetemmel. A magyar tulajdonú 

vállalkozás a világpiacon több mint 100 országban 

saját fejlesztésű és gyártású termékkel van jelen. 

A társaság elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, 

hogy működésük elképzelhetetlen tudás és infor-

máció nélkül. Tevékenységükhöz magasan kvalifi-

kált szakemberekre és jól működő kapcsolatokra 

van szükségük. Megemlítette azt is, hogy nagy 

örömmel és meglepettséggel nyugtázta, hogy az 

Egyetem hét karán szerteágazó műszaki területen 

képeznek mérnököket. Néhányat kiemelt a rend-

kívül széles spektrumból, az építészettől kezdve, 

a közgazdaságtanon át, a villamosmérnöki, az in-

formatikai, a gépészeti vagy akár a mechatronikai 

területig.

Az elnök-vezérigazgató elmondta, hogy jelenleg 

már egy operatív kérdésen dolgoznak, karöltve az 

Egyetem vezetésével és a tömeg-lélegeztetőrend-

szer fejlesztőivel, a MassVentil projekt ötletgazdá-

ival. Az orvostechnikai eszközt először szeretnék 

levédetni, majd a kereskedelemben forgalomké-

pessé tenni. Mindez tudást, pénzt és rengeteg 

munkát igényel. Ahhoz, hogy a fejlesztést forga-

lomképessé tegyék, körülbelül egy évre lesz szük-

ség. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek szerint 

a tömeg-lélegeztetőrendszerre nemcsak most, a 

járvány idején, hanem hosszú távon is szükség le-

het.

Az EgyüttműköDés CéljAiRÓl

Az Egyetem, mint a Magyar Medikai Gyártók 

és Szolgáltatók „Akkreditált Innovációs” Klaszter 

(MediKlaszter) stratégiai szövetségese, valamint 

a MEDICOR Zrt., mint a MediKlaszter alapító és 

szervező tagja, segíteni akarják a hazai orvostech-

nikai ipar innovációját, fejlesztéseit. Az Egyetem 

és a cég vezetése – felismerve azt a tényt, hogy 

a versenyképesség és a tartós növekedés meg-

határozó tényezői a tudomány és az innováció – 

egymással stratégiai kapcsolatot kíván kiépíteni, 

ezért az együttműködési megállapodást elméleti 

és gyakorlati tudásukból történő kölcsönös elő-

nyök kiaknázása érdekében kötik meg.

Az együttműködési megállapodás magában 

foglalja többek közt: 

• az egyetemi értékek megőrzését; közös, nem-

zetközileg is versenyképes kutatások kezde-

ményezését, művelését az egészségipar és az 

orvosképzés területén, valamint az egyetemi 
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tevékenység fejlesztését és népszerűsítését 

közös programokkal,

• a MEDICOR és a magyar orvostechnikai iparág 

megismertetését az egyetemi hallgatókkal, 

tanárokkal,

• oktatási, képzési együttműködést (orvostech-

nológiai ipar szakemberellátását biztosító 

felsőoktatás segítésében, például Kórház- és 

Orvostechnikai Szakmérnök képzés), 

• a MEDICOR Zrt. segíti az Egyetem oktatá-

si munkáját, különösen a gyártott magyar 

orvostechnikai műszerek, termékek szakmai 

ismertetésén, bemutatásán keresztül,

• kutatás-fejlesztési együttműködést az alap- 

és alkalmazott kutatási kapacitások területén. 

(Az Egyetem segíti a MEDCIOR Zrt. számára 

alkalmas kutatás-fejlesztési tevékenységeket.)

A társaság és az Egyetem érdekelt a kutatási 

eredmények közös létrehozásában és hasznosítá-

sában (indokolt esetben közös spin-off cégek ala-

pítása). Az Egyetem kutatásait és a MEDICOR Zrt. 

fejlesztési tapasztalatait, innovációit felhasználva, 

előzetes egyeztetést követően közös kutatásokat, 

fejlesztéseket végezhetnek.

A megállapodásban szerepel még: közös PR és 

kommunikációs tevékenység, esetleges közös 

projektek, pályázatok eredményeinek népszerűsí-

tése, az együttműködés és a támogatók rendsze-

res megjelenítése az Egyetem és a MEDICOR Zrt. 

kommunikációjában.

A dokumentumot kézjegyével ellátta: Prof. Dr. 

Kovács Levente rektor, Ormándi Gabriella kan-

cellár, valamint Dr. Steiner Arnold, a MEDICOR 

Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az eseményen részt vett még: Dr. Haidegger Ta-

más, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ 

(EKIK) főigazgatója, Prof. Dr. Kozlovszky Miklós, a 

Neumann János Informatikai Kar egyetemi tanára 

és dékánja, az EKIK BioTech Kutatóközpontjának ve-

zetője, valamint Tóth Zsolt, a MediKlaszter főtitkára.

Szeberényi Csilla

közös tERvEk, ElképzElésEk 
A mAgyAR méRnöki kAmARávAl

Együttműködési megállapodás jött létre a Ma-

gyar Mérnöki Kamara (MMK) és az Óbudai Egye-

tem között, melyet december 8-án írtak alá. A 

kooperáció kiemelt célja, hogy a hallgatók olyan 

naprakész tudásra tegyenek szert, amelynek bir-

tokában szakmájuk gyakorlása során is eredmé-

nyesek maradhatnak. Prof. Dr. Kovács Levente 

rektor elmondta, a mérnöki társadalom és az 

Egyetem számára is fontos a mérnökhallgatók 

életpályájának kiteljesedése. Ennek érdekében 

különösen fontos, hogy rendszeresen áttekint-

hessék, milyen képzésekre van szüksége a jövő 

mérnökeinek. Az Egyetem a legkorszerűbb tu-

dásbázist igyekszik átadni a fiataloknak. Jelenleg 
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úgy érzékelhető, hogy néhány fontos kritérium 

azonban hiányzik a rendszerből, így a módszer-

tan is, amelyet a Magyar Mérnöki Kamarával 

együttműködésben igyekeznek kidolgozni a to-

vábbiakban. Megvizsgálják többek közt azt, hogy 

a felsőoktatás hogyan tud profitálni az MMK-n 

keresztül képviselt szakmai tudásból és tanúsí-

tásból. Az MMK részéről tanulmányozni szüksé-

ges, hogy miként tudják befolyásolni az egyes 

képzéseket annak érdekében, hogy azok valóban 

piacképesek és minél gyakorlatorientáltabbak 

lehessenek az Egyetemen. A rektor hangsúlyoz-

ta, hogy rendkívül dinamikusan változik az elvárt 

szakmai tudás. Ahhoz, hogy teljes mértékben 

meg tudjanak felelni a piaci igényeknek, elenged-

hetetlen az Egyetem és a Magyar Mérnöki Kama-

ra együttműködése.

Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnö-

ke örömét fejezte ki a kooperáció létrejöttéért. 

Az Óbudai Egyetemet a mérnökképzés bölcső-

jének nevezte. Az MMK igyekszik biztosítani 

az, hogy az Intézményből kikerült hallgatók 

szakmájuk gyakorlása során is eredményesek 

lehessenek. Ennek egyik legfontosabb kritériu-

ma a jól megalapozott tudás, amelyre az Egye-

temen és a gyakorlati életben együttesen te-

hetnek szert a fiatalok. Ez egy olyan folyamat, 

amelyet működőképesen kell tartani és zökke-

nőmentessé tenni. Ehhez egyeztetésekre, a cé-

lok összehangolására van szükség. Ezt szolgál-

ta a kooperációról szóló dokumentum aláírását 

megelőző, oktatási kérdésekről szóló egyez-

tető tárgyalás is. A tématerületek magukban 

foglalják azokat a kérdéseket, amelyeket már 

a szakma gyakorlásának kezdeti szakaszában 

érdemes befolyásolni, hiszen – mint azt a rek-

tor is említette –, a műszaki szakterület szinte 

napról napra változik. Gyors ütemben újabb 

és újabb technológiák, eljárások és módszerek 

jelennek meg, melyeket követni kell. Azért jött 

létre az együttműködési megállapodás, hogy 

mindezeknek közösen megfeleljenek és ered-

ményesek maradhassanak.

Az együttműködési megállapodás magában fog-

lalja többek közt: közös szakmai és képzési projek-

tek, valamint pályázatok kidolgozását, kölcsönös 

részvételt az Egyetem és az MMK oktatási tevé-

kenységében, valamint együttműködést a képzési 

kimenetek szabályozásában.

Az együttműködési megállapodást kézjegyével 

ellátta: Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egye-

tem rektora, Ormándi Gabriella, az Egyetem kan-

cellárja, valamint Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki 

Kamara elnöke.

Az eseményen részt vett még: Dr. Virág Rudolf 

főtitkár és Müller Mihály, kommunikációs veze-

tő.

Szeberényi Csilla
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EgyüttműköDésbEn A DEkRA AkADEmiE kft.-vEl 
A jövő méRnökEiéRt

A Dekra Akademie Kft. kiemelt feladatának te-

kinti a műszaki, informatikai rendszerek bizton-

ságának garantálását, így nagy figyelmet fordít a 

hazai mérnöki és gazdasági menedzsmentképzési 

területek fejlesztésére és támogatására is. Célja, 

hogy magasan képzett szakemberei munkakör-

nyezeti méréseikkel, vizsgálataikkal és szakértői 

tevékenységükkel a jövő munkahelyeinek bizton-

ságáért dolgozzanak. Ahhoz, hogy a célkitűzések 

megvalósuljanak, az Óbudai Egyetem és a cég 

vezetői együttműködési megállapodást kötöttek 

december 7-én.

Az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ 

(EKIK) együttműködő partnerei körébe tartozik a 

Dekra Akademie Kft. is, amely a nagynevű német 

DEKRA hazai leányvállalata. A cég jelentős bőví-

tést tervez a régióban, ezért az Óbudai Egyetem 

vezetése hivatalos együttműködést is kívánt indí-

tani a Kft.-vel. A partnerek további tárgyalások so-

rán alakítják ki a javasolt közös programok pontos 

menetrendjét.

A kooperáció magában foglalja a közös szak-

mai és képzési projekteket, részvételt az Egyetem 

alap- és mesterfokú képzésében programokkal, 

közös projektek és pályázatok kidolgozását, egyes 

alkalmazott kutatási munkákat, valamint gyakor-

lati helyszínek biztosítását. Távlati cél a közös hall-

gatói-oktatói ösztöndíj-rendszer kidolgozása is.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor hangsúlyoz-

ta, hogy az Óbudai Egyetem elkötelezett a hazai 

ipar szakértői munkaerőre vonatkozó igényeinek 

kielégítése ügyében. Ennek érdekében folyamato-

san megújítja képzési portfólióját, hogy az minél 

jobban illeszkedjen a hallgatók és a leendő mun-

káltatóik elvárásaihoz is.

Tobias Steinig, az EMEA DEKRA Akademie Kft. 

Nearshore Centerének vezetője kifejtette, hogy 

a régió szakemberbázisa komoly erőforrás a cég 

számára, amely nagyszabású, több ágazatot érin-

tő fejlesztéseket kezdett meg Magyarországon. 

Céljuk az együttműködéssel is a tehetségek felku-

tatása, felkarolása, valamint a szakmai utánpótlás 

biztosítása.

Az együttműködési megállapodást kézjegyével 

ellátta: Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egye-

tem rektora, Ormándi Gabriella kancellár, Dr. 

Haidegger Tamás, az EKIK főigazgatója, valamint 

Tobias Steinig, az EMEA DEKRA Akademie Kft. 

Nearshore Centerének vezetője.

Szeberényi Csilla
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ElismERés A pOCkEtCubE 
mEgAlkOtásáéRt

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysoro-

zat keretében „Akikre büszkék vagyunk” címmel 

tartottak online eseményt a Budapesti Műszaki 

Egyetemen (BME-n) 2020. november 16-án. A je-

les napon Nemcsics Ákos professzor, az Óbudai 

Egyetem (ÓE) munkatársa elismerő oklevelet ve-

hetett át Józsa János akadémikustól, a BME rek-

torától.

A magyar zsebműhold fantasztikus sikeréről 

több médium beszámolt (többek közt az Egyetem 

honlapján is hírt adtunk róla). A projektben részt 

vevő Nemcsics Ákos professzor munkájáért kü-

lön elismerésben részesült. Az oklevélen, melyet 

a jeles eseményen átvehetett, „A világ első műkö-

dő PocketCube méretű műegyetemi tervezésű mű-

hold megalkotásáért” felirat szerepel. A szerkezet 

megalkotása team-munkában történt. A csapat a 

BME oktatóiból és hallgatóiból állt össze. Az Óbu-

dai Egyetem munkatársát „külsősként” kérték fel a 

munkában történő részvételre. Az új PocketCube 

energiaellátását igen nagy hatásfokú kvantum-

völgyes napelemmel kívánták megoldani, mely-

hez igényelték az ÓE kollégáinak szakértelmét. 

A felkérés és az eredményes részvétel elismerés 

az Óbudai Egyetemen működő nano-kutatásnak, 

öregbíti az ÓE szakmai elismertségét és nem elha-

nyagolható módon erősíti a szakmai kapcsolatot a 

két egyetem között.

Gratulálunk az elismeréshez!

Szeberényi Csilla

fOlytAtÓDnAk A nyílt nApOk 
Az ÓbuDAi EgyEtEmEn

Nyílt Napokat rendez az Óbudai Egyetem, idén 

azonban a rendkívüli helyzetre tekintettel az on-

line térben.

A tájékoztató kampány elsősorban azoknak a 

továbbtanulni szándékozó diákoknak szól, akik a 

műszaki vagy a műszaki pályához közel álló kép-

zési területek felé orientálódnak, de még nem 

döntötték el, hogy melyik egyetemet választják. 

Az eseményen az érdeklődők megismerhetik az 

Egyetem mind a 7 karán folyó képzéseket. Aki kí-

váncsi a projektalapú és gyakorlatorientált mű-

szaki, azon belül is többek közt az informatikai, 

építészmérnöki, természettudományi, gazdaság-

tudományi, könnyűipari mérnöki, agrár területre, 

vagy épp a pedagógusi pálya érdekli, az alap, mes-

ter és doktori szintű képzések közül is választhat 

Budapesten és több vidéki városban is.

Az időpontok és további információk itt érhetőek el:
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pályázAti fElhívásOk,  
REktORi - kAnCElláRi utAsításOk

„nők A tuDOmánybAn kiválÓsági Díj” 
- pályázAti fElhívás

A Nature-díjas, 

Nők a Tudományban 

Egyesület, a Magyar 

Tudományos Akadé-

mia és az UNESCO 

Magyar Nemzeti Bi-

zottság védnökségé-

vel közösen 2020-ban 

is meghirdeti a „Nők 

a Tudományban Kiválósági Díj” pályázatot, amely 

természettudományok és műszaki tudományok 

tématerületen végzett kutatói tevékenység támo-

gatásáért ítélhető meg.

Jelentkezni, illetve jelölést leadni a NaTE hon-

lapján lehet: http://nokatud.hu/kivalosagi-dij-fel-

hivas/?fbclid=IwAR1Dn8AvZ-W0HW821Poj6g-

0sK0p3yDN8II0Gozf0bN4OnvVc1ORnnxpAfI

A jelentkezés határideje: 2021. január 27.

A témával kapcsolatban bővebben az alábbi lin-

ken olvashatnak: http://unesco.hu/palyazatok/

nok-a-tudomanyban-kivalosagi-dij-2020-107307 

KMO

KAR DÁTuM IDőPonT TOVÁBBI INFORMÁcIóK

Alba Regia Műszaki Kar 2021.01.18 10:00-15:00 https://www.amk.uni-obuda.hu/index.
php/hu/felvetelizoknek/nyilt-napok

Bánki Donát Gépész 
és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar

2021.01.28. 10:00-12:00 http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/nyilt-na-
pok-banki-karon-2020-2021

Keleti Károly Gazdasági Kar 2021.01.22. 17:00-19:00 https://kgk.uni-obuda.hu/nyiltnapok

Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Kar

2021.01.12. 15:00-18:00 http://felveteli.kvk.uni-obuda.hu/
2021.02.02. 15:00-18:00 http://felveteli.kvk.uni-obuda.hu/

Neumann János 
Informatikai Kar 2021.02.04. 10:00-14:00 https://nik.uni-obuda.hu/felvetelizoknek/

Neumann János 
Informatikai Kar 
(Salgótarjáni Képzési 
Központ és Kutatóhely)

2021.01.14. 10:00-15:00 http://uni-obuda.hu/node/26090

Rejtő Sándor Könnyűipari 
és Környezetmérnöki Kar 2021.01.21. 10:00-14:00 https://rkk.uni-obuda.hu/hu/nyilt-napok

Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar 2021.01.15. 10:00-15:00 https://ybl.hu/index.php/hu/felvetelizok-

nek/nyilt-nap-2021

https://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/nyilt-napok
http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/nyilt-napok-banki-karon-2020-2021
https://ybl.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/nyilt-nap-2021
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ÓbuDAi EgyEtEm hAllgAtÓi hACkAthOn

Kihirdették az Óbudai Egyetem idei hallgatói ver-

senyének eredményét. A verseny célja az innováció 

és a hallgatói szolgáltatások minőségének javítása 

volt. A koronavírus okozta járványhelyzetben elő-

térbe kerültek a távoktatást, online jelenlétet segítő 

megoldások. A hallgatói csapatok valós problémák-

ra, igényekre, kihívásokra kínáltak megvalósítható 

megoldásokat, melyeket az Egyetem a jövőben 

beépíthet saját működési modelljébe. A hallgatói 

innovációban rejlő potenciál kiaknázása, valamint 

a hallgatók érdekeinek érvényesítése az adminiszt-

ráció területén további célként jelent meg, a smart 

egyetemmé válás irányába.

A hallgatói verseny szorosan kapcsolódott a 

pályázatban vállalt, intézményen belüli multidisz-

ciplináris fejlesztésekhez, melyek a vállalkozói 

szemléletet és tudás erősítését célozzák meg. Az 

Óbudai Egyetem rektori stratégiájának részeként 

feladatának tekinti az oktatók, kutatók és hallga-

tók körében a kooperatív munkavégzés kultúrájá-

nak megerősítését, a karok és központok közötti 

szoros együttműködést. A projekt fejlesztései 

hozzájárulnak az Intézmény partneri és kapcsolati 

hálójának bővítéséhez, az elismertségének növe-

léséhez, a KFI és üzleti eredményeinek kommuni-

kációjához, itthon és külföldön egyaránt.

A hallgatói Hackathon győztese gépészmérnök 

szakos hallgatók F5 nevű csapata lett. Prezentáci-

ójukban egy, a beiskolázással szorosan összekap-

csolt karrierorientációt segítő egyetemi honlap 

létrehozását javasolták, amely több szempontból 

is fontos része lehet az Óbudai Egyetem online 

jelentétének. Egyrészt megszólítaná a továbbta-

nulás előtt álló középiskolás fiatalokat, bemutatva 

nekik az Óbudai Egyetem képzési kínálatát, más-

részt a már felvett hallgatókat is támogatná az 

egyetemi évek alatt, specializáció és szakmai gya-

korlat kiválasztása, vagy akár elhelyezkedési lehe-

tőségek terén. Az ötlet újdonsága és legnagyobb 

erőssége, hogy a fejlesztők ezeket a célokat inter-

aktív módon, például személyiségteszttel, illetve 

speciálisan az Egyetem szakjaira szabott tesztek-

kel kívánják elérni.

A verseny a 2019-1.2.1-EGYETE-

MI-ÖKO-2019-00017 azonosítószámú „Innovációs 

ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen” című 

projekt keretében valósult meg.

Megvalósítás időtartama: 2020.02.01 - 2021.07.31.

Megítélt támogatás: 77.963.447 Ft

Dr. Haidegger Tamás 

Eu A világbAn - pályázAt hAllgAtÓknAk

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

pályázatot hirdet „Magyarország és a közép-euró-

pai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a vi-

lágban” címmel egyetemek és a főiskolák hallgatói 

számára. A kiírás középpontjában az uniós politi-

ka, a jelenlegi, illetve 2020 után várható szabályai 

állnak.

További részletek itt érhetőek el.
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pályázAt – DiplOmADíj szilikátipARi témábAn

A Szilikátipari Tudományos Egyesület pályázatot 

hirdet szilikátipari témát feldolgozó diplomamun-

kák díjazására, végzett hallgatók számára.

A diplomadíj odaítélése a kiemelkedő szakmai 

színvonalú szakdolgozatok, illetve alkotóinak 

anyagi és erkölcsi elismerését, valamint a kezdő 

szakemberek körében a Szilikátipari Tudomá-

nyos Egyesület tevékenységének megismerteté-

sét, annak munkájába történő bevonását szol-

gálja.

A pályázati kiírás itt érhető el, a pályázati adatlap 

itt tölthető le.

KMO 

kEREsik A lEginnOvAtívAbb szAkDOlgOzAtOt/
DiplOmAmunkát – pályázAti fElhívás 
bővült A pályázÓk köRE!

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és In-

novációs Központ (EKIK) pályázatot hirdetett 

innovatív szakdolgozatok/diplomamunkák díja-

zására. Az eredeti kiírás bővült, azokat a szak-

dolgozatokat is várják, melyeket a 2019/2020-as 

tanév I. félévében sikerrel védtek meg a hallga-

tók.

A pályázat célja, hogy az innovatív megoldáso-

kat, eredményeket tartalmazó szakdolgozatok/

diplomamunkák elismertté váljanak. A szakdol-

gozatban ismertetett megoldás, eredmény té-

máját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat 

egy termék prototípusának megtervezésére, 

kifejlesztésére, egy piacképes szolgáltatás lét-

rehozására vagy dizájn projektre, az OECD Oslo 

Kézikönyvének széles definíciója szerinti értel-

mezésben.

A pályázaton részt vehet:

Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban 

álló, szakdolgozatát/ diplomamunkáját

• 2019/2020 tanév I. félévében, vagy 

• 2019/2020 tanév II. félévében, vagy

• 2020/2021 tanév I. félévében sikeresen meg-

védett alap- vagy mesterképzésben részt vevő 

hallgató. 

A pályázatot két kategóriában írták ki:

(a) szakdolgozatát alapképzésben sikeresen 

megvédett hallgató

(b) diplomamunkáját mesterképzésben sikere-

sen megvédett hallgató.

A verseny díjazása:

I. díj            150.000 Ft

II. díj            100.000 Ft

III. díj            50.000 Ft

Zöld különdíj

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2020. január 31. 24:00 óra.

A pályázatokat felkért szakmai zsűri bírálja 

el legkésőbb 2021. február 28-ig.



20. oldal

2020. decemberÓBUDAI EGYETEM hírmondó

A pályázatok eredményéről a pályázót az EKIK 

mindkét kategóriában a döntés meghozatalától 

számított 5 munkanapon belül e-mailben értesíti.

A pályázati feltételekről részleteket a versenyfel-

hívásban találhatnak. 

A verseny a 2019-1.2.1-EGYETE-

MI-ÖKO-2019-00017 számú „Innovációs ökosziszté-

ma fejlesztése az Óbudai Egyetemen” projekt finan-

szírozásában valósul meg. 

Nagy Alexandra

REktORi-kAnCElláRi közös utAsítás  
A záRÓvizsgákRÓl

A hallgatók és az oktatók egészségének védelme 

érdekében a 2020/2021. tanév 1. félévében terve-

zett aktuális záróvizsgákkal kapcsolatban hozott 

új utasítást az Egyetem vezetése. Ennek fő pontja, 

hogy a záróvizsgákat és az azt megelőző konzultá-

ciókat a résztvevők egészségének védelme érde-

kében online tartják meg.

Részletek itt érhetőek el. 

A nEmzEtközi és tuDOmányOs élEt híREi

kibERmEDiCinA wEbináRium 
Az ÓbuDAi EgyEtEmEn

Online szimpóziumot rendezett az Óbudai Egye-

tem Kiberorvosi Kompetencia Központjának (to-

vábbiakban: KIKOK) nyertes pályázatát megvalósító 

szervezeti egység, valamint konzorciumi partnerei 

(3DHISTECH Fejlesztő Kft., ELKH Természettudomá-

nyi Kutatóközpont) a közelmúltban. A 2019-1-3-1-KK-

2019-00007 azonosítószámú „Innovációs szolgáltató 

bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutató célú 

kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” című projekt cél-

kitűzéseit és eddigi eredményeit mutatták be.

A rendezvényt az Óbudai Egyetem rektora, Prof. 

Dr. Kovács Levente nyitotta meg. Az előadások az 

alábbi témákat érintették: Robotalkalmazás mik-

roszkóp tárgylemezek archiválására nem struktu-

rált működési környezetben; Digitális mikroszkó-

pia - 3D megjelenítés; Kemoterápia optimalizálás: 
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kihívások és eredmények; Fizikai aktivitás detek-

ció gépi tanulás segítségével, a BlackAnt platform 

használatával; Transzgenikus egérmodellek alkal-

mazása kemoterápia optimalizáláshoz.

Az előadások tanulsága szerint a projekt első 

nyolc hónapja alatt jelentős kutatási eredménye-

ket sikerült felmutatni az érintett területeken. 

Ezek közül kiemelkedő a kemoterápia optimalizá-

lásánál alkalmazható, úgynevezett „smart terápia” 

megközelítés, amely a rendszer- és irányításelmé-

let matematikai eszköztárát alkalmazza a kemo-

terápia dózisok egyénre szabott meghatározásá-

ra. A konzorcium kutatóinak együttműködésével 

lezárult az első állatkísérlet, amely igen ígéretes 

eredménnyel végződött, ezzel megvilágítva a 

„smart terápia” módszer távlati lehetőségeit.

A projekt hosszú távú célja a KIOK üzemelteté-

se és fenntartása az Óbudai Egyetemen, a kon-

zorciális partnerekkel szorosan együttműködve. 

Dr. Galambos Péter igazgató hangsúlyozta, hogy 

az orvosinformatikai és egészségügyi kiberfizikai 

rendszerek területén történő piacorientált kutatá-

si képességek és működési modellek kialakítása a 

fő motiváció. Annak érdekében, hogy a kompeten-

cia központ, a közreműködő konzorciális és nem 

konzorciális partnerek, valamint az orvosinforma-

tikai iparág humánerőforrás igényét jelentős mér-

tékben kielégítse, az Óbudai Egyetem stratégiai 

célként határozta meg orvosinformatikai vonat-

kozású képzések kidolgozását és indítását.

Megvalósítás időtartama: 2020.03.01. - 2024.02.28

Megítélt támogatás: 2.390.022.118 Ft

A konzorciumvezető támogatási összege: 

909.335.977 Ft

A projektről további információt a http://dev.ki-

kok.uni-obuda.hu/ oldalon olvashatnak.

Dr. Galambos Péter

ybl kAR A páRizsi mAgyAR intézEtbEn

Prof. Dr. Anthony Gall, az Ybl Miklós Építéstu-

dományi Kar megbízott dékánja az egyik kurátora 

annak a tárlatnak, amely Kós Károly építőművé-

szetét mutatja be a Párizsi Magyar Kulturális In-

tézetben. A „Kós Károly – a 20. század legmagya-

rabb európai építőművésze” című kiállítás 2021. 

április 24-ig tekinthető meg. A kurátorok, Prof. Dr. 

Anthony Gall, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

megbízott dékánja és Kenyeres István Budapest 

Főváros Levéltárának főigazgatója (BFL) által ösz-

szeállított kiállítás három témakörön keresztül 

mutatja be Kós Károly építészeti tevékenységét: 

az első rész (Építész) Kós Károly életútját és mun-

kásságát mutatja be az I. világháborúig. A második 
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(Stambul) az építész I. világháború alatti isztam-

buli tevékenységébe enged bepillantást, a harma-

dik (Erdély) Kós I. világháború utáni tevékenységét 

dolgozza fel. A kiállítás számos fotót, tervrajzot is 

bemutat, az építész kiemelkedő alkotásairól az 

emeleti kiállítótérben látható válogatás.

A kiállítás a Párizsi Magyar Kulturális Intézet, Bu-

dapest Főváros Levéltára (BFL) és az Óbudai Egye-

tem Ybl Miklós Építéstudományi Kara és a Székely 

Nemzeti Múzeum közreműködésével jött létre. 

Kurátorok: Anthony Gall (Óbudai Egyetem) és Ke-

nyeres István (BFL).

A témában kisfilm is készült, amely francia nyel-

ven mutatja be a nagy építész munkásságát és az 

intézetben lévő kiállítás anyagát.

Szeberényi Csilla

(Fotó: http://www.lakaskultura.hu/hirek/kos-ka-

roly-az-orszagepito/)

„pRO sCiEntiA Et futuRO” ösztönDíj –  
pályázAti fElhívás

Az Óbudai Egyetem Tehetségtanácsa „Pro Scien-

tia et Futuro” Ösztöndíj pályázatot hirdet azoknak 

a nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendel-

kező alap- vagy mesterképzésben részt vevő hall-

gatóknak, akik az elmúlt két félévben kiemelkedő 

tanulmányi, tudományos diákköri és publikációs 

tevékenységet folytattak.

Az ösztöndíj egyéni pályázat útján nyerhető el 

egy szemeszterre (5 hónap). Havi összege 40.000 

forint, amely megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási 

Ösztöndíjjal. A nyertes pályázók az ösztöndíj mel-

lett díszoklevelet is kapnak.

A pályázat elnyerésének feltételei:

• A pályázó nappali munkarendű, alap- vagy 

mesterképzéses, aktív hallgatói jogviszonyban 

áll az Óbudai Egyetemmel;

• A pályázónak az elmúlt két félévben számított 

kreditindexe 4,00 vagy magasabb. (A kreditin-

dex számításánál a kreditértékkel rendelkező, 

de aláírás-követelményű kurzusokat nem 

számítják ide.);

• A pályázó az elmúlt két félévben az Óbudai 

Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciá-

ján minősített (I., II. vagy III.) helyezést ért el;

• A pályázó az elmúlt két félévben megjelent 

vagy közlésre elfogadott, elsőszerzős (vagy 

második szerzős, amennyiben az első szerző 

is alap- vagy mesterképzésen aktív jogviszony-

nyal rendelkező hallgató), idegen nyelvű, nem-

zetközi konferencia- vagy folyóiratcikket írt, 

amelynek témája kapcsolódik a tudományos 

diákköri munkájához.

Azok a mesterképzésben részt vevő hallgatók, 

akik az Óbudai Egyetemen folytatták alapképzé-
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ses tanulmányaikat és a mesterképzést az abszo-

lutórium megszerzését követő félévben megkezd-

ték, az alapképzésben elért eredményeik alapján 

is jogosultak pályázatot benyújtani.

Egy publikáció csak egyszer használható fel az 

ösztöndíj elnyerésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• A pályázó szakmai önéletrajzát;

• A pályázó szakmai/tudományos tevékenysé-

gének tömör (egyoldalas) bemutatását;

• A pályázó MTMT-ben rögzített publikációs 

listáját és hivatkozási jegyzékét;

• A megjelent, vagy közlésre elfogadott cikk(ek) 

másolati példányát;

• Még meg nem jelent, de közlésre elfogadott 

publikáció esetén a befogadó kiadvány szer-

kesztőségének elfogadó levelét;

• A pályázó Tudományos Diákköri okleveleinek 

másolatát, beleértve az Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián elnyert okleveleket is;

• Legfeljebb egyoldalas, indoklást is tartalmazó 

támogató nyilatkozatot a pályázó tudományos 

diákköri témavezetőjétől;

• A pályázati feltételek által előírt, a Tanulmányi 

Osztály által hitelesített hallgatói jogviszony 

igazolását;

• Az előző két félév tanulmányait bemutató, 

a Tanulmányi Osztály által hitelesített lecke-

könyv-kivonatot;

• A pályázó nyilatkozatát, amelyben kijelenti, 

hogy a megadott adatok hitelesek, és hogy a 

pályázathoz benyújtott publikáció(ka)t nem 

használták fel korábban ugyanennek a pályá-

zatnak az elnyeréséhez;

• GDPR nyilatkozatot, amelyben a hallgató hoz-

zájárul, hogy pályázati anyagába az Egyetem 

FKR szerinti, véleményezési és döntési joggal 

rendelkező személyei és bizottságai betekint-

hetnek, valamint arról, hogy a döntés ered-

ménye nyilvánosságra hozható.

Az ösztöndíjat havi rendszerességgel folyósítják 

(kivéve az első hónapra járó ösztöndíjat, amelyet a 

második havi járandósággal együtt utalnak át).

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. ja-

nuár 31. (vasárnap) 24:00 óra.

A pályázatokat kinyomtatva, egy példányban le-

het benyújtani a Rektori Hivatalban a Tehetségta-

nács elnökének címezve, valamint elektronikusan 

is meg kell küldeni a Tehetségtanács titkárának, 

Akimova Anikónak: akimova.aniko@uni-obuda.hu

Lamár Krisztián

nik-Es hAllgAtÓ sikERE A sEEDs-En

Az Óbudai Egyetem 90 diákja végezte el a 

Huawei Hungary Kft által, az informatikai-távköz-

lési mérnökhallgatóknak szervezett egyhetes, „SE-

EDs” elnevezésű oktatási programot. A szakmai 

online tréning kiemelt témái többek között az 5G, 

a mesterséges intelligencia és a felhő technológi-

ák voltak.

Az oktatási programot világszerte elvégzők 
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eredményei alapján hagyományosan összesen 

6 hallgatót választanak ki a Huawei vezetői a 

Shenzeni központban arra a megtisztelő fela-

datra, hogy felszólalhassanak a 2020. december 

17-i 1000 fős, SEEDs globális záróünnepségen.

Óriási öröm az Óbudai Egyetem számára, hogy 

idén a 6 kiválasztott egyike Földi Bianka, a Neu-

mann János Informatikai Kar (NIK) BSc-s hallgatója 

lett. Bianka további külön megszólalási lehetősé-

get is kapott, „Broadening horizons” témakörben 

tarthatott előadást a globális rendezvényen.

Ezúton is gratulálunk Biankának és további szak-

mai sikereket kívánunk neki!

Dr. habil. Felde Imre 

OnlinE kOnfEREnCiA A pROjEktOktAtásRÓl 
A REjtő kAROn 

Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban – 

Oktatás a fenntarthatóságért, fenntarthatóság az 

oktatásban címmel rendeztek nemzetközi tudo-

mányos konferenciát online platformon az Óbu-

dai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Kör-

nyezetmérnöki Karon (ÓE RKK). A szervezők célja 

többek között az volt, hogy elősegítsék az oktatás 

megújulását.

Hagyományosan ismét megrendezték a „Hazai 

és külföldi modellek a projektoktatásban nemzetközi 

konferenciát” a Rejtő Sándor Könnyűipari és Kör-

nyezetmérnöki Karon 2020. december 15-én, idén 

azonban rendhagyó módon, online-panelbeszél-

getés formában, több mint negyven – az MS Teams 

rendszerben indított – csoportba bekapcsolódott 

vendéggel. A program két fő szekciójában – Ok-

tatás a fenntarthatóságért és Fenntarthatóság az 

oktatásban – elhangzott 4-4 előadást panel-be-

szélgetés követte. A meghívott előadók: Dr. ha-

bil. Kováts-Németh Mária, a Soproni Egyetem 

Környezetpedagógia doktori program kidolgozója 

és vezetője (2005-2018 között a konferencia Tudo-

mányos Bizottságának elnöke), Prof. Em. Dr. Má-

tyás csaba akadémikus (az MTA rendes tagja, a 

konferencia Tudományos Bizottságának elnöke), 

Prof. Dr. Dúll Andrea intézetigazgató (ELTE Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Inté-

zet, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék), 

Dr. Berki Imre tanszékvezető (Soproni Egyetem 

Erdőmérnöki Kar, Környezet és Földtudományi 

Intézet, Ökológiai és Bioklimatológiai Intézeti Tan-

szék), Dr. Varga Attila tudományos főmunkatárs 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ember–Kör-

nyezet Tranzakció Intézet), Prof. Dr. Rajnai Zol-

tán dékán (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész 

és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar), Dr. Pálvölgyi 

Lajos igazgató (PROJECON Projekt Tanácsadó Kft., 

valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

PPK Felsőoktatás- és Innováció-kutatócsoport 

tagja), Dr. Németh László egyetemi adjunktus 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egye-
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temi Központ, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Központ Kémiai tanszék).

A konferencia elnöki tisztségét Dr. habil. Koltai 

László, az ÓE RKK dékánja látta el, a panel-beszél-

getést Bodáné Dr. Kendrovics Rita, az ÓE RKK 

oktatási dékánhelyettese, a Környezetmérnöki és 

Természettudományi Intézet igazgatója moderálta.

A rendezvény fő célja a fenntartható fejlődés 

szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő 

átültetéséhez szükséges gyakorlati megoldások 

bemutatása volt, továbbá az, hogy a résztvevők 

tapasztalataik megosztásával segítsék a gyakor-

latorientált oktatás megújulását, a projektpe-

dagógia elterjedését. A beszélgetések kapcsán 

megfogalmazódott legfőbb megállapítás, hogy 

a fenntarthatóságért elsősorban az egyes tu-

dományterületek összefogására van szükség, a 

természettudományos műveltség fejlesztésével 

és az oktatás minden szintjén jól megválasztott 

pedagógiai eszközök segítségével, a tudományok 

iránti bizalom erősítésével, és mindezek mentén a 

pályaorientációs kezdeményezések támogatásá-

val, szervezésével.

A rendezvényről, az előadások absztraktjairól és 

a konferencia publikációs kiadványáról a kar hon-

lapján érhető el bővebb információ: https://pro-

jektkonferencia2020.rkk.uni-obuda.hu .

Bodáné Dr. Kendrovics Rita

OnlinE kuRzus A szEllEmitulAjDOn- 
véDElEmRől EgyEtEmi hAllgAtÓknAk

Az Európai Unió Szellemi Tulajdonvédelmi Hiva-

tala (EUIPO) 7 modulból álló szellemitulajdon-vé-

delmi képzéssorozatot indít, kifejezetten egyete-

mi hallgatók számára.

A képzés során a résztvevők megismerkedhet-

nek a szellemitulajdon-védelem legfontosabb 

területeivel úgy, mint a szerzői jog, védjegyolta-

lom, formatervezési mintaoltalom, illetve a téma 

európai uniós jogi szabályozási környezetével. Az 

online kurzust angol nyelven tartják. A tanulási 

tervet úgy alakították, hogy lefedje a szellemi tu-

lajdonjogok és a szellemi tulajdonhoz fűződő jo-

gok (védjegyek, formatervezési minták, szerzői jo-

gok, szabadalmak) valamennyi fő területét. Mivel 

az IP (Intellectual Property) ma már minden ipar-

ágban megtalálható, a kötelező tanfolyamokon kí-

vül a tanulási terv tartalmazza a javasolt kurzusok 

listáját is, amelyek azokra az ágazatokra összpon-

tosítanak, ahol az IP-t alkalmazzák.

Bővebb információ itt olvasható.

Nagy Alexandra
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közéRDEkű
SzenátuSi hírek

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2020. december 

21-én megtartott ülésén elfogadta:

1. A vezetői és oktatói pályázatok véleményezé-

séről szóló előterjesztést.

2. Az ÓE-AMK geoinformatika mesterképzési 

szak indításáról szóló előterjesztést.

3. Az ÓE-BGK energetikai mérnöki alapképzési 

szak indításáról szóló előterjesztést.

4. Az ÓE-KVK villamos-üzemmérnöki alapképzé-

si szak indításáról szóló előterjesztést.

5. Az ÓE-RKK grafikus kommunikáció mérnöki 

alapképzési szak képzési és kimeneti követel-

ményeinek elfogadásáról, valamint a szak lé-

tesítési eljárásának megindításáról szóló elő-

terjesztést.

A Szenátus előterjesztései az Intraneten a Testületi ülések/Szenátus menüpontban érhető el.

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

egyetemi tanácS döntéSei

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2020. 

december 14-én megtartott ülésén elfogadta/

jóváhagyta:

1. A vezetői pályázatok kiírásáról szóló előter-

jesztéseket.

2. Az Óbudai Egyetem és a Magyar Bútor és Faipa-

ri Szövetség közötti együttműködési megálla-

podás megkötéséről szóló előterjesztést.

3. Az együttműködési megállapodás az Óbuda 

Építész Stúdió Kft.-vel szóló előterjesztést.

4. Az Óbudai Egyetem és a HandInScan Keres-

kedelmi és Szolgáltató Zrt. közötti együtt-

működési megállapodás megkötéséről szóló 

előterjesztést.

5. A kutatási folyamat hatékonyságát/a tudás- 

és technológia transzfer bővítését mérő in-

tézményi szakmai célkitűzés támogatásáról 

szóló előterjesztést.

Elvi állásfoglalást adott: 

6. Az Óbudai Egyetem és a Szent István Egye-

tem között létrejött megállapodás megköté-

séről szóló előterjesztés tárgyában.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tanácsa a 2020. 

december 21-én megtartott ülésén jóváhagy-

ta/elfogadta:

1. Az oktatói pályázat kiírásáról szóló előterjesztést.

2. Az Óbudai Egyetem és a DiabTrend AI Ana-

lytics Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 

együttműködési megállapodás megkötéséről 

szóló előterjesztést.

3. A CORDEN INTERNATIONAL /Magyarország/ Kft.-

val kötött együttműködési megállapodás módo-

sításáról szóló előterjesztést.

4.  Az Óbudai Egyetem és a Harmann Becker Kft. 

közötti együttműködési megállapodás megköté-

séről szóló előterjesztést.
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vEzEtői mEgbízásOk és OktAtÓi kinEvEzésEk

VEZETőI MEGBÍZÁSoK

Név Szervezeti egység Vezetői megbízás Vezetői megbízás 
időtartama

Dr. habil Orosz 
Gábor Tamás

Alba Régia Műszaki Kar, Természettudományi és 
Szoftvertechnológiai Intézet intézetigazgató 2021.01.01 – 2023.12.31.

Dr. Pogátsnik Monika Alba Régia Műszaki Kar oktatási 
dékánhelyettes 2021.01.01– 2023.12.31.

Dr. Póser Valéria Neumann János Informatikai Kar oktatási 
dékánhelyettes 2021.01.01 – 2025.10.14.

Szakál Anikó Rektori Hivatal Nemzetközi Tudományos 
Koordinációs Iroda irodaigazgató 2021.01.01 – 2024.07.14.

Végh Norbert Rektori Hivatal - Oktatási Főigazgatóság 
Tanulmányi Iroda irodaigazgató 2021.01.01 – 2023.12.31.

Veres Erzsébet Rektori Hivatal - Oktatási Főigazgatóság 
Nemzetközi Oktatási Iroda irodaigazgató 2021.01.01– 2023.12.31.

Dr. Kárász Péter Rektori Hivatal - Oktatási Főigazgatóság oktatási Főigazgató 2021.01.01– 2025.12.31.

Törőcsikné Guttyán 
Annamária Gazdasági Igazgatóság Bér- és Munkaügyi Osztály osztályvezető 2021.01.01– 2023.12.31.

Fonyó Attila Szolgáltatási Igazgatóság szolgáltatási 
Igazgató 2021.01.01– 2023.12.31.

Berek László Szolgáltatási Igazgatóság Egyetemi Könyvtár könyvtárvezető 2021.01.01– 2023.12.31.

oKTATÓI KInEVEZÉSEK, BELSő ELőRELÉPÉSEK

Név Szervezeti egység oktatói munkakör
oktatói munkakör 
betöltésének kezdő  

időpontja

Dr. Piricz Noémi Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet egyetemi docens 2021.01.01.

Dr. Kolnhofer- 
Derecskei Anita

Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet egyetemi docens 2021.01.01.

Dr. Simon Gyula Alba Régia Műszaki Kar 
Mérnöki Intézet egyetemi tanár 2021.01.01.

Dr. Mosavi 
Amirhosein

Neumann János Informatikai Kar 
Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet egyetemi docens 2021.01.01.

Dr. Nagy Enikő Neumann János Informatikai Kar 
Kiberfizikai Rendszerek Intézet egyetemi docens 2021.01.01.

Dr. Bencze Attila 
István

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Villamosenergetikai Intézet egyetemi docens 2021.02.01.

Hajnal Ákos Neumann János Informatikai Kar 
Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet egyetemi adjunktus 2021.01.01.
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oKTATÓI KInEVEZÉSEK, BELSő ELőRELÉPÉSEK

Név Szervezeti egység oktatói munkakör
oktatói munkakör 
betöltésének kezdő  

időpontja

Lukács Judit Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnö-
ki Kar, Mechatroniaki és Járműtechnikai Intézet egyetemi adjunktus 2021.01.01.

Boross Norbert Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Villamosenergetikai Intézet mestertanár 2021.01.01.

Dr. Sugár Viktória Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
Építészmérnöki Intézet egyetemi docens 2021.02.01.

Dr. Szösz Klaudia Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
Építészmérnöki Intézet egyetemi docens 2021.02.01.

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2021.01.21-23. SAMI 2021

költségtérítéses,
regisztrációhoz 

kötött, 
online

2021.01.28-30. XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferencia költségtérítéses
1034 Budapest, 

Bécsi út 96/B

jAnuáRi REnDEzvénynAptáR


