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Bővíti salgótarjáni képzési palettáját az 

Óbudai Egyetem 

Jövő szeptembertől a mérnökinformatikus mellett kereskedelem és marketing, 
továbbá gazdálkodás és menedzsment alapképzések is indulnak Salgótarjánban – 
jelentették be az érintett egyetemi karok és a helyi központ vezetői szombati 
sajtótájékoztatójukon. Mindhárom képzés nappali munkarendű lesz, de a 
mérnökinformatikus képzést levelező formában is meghirdetik. 

Helyben szerezhetnek piacképes diplomát a fiatalok – emelte ki Nádai László, az Óbudai 
Egyetem (ÓE) Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának dékánja azt is ismertetve, hogy ma 
minden harmadik végzős mérnök ezen az egyetem szerzi meg diplomáját és 90 százalékuk 
egy hónapon belül el is helyezkedik szakmájában. Az egyben a salgótarjáni fejlesztésekért 
felelős rektori tanácsadó arról is szólt, hogy az ÓE által biztosított gyakorlatorientált képzés 
a helyi vállalkozásoknak is fontos erőforrást jelent. Nádai László hangsúlyozta: a végzős 
hallgatók bevonása a megyei munkaerő-piacra, illetve helyben maradásuk támogatása 
fontos szerepet játszhat a térség társadalmi felzárkózásában és a nemzetgazdasági 
aránytalanságok kiegyenlítésében is. Hozzátette azt is, hogy az informatikai terület 
kifejezetten piacképes diplomát ad, egyben jó műszaki alapot jelent további tanulmányokhoz 
is. 

Nádai László ismertetése szerint a térség vezetőivel és a helyi gazdasági szereplőkkel is 
folyamatos egyeztetést folytatnak, ennek megfelelően tér vissza a nappali 
informatikusképzés, a távlati tervekben pedig a villamos-üzemmérnöki képzés 
bevezetésének lehetőségét is vizsgálják. 

A rektori tanácsadó azt is hangsúlyozta, hogy összességében a térségi előrelépésnek 
elengedhetetlen feltételei a helyben elérhető felsőoktatási képzési lehetőségek, de ettől jóval 
szélesebb körű összefogás szükséges ahhoz, hogy a tudás aztán helyben hasznosuljon, a 
fiataloknak perspektíva legyen a megszerzett diplomával a helyben maradás. 

2017 őszén érkeztek az első hírek arról, hogy az Óbudai Egyetem saját kampuszt kíván 
kialakítani a megyeszékhelyen. Erre a volt Nemzeti Szociális és Családpolitikai Intézet 
épületét szemelték ki, a felújításhoz szükséges pályázati támogatás azonban nem volt elég 
a beruházás elindításához, így a salgótarjáni központ továbbra is a Meredek úton, bérelt 
ingatlanban működik.  
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A nyári ponthatárváró eseményen Kovács Levente rektor portálunk érdeklődésére azt 
mondta: a képzési kínálat bővítése mellett továbbra is az önálló, saját kampusz az Óbudai 
Egyetem salgótarjáni jövőképe. Az egyetem elkötelezett abban, hogy tovább erősítse 
jelenlétét a nógrádi megyeszékhelyen.  
 
Nádai László a sajtótájékoztatón újra megerősítette: törekvéseikhez elengedhetetlen az 
önálló kampusz megléte, részleteket nem ismertetve folyamatban lévő ingatlanvásárlásról 
beszélt. A 3100.hu további erre vonatkozó további kérdésére közölte: a kiszemelt ingatlan és 
a hozzá tartozó infrastruktúra értékbecslése folyamatban van, az egyeteme célja az, hogy 
2022 őszén a képzések már a saját épületükben induljanak el. 

Garai-Fodor Mónika, az ÓE Keleti Károly Gazdasági Karának dékánja ismertette: a 
salgótarjáni központban 2022-től elérhető lesz a kereskedelem és marketing, valamint a 
gazdálkodás és menedzsment alapképzés is. Ezen esetben arra is törekednek majd, hogy a 
kar oktatói mellett helyi szakembereket is bevonjanak, szoros együttműködésben a Nógrád 
Megyei Szakképzési Centrummal – tette hozzá. A dékán kiemelte: a kar szélesíti az egyetem 
alapvetően műszaki beállítottságú portfólióját, a salgótarjáni képzések bevezetését nagyon 
megalapozott döntésnek jellemezte. A magunk portfólióját kell a piaci igényekhez igazítani – 
hangsúlyozta Garai-Fodor Mónika. 

Nem csupán az a célunk, hogy két további alapszakot indítsunk el, hanem annak biztosítása 
is, hogy a megszerzett tudásukat a későbbiekben helyben hasznosítsák. Utóbbi már nem 
csak az egyetemen múlik, szükség lesz a helyi gazdaság működő szereplőire, többkörös 
együttműködésekre is – húzta alá a kar dékánja. 

Székyné Sztérmi Melinda, az ÓE Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhelyének igazgatója 
a sajtótájékoztatón ismertette: az új szakok mellett továbbra is meghirdetik a 
mérnökinformatikus alapképzést. A két új képzés nappali, míg utóbbi nappali és levelező 
munkarendben egyaránt elérhető lesz.  

Óriási előrelépés, hogy így összességében négy csoport indulhat ősszel az ÓE salgótarjáni 
központjában – húzta alá Székyné Sztrémi Melinda. 

Az igazgató kiemelte: 2017 óta van jelen a városban az Óbudai Egyetem és végzi azt a 
missziót, hogy legyen felsőoktatási képzés Nógrád megyében. A mérnökinformatikus 
alapképzésen már négy évfolyam működik, a tanulmányaikat legkorábban megkezdők most 
fogják megszerezni diplomájukat. 
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