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A legnépszerűbbek között Óbudai Egyetem
Innovációs parkjaink elsőkként csatlakoznak az IASP-hez
Ipari tanszék indul a Bánki Karon
Új szakok indítását tervezi az egyetem
Egyetemi Innovációs Nap

EGYETEMÜNK ÉLETÉBŐL
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„ÚJJÁSZÜLETETT AZ
EGYETEM, ÉS A
LEGJOBBAK KÖZÉ TART”
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Varga Mihály rövid áttekintésében elmondta, hogy az egyetem
féléves alapítványi működése alatt
jelentős eredményeket tudott felmutatni.
Mint

fogalmazott,

az

Óbudai

Egyetem méretéből, profiljából
adódóan az egyik legfontosabb
hazai

innovációs

és

tudásbá-

zis-erőforrássá válhat. A kormány
tavaly bruttó hazai össztermék közel két százalékát fordította egyete-

Az elmúlt 10 hónap eredményei álltak a középpontjában annak az összdolgozói

mek fejlesztésére, ami uniós szin-

értekezletnek, amelyet Prof. Dr. Kovács Levente tartott az Óbudai Egyetem Bécsi úti

ten is kimagasló adat. Az Óbudai

székhelyén április 26-án. Az eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf
Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének köszöntőjét követően

Egyetem működésre és fejlesztésre
fordítható

forrásai 2,5-szeresére

növekedtek. Szintén a kormány tá-

a rektor részletesen beszámolt a jelentősebb változásokról, az ezekben rejlő

mogatásának köszönhetően sike-

lehetőségekről, tervekről. Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja

rült az intézménynek megszaba-

levezető elnökként mutatta be Dr. Szászi Istvánt, a Robert Bosch Kft. ügyvezető
igazgatóját, a fenntartó alapítvány újonnan kinevezett kuratóriumi tagját.

dulnia a költségvetést éves szinten
500 millió forinttal megterhelő régi
PPP-konstrukciótól is.
Mindeközben az itt dolgozók
munkájának

megbecsülését

a

bruttó bérek átlagosan, az oktatást
segítő és nem oktatói állományt
is figyelembe véve, 75 százalékos
emelésével fejezte ki az Óbudai
Egyetem. Az oktatói óradíjak kétszeresre emelkedtek, a cafeteria
összege pedig 60 százalékkal nőtt
idén január elsejétől. Varga Mihály

célzó kormányzati szándék válto-

csökkent a bürokrácia az intéz-

hozzátette: hosszú távú komoly

zatlan, a források rendelkezésre

ményben, valamint jelentős infra-

eredményeket csak az egyetemi

állnak az ezt segítő programok,

strukturális fejlesztésekre is lehe-

oktatás és a piac összhangjának

együttműködések támogatására.

tőség nyílik. Az eddiginél sokkal
kiegyensúlyozottabb

megteremtésével, az egyetemek
infrastrukturális-szerkezeti

meg-

EMELKEDŐ PÁLYÁN

működési

formát és jelentősen megemelt

újításával, az együttműködéseiket,

Prof. Dr. Kovács Levente ki-

költségvetési forrást biztosít az

fejlesztéseiket segítő források biz-

fejtette: az új működési struktúra

egyetem számára az új működési

tosításával, az itt dolgozók tudásá-

lehetőséget teremt arra, hogy az

modell.

nak és munkájának megbecsülésé-

Óbudai Egyetem szintet lépjen. Az

vel lehet elérni. Az egyetemi szféra

intézmény szervezeti átalakítása

NÖVEKVŐ HALLGATÓI LÉTSZÁM

gazdasági szerepének erősítését

számos pozitív eredményt hozott,

A csökkenő trend ellenére az ÓE-
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ÚJ DOKTORI ISKOLÁK
A rektor felidézte: vezetői ciklusa elején az egyik legfontosabb feladatnak a doktori iskolák megerősítését
nevezte meg. Azóta az egyetem vezetése jelenleg már
egy Építőmérnöki és Magyarországon teljesen egyedi
módon Innováció Menedzsment doktori iskola alapítását is tervezi.
STRATÉGIAI PÁLYÁZATOK
Olyan stratégiai pályázatokkal rendelkezik ma az
egyetem, amire az intézmény vezetése egy-két évvel
ezelőtt még nem is gondolt volna. Az egyik KK pályázatból az Óbudai Egyetem egyedülálló módon Kiberorvosi Rendszerek Kompetencia Központot valósíthat
meg. Az Óbudai Egyetem összességében hazai pályázatokat mintegy 8 milliárd, EU-s forrásokat pedig 1 milliárd forint értékben kezel.
THE 1079
Az egyetem vezetésének célja, hogy az szintet
lépjen az intézmény, és ne csak Magyarországon,
hanem Közép-Európában is az egyik legerősebb
műszaki egyetemmé válhasson. Ennek is van egy inre közel 15 százalékkal nagyobb

zési palettát, és emelni annak szín-

akcelerátor, amely a továbbiakban

jelentkezést mutatnak a számok

vonalát.

a Science Parkok működését segít-

– hangsúlyozta a rektor. Kiemelte,
hogy az egyetemre jelentkezők szá-

heti majd.
SCIENCE PARKOK

ma az elmúlt 2 évben jelentősen

A rektor is kiemelte az Óbudai

nőtt, míg 2020-ban 2719-en jelent-

Egyetem állami támogatás mellett

Az egyetem új ösztöndíjprogra-

keztek és tavaly 2937-en, addig a

megvalósuló Science Parkjainak fej-

mot indított idén. A legfontosabb

modellváltás utáni első alkalommal

lesztését, amelyek az egyetemet és

cél a kutatás-fejlesztés, valamint

már 3379-en írták első helyre a je-

a három térséget: Székesfehérvárt,

az oktatás színvonalának nemzet-

lentkezés alkalmával az ÓE valamely

Kaposvárt és Zsámbékot is a jövőipa-

közi összehasonlításban is mérhe-

szakát. Az Óbudai Egyetem hazánk

ri fejlesztések központjává teszik.

tő erősítése. Az Óbudai Egyetem

10 legnépszerűbb egyeteme közé
került ezen adatok alapján.

KIVÁLÓSÁGI PROGRAM

mintegy 700 ezer euro értékben
INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA
Az Egyetemi Kutató és Innová-

négy évre szóló Kiválósági Profes�szori pályázatára rendkívül pozitív

KÜLFÖLDI PROFESSZOROK

ciós Központ munkatársainak se-

visszajelzések

EMELIK AZ EGYETEM RANGJÁT

gítségével sikerült kidolgozni azt a

közt ausztrál és német egyetemek-

Az egyetem vezetésének sike-

hathatós modellt, amely révén az

ről. A rektor itt említette meg azt

rült több, a nemzetközi színtéren

alapoktól kezdve építhető fel – az

is, hogy az egyetem elkezdte pre-

is elismert, külföldön élő magyar

alapítványi átalakulás óta az egye-

mizálni a minőségi publikációkat. A

professzort az Óbudai Egyetemre

temhez kerülő Széchenyi Tőkealap

potenciált majdnem minden terü-

csábítania, ezzel is színesítve a kép-

támogatásából – egy úgynevezett

leten sikerült megduplázni.

érkeztek,

többek

dikátora: míg az Óbudai Egyetem 2019-ben a nemzetközi rangsorok kétezredik-kétezer-egyszázadik

Prof. Dr. Kovács Levente úgy összegzett, hogy szürke

helyét tudta megszerezni, idén, 2022-ben a Times

egyetemből az elmúlt időszakban sikerült erős, hang-

Higher Education fiatal egyetemekre vonatkozó lis-

súlyos intézménnyé változnia. Hangsúlyozta, hogy az

táján már az első háromszázötven között szerepel,

egyetemnek nem hét külön karként, hanem egység-

és a teljes összesítésben is az 1079. Kiemelt célként

ben, egy egyetemként kell működnie.

nevezte meg az első 1000 legjobb egyetem közé kerülését. Műszaki, informatikai és természettudomá-

A rendezvényen felszólalt Prof. Dr. Rudas Imre, az

nyi területeken bőven az ezer legjobb között találha-

egyetem alapító rektora is, aki méltatta a Prof. Dr. Ko-

tó az intézmény.

vács Levente rektori vezetése alatt elért eredményeket. Elmondta: az egyetem óriási változásokon ment

A CÉLOKRÓL

keresztül az elmúlt időszakban. „Kinőtt a gyerekcipő-

A rektor a célok közt említette a képzés területén

ből.” Kivívta a nemzetközi szintű elismerést. Hozzátet-

tervezett minőségi ugrást, amelyet új tanterv kidol-

te, hogy a modellváltás európai szintű korszerű műkö-

gozásával talál megvalósíthatónak. A továbbiakban

dést tesz lehetővé. Az Óbudai Egyetem újjászületett,

kiemelte a tudományos élet fokozásának jelentőségét,

már nem a túlélésért harcol, hanem a világ első ezer

kitért a kampusz fejlesztési programra, az infrastruk-

egyeteme közé tart.
Szeberényi Csilla

túra bővítés lehetőségeire, az indikátorok teljesítésének fontosságára. Mindemellett felidézte az Erdélyben, idén márciusban csapatépítő jelleggel tartott jól
sikerült kirándulást.

Az értekezleten bemutatott rektori előadás prezentációja ezen a linken érhető el.
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AZ ÓBUDAI EGYETEM
A LEGNÉPSZERŰBB
FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT
Annak ellenére nőtt az

Áprilisban megjelentek az Ok-

Óbudai Egyetemet (ÓE)

tatási Hivatal adatai az idei fel-

első helyen megjelölő
jelentkezők száma,
hogy az országos,
felsőoktatásra jelentkezők
összlétszáma csökkent a
tavalyihoz képest. Az ÓE
hazánk 10 legnépszerűbb
egyeteme közé került ezen
adatok alapján.

vételi jelentkezési létszámokról.
Országosan közel 2700 fővel kevesebb hallgató jelentkezett idén
egyetemre, mint tavaly, a csökkenő trend ellenére az ÓE-re közel 15 százalékkal nagyobb jelentkezést mutatnak a számok
– hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács
Levente. Adatokat elemezve a
rektor kiemelte, hogy az egyetemre jelentkezők száma az elmúlt 2
évben jelentősen nőtt, míg 2020ban 2719-en jelentkeztek és tavaly 2937-en, addig a modellváltás utáni első alkalommal már
3379-en írták első helyre a jelentkezés alkalmával az ÓE valamely szakát. Az Óbudai Egyetem
hazánk 10 legnépszerűbb egyeteme közé került ezen adatok alapján.
Az ÓE eredménye még látványosabb más felsőoktatási intézményekkel

összehasonlítva,

hiszen

míg nálunk növekedett a jelentkezők száma, addig több más intéz-
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ményben csökkent, ezzel is erősítve a műszaki terület

száma mintegy 15 százalékkal magasabb a tavalyinál

felkapottságát, és egyetemünk képzésének és straté-

(2937 után 3379). A rektor nagyon fontos előrelépés-

giájának pozitív fogadtatását.

nek tartja, hogy a számok azt jelzik, hogy minden kar
esetén egyenletes és arányos a növekedés.

Prof. Dr. Kovács Levente megjegyezte, a megjelent
adatok még csak tájékoztató jellegűek arra vonatko-

Az összes jelentkezés száma pedig majdnem 45 szá-

zóan, hogy hányan választanák az Óbudai Egyetemet.

zalékkal nőtt, sosem volt ilyen magas – mutatott rá a

Két szám látott napvilágot minden egyetem esetében:

rektor hozzátéve, hogy a 2018-as és 2019-es éveket le-

a jelölhető helyek egyikén vagy akár több helyen há-

számítva nem volt ilyen magas első helyes jelentkezési

nyan jelöltek bennünket (valaki például több képzést is

létszám sem.

jelölhetett egyetemünkön belül), illetve hogy első helyen hányan jelölték az ÓE-t. Az elsőhelyes jelentkezők

TI
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IPARI TANSZÉK
INDUL A BÁNKI KARON
3D-NYOMTATÁS FELSŐFOKON
Kihelyezett ipari tanszék
létrehozásáról állapodott
meg az EBK Hungary
Mérnöki Kereskedelmi
Innovációs Kft. és az
Óbudai Egyetem. Az erről
szóló dokumentumot

Az újonnan induló
kurzusok hidat
teremtenek az oktatás
és a munka világa
között

Harman Becker Gépkocsirendszer
Gyártóval a székesfehérvári Alba
Regia Műszaki Karon, Deutsche
Telekom Csoporttal pedig a Neumann János Informatikai Karon is
létrejött már egy-egy hasonló alapokra helyezett fakultáció. Prof.

– emelte ki Prof. Dr. Kovács Le-

Dr. Kovács Levente kiemelten fon-

Prof. Dr. Kovács Levente

vente az együttműködést méltat-

tosnak nevezte az ipari kapcsola-

va. Mint fogalmazott: az egyetem

tok erősítését, hiszen naprakész

rektor és Kőfalvi

ezzel is segíti azokat a hallgatókat,

és jól hasznosítható tudást csak a

Tamás ügyvezető írta

akik a képzések révén versenyké-

gazdasági szereplőkkel hatékony

pes tudással és ezzel egy időben

együttműködésben lehet átadni a

már gyakorlati tapasztalattal lép-

diákoknak.

alá április 21-én az ÓE
Bánki Donát Gépész

hetnek ki a munkaerőpiacra. Ez-

tok eredményeként született meg a döntés az új ipari

ipari 3D szkennerekkel dolgoznak. A vállalat számos

és Biztonságtechnikai

zel már a harmadik ipari tanszék

Az EBK és az Óbudai Egyetem

tanszék létrehozásáról – mutatott rá Kófalvi Tamás.

külsős és saját kutatás-fejlesztési projekt megvalósítá-

Mérnöki Karon (BGK),

alakul meg az Óbudai Egyetemen

között az elmúlt években szoros

A mérnökutánpótlás területén a Kft. humánerőforrás

sában vett részt. A Kft. tevékenységei között kiemelt

– hívta fel a figyelmet a rektor, aki

kapcsolat alakult ki. A kölcsönösen

politikájában épít az egyetemi karon tanuló hallgatók-

szerepet kap a 3D ipari és prototípus nyomtatási tech-

arra is emlékeztetett, hogy tavaly a

gyümölcsöző

ra, egyúttal az EBK által alkalmazott technológiákat

nológiák alkalmazása.

ahol a 3D-nyomtatással
kapcsolatos tudnivalókat

szakmai

folyama-

beépítik a tananyagba. Az együttműködés jelentős

oktató fakultáció

lehetőséget tartogat mindkét fél és természetesen a

Az Óbudai Egyetem számára az egyik legfontosabb

hamarosan megkezdi

hallgatók számára, hisz olyan tudás birtokában kerül-

szempont az oktatási téren való együttműködés, mely

nek ki az iskolapadból, amit már az első munkanapju-

révén a cég témát, konzulenst és fejlődési lehetőséget

kon is tudnak hasznosítani.

tud biztosítani a képzésben részt vevő hallgatók szá-

működését. Az ünnepélyes
aláíráson részt vett Dr.
habil. Felde Imre ipari
és üzleti kapcsolatokért
felelős rektorhelyettes,
valamint Prof. Dr. Rajnai
Zoltán, a BGK dékánja.

mára
Az EBK kiterjedt tevékenységet végez a mérnöki, a
kutatás-fejlesztés, a gyártás, valamint az oktatás te-

Az eseményről készült videó ezen a linken érhető el.

rületén. A cégnél az ipar legkorszerűbb szoftvereivel,

T. I.
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zés másik fontos célja egy olyan
posztgraduális képesítés megszerzése, amely kiegészíti a hallgatók
meglévő szakképesítéseit, és hozzájárul a repülőiparágban történő elhelyezkedéshez, és az eredményes
szakmai munkavégzéshez.
A legmagasabb szintű minőség elérése érdekében a jelenleg is folyó
légitársasági pilótaképzés felsőoktatási posztgraduális integrációja
rendkívül fontos. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar az oktatási-kutatási portfóliójának bővítése
érdekében a légijármű üzemeltető

ÚJ SZAKOK INDÍTÁSÁT
TERVEZI AZ EGYETEM
ÜLÉSEZETT A SZENÁTUS

szakmérnök képzésre, mint az egyik

szakemberek képzése, akik a meg-

(ház) és a robotika szó összekapcso-

lehetséges kitörési pontra tekint. Ily

felelő műszaki, informatikai, progra-

lásával hozták létre.

módon, a képzés során a közforgal-

mozási és biztonsági elméleti isme-

mi pilóta-hallgatók alapvető mérnö-

reteket a gyakorlatban alkalmazva

A domotika szakirányú tovább-

ki szemléletmódot sajátíthatnak el,

képesek a megrendelői igények

képzés indításához először az Ok-

amelynek hasznát vehetik a későbbi

alapján akár rész-, akár komplex

tatási Hivatal nyilvántartásba ve-

hajózó-, vagy repülőműszaki karri-

domotikarendszerek

tervezésére,

szi, külön engedélyeztetés eljárás

erjük során is. A képzés önköltsé-

telepíttetésére,

működtetésére,

szükséges, ami kevesebb időt vesz

ges, 3 félév, nappali és levelező ta-

felügyeletére, karbantartására. A

igénybe, mint egy új szak indításá-

gozaton indulhat.

domotika az épületek automatizá-

hoz, így lehetséges, hogy az új kép-

lási, vezérlési és irányítási rendsze-

zések már a következő tanévben

A domotika szakmérnök szakirá-

reinek összefoglaló megnevezése.

elindulhatnak.

nyú továbbképzési szak célja olyan

A domotika kifejezést a latin domus

követően a Bánki Donát Gépész

Az engedélyezést

és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
honlapján tesz közzé bővebb információt a felvételi eljárásról.
Az ülésen új szenátorként Kucarov Mariann, az egyetemi Doktorandusz Önkormányzat, Horváth
Gergely pedig az EHÖK delegált-

Légijármű-üzemeltető szakember, domotikaszakmérnök, valamint szaktanácsadó szakirányú
továbbképzés indulhat az Óbudai Egyetem Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán – többek
közt erről döntött a Szenátus április 25-én.

A légijármű-üzemeltető szakem-

jaként vette át megbízólevelét a

ber képzés célja elsődlegesen az

Szenátus elnökétől, Prof. Dr. Ko-

EASA Kereskedelemi Pilóta Engedély

vács Levente rektortól. Az áprilisi

(CPL) és a hozzá tartozó műszerre-

szenátusi ülésen költségvetési és

pülési jogosítás, valamint hivatásos

személyi kérdésekről is döntött a

közforgalmi pilóta elméleti oklevél

testület.

(ATPL theory) megszerzése. A kép-

T. I. – Sz. Cs.
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Itt van az egyetemen és jelen van a

TELT HÁZ VOLT A SZÉKESFEHÉRVÁRI
DUÁLIS INFORMÁCIÓS NAPON

város iparában is.
Prof. Dr. Györök György, a kar
dékánja a rektorhoz hasonlóan
kiemelte a székesfehérvári kar vezető szerepét a duális képzésben.

tor köszöntőjében a duális képzés

Úgy fogalmazott, minden tényező

egyediségét emelte ki: a partner-

adott ahhoz, hogy ez a képzési for-

cégek az egyetemmel karöltve az

ma sikerrel működjön: az egyetemi

első pillanattól kezdve megterem-

intézményi háttér, a cégekkel, a vá-

tik a gyakornokság és a gyakorla-

rosvezetéssel való jó együttműkö-

torientáltság lehetőségét a hallga-

dés és nem utolsósorban a kiváló

tók számára. Az Óbudai Egyetem,

diákok. A dékán úgy fogalmazott:

azon belül is a székesfehérvári

az Óbudai Egyetemen és az Alba

kar a gyakorlatorientált képzés

Regia Karon a hallgatót nem egy

fellegvárának számít. A duális kép-

neptun-kódként kezelik, a fiatalok-

zésnek köszönhetően, amelynek

nak érdemes itt tanulniuk, hiszen

Az eseményen a duális képzés-

rom-Esztergom Megyei Kormány-

során a vállalati partnerekkel szo-

minden téren támogatásra lelhet-

ben részt vevő vállalati partnerek

hivatal, a Kyndryl, valamint a Vi-

ros kapcsolat alakult ki, a hallgatók

nek.

is bemutatkoztak: az Arconic-Kö-

deoton Holding Zrt.

felsőfokú tanulmányaik kezdetétől

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán
(AMK) V. alkalommal tartottak Duális Információs
Napot április 21-én. A program részeként Duális
Állásbörzét is rendeztek, ahol a diákok közvetlenül
informálódhattak a képzésekről és a cégek által kínált
gyakorlati és munkalehetőségekről. Óriási előny, hogy

szerezhetnek céges tapasztalatot,

Dr. Pogátsnik Monika, a kar ok-

BKV Zrt., a DENSO Magyarország

Az állásbörzén volt lehetőség a

gyakorlati készségeket és kom-

tatási dékánhelyettese, duális kép-

Gyártó Kft., az Emerson Process

személyes találkozókra is: a közép-

petenciákat. Ennek jó példája a

zési igazgató ismertette a duális

Management Magyarország Kft.,

iskolás diákok a céges standoknál

székesfehérvári gyakorlat, a siker

képzési forma tanévének rendjét,

az E.O.N Észak-dunántúli Áramhá-

érdeklődhettek, hogy a duális kép-

kulcsa pedig a rengeteg munka és

legfontosabb technikai tudnivalóit,

lózati Zrt., az Envirosense Hunga-

zés az adott vállalatnál milyen for-

az elköteleződés volt, nemcsak az

határidőit. Elhangzott, hogy har-

ry Kft., a Fejérvíz Zrt., a Grundfos

mában valósul meg. Testközelből

egyetem, hanem a partnercégek

minc partnervállalattal közösen,

Gyártó Magyarország Kft., a Har-

gyűjthettek információt a kiválasz-

és Székesfehérvár Önkormányzata

mind az öt alapszakon indít duális

man Becker Automotive Systems

tási szempontrendszerekről.

vezetésének oldaláról is.

képzési formát az Óbudai Egyetem.

Kft, a Howmet-Köfém Kft., a Komá-

kesfehérvár Megyei Jogú Város

egzisztenciát jelentő munkahelyet is találhatnak.

polgármestere

hangsúlyozta:

a

városvezetés kifejezett célja, hogy
helyben tartsák a jól képzett fiata-

A rendezvényre a duális vállalati

rozattal és a cégek bemutatásával

lokat. A továbbiakban a székesfe-

partnereket és a karra jelentkezett,

kezdődött, melyet az érdeklődők

hérvári ipar és az ehhez kapcsoló-

érdeklődő középiskolásokat hívták

nagy száma miatt két helyszínen,

dó egyetemi, középiskolai képzés

meg, hogy népszerűsítsék körük-

közvetlenül, illetve az épületen be-

magas színvonaláról beszélt. Ki-

ben a duális képzési formát, és se-

lül egy másik teremben online köz-

fejtette: nem kell elmenni más vá-

gíthessék a diákok, illetve a cégek

vetítésen keresztül hallgathattak

rosba vagy országba azért, hogy a

egymásra találásának folyamatát.

meg.

fiatalok a világ vezető technológiáival megismerkedjenek, hiszen ezt

Prof. Dr. Kovács Levente rek-

Szeberényi Csilla

Dr. Cser-Palkovics András, Szé-

a fiatalok a diploma megszerzésével egy időben biztos

A telt házas program előadás-so-

fém Mill Products Hungary Kft., a

Székesfehérváron is megtehetik.

GAZDASÁGI PARTNEREK, DUÁLIS KÉPZÉS
Az elmúlt években a duális képzés területén is sike-

tanulmányainak költségeihez járulnak hozzá helyi

rült előrelépnie az Óbudai Egyetemnek. Minden kar

cégek, biztosítva azt, hogy már egyetemistaként

az adott területen hozott létre cégekkel együttmű-

megismerkedjenek egy-egy üzem működésével, a

ködési szerződést. A gazdasági élet szinte minden

gyártási folyamatok összehangolásával. Az AMK Kö-

területét lefedi a duális rendszer, amit következe-

vetkezetesen erősíti kooperatív képzéseit is, amely

tesen növel az intézmény. A legjobb gyakorlatot a

a felsőbb évesek „gyakorlatorientált” programjának

székesfehérvári Alba Régia Műszaki Kar mutatja fel,

számít, és amelyet az Óbudai Egyetem honosított

ahol idén több mint 300 duális szakmai gyakorló-

meg évtizedekkel ezelőtt.

hely jött létre, és jelenleg is több mint 100 hallgató
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MAGYAR KIBERBIZTONSÁGI KLASZTER
EGYEDI KEZDEMÉNYEZÉS
AZ EGYETEMEN
Az Óbudai Egyetem és ipari partnereinek közös
kezdeményezésének elsődleges célja a kiberbiztonság területén
zajló oktatás minőségi erősítése az alap-, mester- és PhDképzésben. Az együttműködés fontos törekvése a kutatásfejlesztés, a tudományos tevékenység és az együttműködési
lehetőségek kiterjesztése, valamint a pályázati lehetőségek
minél szélesebb körű kiaknázása hazai és nemzetközi
szinten. A stratégiai célok között pedig kiemelt helyen
szerepel a munkaerő-piac felsőoktatási képzési igényének
tartós kiszolgálása, a gyakorlati helyek kapacitásainak
bővítése a klasztertagok közreműködésével, a felnőttképzési
együttműködés fejlesztése, illetve az együttműködésbe
résztvevők érdekeinek, véleményének képviselete.
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A Magyar Kiberbiztonsági Klaszter ötlete 2019-re
nyúlik vissza, az első lépéseket, Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora – akkor még rek-
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A MAGYAR KIBERBIZTONSÁGI KLASZTER
TÁRSALAPÍTÓ VÁLLALATAI

torhelyettes – Dr. Póser Valéria koordinálásával tette
meg a Neumann János Informatikai Kar ipari kapcsolatainak bevonásával. Az előkészítések után a megalaku-

ACPM IT KFT.

lás hivatalos bejelentése a Zsámbéki Tudományos és

„Az informatikai biztonság, kiberbiztonság, kibervédelem

Innovációs Park (ZSTIP) alapítását bemutató konferen-

és adatbiztonság tudományterületeknek az elmúlt időszak-

cián volt. A ZSTIP egy olyan innovációs központ, ahol

ban egyre nagyobb jelentősége lett” – hangsúlyozta az

a kutató-fejlesztők a jövő technológiáit kísérletezik és

együttműködést méltatva Miklós Márton, az ACPM IT

állítják elő a kiberbiztonság, 5G/6G, mesterséges in-

Kft. ügyvezetője. „Mind a világjárvány, mind a jelenlegi

telligencia, orvostechnika, AR/VR, robotika területein,

háborús helyzet rámutatott, hogy a kibertérben szinte be-

erősítve a hazai ipart és a vállalatokat, illetve fokozva

láthatatlan méretű és mennyiségű veszéllyel kell szembe-

az egyetemi technológia transzfer tevékenységet ha-

néznünk, a szervezett bűnözők zsarolóvírus támadásaitól

zánkban és külföldön. A projekt szakmai vezetője Dr.

a kiber-háborús cselekményekig. A jelenlegi helyzet világ-

Eigner György egyetemi docens, az Óbudai Egyetem

szintű javulása nem is képzelhető el máshogy, mint hogy

Neumann János Informatikai Karának dékánja.

jelentős mennyiségű, és kiváló minőségű szakértőt képezzünk, illetve olyan kutatásokat folytatunk, amelyek jelen-

- A klaszter alapító tagjai között van olyan, akivel

tősen hozzájárulnak a kibertér biztonságának növeléséhez.

már 2005 óta dolgozunk együtt, és a 2006-ban először

Cégünk ebben örömmel vesz részt, melyhez számos szenior

elindított informatikai biztonság, később a felhőszol-

szakértő kollégánk évtizedes tudásával tudunk hozzájárul-

gáltatások és IT-biztonság, valamint a kiberbiztonsági

ni, továbbá azzal a tapasztalattal, amit számos sikeres ha-

specializációnkat, 2018-tól pedig a gyakorlatorientált

zai és külföldi projektünkben szereztünk az elmúlt években.

és a felsőoktatásban akkreditált kiberbiztonsági szak-

Nagyon büszkék vagyunk, hogy az Óbudai Egyetemmel

mérnök, illetveszakember szakirányú továbbképzé-

mind itthon, mind a nemzetközi piacon együttműködhe-

sünket is ezek az ipari együttműködések hívták élet-

tünk és részt vehetünk ebben a világviszonylatban is elő-

re. Nagy a szakemberhiány ugyanis ezen a területen,

remutató Tudományos és Innovációs Park létrehozásában.

folyamatos utánpótlásra van szükség. Az elkötelezett

Bízom benne, hogy a projekt eredményeként olyan szellemi

és áldozatos munkát végző oktatóinknak köszönhető-

műhelyt építünk fel közösen, amelyet nemzetközi szinten is

en is ezek a képzéseink nagyon népszerűek. Jelenleg

magasan jegyeznek majd” – tette hozzá az ügyvezető.

közel 200 hallgatónk tanul kiberbiztonsággal kapcsolatos specializáción, de ezt a létszámot a jövőben szeretnénk bővíteni. A végzősöket vállalati partnereink és

BALASYS IT ZRT.

a piac is jól fogadja. Volt hallgatóinkkal is nagyon jó a

„A kiberbiztonság stratégiai kérdés” – állítja Cseledi

kapcsolat, van, aki a mai napig visszajár hozzánk, és a

Sándor, a Blasys IT Zrt. vezérigazgatója, aki szerint

Klaszterhez való csatlakozását is fontolgatja - fogalma-

„minden olyan vállalat és szervezet számára, amelyik hír-

zott Dr. Póser Valéria, az Óbudai Egyetem Neumann

nevét, ügyfeleit és üzleti tevékenységét meg kívánja védeni

János Informatikai Karának oktatási dékánhelyettese,

a külső fenyegetésektől. A mintegy egy hónapja kitört uk-

a Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia

rajnai háború azonban rávilágított arra, hogy egy ország

Intézet egyetemi docense a klaszteri kapcsolatokról,

kiberbiztonsági potenciálja ennél sokkal fontosabb: akár

és a kiberbiztonsági képzésről.

a nemzet léte is múlhat rajta. Ezért is tartom meghatároJani Kinga

zónak, hogy az ezen a területen élenjáró vállalatokkal és
oktatási szervezetekkel összefogva mi is hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy a hazai kiberbiztonsági képzés és kutatás-fejlesztés lépést tudjon tartani a nemzetközi élvonallal.”
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FALCON GT CONSULTING ZRT.
„A Falcon GT Consulting Zrt. és a Magyar Kiberbiztonsági Klaszter közös célja a kiberbiztonság területén folyó
oktatás, így az alap-, mester- és PhD-képzés, kutatás-fejlesztés, tudományos tevékenység számottevő fejlesztése,
illetve a hazai együttműködési lehetőségek kiterjesztése”
– fogalmazott Gombás László vezérigazgató. „A digitális biztonság-, adat-, valamint rendszervédelem specialistájaként arra törekszünk, hogy a mindennapi IT biztonság területen mindenkit felkészíthessünk a folyamatosan
bővülő veszélyekre, hogy felmérjük, valamint bemutassuk
a meglévő informatikai kockázatokat és megoldási követelményeket korunk legmodernebb kritériumai alapján.”

2022. április
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EGÉSZSÉGNYERESÉG
A HOSSZÚ ÉS
JÓ MINŐSÉGŰ ÉLETÉRT
PÉNTEK MÁRTA PROFESSZORRAL
BESZÉLGETTÜNK

WHITE HAT IT SECURITY SECURITY SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI KFT.
„Az Óbudai Egyetem és a White Hat IT Security együttműködése nem újkeletű” – emlékeztetett Fehér Sándor
ügyvezető, mint mondta: „2019 óta biztosítjuk minden
évben az európai szinten is egyedülálló White Hat Certified Defender nagyvállalati védekező képzésünket 25 főnek

„Az egészségnyereség mérése és

ingyen, továbbá invitálunk hazai és nemzetközi szakem-

értékelése krónikus betegségekben”

bereket a képzésekre, mentoráljuk a tehetséges diákokat,

címmel írt Magyar Tudományos

végzünk diploma konzulensi vagy éppen bírálói feladatokat. Egy cél lebeg előttünk: a magán és az egyetemi
szektor együttműködése révén emeljük a képzés szintjét

Akadémiai (MTA) doktori
értekezését sikerrel védte meg

és ezzel támogassuk az egyetem munkáját. A Magyar Ki-

Prof. Dr. Péntek Márta, egyetemünk

berbiztonsági Klaszter megalapítása ezen az úton a követ-

munkatársa az MTA Székházában

kező lépés. Hiszem, hogy a klaszter tagokkal közösen még
nagyobb eredményeket tudunk elérni, amelynek elsődleges haszonélvezői az Óbudai Egyetem diákjai lesznek, de
mi résztvevő cégek mind, sőt a hazai kutatási és fejlesztői
közösség is profitál majd belőle.”
A klaszterhez nyitott a csatlakozási lehetőség tagként, illetve pártoló tagként!

2022. április

április 7-én. Munkája 100 százalékos
értékelést kapott. Ebből az
alkalomból beszélgettünk vele.
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számomra az egészségügyi közgazdaságtan és a kuta-

magunkat is, de mindenképp egy

vetően az az oka, hogy az átlagos

rében, hiszen fontos szerepet tölte-

tás is addiktív élmény. Akadémiai pályafutásomban is

szűkebb körről beszélhetünk. Sze-

életkor kitolódásával több évet

nek be, a hozzátartozók kiváltják a

kiegyensúlyozottan haladtam előre, a Budapesti Cor-

rencsésnek tartom magam, mert

élünk együtt krónikus betegségek-

kórházi ápolást.

vinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán létesült

sok külföldi egyetem szakembere-

kel, viszont ezeket a betegségeket

Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszéken adjunktus,

ivel volt lehetőségem együtt dol-

már egyre korábban diagnoszti-

Bizonyos nem realisztikus gon-

majd egyetemi docens lettem, PhD után 5 évvel habi-

gozni, tanulni, közös kutatásokat

záljuk, és kezeljük sikerrel az or-

dolkodásokra is érdemes méré-

litáltam és 2015-ben vettem át a professzori kinevezé-

publikálni. Az egészségügyi köz-

vostudomány és az egészségügyi

sekkel reflektálni. A páciens saját

semet.

gazdaságtan globálisan is fontos-

ellátás fejlődésének köszönhetően.

egészségével kapcsolatos szubjek-

sá, mondhatni az orvostudomány

Az életminőség magában foglalja

tív elgondolásai, ha a reálisnál op-

■ Hogy jött képbe az Óbudai Egyetem?

szerves részévé vált. Elérkezett a

az egyén, a család és a társadalom

timistábbak, negatívan befolyásol-

- Kis csapatunkkal 2020-ban jöttünk át a Corvinus-

gyakorló orvosokhoz, és az orvosi

szempontjából is nagy jelentőség-

hatják a döntéseit (például mikor

ról Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr invitálására,

döntéseket meghatározó klinikai

gel bíró aspektusokat. Mára az

fordul orvoshoz, milyen kezelést

akivel már korábbról ismertük egymást, közösen vé-

irányelveknek is fő szempontjaivá

életminőségben bekövetkező vál-

fogad el és tart meg) és a terápi-

geztünk kutatásokat. Úgy gondoltuk, új területek felé

váltak a gazdaságossági kérdések.

tozás a gyógyítás egyik fő kimene-

ákkal elért eredmények értékelé-

tele lett, a terápiás eredményt (le-

sét. Ennek ellenpéldája is legalább

szakemberekkel. Az Egyetemi Kutatási és Innovációs

■ Miért esett a választása az

gyen az gyógyszer, orvostechnikai

ennyire problémás, amikor valaki

Központ (EKIK) keretében létrehozott Egészségügyi

egészségnyereség kutatására?

eszköz, egészségügyi szoftver vagy

alulbecsüli gyógyulásának esélyét.

nyitva szívesen dolgoznánk az itt tevékenykedő kiváló

■ Mesélne nekünk a kezdetekről? Hogyan indult a
pályája?

Közgazdaságtan Kutatóközpont (HECON) munkatársa

- Amikor egy beteg leül velem

applikáció) az életminőség javu-

Minden eset összetett, az egyes

lettem. Az Óbudai Egyetemen igen magas színvona-

szemben, akár orvosként, akár

lás szempontjából is értékelni kell,

szegmenseket

lú kutatások folynak a biomedicinális, orvostechnikai

kutatóként gondolkodom, két egy-

mert ez tükrözi a beteg szemszögé-

mányos módszerekkel feltárni. Az

eszközök, a mesterséges intelligencia, a BigData, adat-

szerű dimenzióban próbálom elő-

ből az elért eredményt. Ha ezeket

eredményeket kamatoztatni tudjuk

biztonság és más területeken. A támogató közeg is

segíteni az egészségének javítását

nem mérjük, akkor a teljes egész-

klinikai vizsgálatok esetében, lakos-

igen vonzó volt. Reményeim szerint ez egy hosszú távú

az orvostudomány segítségével.

nek csupán töredékét látjuk. Éppen

sági felmérésekhez, népegészség-

és sikeres közös munka lesz.

Az egészségnyereség, amit szeret-

ezért a teljes spektrumot igyek-

ügyi beavatkozások tervezéséhez,

nénk elérni, az élethossz növelése

szünk feltérképezni. Hogy ismét

illetve a továbbiakban a döntésho-

és az életminőség javítása. De míg

példával szemléltessem, érdemes

zók az anyagi javak elosztásakor.

előbbi könnyen láttatható, az élet-

felmérést végeznünk a krónikus

Ezek apró lépésekben végzett alap-

betegeket gondozó családtagok kö-

kutatások,

■ Közelebbről mely területeken végeznek kutatásokat?

- Végzettségem szerint reumatológus vagyok. A Sem-

- Elindítottuk az oktatást, vannak PhD hallgatóink

minőség mérése nagyobb kihívást

melweis Orvostudományi Egyetemen szereztem diplo-

is. Ezek az alapok. Kutatás terén pedig sikeresen pá-

jelent. Ennek vizsgálata során fi-

mámat. Már közvetlenül a szakvizsga után elkezdtem

lyáztunk a Tématerületi Kiválóság Programra, melynek

gyelembe kell vennünk az emberek

gondolkodni azon, hogy a praktizálás mellett szívesen

középpontjában az innovatív és digitális egészségügyi

személyes perspektíváit, preferen-

végeznék kutatómunkát. Érdekes témának találtam

technológiák fejlesztése és értékelése állt. A kérdés

ciáit, és meg kell vizsgálnunk, hogy

az emberek életminőségének vizsgálatát. Találkoztam

az, hogyan tudunk előrejutni, ha a mérnöki tudás és

az ő szemszögükből nézve az elért

Prof. Dr. Gulácsi László tanár úrral, aki akkoriban

a biomedicinális fejlesztések karöltve zajlanak a köz-

változás milyen mértékű javulást

alakította ki a későbbi Egészségügyi Közgazdaságtan

gazdasági mérés, értékelés-szemlélettel. A pályázat

jelent.

Tanszék alapjait a Budapesti Corvinus Egyetemen. Ő

két alprojektből áll, amelyekből az egyiket én vezetem,

lett a PhD témavezetőm. A közgazdaságtanon belül az

amelyet nagy lehetőségnek tartok. Azóta sikeres nem-

Minden betegség esetében fon-

egészséggel összefüggő életminőség-mérést válasz-

zetközi pályázattal is büszkélkedhetünk. Hogy egy ha-

tos a gazdasági hatást is elemez-

tottam tanulmányom témájául. A PhD megszerzése

sonlattal éljek, úgy érzem, az egyetemen kellően jó a

ni. Példaképp, ha valakinek sikerül

után döntenem kellett, hogy az orvos maradok-e, és

fészek, és mi éledezünk.

havi négyről egyre csökkentenünk
a migrénes napjainak számát, és

haladok előre, vagy inkább az akadémiai pálya felé orientálódom. Végül egyikről sem mondtam le. Nagyon
fontos számomra, hogy ha csak heti pár órában is,
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■ Jól gondolom, hogy nem sokan foglalkoznak egészségügyi közgazdaságtannal?

helyt tud állni a munkahelyén, annak az egyéni mellett társadalmi

megtartsam gyógyító tevékenységemet, és továbbra

- Világszerte nem kevesen. Magyarországon is van-

előnyei is vannak. Azonban egyre

is dolgozhassak kórházi szakrendelésen. Ugyanakkor

nak nemzetközi szinten elismert kutatók, ide sorol

több a krónikus beteg. Ennek alap-

igyekszünk

amelyekkel

tudo-

azonban
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hosszabb távon jelentős gyakorlati

zésünkre. Számos mércét adap-

szágokban is, ezek az alapkutatások

ható eszköztárat jelentenek majd a

hetünk majd egy-egy orvosi eszköz

hasznot hozó, szép eredményeket

táltunk Magyarországra, egyúttal

a különböző döntések társadalmi

klinikai, egészségpolitikai és finan-

és gyógyszer hatékonyságáról.

érhetünk el.

létrehoztunk lakossági referencia

támogatottságának megértéséhez

szírozói döntéshozatalban. Több

értékeket, hogy nekünk is megle-

adnak fontos információkat. Azt is

mércéhez kialakítottuk a hazai

gyen az alap eszköztárunk. Ott tar-

tanulmányoztuk, hogy hogyan gon-

társadalom értékrendjét tükröző

tunk, hogy jelenleg már nemcsak

dolkodnak az emberek a jövőbeli

értékkészletet, így már nem más

- Ha humorosan akarok válaszol-

- Részben igen, részben nem. A tö-

Közép-Kelet Európában, de nyu-

egészségüket és az általuk igénybe

országok (azok társadalmának ér-

ni, akkor nagy változást jelent, hogy

megsportok vagy akár a kerékpár-

gat-európai szinten is több orszá-

vehető ellátási formákat illetően.

tékrendjét tükröző) értékkészleté-

már nem kell készülnöm a nagy-

ral közlekedés egyre népszerűbb,

got megelőztünk a palettát illetően.

Ezek fontos szempontok, hiszen a

vel kell kiszámolni az egészségnye-

doktorimra. Ez egy nagyon fontos

azonban ez csak egy viszonylag

Fontos, hogy részt tudjunk venni

jövőről való gondolkodás perdöntő

reséget, ami többek közt a terápiák

állomás volt az életemben, alapo-

szűk réteg magatartására jellemző.

a mérési módok módszertani fej-

a jelenlegi döntésekben. Vizsgálato-

költséghatékonyságának mérésé-

san fel kellett készülnöm, ami ren-

Ugyanakkor az OECD-statisztikákat

lesztésében is. Az alapkészletünk

kat végeztünk a páciensek digitális

ben alkalmazható. A betegek álla-

geteg időt vett igénybe. Szerencsés

vizsgálva látjuk, hogy az európai

teljes, csatlakoztuk az élvonalhoz,

egészségműveltsége terén, amely a

potának standard mércékkel való

vagyok, mert a munkámhoz sok tá-

országok közül Magyarországon él

ezért is tudunk nemzetközi szinten

digitalizálódó egészségügyben egy-

mérésével, regiszterek létrehozá-

mogatást kaptam az Óbudai Egye-

a legtöbb túlsúlyos és elhízott em-

publikálni.

re nagyobb jelentőséggel bír.

sával még több információt nyer-

temen. Bár most én vagyok a kö-

■ Egészségtudatosabbakká váltak
valamelyest az emberek?

2022. április

■ Mennyiben változtatja meg az
életét a nagydoktori pozíció?

ber. Ez magával hozza a cukor- és

zéppontban, de nagyon sok ember

érrendszeri, a krónikus betegsége-

munkáját képviselem, és nagyon

ket, valamint a korai halálozást. A

örülök, hogy sikerült jó eredmén�-

dohányzás káros szokása úgy tű-

nyel megvédenem a nagydoktori

nik, valamelyest csökkent. A méré-

értekezésemet. Ebben a pillanat-

sek segítenek abban, hogy megha-

ban a felelősséget érzem, azt, hogy

tudományos módszerek és mércék

tározzuk a legveszélyeztetettebb

hogyan tudom majd ezt a tudást és

minél hamarabb bekerülhessenek

csoportokat, hogy tudjuk, hol szük-

tapasztalatot gyümölcsözővé ten-

a döntéshozatali mechanizmusba.

séges beavatkoznunk. Összességé-

ni. A védésen az eredmény kihirde-

Ugyanakkor fontos számomra a

ben tehát azt is tanulmányozzuk,

tésekor a bizottság javasolta, hogy

példamutatás és az iskolateremtés

hogyan tudnánk befolyásolni az

a kutatásom témáját vitassa meg

is, munkámmal minél több kollégát

egyes negatív folyamatokat. Mind-

az MTA Orvosi Tudományok Osz-

és hallgatót szeretnék inspirálni.

ez népegészségügyi, egészségpo-

tályán annak érdekében, hogy a

litikai stratégiák kidolgozása mentén történhet. Ehhez a különböző
mérési módszerek fejlesztésével
és mérésekből származó adatokkal
igyekszünk hozzájárulni.
■ A Tudományos Akadémián megvédett nagydoktori értekezésének
középpontjában is az egészségnyereség fogalma áll.
- Dolgozatomban hat területen
végezett kutatásokat mutattam be.

Kutatásaink során vizsgáltuk töb-

■ Milyen gyakorlati haszna lehet

A jóllét, az egészséggel összefüggő

bek közt, hogy a különböző életko-

a területen végzett kutatásoknak?

életminőség, a fizikai funkcionali-

rokban milyen egészségi állapotot

- Reményeim szerint az alapku-

tás, a betegeket gondozó család-

tartanak elfogadhatónak az embe-

tatások eredményei biztos alapot,

tagok életminősége vizsgálatához

rek. A priorizálás alapvető kérdés az

a meghonosított mércék pedig a

standard mércék állnak rendelke-

egészségügyben a legfejlettebb or-

mindennapi gyakorlatban használ-

Szeberényi Csilla
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MIT TUDNAK A GÉPEK AZ
EGÉSZSÉGÜNKRŐL?
Vajon a korszerű gépi
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rek között különbség mutatkozott

fontosságú. Ahhoz, hogy az így

fel, hogy az egészséggel kapcsola-

abban, hogy inkább az egészséges

gyűjtött adatokból a jövőben mi-

tos döntések során mennyire tá-

vagy beteg egyéneknél adtak pon-

nél értékesebb információ legyen

maszkodhatunk olyan elemzések

tosabb becslést, de összességében

kinyerhető,

adattudósoknak,

eredményeire, amelyek mögött a

a hagyományos és a gépi tanulási

orvosoknak és egészségközgazdá-

számítások nem, vagy csak korláto-

módszerek hasonlóan teljesítettek.

szoknak együtt kell működniük.

zott mértékben értelmezhetők.

az

A kutatás tanulsága, hogy még

Az egészségügy digitalizációja és

Napjainkban egy Röntgen-kép

nem rendelkezünk kellő mennyi-

a digitális orvostechnikai eszközök

vagy anyajegyről készült fotó alap-

ségű és minőségű adattal az em-

elterjedése egyre nagyobb men�-

ján az algoritmusok pontosabb di-

A kutatócsoport Magyarorszá-

Tíz egyénből négy-öt esetben si-

berek életminőségéről ahhoz, hogy

nyiségű egészségügyi adatot gene-

agnózist képesek felállítani, mint

gon, Lengyelországban és Szlo-

került olyan pontossággal megbe-

azt pontos és megbízható gépi ta-

rál az egész világon. Az így felgyűlő

az orvosok. Az orvosi döntéseket

véniában végzett 30 életminőség

csülni az életminőséget, mely során

nulási algoritmusok betanítására

adattömeg mennyisége és komple-

gyakran az határozza meg, hogy a

kutatásból több mint 26 ezer beteg

az eltérések az egyén szempontjá-

használhassuk. Az első teendő a

xitása olyan mértékű, hogy az már

betegek hogyan érzik magukat, mi-

anonim adatát elemezte hagyomá-

ból nem érzékelhetők. Ugyanakkor

jó minőségű életminőség-adatok

csak gépi tanulási és mesterséges

lyen az életminőségük. Az egyének

egyéni életminőségről?

nyos illetve a legkorszerűbb gépi

tízből négy esetben a rendszer azt

gyűjtése az egészségügyi ellátó-

intelligencia módszerekkel dolgoz-

életminőségének pontos ismerete

Mennyire pontosan

tanulási módszerekkel. Az adatok

sem jelezte előre pontosan, hogy

rendszer minél több pontján, be-

ható fel. E módszerek közös jellem-

pedig az egészségügy finanszírozá-

nagyobb részét az algoritmusok ta-

az illető teljesen egészségesnek,

tegregiszterek kialakítása, melyhez

zője, hogy előzetes feltételezések,

sáról szóló döntések során alapve-

nítására, kisebb részét az eredmé-

közepesen vagy súlyosan beteg-

a jogi háttér és a biztonságos inf-

tudományos hipotézisek nélkül is

tő fontosságú.

nyek ellenőrzésére használták fel.

nek érzi magát. Az egyes módsze-

rastruktúra megteremtése kulcs-

képesek pusztán a betáplált adatok-

tanulási módszerek
mennyire adnak pontos
és megbízható képet az

becsülhető az
egyén életminősége
anélkül, hogy azt

ra támaszkodva összefüggéseket

megmérnénk? Ezekre

feltárni, pontos becsléseket tenni.

a kérdésekre kereste

A

hagyományos

adatelemzési

technikákkal összehasonlítva a gépi

Egyetem Egyetemi

tanulási módszerek előnye gyakran

Kutató és Innovációs

egyben hátrányt is jelent. A hagyo-

működő Egészségügyi

Prof. Péntek Márta, Prof. Gulácsi
László, Jani Kinga, Óbudai Egye-

a választ az Óbudai

Központjában

Szerzők: Dr. Zrubka Zsombor,

mányos adatelemzési módszerek

tem, EKIK, 1034 Budapest, Bécsi út
96/B
Elérhetőség:

https://hecon.

uni-obuda.hu

alkalmazása során a kutatók megfogalmazzák az előzetes feltétele-

Az eredeti, angol nyelvű közle-

Közgazdaságtan

zéseiket, és az elemzésekből ezen

mény: Zrubka Zsombor, Csabai

Kutatóközpontja

feltételezések tükrében nyernek vá-

István, Hermann Zoltán, Golicki

laszt. Mivel a kérdés ismert, a kapott

Dominik, Prevolnik-Rupel Valenti-

válasz általában jól értelmezhető.

na, Ogorevc Marko, Gulácsi Lász-

A gépi tanulási módszerek esetén

ló, Péntek Márta: Predicting Pati-

kutatóintézetek

azonban sokszor nem megmagya-

ent-Level 3-Level Version of EQ-5D

munkatársaiból álló

rázható, hogy hogyan születtek az

Index Scores From a Large Inter-

eredmények. Egyes felhasználási

national Database Using Machine

területeken ez nem okoz problémát,

Learning and Regression Methods

például egy fotó minősége szemmel

VALUE IN HEALTH Paper: in press ,

folyóiratban közzétett

láthatóan javítható a háttérben futó

12 p. (2022) ezen a linken érhető el.

kutatásában.

számítások pontos ismerete nélkül

Jani Kinga

(HECON), az ELTE,
a BCE, külföldi

kutatócsoport legújabb,
rangos nemzetközi

is. Azonban az már kérdéseket vet
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55. TUDOMÁNYOS
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
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DRÓNOK A
MEZŐGAZDASÁGBAN

Az Óbudai Egyetem TDK-dolgozatai izgalmas témákat járnak körül, készült pályamű Badacsony és
Badacsonytomaj 1850 előtti épületeiről, hegyikerékpárosok részére tervezett csukló- és bokavédőkről, a

A drónokat, vagyis a pilóta nélküli
légijárműveket jó néhány évtizeddel
ezelőtt a hadiipar fedezte fel,

Budai-hegységben végbe menő tájváltozásokról, az

ma már azonban az élet számos

Óbudai Egyetemen tanuló fiatalok vállalkozó kedvéről

területén alkalmazzák a technikát.

vagy éppen a lakossági felhasználású hordozható szél-

A mezőgazdasági felhasználásra

generátorról.

kifejlesztett változataival

A TDK dolgozatok értékelésére május 4-én került sor,
az eredményeket következő számunkban olvashatják.
Az Óbudai Egyetem és a karok TDK tevékenységét és
konferenciáit támogatja a Nemzeti Tehetség Program

ismerkedhettek meg az ÓE Neumann
Karának hallgatói az elmúlt hetekben
Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata
vezetésévek, aki a preczíziós tantárgy

és a Miniszterelnökség az Emberi Erőforrás Támoga-

felelőse. A neumannosok Baján használat

rendezett Tudományos Diákköri

táskezelő által kiírt „Az Országos Tudományos Diákköri

közben, illetve a kar által a Bécsi úti

Konferenciát az Óbudai Egyetem.

Konferencián, valamint tudományos műhelyein való rész-

kampuszra szervezett drónbemutatón

Idén tavasszal 55. alkalommal

Intézményünk hallgatói tudományos
tevékenységének magas színvonalát

vétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című pályázata (NTP-HHTDK-21).
T. I.

ismerhették meg a legújabb eszközöket.
A hírmondónak adott interjúban a

jelzi, hogy mintegy másfélszáz

lengyel származású oktató a drónok

pályamű várt arra, hogy a hét

előnyei mellett arról is mesélt, hogy

karon szervezett szekcióüléseken

földmérő mérnökként hogyan vált az új

bemutassák és megvitassák őket.

technológia egyik legjelentősebb hazai

A szervezők reményei szerint

szakértőjévé.

a bemutatott pályamunkák
közül számos dolgozat a korábbi
tradíciókhoz hasonló sikerrel
és eredményességgel képviseli
majd egyetemünket az országos
megmérettetésen.
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le, de ezen felül számos hazai kiegészítő törvény és
rendelet vonatkozik az UAS használatra. Legfontosabb kiemelni, hogy jogosítvány szükséges minden
tevékenységhez, ami nem játéknak minősül. Ezen felül
különböző szituációkban sok egyébre is szükségünk
lehet, mint az eseti légtérengedély, korlátozott légtérengedély, műveleti engedély, kockázatelemzés, távérzékelési engedély stb. A hazai szakmai szervezetekkel
– az innovációs lendület megőrzésének érdekében is
aktívan lobbizunk azért, hogy ezeket egyszerűsítsük le
minél hamarabb, és legalább munkavégzési céllal ne
kelljen ennek a hosszú, költséges, piaci szempontból
alig betartható követelményrendszernek megfelelni.
Ehhez kidolgoztunk több javaslatot is, amik egyeztetés
alatt állnak több minisztérium képviselőinél is.

■ Mióta vannak jelen a drónok az
életünkben?

ga. Hihetetlen gyorsan mérhetünk
fel területeket, monitorozhatjuk a

■ Hol tart ma a drónok felhasználása a precíziós gazdálkodásban?

Szakmai oldalon nem szeretjük

változásokat akkora földrészlete-

Jelenleg két fő területet, a felmé-

a rendkívül népszerűvé vált drón

ken is, amelyekhez nem érné meg

rés és a kijuttatást emelném ki. A

kifejezést. Ez elsősorban katonai

felszállni egy repülőgéppel. Előre

felmérési feladatok során aktív és

területről érkezett, és nem jelent

beprogramozott repülési útvonalon

passzív távérzékelési megoldások-

kizárólagosan repülő eszközöket, le-

keresztül egyszerűen vezérelhet-

kal, több spektrum lefedésével na-

hetnének földi vagy vízi járművek is.

jük őket. A technológia hatalmas

gyon pontos adatokat gyűjthetünk

A helyes kifejezés az UAV (pilóta nél-

mennyiségű adat gyűjtését teszi

az agráriumban. Az általuk szolgál-

küli légi jármű) vagy manapság még

lehetővé viszonylag nagy kiterje-

tatott valós idejű információk lehe-

inkább UAS (pilóta nélküli légijármű

désű területekről rendkívül rövid

tővé teszik a mezőgazdasági terme-

rendszer). A köztudatban való meg-

idő alatt. Ez a légi technológia, va-

lők számára, hogy jobb agronómiai

jelenésük a XXI. századdal indult út-

lamint a geodéziából származó fej-

döntéseket hozzanak.

jára, bár a modern UAV-k gyökerei

lett helymeghatározási módszerek

majd száz évet nyúlnak vissza az

vezettek a precíziós mezőgazdaság

első katonai fejlesztések idejéig.

térnyeréséhez lehetővé téve a gaz-

A dróntechnológia legnagyobb
előnye a kis mérete és hatékonysá-

■ A „dróntörvény” mit is jelent
pontosan?

dák számára, hogy fenntartható és

2019-ben adták ki az az Európai

környezetbarát gazdálkodás mellett

Unió tagállamaira vonatkozó a ren-

is nyereségesen működhessenek.

deletet, amely az alapokat fektette

2022. április
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■ Az oktatásban mennyire népszerű a drónszakember-képzés?
Egyre inkább, több egyetem is
felvette már oktatási palettájára,
de az igazi népszerűség a rövid, intenzív felnőttképzésekben mutatkozik meg. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez a technológia nagyon
sok szakterületet lefed, és nagyon
sok olyan alapvető szaktudás kell a
megfelelő használathoz, ami miatt
a képzéseket nem szabad megkerülni.

A nagy teljesítményű rotorok lehetővé teszik a permetezést és a
vetést, míg a nagy teljesítményű
kamerák és érzékelők a térképezést
és a felmérést. A drónok felszerelhetők és párosíthatók számos eltérő funkciójú szoftverrel, ahol akár
felhőalapú

VÁNDORKIÁLLÍTÁS
KÓS KÁROLY
ÉPÍTÉSZETÉRŐL

FOTOGRAMMETRIA
Az a tudomány és technológia, amelynek célja, hogy hiteles információkat nyerjünk tárgyakról és környezetünkről fényképek és más, az
elektromágneses spektrumban megjelenő jelek rögzítésével, mérésével és értelmezésével. Két jól elkülöníthető lépésből áll: Információszerzésből (fényképezés) és az információ feldolgozásából.
LIDAR TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNIKA
A LiDAR a Light Detection and Ranging kifejezés rövidítése. Olyan aktív távérzékelési eljárást jelent, amely indukált emisszió segítségével
folyamatos fénysugár létrehozásával mérik fel a környezetet. A lézer
által kibocsátott energiaimpulzus, illetve folyamatos hullám kölcsön-

■ Melyek jelenleg a dróntrendek?

tárolás

hatásba lép a terjedési irányban lévő tárgyakkal, és visszaverődik.
Az egyes impulzusok kibocsátása és visszaverődése között eltelt időt
rögzítik. Az elektromágneses energiaterjedési sebessége ismert,
az utazási időből meghatározható a vizsgált objektum távolsága a
szenzortól. Természetesen ez önmagában nem elég, a pontos térbeli helyzet meghatározásához a szenzor helyének és pozíciójának
pontos ismerete is elengedhetetlen, amiket IMU, GNSS segítségével
határozzák meg.

segítségével

szinte valós időben elemezhetünk
távolról, és az idő múlásával nyomon követhetjük a változásokat.
Ezen felül számos más szakterület
is van, ahol elképesztő gazdasági
növekedés és technológiai fejlődés
előtt állunk. Gondoljunk csak az
építőiparra vagy a logisztikára.
Jani Kinga

Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata vezetésével az Óbudai Egyetem
hallgatói április 5-én az Axiál Kft. bajai telephelyére is ellátogathattak, ahol a legújabb mezőgazdasági gépfejlesztésekkel és a precízi-

TUDÁS,
EGZISZTENCIA,
BULI – MIÉRT
ÉRDEMES
EGYETEMRE
MENNI?
Erről a témáról beszélt tizenegyedikes diákoknak Dr. habil.
Felde Imre azon a szakmaorientációs napon, amelyet a IX.

ós gazdálkodás legmodernebb eszközeivel ismerkedhettek meg. A

kerületi Szent-Györgyi Albert

programban az Alkatrész Logisztikai Központjának, valamint erő- és

Általános Iskola és Gimnázi-

munkagépek megtekintése is szerepelt. A gyakorlati bemutatók mel-

umban rendeztek április 13-án.

lett két előadás is elhangzott: Dr. Mesterházi Péter Ákos precíziós
gazdálkodási csoportvezető a precíziós gazdálkodási technológiájáról beszélt, míg Karagity István szervízmérnök a kombájn
adatnyerési megoldásait mutatta be.

2022. április

Az ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektor-helyettes az
Óbudai Egyetem képzési palettáját is bemutatva az itt szerzett diplomát hosszú távú és

Az Óbudai Egyetem Bécsi úti campusára szervezett drónbe-

jó befektetésnek nevezte. Szó

mutatóval egybekötött kurzust szervezett április 12-én. Meg-

esett a kutatási lehetőségekről,

A 20. század „legmagyarabb építésze” munkásságának
állított emléket az a kiállítás, amely az Óbudai

ösztöndíjakról, a nemzetközi

Egyetem Ybl Miklós Építészmérnöki Tanszékének

munkatársa, a LehoGeo Mérnökiroda Kft. ügyvezetőjének

kapcsolatokról, a startup vál-

angol nyelvű előadását követően Szabó József, a XAG HUN-

lalkozások indításának lehető-

együttműködésében valósult meg az elmúlt hetekben,

GARY Kft. képviselője tartott látványos, drónos bemutatót,

ségeiről és nem utolsósorban a

amelyhez sok hallgatói érdeklődő kérdés kapcsolódott.

bulizós hallgatói életről.

hívott előadóként Lehoczky Máté, az ÓE AMK tudományos

Sz. Cs.

a Brüsszeli Liszt Intézet Magyar Kulturális Központban.
A rendezvényt a BANAD - Art Nouveau és Art Deco
fesztivál keretében tartották meg.
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ismert. Építész, örökségvédő, író,
közösségszervező, képviseli a magyar nemzethez és szülőföldjéhez,
Erdélyhez, valamint a néphagyomány által táplált európai építészethez való kötődést. Munkájának
összetettsége és sokfélesége megmagyarázhatja, hogy miért nem
még

eddig

2022. április

KANDÓS SIKER
A FORRASZTÁSI
VERSENYEN

Kós Károly neve mindenki előtt

szenteltek
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kiállítást

egész életművének. A tárlat anyagát számos, az építész kiemelkedő
alkotásáról készült fotó és tervrajz
alkotja.
A kiállítás szervezői Kós munkásságának legjelentősebb aspektusá-

pedett le, megszervezte a magyar

nyi Karának dékánjára is. Nevéhez

ra összpontosítottak: az építészet-

kisebbség életét, miközben folytat-

fűződik az erdélyi Szent Kristóf

re. Három témakör segítségével

ta építészi munkáját és bővítette

kápolna tervezése, melynek egyik

ábrázolták Kós építészeti tevékeny-

irodalmi tevékenységét. Életútja

fontos vonatkoztatási pontja volt

ségét. Az első rész (Építész) Kós éle-

pozitív és tanulságos példa az új

Kós Károly építészete.

tét és pályáját követi nyomon egé-

generációk számára.

szen az első világháborúig, addig

A kiállítás a brüsszeli Liszt Intézet

az időszakig, amikor legfontosabb

A brüsszeli BANAD fesztivál a vá-

és a Párizsi Liszt Intézet, a Budapes-

projektjei születtek és megvaló-

ros helyi art deco és art nouveau

ti Város Levéltára (BFL), az Óbudai

sultak. A második rész (Isztambul)

örökségét népszerűsíti városné-

Egyetem Ybl Miklós Építészmérnöki

áttekintést ad Kós első világhábo-

ző túrákkal, szemináriumokkal és

Tanszékének együttműködésének

rús isztambuli tevékenységéről: a

koncertekkel. A programban a bel-

eredménye. A kiállítás kurátorai:

fiatal építész elkerülte a háború

ga közönség nemcsak a kiállításon

Anthony Gall és Kenyeres István

poklát, és az újonnan létrehozott

keresztül, hanem egy nemzetközi

(BFL). Közreműködött: Fabó Beáta

konstantinápolyi Magyar Intézet

konferencián is megismerkedhe-

(BFL).

ösztöndíjasaként megírta az első

tett a magyar építésszel, műem-

modern monográfiát, amelyet az

lékvédővel és íróval. A kiállítás

Oszmán Birodalom fővárosának

megnyitó

szervezett

László, Kós Károly munkásságáról

urbanisztikai megközelítése ihle-

Kós Károlyról szóló konferencián

szóló 2013-as dokumentumfilmjét.

tett. Kós isztambuli korszaka a 20.

Anthony Gall, építész, Dr. Veress

A tárlat hamarosan újabb helyszí-

század egyik legjelentősebb építé-

Dániel történész, Henri de Montety

neken lesz látható.

szének, Le Corbusiernek a munká-

történész és Csernyus Lőrinc épí-

jához hasonlítható, aki ugyanakkor

tész tartott előadást.

alkalmából

érdeklődött a varázslatos keleti
Kós Károly építészete nagy ha-

(Erdély) Kós háború utáni időszaká-

tással volt Anthony Gall, az Óbudai

nak szenteli magát: Erdélyben tele-

Egyetem Ybl Miklós Építéstudomá-

felületszerelt, működőképes áram-

rencia egyik érdekes kísérő esemé-

kör szakszerű, kézi forrasztással

nye volt a Diák forrasztási verseny

történő összeállítása volt. A feladat

a Magyarországi Elektronikai Tár-

végrehajtására 15 perc állt ren-

saság (MELT) standján. Az idei év-

delkezésre. A verseny első öt he-

ben ezt a versenyt a szintén meg-

lyezettje közül négyen az Óbudai

rendezésre kerülő, de csak profik

Egyetem Kandó Kálmán Villamos-

jelentkezését váró IPC kézi forrasz-

mérnöki Karának hallgatói voltak.

tási

párhuzamosan,

Shen Ze-Yu, az Óbudai Egyetem

attól függetlenül rendezték meg a

hallgatója végzett az első helyen,

múlt hónap végén.

Járai Balázs III. éves automatizált

versennyel

gyártórendszerek modul hallgatója

Egy

A versenyre bármely oktatási

II. helyezést ért, Szabó-Szűcs Ta-

sággal gazdagodott az Óbudai

intézményben tanuló érdeklődő

más IV., Simon Péter pedig az V.

Egyetem (Bécsi úti székhelyén) a

jelentkezhetett. A feladat egy kis-

helyezett lett.

közelmúltban. Az alkotók egyedi

méretű, részben furat-, részben

Sándor Tamás

speciális

ülőalkalmatos-

installációt álmodtak meg a Sterora hybrid okospad köré, amely
magában foglal 4G internetet biztosító wi-fi hotspotot, valamint
napelemek által támogatott usb
és vezeték nélküli töltést is. A
kényelmes, környezetbarát, nap-

A megnyitón levetítették Csibi

(Forrás: Brüsszeli Liszt Intézet
Magyar Kulturális Központ.)

metropolisz iránt. A harmadik rész

Az Innoelectro kiállítás és konfe-

OKOSPADOT
TELEPÍTETT A
BOSCH

Sz. Cs.

elemmel működő eszköz hasznosságán túl közösségteremtő
erővel is bír.
Sz. Cs.
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ÚJRANYITOTT
A BÉCSI ÚTI BÜFÉ
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Az egység funkciói a kormányzás mellett a se-

tudna állni. Felvári Bálint csapatkapitány úgy nyilatko-

bességfokozat váltása és kijelzése, a fordulatszám

zott az autopro.hu-nak, hogy a lehető legjobb konst-

visszajelzése, beállítások kapcsolása, rádiós kom-

rukcióval akarnak debütálni. Ezen céljuk eléréséhez

munikáció indítása, valamint a tengelykapcsoló vezér-

támogatókat keresnek, olyanokat, akik részegységek

lése. Csatlakozása egy kioldható kapcsolaton keresz-

felajánlásával, illetve azok beszerzéséhez szükséges

tül történik, ami ugyanazon az elven működik, mint

anyagi támogatással szeretnék segíteni az autó építé-

a Formula 1-es autóké.

sét, hogy az Óbudai Egyetem autója mielőbb a pályán
is bizonyíthasson!

A csapat motor részlegének egyik feladata a kipufoJó hír mindenkinek, hogy újranyi-

górendszer megtervezése, a mellékelt képeken a mo-

Amennyiben szeretné támogatni az O.U.R. Team

tott a Charger Kantin büfé a Bécsi

tor gyári kipufogó leömlője látható, amitől a versenya-

munkáját, vagy további információra van szüksége,

úti kampuszon, az aula mögött.

utóhoz készített új, egyedi tervezésű rendszer teljesen

írjon a csapat e-mail címére (ourteamracing@gmail.

Válogatott finomságokkal várják

eltérő lesz anyaghasználatban, geometriában és is

com) vagy keresse közvetlenül Felvári Bálint csapatka-

a vendégeket: melegszendvicsek-

áramlástanilag. Az airbox egység is véglegeshez közeli

pitányt (felvari.balint@bgk.uni-obuda.hu).

kel, salátákkal, gyorsan elfogyaszt-

formát öltött és a gyártásának az előkészületeivel is jól

ható ételekkel, kávékülönlegessé-

halad a team.

gekkel.

kat-keres-az-o-u-r-team/669176 )

A Charger Kantin mindennap

A csapat célja, hogy idén összeépíthessék a ver-

8-tól 16 óráig tart nyitva. Próbáljá-

senyautót, jövőre pedig szeretnék, ha az rajthoz is

tok ki!
A Charger Kantin hírei követhetőek Facebook oldalukon.
Sz. Cs.

TÁMOGATÓKAT KERES
A FORMULA STUDENT
CSAPAT
Az O.U.R. Team, Egyetemünk 2019-ben megalakult Formula Student csapata
gőzerővel dolgozik a versenyautó építésén, készül a váz, valamint az egyes
alkatrészek, a többfunkciós kormány például már elérte a készhez közeli állapotot,
így ezen hamarosan elkezdhetik a teszteléseket.

(Forrás: https://autopro.hu/techtogether/tamogatoHasilló György

SPORTÉLET
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A SPORT ÉS A TUDOMÁNY TALÁLKOZÁSA
Műszaki és reál képzettséggel, háttérrel is határozottan sokat lehet tenni a sporttudományért – jelentette ki
Prof. Dr. Kovács Levente az egyetem rektora az Unisport Podcastjában. A podcast ezen a linken hallgatható
meg.

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
A BEFS UNIVERSITAS ÚSZÓBAJNOKSÁGON
A tavaszi szemeszterben,
2022. április 9-én
megrendezett budapesti
úszóversenyen szép számú
versenyző gyűlt össze. A Pécsi
és Nyíregyházi Egyetem úszói
is képviseltették magukat, így
kibővített bajnokság lett a
rendezvényből.
Az Óbudai Egyetemről 16 hallgató vett részt a megmérettetésen,
ami rekordnak számít. A sportolók kitettek magukért, kettő arany,
négy ezüst és kettő bronzérem
mellé egy negyedik és egy hatodik
helyet sikerült szerezniük.

EREDMÉNYEK
■ Kardos Dániel, 1. helyezés (200

Szabó Levente, Szlávik Krisztián,

(50 m mellúszás, 50 m pillangóúszás, 50 m gyorsúszás)
■ Barna Kristóf Bendegúz, 3.
helyezés (50 m mellúszás)
■ Varró Ádám Levente, 3. helyezés (50 m pillangóúszás)

Katona Gergő, egyetemünk
villamosmérnök hallgatója újabb
szenzációs eredményt ért a Budapesti
Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség

kategóriában.

zés (50 m hátúszás)
■ Ali Ákos Tamás, Barna Kristóf

váltó)
■ Kardos Dániel, 2. helyezés

VAN EGY GYORSASÁGI
FALMÁSZÓ BAJNOKUNK!

Aranyérmes lett a haladó férfi

Durkó Vince, Ali Ákos Tamás,
Dietrich Péter, Barna Kristóf

helyezés (4x50 m „A” vegyes

2022. április

gyorsasági falmászó bajnokságán.

■ Kardos Dániel, Putz Tamás,

m vegyes úszás)
■ Varró Ádám Levente, 1. helye-

Bendegúz, Andrási Levente, 2.
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Bendegúz, Andrási Levente,
Varró Ádám Levente, 4. helyezés (10x50 m intézményi váltó)
■ Putz Tamás, Durkó Vince, Varró
Ádám Levente, Dietrich Péter,
6. helyezés (4x50 m „B” vegyes
váltó)
A csapat tagjai: Kardos Dániel,
Varró Ádám Levente, Dietrich Péter, Andrási Levente, Barna Kristóf
Bendegúz, Fuchs Réka, Laczkó Rozina, Hermann Tamás, Géczy Balázs, Katona Bálint Ferenc, Korom

Így nyilatkozott az eredményéről: „Nagyon boldog va-

Dániel, Putz Tamás, Szabó Levente,

gyok, hogy immár a második alkalommal sikerült elnyerni

Szlávik Krisztián, Durkó Vince, Ali

az első helyezést a gyorsasági falmászó kupán, a legnehe-

Ákos. Felkészítő testnevelő: Mol-

zebb kategóriában, az Óbudai Egyetem színeiben. Nagyon

nárné Pajor Beatrix.

remélem, hogy a továbbiakban is sikerül hasonló eredményeket elérnem az ÓE hallgatójaként.”

Az összesített pontversenyben
az Óbudai Egyetem az előkelő 2.
helyezést érte el!

Gergő mellett Benke Bálint hallgatónk is részt vett
a versenyen. Mindkettőjüknek remek felkészülés volt

Gratulálunk Mindenkinek és Köszönjük a részvételt!

ez a nyáron megrendezésre kerülő Európai Egyetemi
Játékokra.

TSI

Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez és további
sportsikereket kívánunk!
TSI
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TANULÁS ÉS SPORT
BARBARA ÖSSZE TUDJA EGYEZTETNI
- Elsősorban a mozgás egészségre gyakorolt jótékony
hatása miatt kezdtem el sportolni. Hirtelen sokat nőttem, ami nem tett jót a gerincemnek. Úszással kezdtem, de egy idő után nagyon monotonnak éreztem.
Az edzőm javaslatára vízilabdára váltottam kilenc éves
koromban. Édesapám is vízilabdázott, és bízott benne,
hogy örököltem a tehetséget. Tatabányán játszottam
öt évig, aztán felkerültem az Újpestbe, ahol négy szezonban szerepeltem. Fél év kihagyás után átjöttem a
III. Kerületi Torna- és Vívóegyletbe.
■ Elégedett vagy az eddig elért eredményeiddel?
- Igen, úgy érzem eddig jól teljesítettem. Csapatommal az ifi Európa-bajnokságon harmadik helyen végeztünk, majd ugyanazokkal a lányokkal ötödik helyezést
értünk el egy junior világbajnokságon. A tavaly nyári
korosztályos világbajnokságon sajnos nem tudtam
részt venni. Nagyon örülök, hogy idáig eljutottam, szeretek is sportolni, de azért igyekszem az életem más
területére, így a tanulásra is fokozottabban koncentrálni. Idén nyáron pont a vizsgaidőszakban rendezik
meg a múlt évben elmaradt Universiadét, ezért nem
vállaltam a versenyen való részvételt. A tavaly nyári
felkészülés is meglehetősen belecsúszott a tanévbe,
így az első időben részt sem tudtam venni az egyetemi

Pápai Barbara a Keleti Károly Gazdasági
Kar harmadéves marketingmenedzser
szakos hallgatója. Kisgyerekkora óta

órákon.
■ Miért esett a választásod az Óbudai Egyetemre?
- Az érettségi után kihagytam néhány hónapot, de

vízilabdázik. Jelenleg a III. Kerületi

észbe kaptam. Az utolsó pillanatban még volt lehető-

Torna- és Vívóegylet vízilabdacsapatának

ség egyetemre jelentkezni, emelt szintű érettségi nél-

kapusa. Egyszerre áll helyt az egyetemen
és a sportban. Többek közt arról

küli. Az Óbudai Egyetem volt az egyetlen hely, ahol az
elképzelésem szerinti gazdasági képzés indult. Eredetileg nemzetközi kereskedelmi specializációra szeret-

kérdeztük, hogyan tudja összeegyeztetni

tem volna járni, de pont akkor nem indult ilyen szak.

elfoglaltságait, és mindebben mennyire

Érdekelt marketingkommunikáció és a projektme-

jelent segítő közeget az Óbudai Egyetem.

nedzsment is, ezért végül erre esett a választásom.
Tanulmányaimat a covid-járvány indulásakor kezdtem

meg. Picit furcsa volt ez a helyzet,

részt veszek különböző felkészülési

merőseimnek, és elég jók a vis�-

de szerencsére könnyen vettem az

tornákon is. A napi 4-5 órából álló

szajelzések, de ezt inkább csak

akadályokat, a tanárok rugalmas-

két edzés és heti meccsek mellett

hobbinak

ságának és a jól kialakított tanrend-

sokszor így sem egyszerű felkészül-

sokszor gondolkodtam azon, hogy

nek köszönhetően.

nöm az órákra. Igaz, amióta nem

vízilabdázó legyek, vagy a művé-

járok válogatott edzésekre, sokkal

szetekkel foglalkozzam-e inkább.

több időm lett a korábbiakhoz ké-

Végül gazdasági vonalon indultam

pest.

el. Ha minden jól megy, jövő nyá-

■ Hogyan tudod összeegyeztetni
a sportot és a tanulást?
- Nagy szerencsém van az Óbudai Egyetemmel, mert abszolút
támogatják a sporttevékenységet,

gondolom.

Régebben

ron diplomázom. Konkrét terveim
■ Mit szeretsz az egyetemi életben?

még nincsenek, a marketinges vonalat nagyon jó lehetőségnek tar-

a sportolókat. Más egyetemeken

- Szinte mindent. Jó kapcsolatot

tom. Egyelőre még nem tudom,

is vannak sportoló ismerőseim,

ápolok a csoporttársaimmal, moz-

hogy pontosan mivel is szeretnék

de senkitől nem hallottam ilyen

galmas a hallgatói élet, és elég sok

foglalkozni, de valószínűleg a sport

jól működő egyéni tanrend- rend-

bulit szervez a HÖK, bár a szórako-

háttérbe szorul majd, és a privát

szerről. A sportolókkal szemben

zásból sajnos kevésbé tudom ki-

életemre is több időt szeretnék

támasztott követelmények ugyan-

venni a részemet a sport miatt.

szánni. Dédelgetek egy álmot arról,

olyanok, mint bármelyik hallgató
felé, viszont a hiányzási limittel
megengedőek. A tanárok is abszo-

hogy online dolgozom, miközben
■ Mivel szeretnél foglalkozni? Milyen állást képzelsz el magadnak?

lút megértőek és rugalmasak. Fo-

- Van némi művészi vénám. Egy

lyamatosan járok edzőtáborokba,

ideje tetoválásokat készítek az is-

utazgatok a világban. De a mozgást
sem hagyom el.
Szeberényi Csilla
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SIKEREK A BEFS UNIVERSITAS
ASZTALITENISZ KUPÁN
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BRONZÉREM
AZ ERŐEMELŐ
BAJNOKSÁGON

A Budapesti Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (BEFS) az őszi rendkívül
sikeres eseményt követően ismét
megtartotta a nagy hagyományokkal
rendelkező versenyét az UNIVERSITAS

Pénzes Angelina Tália, egyetemünk

Asztalitenisz kupát. A budapesti High Life

hallgatója először indult felnőtt

Sport Asztalitenisz terem adott otthont

kategóriában és máris a dobogó

2022. április 9-én a tavaszi versenynek.

harmadik fokára állhatott az Open

A legutóbbi rendezvény résztvevői

Raw Erőemelő Magyar Bajnokság női

közül többen is indultak a versenyen,

fordulójában. A versenyt Debrecenben

de új nevezők is megjelentek. Ezúttal 6

rendezték meg március 26-án.

felsőoktatási intézmény képviseltette
magát, összesen 21 versenyzővel.

Tália lelkesen mesélt a történtekről: - a verseny
Örömteli, hogy az igazoltak mezőnyében több, a Nemzeti Bajnokságban szereplő játékos is részt vett. A közönség sok szép labdamenetnek tapsolhatott. A jó hangulatú eseményről a résztvevők elégedetten, élményekkel
gazdagon távoztak. Reményüket fejezték ki, hogy az esemény folytatására sor kerül 2022 őszén is. Az Óbudai
Egyetemet Torma Luca, Vidéki Kristóf és Pere Lajos képviselte. A fiúk szépen helytálltak, Luca megnyerte az
egyéni összevont kategóriát, párosban pedig ezüstérmet szerzett.

csoportomban, a 69 kilogrammos kategóriában. 65,9
kilogrammal mérlegeltem. Erős mezőny volt. Felnőttek között és az eddiginél nagyobb súlykategóriában
indultam. Jó eredményt értem el, azonban úgy érzem,
van még hová fejlődnöm. Guggolásom 142,5, a fekvenyomásom 80, a felhúzásom pedig 150 kilogramm lett,

BEFS UNIVERSITAS ASZTALITENISZ KUPA EREDMÉNYEI
Amatőr összevont egyéni:

napján reggeltől várakoztam, hogy indulhassak súly-

ez a novemberi MEFOB-hoz képest összesen plusz 20

Páros (nyílt):

kilogrammot jelent. Ez a 372,5 kilogrammos összetett

1. Torma Luca (Óbudai Egyetem)

1. Bakonyi Bertalan (ELTE) és Trinh Minh Hoang

pont elegendő volt a dobogós helyezéshez. A megmé-

2. Horváth Dávid (Testnevelési Egyetem)

(BME)

rettetésre a Vasdisznó Erőemelő Sportegyesületben

3. Gyalus Bence (BGE)

2. Torma Luca (Óbudai Egyetem) és Lotz Gergő

készültem fel, Susa Dávid vezetésével.

3. Kökény Levente (Corvinus Egyetem)

(ELTE)
3. Gombola Bence (BGE) és Iván János (Szent Pál
Akadémia)

Gratulálunk a szép eredményhez és további sikereket kívánunk!

3. Horváth Dávid (Testnevelési Egyetem) és
Győri Tamás (ELTE)
Felkészítő testnevelő: Molnárné Pajor Beatrix. Gratulálunk a szép eredményekhez!
TSI

TSI

A NEMZETKÖZI ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI
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NEMZETKÖZI ÉRDEKLŐDÉS
EGYETEMÜNK INNOVÁCIÓI IRÁNT
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Megállapodásra jutottunk, hogy értékelve az Óbudai

sével, a gépi látás és mesterséges intelligencia mód-

Egyetem innovációs parkjainak koncepcióit, Magyaror-

szerek alkalmazásával kísérletezik. Az érzékeléssel

szágról elsőkként leszünk tagjai az IASP Európai Divízi-

kapcsolatos feladatok mellett, kifejlesztettek három

ójának – jelentette be Prof. Dr. Kovács Levente, aki

különböző elven működő fogót, amelyekkel a kíméle-

Dr. Eigner György dékánnal, Dr. Haidegger Tamás

tes gombaszedés lehetőségeit vizsgálják.

intézeti főigazgatóval és Mórucz Norberttel, a magyarországi Tudományos és Technológiai Parkok Szö-

Dr. Haidegger Tamás többek közt a da Vinci sebésze-

vetségének elnökével az egyetem innovációs kutatása-

ti robotrendszert mutatta be, amelynek a kapcsolódó

Az Óbudai Egyetem

it mutatták be. Dr. Galambos Péter, az EKIK-en belül

kutatásai több területen érintkeznek a mesterséges

tudományos és innovációs

működő Bejczy Antal iRobottechnikai Laboratórium

intelligenciával. A vendégek nagyra tartják a magyarok

(BARK) igazgatója a gombatermesztéssel és szürete-

ötletgazdagságát. A robotok és a legmodernebb talál-

léssel kapcsolatos robotizálási projektet emelte ki. A

mányaink mellett nagyon tetszett nekik az is, hogy ha-

BARK csapata ugyanis a gombanövekedés modellezé-

gyományainkat is fontosnak tartjuk.

parkjai Magyarországról
elsőkként csatlakoznak
a Tudományos Parkok

T. I.

és Innovációs Területek
Nemzetközi Szövetségének
(IASP) közösségéhez. Az
IASP vezetői, Ebba Lund
főigazgató, Luis Sanz, a
Tanácsadó Testület elnöke
és Paul Krutko Ann Arbor
SPARK ügyvezetője voltak

A JÖVŐ A TUDOMÁNYOS
PARKOKÉ

Prof. Dr. Kovács Levente
rektor vendégei, akik
a Bécsi úti kampuszon
az Egyetemi Kutató és
Innovációs Központban
(EKIK) is látogatást tettek.

A Tudományos Parkok és Innovációs Területek Nemzetközi Szövetségének (IASP)
Európai Divíziója Budapesten a Testnevelési Egyetemen rendezte meg idei
workshopját. A rangos nemzetközi eseményen Prof. Dr. Kovács Levente rektor
az Óbudai Egyetem innovációs ökoszisztémáját ismertette kiemelve, hogy nagy
megtiszteltetés és elismerés az intézmény számára, hogy Magyarországról elsőkként
csatlakozhatnak az IASP-hez. Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán (ÓE BGK) a kaposvári és
a székesfehérvári fejlesztésekről, míg Szászi István, a Bosch Csoport magyarországi
és adriai régióvezetője, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi
tagja az önvezető járművek és intelligens mobilitás témakörében szólalt fel.
Az elmúlt két év számos kihívás elé állította a vilá-

Egyesületének elnöke, Mórucz Norbert a megnyitón,

got, az innováció és a közösségi együttműködés ere-

amelyen Ebba Lund az IASP ügyvezetője, Salvatore

je azonban ismét bebizonyította, hogy milyen fontos

Majorana, a nemzetközi szervezet európai divízióve-

szerepet játszanak a globális kihívásokkal szemben, és

zetője, valamint Prof. Dr. Mocsai Lajos, a Testnevelési

hatékony választ tudnak adni a gazdasági válság okoz-

Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke is köszön-

ta nehézségekre – fogalmazott a rendezvényért felelős

tötte a résztvevőket.

Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok
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A „science parkok” tudományos

technológiával és környezetszen�-

életben betöltött szerepét méltat-

nyező anyagok újrahasznosításával

va Prof. Dr. Kovács Levente arra is

kapcsolatos kutatásfejlesztés je-

felhívta a figyelmet, hogy a maga-

lentőségéről is beszélt. Ezen kívül a

sabb hozzáadott értékű tevékeny-

hadiipari technológiák fejlesztését

ségek, az alapkutatásokra épülő

is kiemelten kezelik majd – hang-

innovációk egyre fontosabbá vál-

súlyozta a dékán megemlítve, hogy

nak nemzetgazdasági szinten is.

ezen a területen a különleges tech-

Az Óbudai Egyetem az egyetlen

nológiák és hadiruházati anyagok

magyarországi felsőfokú oktatási

kifejlesztése,

intézmény, amely három „science

sítő anyagok kutatása és alkalma-

parkot” is létrehozhat az ország-

zásuk vizsgálata, katonai művele-

ban. A rektor a tavaly augusztusi

tek digitalizált támogatása lesz a

modellváltással kapcsolatban kifej-

középpontban. A székesfehérvári

tette, hogy a gazdasági élet változá-

mechatronikai parkot is példaként

páncélzat-helyette-

Gulyás Tibor, az Innovációs és

ményi és működési struktúrában

saihoz rugalmasan alkalmazkodó

felhozva elmondta, a fiatalok új

Technológiai Minisztérium innová-

igyekeznek missziójukat teljesíteni.

egyetemi ökoszisztáma kialakítá-

műszaki területek iránti fogékony-

cióért felelős helyettes államtitkára

Magyarország saját programot ki-

sa nemcsak az egyetem, hanem a

ságát is igyekszenek erősíteni.

szerint a tudományos, innovációs

alakítva kezdte meg a hazai tudo-

vállalkozások érdekeit is szolgálja.

és technológiai parkok mára a gaz-

mányospark-hálózatának

A tudományos parkok lehetővé te-

daság fejlődésének meghatározó

sét.

kiépíté-

szereplőivé váltak. Európa tudása-

2022. április

Az EKIK Bejczy Antal iRobottech-

vettek. A közönség kipróbálhatta

nikai Központja (BARK) bemutatta

az Óbudai Egyetem egy másik fej-

Szászi István a Bosch Csoport

az egyem hallgatói által fejlesztett

lesztését, az elektromos érzékelő-

szik, hogy a meglévő tudásbázist

autóipari fejlesztési trendjeit is

mobilrobotot (PlatypOUs), amely

vel ellátott ARIADNÉ vakbotot is,

a K+F+I-lehetőségeivel és iparosí-

bemutatva a nemzetközi vállalat

célja a mobil robotikai és szenzor-

amely egy speciáls vezetőcsíkot kö-

lapú gazdaságaiban már évtizedek

Az április 1-jei rendezvény az új

tásával párhuzamosan fejlesszék.

egyetemi ökoszisztémájáról is szót

fúziós oktatás elősegítése valós fi-

vetve hangjelzéssel illetve rezgés-

óta működnek, különböző intéz-

technológiák társadalmasítása az

A zsámbéki, a kaposvári és a szé-

ejtett előadásában. A magyaror-

zikai hardveren. A BARK ismertette

sel segíti a vakok és gyengénlátók

innovációs ökoszisztémában témát

kesfehérvári fejlesztések során a

szági Bosch számos területen mű-

továbbá a sebészeti robotikai kuta-

tájékozódását.

járta körbe több panelbeszélge-

települések

önkormányzataival

ködik együtt felsőoktatási intézmé-

tásait (sebészeti készségfelmérés,

tésben, a konferencia fővédnöke

együttműködve olyan ökosziszté-

nyekkel, egyik kiemelt partnere az

távsebészet, autonómia) sebészeti

Prof. Dr. Palkovics László inno-

ma kialakítását tervezik, amelyben

Óbudai Egyetem. A duális képzés

fantomokon, illetve bemutatta a

vációs és technológiai miniszter

az egyetem oktatói, hallgatói mel-

és a kutatásfejlesztési kooperációk

RoBUTCHER projekt eredményeit.

A TUDOMÁNYOS PARKOK ÉS

volt, szakmai partnerei pedig az

lett komoly szerepet kapnak a helyi

mellett a cég professzori támogatá-

Az EKIK népszerűsítette az égisze

INNOVÁCIÓS TERÜLETEK

Innovációs és Technológiai Minisz-

cégek is.

si, valamint hallgatói ösztöndíjprog-

alá tartozó kutatóközpontok kom-

NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉ-

ramot hirdetett, és úgynevezett

petenciáit is.

NEK (IASP)

térium, az Óbudai Egyetem, a Test-

Tóth Ildikó

nevelési Egyetem és a Budapesti

Prof. Dr. Rajnai Zoltán az egye-

kollaborációs tereket is kialakítot-

és Pest Megyei Mérnöki Kamara. A

tem kaposvári fejlesztésével kap-

tak, amelyeknek az egyik zászlós-

A Bánki Kar két, a hallgatók által

zet a világ legnagyobb innová-

Magyarország számára stratégiai

csolatban a tervezett közel nulla

hajója éppen az Óbudai Egyetemen

tervezett és épített versenyautóval

ciós hálózata, 400 tudományos

fontosságú ágazatokra, az önveze-

energiaigényű, magas szintű infor-

működik.

jelent meg. Az első jármű a Shell

parkot és 117 ezer innovatív

tő járművekre, az e-mobilitásra, a

mációs és kommunikációs techno-

Eco Marathonra lett építve és 2015-

vállalatot fog össze, az európai

kibervédelemre és a védelmi ipari

lógiai, valamint intelligens vezér-

Az eseményen az ÓE Egyetemi

ig vettek részt a megmérettetésen.

divízió 153 tagot képvisel. Az

szempontból meghatározó kettős

léstechnikai eszközökkel felszerelt

Kutató és Innovációs Központja

A második autó a PowAir Pneumo-

Óbudai Egyetem tudományos

felhasználású technológiák alkal-

okos-épületek mellett a speciális

(EKIK), a Neumann János Informa-

bil csapat 2021-es évi versenygépe,

parkjaival

mazására fókuszált az előadások

festékanyagokkal, szóró-eljárások-

tikai Kara (ÓE NIK) és a Bánki Donát

amellyel az Emerson Nemzetközi

elsőkként csatlakozik az IASP-

többsége.

kal, fémmegmunkálással, kötés-

Gépész és Biztonságtechnikai Mér-

Pneumobil versenyen, illetve több

hez.

nöki Kara (ÓE BGK) képviselte.

jótékonysági eseményen is részt

Az 1984-ben alapított szerve-

Magyarországról
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INNOVÁCIÓS NAP
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN
Az Óbudai Egyetem hagyományai
szerint az Egyetemi Kutató és Innovációs
Központ (EKIK) 2022-ben is megtartotta
az Egyetemi Innovációs Napot. Egy újabb
alkalom volt arra, hogy a felsőoktatás,
a kutatás-fejlesztés, az innováció
és az ipar szereplői találkozzanak
egymással, tapasztalatot cseréljenek,
együttműködési lehetőségekről
egyeztessenek. A résztvevők izgalmas
előadásokat hallhattak magyar és
külföldi előadók tolmácsolásában, illetve
megismerhették a Proof of Concept (PoC)
hallgatói ötletpályázat 2022 tavaszi
nyerteseit is. Prof. Dr. Kovács Levente
rektor megnyitóbeszédében jelentette
be az egyetem és a DEKRA Akademie Kft.
együttműködésének elindulását.

jekteken keresztül biztosítsuk a ránk

tékeket, így nagyon örülünk ennek az

zokat az előnyöket, amelyeket az

jellemző, legmagasabb színvonalú

együttműködésnek. Fő törekvésünk,

innováció a felsőoktatásból és az

oktatást, többek között a kiberbiz-

hogy elméleti és gyakorlati tudásunk

ipar oldaláról nyerhet egyetemi

tonság, a mesterséges intelligencia

egyesítésével kölcsönösen és együtte-

szinten. „Az egyetemünk számára

vagy a robotfelügyeleti rendszerek

sen járuljunk hozzá szakmai és gaz-

az innováció a legfontosabb kitö-

területén. A DEKRA Akademie Kft.

dasági céljaink eléréséhez, különösen

rési pont, 2023-ra kitűzött célunk a

ebben tökéletes partnerünk lesz, egy

a kiberbiztonság és a mesterséges

technológia-, a tudástranszfer és az

hosszú távú együttműködés alapjait

intelligencia területén. Ennek ered-

innováció egykapus rendszerének

fektettük le” - fogalmazott Prof. Dr.

ményeként az egyetem tudományos

megszilárdítása.

Kovács Levente rektor megnyitó-

ismeretei és a DEKRA üzleti szaktudá-

egy olyan szisztémát szeretnénk fel-

beszédében.

sa közötti szinergiák olyan környeze-

építeni, amelyik minden egyetemi

tet teremtenek, melyet kihasználva a

polgárunk számára hozzáférhető,

tehetséges egyetemi hallgatók fejlőd-

könnyen használható és megvaló-

hetnek és kibontakozhatnak.”

sul benne a teljes innováció-me-

Maximilian Bauknecht, a DEK-

Összességében

„Büszkék vagyunk, hogy vállalati stratégiai partnereink

RA IT Nearshore Center EMEA ve-

között köszönthetjük a DEKRA Akademie Kft.-t, amelyik

zetője elmondta: „A DEKRA a világ

világszerte elismert szakértelmet hoz be az egyetemre.

legnagyobb, nem tőzsdén jegyzett

Dr. Haidegger Tamás, az EKIK

szolgáltatásaink, inkubátorházakat

Rektori küldetésemnek tekintem, hogy az intézményünk

TIC-vállalataként (Testing, Inspection,

főigazgatója az Egyetemi Innová-

hozunk létre, folytatódik a befek-

egy minden szempontból versenyképes innovációs stra-

Certification) mélyen elkötelezett az

ciós Ökoszisztémát mutatta be,

tetők és pályázatok keresése, a jogi

tégiával rendelkezzen az aktuális és nemzetközi trendek

innováció, a digitalizáció és a fenn-

hangsúlyozva, hogy az Óbudai

támogatás startupok részére, a pro-

figyelembevételével, a hazai és nemzetközi kapcsolataink

tarthatóság mellett. Az Óbudai Egye-

Egyetemen belül az EKIK az „in-

fesszionális mentorálás” – mondta

erősítésével, hallgatóink számára innováció-orientált pro-

tem is ugyanúgy osztja ezeket az ér-

nováció motorja”, egyesíti minda-

az EKIK vezetője.

nedzsment-támogatás. Megújulnak
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Az EKIK-en belül működő Innovációs iroda tevékenységét és szol-

idegger Tamás
■ Georadio - csapatvezető Szabó

gáltatásait Gedeon Tímea iroda-

Tünde Phd, mentor: Berecz

vezető foglalta össze. Az osztály

József
■ Project Glowduino - csapat-

feladatai közé tartozik többek közt
az egyetemi szellemi alkotások
feltérképezése, azonosítása, dön-

vezető: Szécy Levente, mentor:

2022. április

tatókról és a legújabb stratégiai kutatásokról számolt be.
A délutáni blokkban elhangzott
előadások számos, az egyetem
stratégiai kutatásaihoz kapcsolódó
témát fedtek le: „Az orvostechnoló-

tésre való előkészítése az Innová-

Berecz József
■ RTEEMS – csapatvezető: Szil-

ciós és Iparjogi Bizottság részére,

ágyi Ákos, mentor: Árendás

alkalmazásig egy új korszakban” -

a startup ökoszisztéma kialakulá-

Csaba
■ Craftlabor – csapatvezető:

Dr. Gernot Kronreif tudományos

sának támogatása, és hasznosító
vállalkozások létrehozása. Ehhez
kapcsolódik a FilaMass-sikersztori,

Balogh Bence, mentor: Lehócz-

giai innováció az ötlettől a klinikai
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A HALLGATÓI INNOVÁCIÓK
PIACRA KERÜLÉSÉT SEGÍTI
AZ EGYETEM

igazgató, Osztrák Orvostechnikai
Innovációs és Technológiai Központ (ACMIT Gmbh); „Robotika és a

amellyel az egyetem szintet lépett

ky Zoltán
■ SAFE – csapatvezető: Csuzi

a hallgatói innovációk megvalósí-

Henrik, mentor: Lehóczky

Prof. Dominik Bösl - Bajor Gazda-

Együttműködési és technológia

tásának tekintetében. A Proof of

Zoltán

sági Egyetem (HDBW) és „Hogyan

transzfer megállapodást

Concept

hallgatói

ötletpályázat

Mesterséges Intelligencia irányítása” -

támogatja a Mesterséges Intelligen-

„Az Óbudai Egyetem bizalmat szavazott a FilaMass csa-

írt alá az Óbudai Egyetem

2021-es évi egyik nyertes csapatá-

Az Innovációs Blokkban a Hun-

cia és az analitika az üzletet?” - Dr.

val ugyanis az egyetem közös start-

garian Startup University Program

Adel Meguellati - vezető Data Sci-

up vállalkozást alapított, a projek-

(HSUP) ösztöndíjasaival Árendás

ence szakértő, DEKRA.

tet az egyik alapító, Szűcs László

Csaba szenior innovációs manager

mutatta be. Ezt követően Gedeon

beszélgetett. Itt mutatkoztak be az

Az Innovációs Nap programjának

Tímea ismertette azt a nyolc csa-

Óbudai Egyetem és a Semmelweis

része volt egy zártkörű, Területi In-

patot, akik a PoC 2022 évi tavaszi

Egyetem MedTech HSUP csapatai

novációs Platform (TIP) Workshop

nyertesei, és mentorálásban vagy

is.

is, amelyen az egyetem vezetősége

ötletpályázat egyik nyertese.

és kiemelt vállalati partnereik vet-

Az Óbudai Egyetem ezzel

üzleti coachingolásban részesülnek
projektjeik megvalósulása céljából.
A szerencsés kiválasztottak:

Arról, hogy mi a mélymetrikus

tek részt, és a stratégiai együttmű-

tanulás Dr. Kertész Gábor tartott

ködési lehetőségekről egyeztettek.

előadást a Recent Advances in In■ ColonyRobotics_POC – csapatvezető: Piricz Tamás, mentor: Dr. Haidegger Tamás
■ myRisk – csapatvezető: Kurucz

telligent Engineering kreditpontos
tantárgy keretein belül.

2022. április

és a hallgatók alkotta, a
3D-nyomtatási technológiákat
tovább fejlesztő FilaMass
csapat, amely 2021-es évi
Proof of Concept (PoC)

siker érdekében, öt év múlva azt szeretnénk látni, hogy ezt
a közös vállalkozást elindítottuk, és vannak komoly üzleti
eredmények.” – fogalmazott Dr. Haidegger Tamás, az
EKIK főigazgatója. Árendás Csaba szenior innovációs
manager a csapatmunka fontosságát és a termékek eladhatóságát hangsúlyozta, kiemelve az egyetem, mint
védőháló szerepét a kezdeti nehézségek leküzdésében.

minőségi szintet lép a hallgatói
innovációk megvalósításának

MI-ÖKO-2019-00017 számú „Inno-

támogatásában. Az aláírásnál
az egyetemet Dr. Haidegger

Dr. Szabó István – EKIK / Nemze-

Óbudai Egyetemen” és a „Hungarian

Márk, mentor: Dr. Haidegger

ti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs

Startup University Program Támoga-

Tamás

Hivatal (NKFIH), a Nemzeti Kutatási

tás” projekt finanszírozásában va-

és Innovációs Központ (EKIK)

■ REZISTEADY – csapatvezető:

Infrastruktúra Bizottság tagja, az

lósult meg.

Sághi Kevin, mentor: Dr. Ha-

innovációs trendekről, régiós mu-

főigazgatója, valamint Árendás

Jani Kinga

már bizonyítaniuk kell a piacon. Mi mindent megteszünk a

országos összehasonlításban is

A program a 2019-1.2.1-EGYETEvációs ökoszisztéma fejlesztése az

patnak, de az igazi munka csak most kezdődik, mert most

Tamás, az Egyetemi Kutató

Csaba szenior innovációs
manager képviselte.

Dobóczi Zsolt és Szűcs László nagy felelősségnek
tartja az egyetemmel való közös vállalkozás indítását.
„Egy újabb kaland veszi kezdetét, eddig a saját kis utunkon jártunk, de azzal, hogy aláírtuk ezt az együttműködést egy nagyot léptünk előre, most már jelentős szellemi
támogatást is kapunk, amire nagy szükségünk is van” –
mondta László.
A fiataloknak komoly céljaik vannak, ők szeretnének
lenni a következő hazai sikertörténet, a nemzetközi
terjeszkedés a cél, az additív gyártástechnológiában
szeretnének maradandót alkotni. „Nemcsak a bevétel a
fontos, hanem szeretnénk valami olyant létrehozni, ami
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periféria a 3D nyomtatók mellé,
amellyel a nyomtatás folyamata
és eredménye diagnosztizálható.
Ipari szereplőknek és otthoni felhasználóknak is terveztek eszközt,
amely amennyiben a nyomtatásban hibát észlel, beavatkozik, tehát a nyomtatást szünetelteti, és
jelzést küld a felhasználónak, aki

AZ EKIK AZ EGYETEMI INNOVÁCIÓ
MOTORJA
A fenti címmel jelent meg interjú a Prof. Dr. Kovács

gatójával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovácios

Levente rektorral és Dr. Haidegger Tamással, az

Hivatal honlapján. A cikk az egyetem innovációban ját-

Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) főigaz-

szott szerepét járja körül. Az interjú itt olvasható.

eldöntheti, hogy mi a teendő. Élő
adatként kiolvasható az alapanyagfogyás, ezzel együtt kiépíthető
vele egy készletgazdálkodási rendszer. A termékkel szeretnék elérni
a selejt nyomtatások számának
drasztikus csökkentését, és ezáltal
a műanyag hulladékot, a felhasz-

BUDAPESTEN ÜLÉSEZETT
AZ EURÓPAI EGYETEMEK
SZÖVETSÉGE

előremutató, és az ipar 4.1 elvei alap-

A két fiatal fejlesztőnek arra a

nálók ökológiai lábnyomát csök-

ján segíti a környezetbarát gyártást.”

kérdésre is határozott válasza van,

kenteni. A csapatot Bacsa László,

– fogalmazott Zsolt.

hogy kiket tekintenek versenytárs-

a Demola Közép és Kelet-európai

nak. „Egyelőre csak a 3D nyomtató-

igazgatója is mentorálta az Egye-

„Egy piaci rést fedeztünk fel, a 3D

kat gyártó cégekkel számolunk, de ve-

temi

nyomtatás világában mi szeretnénk

lük is inkább partneri kapcsolatokat

NKFIH pályázat (2019-1.2.1-EGYE-

lenni az elsők, akik nemcsak nyomtat-

szeretnénk kialakítani, az a tervünk,

TEMI-ÖKO-2019-00017) keretében.

nak, hanem teljes körűen diganoszti-

hogy beépítsük a mi diagnosztizá-

zálják is a nyomtatási folyamatokat.

ló perifériánkat az ő termékeikbe.”

A Filamass csapatra egyre töb-

Vannak

megoldások,

mondta Zsolt. „Primer konkurenci-

ben figyelnek fel, nemrég beválasz-

tervek, de még senki nem tudott fel-

ánk nincs, több gyártó próbálkozik,

tották Start it @K&H Inkubációs

mutatni olyan komplex hardveres

hogy tudja a nyomtatás folyamatát

Programba is, ahol többek között

és szoftveres megoldást, mint a mi-

felügyelni, de egyik sem ad olyan tel-

irodai infrastruktúrát, folyamatos

Egyetemen (BME) rendezték meg április

énk.” – összegezte László a terve-

jes mértékű lefedettséget, mint ahogy

szakmai mentorálást és képzést

ket. Az ötletgazdák innovációjára

mi szeretnénk.” – tette hozzá László.

kapnak, továbbá hozzáférést egy

28-án. Az Óbudai Egyetem is tagja a

kezdetleges

az Egyetem korábban szabadalmi
kérvényt nyújtott be a nemzeti hivatalhoz.

Innovációs

Ökoszisztéma

széles kapcsolati hálózathoz.
A Dobóczi Zsolt és Szűcs László
által megalkotott „FilaMass” egy

Jani Kinga

Az Európai Egyetemek Szövetségének
(EUA) éves konferenciáját az
alapításának idén 240. évfordulóját
ünneplő Budapesti Műszaki és Gazdasági

rangos nemzetközi szervezetnek, a
konferencián intézményünket Prof. Dr.
Kovács Levente képviselte.
A tanácskozáson az európai egyetemek küldetéséről
és stratégiai célkitűzéseikről hangzottak el előadások.
A közgyűlést követően az orosz-ukrán háború felsőok-

szolgálásában, ezért az ÓE rangos nemzetközi szerve-

tatásra gyakorolt hatásairól értekeztek, majd az aka-

zetek és egyetemi hálózatok tagja. Európa legnagyobb

démiai szabadságról és a nyílt és másokat mindig tisz-

egyetemi szervezete, az EUA 48 európai ország több

teletben tartó vitakultúráról esett szó.

mint 850 egyetemét és nemzeti rektori konferenciáját
képviseli. Az EUA döntő szerepet játszik a bolognai fo-

Az Óbudai Egyetemen a nemzetköziesedés fontos
szerepet játszik az oktatási és kutatási tevékenységünk
minőségének növelésében, a társadalmi igények ki-

lyamatban és az EU felsőoktatási, kutatási és innovációs politikájának befolyásolásában.
T. I.
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megállapodást kötött
az Óbudai Egyetem és
thyssenkrupp budapesti
autóipari E/E (elektromos
és elektronikus)
kompetenciaközpontja. A
megállapodás – amelyet
Marc de Bastos Eckstein
ügyvezető igazgató
és Prof. Dr. Kovács
Levente rektor látott el
kézjegyével április 27-én
- többek közt kiterjed az
alkalmazott kutatásokra,
a szakmai gyakorlati
helyek biztosítására,
valamint kooperatív
gyakornoki programok
közös megvalósítására is.

Az Óbudai Egyetem és a thyssenkrupp magyarországi autóipari
központjának együttműködésével
az egyetem naprakész ipari tudást
és technológiát kap a világ autóiparát foglalkoztató kérdésekben, a
vállalat pedig új megközelítéseket
és kreatív ötleteket meríthet fejlesztéseihez.

2022. április

sok. A globálisan egyedülálló, úgy-

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
A THYSSENKRUPPAL
Együttműködési
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nevezett „advanced development”
(különleges fejlesztési) részleg a
távolabbi jövőbe előretekintve ma
még nem létező autóipari megoldásokat is kutat. A központot saját
szakterületén a világ legjobbjai között tartják számon.

A thyssenkrupp vállalaton belül

legújabb vezetéstámogató meg-

„Az Óbudai Egyetemet mindig is a

is egyedülálló E/E központját ma-

oldásokat nyújtják, és alkalmasak

gyakorlatorientált szemlélet jellemez-

gyar mérnökök ötletére alapozva,

az önvezető rendszerekkel való

te” – emelte ki Prof. Dr. Kovács Le-

több mint 20 éve alapította a né-

együttműködésre is. A thyssenk-

vente az együttműködés aláírása

met vállalat, és ma már több mint

rupp ma már olyan új megoldá-

kapcsán. A karok mindegyikén jól

1100 magasan képzett szoftver- és

sokat is fejleszt Magyarországon,

felszerelt laborok, modern eszközök

hardverfejlesztő mérnököt foglal-

mint a steer-by-wire (a mechanikus

biztosítják ehhez a feltételeket. Na-

koztatnak. A világ legnagyobb au-

kapcsolatok helyett csupán elekt-

gyon fontosnak tartjuk természe-

tógyárai számára Budapesten fej-

ronikus

biztosító

tesen az elméleti alapok átadását,

csoportokban - megkezdődik a gya-

tárgy oktatásában is részt veszünk.

lesztett „okos” elektromechanikus

megoldás), vagy az önvezető rend-

ugyanakkor nálunk párhuzamosan

korlati képzés is. A mérnökök har-

A mostani megállapodással ezt a

kormányszervók a legkülönfélébb,

szereket támogató saját alkalmazá-

már az első évtől - többnyire kisebb

mada intézményünkben szerzi meg

közös munkát emeljük egy lényege-

diplomáját, és az itt végzettek közel

sen magasabb szintre”- fogalmazott

száz százaléka szinte azonnal el tud

Marc de Bastos Eckstein, a thys-

helyezkedni szakmai területén” – mu-

senkrupp Components Technology

tatott rá a rektor, kiemelve, ehhez

Hungary ügyvezetője.

összeköttetést

elengedhetetlen, hogy az egyetem
szorosan együttműködjön a gazda-

A

thyssenkrupp

a

fejlesztés

sági élet szereplőivel különös tekin-

mellett gyártással és összeszere-

tettel a termelő vállalatokra.

léssel is foglalkozik hazánkban.
Jászfényszarun

elektromechani-

„A maihoz hasonló, gazdasági és

kus kormányszervókat, hengerfej-

technológiai kihívásokkal teli idő-

be integrált vezérműtengelyeket

szakokban különösen felértékelődik

és más, elsősorban elektromos

a stabil környezet és a kiszámítható

autókban használt alkatrészeket

jövő. A mérnöki tudáson és a német

is gyárt, Debrecenben stabilizáto-

nagyvállalati háttéren túl vezető he-

rokat és rugókat készít. Győrben

lyünket biztosítja a piacon a világ au-

futómű-összeszerelő üzemet, va-

tóiparát igazán érdeklő, a legújabb

lamint egy Steel Service Centert is

problémákkal foglalkozó projektje-

működtet a vállalat. A budapesti

ink. Közhelyszámba megy, de igaz,

központ tevékenységét a thyssenk-

hogy a felsőoktatás és az ipar együtt-

rupp

működése az innováció katalizátora.

mérnöki központja is támogatja.

Fejlesztőközpontunk nélkülözhetetlen

Jelenleg mintegy 2700 munkatársa

partnerei az egyetemek, az Óbudai

van a thyssenkrupp autóipari szeg-

Egyetemmel pedig már eddig is vol-

menségnek Magyarországon.

tak közös projektjeink, például több

Veszprémben

létrehozott

T.I.
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KÖZGYŰLÉST TARTOTT
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A SEBÉSZETI ROBOTIKA
AZ ÉLETÜNK RÉSZE
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató
és Innovációs Központjában működő
Bejczy Antal iRobottechnikai Központ

A Magyar Fuzzy Társaság

orvosi robotika kutatócsoportjának üde

(MFT) 2022. április
13-án megtartotta
tisztújító közgyűlését.

- Gyerekkoromban orvos akartam lenni, érdekeltek a
természettudományok, és tetszett az, hogy ezzel akár
segíteni is lehet másokon. Egy Békés megyei kisváros-

Renáta, akinek szakterülete a sebészeti

náraim voltak. Gimnáziumba Szegedre jelentkeztem,

trendekről.

ez alkalommal került sor.

szer-kutatói pályára?

ban jártam általános iskolába, már ott is támogató ta-

szakmai pályafutásáról, tervekről,

ünnepélyes átadására is

■ Hogy került ilyen fiatalon a sebészeti robotrend-

színfoltja a mindig vidám Nagyné Elek
robotika. A fiatal kutatót kérdeztük

Az MFT ifjúsági díjának

2022. április

egy kifejezetten természettudományos osztályba,
ahonnan jellemzően a diákok 90 százaléka orvosira
megy tovább. Szerettem a matematikát, és inkább erről az oldalról akartam megközelíteni a természettudományokat. Végül nem is jelentkeztem az orvosira.

Az eseményen részt vett
Prof. Dr. Kovács Levente
rektor, valamint Prof. Dr.
Rudas Imre, az egyetem
alapító rektora, a társaság
tiszteletbeli elnöke.
A Neumann János Számítógép-tu-

A Magyar Fuzzy Társaság több

fuzzy alapú kiterjesztével foglalko-

dományi Társaság szakosztálya-

nemzetközi tudományos konferen-

zó munkásságáért és Odry Ákos a

ként működő Magyar Fuzzy Társa-

cia szervezője, aktív résztvevője, a

lágy számítási módszerek területén

ság 1998-ban alakult a Budapesti

tagok rendszeresen jelen vannak a

nyújtott kutatási-tudományos tel-

Műszaki Főiskolán Prof. Dr. Rudas

rendezvényeken.

jesítménye elismeréseként kapta.

Imre és Prof. Dr. Kóczy László kezdeményezésére. A társaság tagja

A tavalyi évben a koronavírus-jár-

A közgyűlésen vezetőségválasz-

a Nemzetközi Fuzzy Társaságnak

vány megakadályozta a díjátadás

tást tartottak a megjelent tagok

(IFSA – International Fuzzy Systems

és vezetőségválasztás személyes

részvételével. A társaság elnöke

Association). Az MFT fő tevékeny-

részvétellel történő megrendezé-

továbbra is Dr. habil Laufer Edit,

ségi köre magában foglalja minda-

sét, ezért került a mai napra.

valamint az alelnök Prof. Dr. Kovács
Szilveszter, s új titkár lépett be Dr.

zokat a diszciplinkákat, amelyeket
a Soft Computing, Intelligent Tech-

Az MFT Ifjúsági Díját Ruba AL-

niques és Computational Intelligen-

Mahasneh a klasszikus időfüggő

ce összefoglaló nevekkel illetnek.

utazóügynök probléma különböző

Odry Ákos személyében.
Dr. habil. Laufer Edit
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A találkozásom a sebészeti robo-

látással foglalkozom. Emellett na-

Onkológiai Intézetben bemutatták az első da Vinci-vel

tikával sorsszerű volt. Olvastam

gyon érdekelnek a sok adatból akár

végzett műtétet itthon, ez hatalmas áttörés. A sebé-

róla valahol, nagyon megtetszett,

klasszikus statisztikai, akár Mester-

szeti robotika azonban nemcsak a da Vincit jelenti, Ma-

szinte biztos voltam benne, hogy

séges Intelligencia alapú kikövet-

gyarországon használják a CyberKnife sugárterápiás

ilyen jellegű kutatás nincs Magyar-

keztethető emberi képességek és

robotot is, ami a jelenleg elérhető legmagasabb auto-

országon. Pár héttel később jött

tulajdonságok.

nómiát képviseli a robotsebészetben. A CyberKnife a
beteget „körbejárva”, a mozgását is kompenzálva végzi

a hír, hogy Dr. Haidegger Tamás,
Magyarország egyetlen sebészeti
robotika kutatócsoportjának vezetője Szegedre jön előadást tartani

■ Milyen projekteken dolgozik

el a fókuszált sugárterápiát orvosi képalkotás alapján,

jelenleg?

ezáltal nagyban növelve a precizitást és csökkentve a

- Egy Minimál Invazív Sebészeti,

kockázatot. De van már itthon idegsebészeti robot és

az egyetemre. Beszélgettünk, el-

nem-technikai

mondtam mi az, ami érdekel, és az-

hez használható, szenzorokkal fel-

óta a kutatócsoport tagja vagyok.

szerelt sebészeti fantomon, azaz

Ennek már hét éve. Remélem, lesz

anatómiai modellen dolgozom a

■ Milyen tervei, céljai vannak?

jóval több is.

munkatársaimmal, ami adatgyűj-

- Szeretném, hogy az interdiszciplináris tudományok

tésre szolgál sebészeti stresszes

minél nagyobb teret hódítsanak Magyarországon is,

szituációkhoz. Ezáltal az objektíven

amit véleményem szerint elsősorban az oktatással le-

mérhető paraméterek, úgy is, mint

het elérni. A mérnöki érdeklődést nemcsak be lehet,

- Kutatásom a da Vinci teleoperá-

az idő, a felhasznált erők, eszközök

de be is kell csatornázni az orvostudományokba, amit

ciós sebészeti robotrendszer köré

mozgása és a sebészek nem-tech-

végső soron azért csinálunk, hogy javítsunk a betegek

épül, azon belül elsősorban auto-

nikai készségei összevethetők. A

életminőségén. Emellett az is célom, hogy további ér-

nóm sebészeti készségfelméréssel

másik fő projekt jelenleg a kognitív

dekes, számomra motiváló kutatásokban vegyek részt.

foglalkozom. Az adattudományok

terhelés vizsgálata a da Vinci robot-

csak beszélünk az egyes témákról,

része is, kép által vezetett rendszerek és a da Vinciéhez

az utóbbi 10 év egyik legnagyobb

rendszerrel, automatizálás eseté-

nem tartják annyira érdekesnek a

hasonló távvezérelt rendszereken keresztül. Ezeknek

trendjének számít a kutatásokban,

ben. Itt szeretnénk vizsgálni, vajon

hallgatók, de amint megmutatjuk,

a rendszereknek a fő funkciója a sebész mozgásának

ez a sebészetben sincs másként.

a sebészre nehezedő terhelés nő-e

vagy akár hagyjuk, hogy maguktól

stabilizálása, a többletinformáció nyújtása, például

A robotsebészetben hozzáférhető

vagy csökken, ha bizonyos felada-

használják, kipróbálják, vagy imp-

háromdimenziós kép, intra-operatív képek, precizitás

szenzoros adatok korrelálhatnak

tokat a robot autonóm módon old

lementálják az adott algoritmust/

növelése, de akár az autonómia is cél bizonyos esetek-

a sebész képességeivel és gyakor-

meg.

robotot, máris lelkessé válnak.

ben.

■ Mi jelenti kutatásainak fő
irányvonalát?

készségfelmérés-

hamarosan talán gerincsebészeti rendszer is lesz több
másik, folyamatban lévő da Vinci beszerzés mellett.

lottságával, illetve ezeken az információkon keresztül képesek lehe-

■ A Neumann János Informatikai

■ Tapasztalatai szerint milyen

tünk a nem-technikai készségeket

Karon tanársegédként is dolgozik.

szerepük van a robotoknak a

is mérni. Például ilyen többek közt

Mennyire népszerű a robotika, mint

különböző szaktudományokban,

a megküzdés a stresszel, döntés-

tantárgy?

különösen a sebészetben?

■ Hol tart ez a terület Magyarországon, és mik a
trendek?
- Itt is ketté kell választani a kutatást és a klinikai
gyakorlatot. Kutatásban a Bejczy Antal iRobottech-

hozás, valamint a helyzeti tuda-

- Azt látom, hogy amíg az elmé-

- A robotika az életünk része,

nikai labor az egyetlen, ahol kiemelten foglalkozunk

tosság. Korábbi munkám során és

letről, közelebbről mechatroniká-

gondoljunk csak az ipari robotokra.

sebészeti robotikával. Nyilván itt nem lehet a globális

jelenleg a hallgatókkal közösen is

ról,

irá-

De említhetem az egyre több ház-

trendeket a hazaitól elválasztani, hiszen egymástól

foglalkozunk sebészeti részfeladat

nyításelméletről van szó, kevésbé

tartásban megtalálható robotpor-

inspirálódunk és tanulunk. A Központ tagja egy 40 cso-

automatizálással, ami teljesen új

népszerű, de egy mozgó robot-

szívót is. A sebészet azért érdekes

portból álló nemzetközi közösségnek, akik a da Vinci

funkciókat jelent, a legújabb robo-

tal még mindig le lehet nyűgözni

kérdés, mert az orvostudomány

Robotrendszerhez illesztett kutatási platformot, a da

tok esetében sem elérhető el még

a hallgatók többségét. Az olyan

alapvetően konzervatív terület, a

Vinci Research Kit-et (DVRK) használják. A főbb tren-

ma

forgalomban.

tárgyak esetében, ahol inkább a

biztonsági és etikai kérdések itt

dek a már említett automatizálás, sebészeti adattudo-

Mind a készségfelmérés, mind

szoftveres, például Mesterséges

sokkal hangsúlyosabbak. A sebé-

mányok, sebészeti készségfelmérés. A klinikai gyakor-

pedig az automatizálás esetében

Intelligencia algoritmusok és inter-

szeti robotika nemcsak a tudo-

latban Magyarországon da Vinci nagyon sokáig nem

nem kizárólag, de elsősorban gépi

diszciplináris témákra fókuszálva

mány, de a kereskedelmi forgalom

volt, néhány hónappal ezelőtt azonban az Országos

kereskedelmi

szabályozástechnikáról,

Jani Kinga

TANULMÁNYOK
■ 2011-2015 BSc (SZTE molekuláris bionikus
mérnök)
■ 2015-2017 MSc (SZTE info-bionikus mérnök)
■ 2017-től PhD az Óbudai Egyetemen, jelenleg
doktorjelölt, és 2021-től tanársegéd a Neumann János Informatikai Karon
■ Díjak, elismerések, publikációk
■ 20 publikáció szerzője, 2017 óta részt vesz
tudományos folyóirat és konferencia-szerkesztő feladatokban
■ 2018 óta részt vesz az oktatásban, tananyagfejlesztésben
■ 2018 óta Új Nemzeti Kiválósági Program
ösztöndíjas
■ A sebészeti robotikai csapat volt döntős a
Hamlyn Surgical Robot Challenge-en, ahol
Londonban az Imperial College-on mérettették meg magunkat a többi csapattal.
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ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (121)
Megjelent a kiváló hazai és kül-

4. Investigation of the Effects

10.12700/APH.19.3.2022.3.8

földi szakemberekből válogatott

of Thermit Welding on the

nemzetközi szerkesztőbizottság-

Mechanical Properties of the

gal működtetett Acta Polytech-

Rails

Interval Type-2 Fuzzy FMEA

nica Hungarica című egyetemi

Vivien Barna, András

– Case Study of Railway

tudományos folyóirat legújabb

Brautigam, Bence Kocsis,

Infrastructure Projects in the

száma (Volume 19, Issue Number

Dóra Harangozó, Szabolcs

Republic of Serbia

3, 2022) az alábbi tartalommal.

Fischer DOI: 10.12700/
APH.19.3.2022.3.4

Az Acta Polytechnica Hungarica

APH.19.3.2022.3.16

10.12700/APH.19.3.2022.3.18

Astaraki, Sashka

Dragan Marinkovic,

Rackov DOI: 10.12700/

Uuganbayar, Guoqing Jing,

Dmytro Kurhan, Mykola

APH.19.3.2022.3.5

Majid Movahedi Rad DOI:

15. Analysis of the Safety Level
10. Modification of Concrete

6. Investigation of Tramway Line
11. The Centrifugal Modeling of

Dynamic Measurements

Reinforcement on Approaches

Vivien Jóvér, László Gáspár,

to Railway Bridges

Modeling of the Concrete

Szabolcs Fischer DOI:

Ahmad Alkhdour, Oleksii

Canvas, for Infrastructure

10.12700/APH.19.3.2022.3.6

Tiutkin, Vitalii Marochka,

Vyacheslav T. Volov, Aleksey

Stepan Boboshko DOI:
10.12700/APH.19.3.2022.3.11
12. Train Driving Parameters

Serhii Kliuchnyk, Pavlo

Optimization to Maximize

Ovchynnykov DOI:

Efficiency and Fuel

10.12700/APH.19.3.2022.3.7

Consumption
Miloš Milovančević, Dragan

8. Investigation of the Horizontal

14. A Review of Research on

10.12700/APH.19.3.2022.3.9

10.12700/APH.19.3.2022.3.10

Friction System

the Railway Operation in the

Nelya Hmelevska DOI:

Jovanović, Milan

Consumption in the Wheel/Rail

16. Development of the High-

Hmelevska DOI: 10.12700/

Preface

3. Optimization of Lubricant

10.12700/APH.19.3.2022.3.13

18. Increasing the Efficiency of

APH.19.3.2022.3.14

Siahkouhi, Farshad

the Causes of Their Defects

APH.19.3.2022.3.15

Dragan Marinković DOI:

Mladenović, Dragan

10.12700/APH.19.3.2022.3.2

Movahedi, Attila Németh,

Kurhan, Marina Husak,

Jun Wang, Mohammad

Behaviour in Order to Identify

APH.19.3.2022.3.17

Mykola Kurhan, Nelya

Simonović, Marko

Majid, Szabolcs Fischer DOI:

Ulianov DOI: 10.12700/

Lei Kou DOI: 10.12700/

Steel Fibers

Study of Railway Steel Bridges’

Horváth, Majid Rad

Laketić, Dragan Pamučar,

Miltenović, Miloš

7.

Suslov DOI: 10.12700/

Mykola Kurhan, Dmytro

Using a Hybrid Application of

Balázs Eller, Movahedi Rad

Ristić-Durrant, Cristian

Dmytro Kurhan,

Pavlović, Aleksandar

Applications

Dalma Németh, Henriett

of the Rail Surface Defects

Railway Sleeper Mix Design,

2. Laboratory Tests and FE

Andrieiev, Volodymyr

Dragana Macura, Milica

Milan Banić, Ivan R.

No. 1, in Budapest, Based on

Miloš Simonović, Danijela

Transportation

http://acta.uni-obuda.hu

APH.19.3.2022.3.1

Railway Lines

International Railway Network

Obstacle Detection System

Fischer DOI: 10.12700/

Oleksii Hubar, Volodymyr

Detection and Evaluation

ta is megjelenik, elektronikusan a

Sysyn and Szabolcs

Stamenković, Milan Banić,

for Freight and Passenger

of Vibration Isolated Railway

1.

Considering Hungarian

Ukraine for Integration with the

lett párhuzamosan online változa-

A számban megjelent:

Arbuzov, Serhii Tokariev,

Specialization of Directions

5. Prediction of Dynamic Response

érhetők el a cikkek.

Slobodan Rosić, Dušan

Speed Running of Trains in

folyóirat nyomtatott kötetei mel-

oldalon

Gauge in Straight Sections,

Szabolcs Fischer DOI:

9. Risk Analysis Model with

2022. április

Milčić, Boban Andjelkovic,

A. Bondarenko, Dmitriy

Track Geometry regarding

Ljubomir Vračar DOI:

V. Ovchinnikov, Vitaliy

Geogrid Reinforcement under

10.12700/APH.19.3.2022.3.12

V. Atapin, Lei Kou DOI:

Ballast

10.12700/APH.19.3.2022.3.3

Szabolcs Fischer DOI:

13. Investigation of the Track

of Obstacle Detection in

Szakál Anikó
17. Relaxation of the Elastic Clamp
in Rail Fastenings Maxim

Autonomous Railway Vehicles

KÖZÉRDEKŰ
SZENÁTUSI HÍREK
Az Óbudai Egyetem Szenátusa

4. Az Óbudai Egyetem 2022. évi

2022. április 25-én megtartott

belső költségvetését,

ülésén elfogadta:
1.

8. Az

Óbudai

Egyetem

Bánki

Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Domo-

Az Óbudai Egyetem Szerve-

5. Az Óbudai Egyetem Hallgatói

tika szakmérnök szakirányú

zeti és Működési Rendjének

Önkormányzat Alapszabályá-

továbbképzési szak létesítését

(SZMSZ I. kötet), valamint a

nak módosítását,

és indítását,

Foglalkoztatási

Követelmény-

rendszerének (SZMSZ II. kötet)

6. Az Óbudai Egyetem Hallgatói

9. Az Óbudai Egyetem Bánki Do-

Önkormányzat Ügyrendjének

nát Gépész és Biztonságtech-

módosítását,

nikai Mérnöki Kar Domotika

a módosítását,
2. Az Óbudai Egyetem Doktori
és Habilitációs Szabályzatának
módosítását,

szaktanácsadó szakirányú to7.

Az Óbudai Egyetem Bánki Do-

vábbképzési szak létesítését és

nát Gépész és Biztonságtechni-

indítását.

kai Mérnöki Kar légijármű-üze3. Az Óbudai Egyetem 2021. évi

meltető szakember szakirányú

gazdálkodásáról szóló tájékoz-

továbbképzési szak létesítését

tatóját,

és indítását,

A Szenátus előterjesztései az Intraneten a Testületi ülések/Szenátus menüpontban érhetők el.
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EGYETEMI TANÁCS DÖNTÉSEI
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Ta-

Az Óbudai Egyetem és a Pé-

2. - A P2100443 "FilaMass" szelle-

nácsa a 2022. április 19-én meg-

csi Tudományegyetem közötti

mi alkotás licenciába adása az

tartott ülésén jóváhagyta/elfo-

együttműködési megállapodás

IKUT Alapítványnak hasznosító

gadta:

megkötéséről szóló előterjesz-

vállalkozás alapítása céljából

tést,

megállapodás jóváhagyása.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Ta-

1.

1.

Az Óbudai Egyetem és a Nem-

2. - Az Óbudai Egyetem és a CE-

nácsa a 2022. április 25-én meg-

zetstratégiai

Kutatóintézet

TIN Zrt közötti együttműködé-

tartott ülésén jóváhagyta/elfo-

közötti együttműködési meg-

si megállapodás megkötéséről

gadta:

állapodás megkötéséről szóló

szóló előterjesztést.

előterjesztést,

MÁJUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Dátum

Esemény megnevezése

Esemény
jellege

Helyszín
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Dátum

Esemény megnevezése

Esemény
jellege

Helyszín

2022.05.13.
17:00

OE AMK-Szerenád

díjmentes

8000 Székesfehérvár,
Budai út 45.

2022.05.16.
7:00

Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről
(SzaFARi 2022)

díjmentes,
regisztrációhoz kötött

1081 Budapest,
Népszínház utca 8.

2022.05.17.
7:00

YBL Laza Nap

díjmentes

1046 Budapest,
Thököly út 74

2022.05.18.
9:00

Afrikai Unió delegációjának látogatása

díjmentes

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

2022.05.18.
12:00

World Robot Olympiad™ (WRO™) nemzetközi LEGO
robotépítési és -programozási TANULMÁNYI verseny
magyarországi fordulója

díjmentes

1084 Budapest,
Tavaszmező utca 14-18.

2022.05.19.
5:00

10. RECCS Tésztahíd-építő világbajnokság

díjmentes,
regisztrációhoz kötött

2022.05.20.
13:00

Kockanap

díjmentes,
regisztrációhoz kötött

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

2022.05.20.
14:00

IEEE HS VME közgyűlés

díjmentes

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

2022.05.21.
10:00

V. Bánki Gyereknap

díjmentes,
regisztrációhoz kötött

1081 Budapest,
Népszínház utca 8.

2022.05.23..
7:30

Magyar Információvédelem Napja konferencia

díjmentes,
regisztrációhoz kötött

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

2022.05.23.
14:00

IEEE HS VME megismételt közgyűlés

regisztrációhoz kötött

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

2022.05.06.
10:00

Algerian Science Day

díjmentes

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

2022.05.07.
19:00

Valétálás

díjmentes,
regisztrációhoz kötött

8000 Székesfehérvár,
Pirosalma utca 1-3.

2022.05.09.
9:00

Ünnepélyes 5G laboravató

díjmentes

1084 Budapest,
Tavaszmező utca 17.

2022.05.10.
10:00

Munkahelyi vita

díjmentes

1081 Budapest,
Népszínház utca 8.

VEZETŐI MEGBÍZÁSOK ÉS OKTATÓI KINEVEZÉSEK

2022.05.10.
18:30

Kollégiumi közgyűlés

díjmentes

1084 Budapest,
Tavaszmező utca 14-18.

OKTATÓI KINEVEZÉSEK, BELSŐ ELŐRELÉPÉSEK

2022.05.11.
16:00

Doktorandusz Szeminárium

díjmentes

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

Név

Szervezeti egység

Oktatói munkakör

2022.05.12.
9:00

INVERTEREK témakörben Szakmai nap

díjmentes

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

Oktatói munkakör
betöltésének kezdő
időpontja

Farkas Attila

Neumann János Informatikai Kar - Kiberfizikai
Rendszerek Intézet

Tanársegéd

2022. május 1.

Emődi Márk Benjámin

Neumann János Informatikai Kar - Kiberfizikai
Rendszerek Intézet

Tanársegéd

2022. május 1.

2022.05.12.
10:00

6th Agria Conference on Innovative Vehicle Technolodíjmentes,
gies and Automation Solutions InnoVeTAS 2022
regisztrációhoz kötött

2022.05.25..
7:00

IEEE 16th International Symposium on Applied Comköltségtérítéses,
putational Intelligence and Informatics (SACI 2022) regisztrációhoz kötött

2022.05.12.
17:00

Avató szakestély

költségtérítéses

1081 Budapest,
Népszínház utca 8.

Rigó Ernő

Neumann János Informatikai Kar - Kiberfizikai
Rendszerek Intézet

Tanársegéd

2022. május 1.

2022.05.12.
17:00

UpScale Data Management Event

díjmentes,
regisztrációhoz kötött

1034 Budapest,
Bécsi út 96/B.

Bringye Zsolt

Neumann János Informatikai Kar - Kiberfizikai
Rendszerek Intézet

Tanársegéd

2022. május 1.

2022.05.13.
17:00

OE AMK-Szerenád

díjmentes

8000 Székesfehérvár,
Budai út 45.

Dr. Dineva Adrienn

Neumann János Informatikai Kar - Szoftvertervezés és- fejlesztés Intézet

Egyetemi docens

2022. május 1.
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VÉRADÁS

OKTATÓI KINEVEZÉSEK, BELSŐ ELŐRELÉPÉSEK
Név

Szervezeti egység

Oktatói munkakör

Oktatói munkakör
betöltésének kezdő
időpontja

Dr. Frigyik Béla
András

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar - Kutatásszervező Központ

Egyetemi docens

2022. május 1.

Váradi Péter

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar - Kutatásszervező Központ

Tanársegéd

2022. május 1.

Dörnyei Otília

Keleti Károly Gazdasági Kar - Marketing és Üzleti
Tudományok Intézet

Tanársegéd

2022. május 1.

Dr. Tégla Zsolt

Keleti Károly Gazdasági Kar - Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Egyetemi docens

2022. május 1.

Dr. Balázs Zsuzsanna

Keleti Károly Gazdasági Kar - Marketing és Üzleti
Tudományok Intézet

Adjunktus

2022. május 1.

2022. április

Adományozz egészséget! Aki vért ad, életet ad.
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VÉRADÁS HELYE:

A Szent Margit Kórház és az Óbudai Egyetem
közös szervezésében
1034 Bp., Bécsi út 96/b, fszt. (Óbudai Egyetem, Aula)

VÉRADÁS IDŐPONTJA: 2022. május 12. 12:00-17:00-ig
A véradásra hozd magaddal a személyi igazolványodat, TAJ- és lakcímkártyádat!

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: Prof. Dr. Kovács Levente
Vezető szerkesztő: Szeberényi Csilla
Tördelés: Nagy Krisztina
Fotók: Trieber Júlia, Sárai Judit

Szervező:
Szakmai partner:

www.veradas.hu
https://www.facebook.com/onkentes.veradas

Keresd applikációnkat a Google Play-en, az App Store-ban és a Windows Marketplace-en.

