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Az innováció és a tudásba való befektetés az a kitörési 
pont, amely a válsághelyzetekben is biztossá teheti 
a jövőnket – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente 
rektor az Óbudai Egyetem tanévnyitóján. Az elsőéves 
hallgatókhoz szólva a műszaki felsőoktatás egyik 
legjelentősebb intézményeként jellemezte Varga Mihály 
pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 
Alapítvány elnöke az Óbudai Egyetemet, amelynek 
oktatói és kutatói, magas színvonalú tudást adnak 
át az itt tanulóknak. Az idén 3225 elsőéves hallgató 
nyert felvételt az egyetem hét karának budapesti és 
vidéki oktatási helyszíneire. Annak ellenére nőtt a 
felvett hallgatók száma, hogy országosan kevesebben 
jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe – emelte 
ki Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár.

A felvételi adatok szerint az 
Óbudai Egyetem ismét hazánk 
8. legkeresettebb felsőoktatási 
intézménye, ami visszaigazolja 
képzési stratégiánk pozitív 
fogadtatását 

– emelte ki Prof. Dr. Kovács Le-
vente. Mint fogalmazott: egyete-
münk évek óta a műszaki felsőok-
tatás egyik legjelentősebb hazai 
intézménye, műszaki értelemben 
pedig a leggyakorlatorientáltabb. 
A rektor az elmúlt év kiemelt ered-
ményei közé sorolta az idén január 
1-jén bevezetett, hazai viszonylat-
ban is jelentős béremelést, vala-
mint a tudományos élet megerősí-
tését: a distinguished professzori 
programmal nagyon jelentős tudo-
mányos teljesítménnyel rendelke-
ző külföldi tudósok csatlakoztak 
az egyetemhez. Rajtuk kívül öt, 
nemzetközi egyetemeken dolgozó, 
ugyanakkor magyar nemzetiségű 

és állampolgárságú egyetemi pro-
fesszort is sikerült alkalmazni.

A rektor a jövőt alakító intézkedé-
sekről szólva kiemelte a vidéki – a 
székesfehérvári, a kaposvári és a 
salgótarjáni – képzési helyszínek 

fejlesztését, a tervezett negyedik 
doktori iskola beindítását, a műsza-
ki alap- és mesterképzés megrefor-
málását célul kitűző új tanterv lét-
rehozását, valamint a tudományos 
és innovációs parkok kialakítását. 
Az egyetemek világszerte kialaku-
lóban lévő új szerepköre – az alap-
funkcióknak számító oktatás és 
a kutatás mellett – a tudományos 
munka során elért eredmények pi-
acosítása. Erre a kihívásra válaszol-
va döntött úgy az Óbudai Egyetem 
és a Széchenyi Alapok Zrt., hogy 1,5 
milliárd forinttal induló egyetemi 
kockázati tőketársaságot hoz létre.

Tehetség. Siker. Közösség. 

– foglalta össze Prof. Dr. Kovács 
Levente az Óbudai Egyetem leg-
fontosabb értékeit arra ösztönözve 
a most fogadalmat tett elsőéves 
hallgatókat, hogy használják ki az 
intézmény adta lehetőségeket, és 
sikerrel használják majd az itt meg-
szerzett piacképes tudást.

Nehéz helyzetben van a világ, aho-
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reldelkező Q2-es Acta Polytechnica 
Hungarica folyóirat informatikai ré-
szének track chair vezetője.

Prof. Dr. Jacob van Exel a rotter-
dami Erasmus egyetem professzo-
ra. Régóta ápol szoros kapcsolatot 
az Óbudai Egyetem EKIK Egészség-
ügyi Közgazdaságtani Kutatóköz-
pontjával (HECON).

Prof. Dr. Antonio Visioli a 
Bresciai Egyetem Gépészmérnö-
ki Tanszékének egyetemi tanára. 
Az IEEE senior member tagja, az 
IFAC Technical Committee on Edu-
cation elnöke. Legfőbb kutatási 
területe az ipari szabályozók, me-
chatronika, dinamikai inverzión 
alapuló szabályozás, szakaszos 
szabályozás és érzéstelenítési 
szabályozás.

Az Egyetem Szenátusa Civis 
Academicus Honoris Causa ki-
tüntetést adományozhat azon, az 
Egyetemmel jogviszonyban nem 

álló személynek, aki a hazai és/
vagy nemzetközi közélet, az or-
szág, a magyar gazdasági élet, a 
tudomány, a művelődésügy, a fel-
sőoktatás fejlesztése, az emberi-
ség fejlődése érdekében végzett 
tevékenységével kiemelkedő ered-
ményeket ért el, példaértékűt és 
maradandót alkotott.

A SZENÁTUS CIVIS ACADEMICUS 

HONORIS CAUSA KITÜNTETÉST 

ADOMÁNYOZOTT:

Prof. Dr. Bazsa Györgynek, aki a 
Magyar Felsőoktatás elmúlt 20-30 
évének kiemelkedő alakja. 1995– 
2000 között a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem rektora volt. Elnöke 
volt az Országos Doktori és Habili-
tációs Tanácsnak, a Magyar Rektori 
Konferenciának, a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanácsnak, a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizott-
ságnak. Egyetemünkkel több, mint 
tíz éves soros együttműködést 
ápol, jelenleg is aktívan vesz rész 
a doktori és habilitációs bizottság 
munkájában.

DÍSZPOLGÁRI CÍMET ADOMÁ-

NYOZOTT:

Fodor Péternek

Az idén első alkalommal indított 
kiválósági pályázati rendszerünk-
ben három nemzetközileg is ma-
gasan elismert és kvalifikált kuta-
tó csatlakozik az Óbudai Egyetem 
kutatásfejlesztési programjához, 
míg további négy kollégánk nyert el 
kiválósági megalapozó kutatói (Ex-
cellent Consolidator Researcher) és 
kiválósági kezdő kutatói (Excellent 
Starting Researcher) pályázatot

A KIVÁLÓSÁGI PROFESSZOR 

PÁLYÁZAT NYERTESEI:

Prof. Amirhossein Gandomi, az 
ausztrál Sidney-i Műszaki Egyetem 
professzora.

Prof. Andrea De Gaetano, az 
olaszországi Nemzeti Kutatási Köz-
pont Biomedikai Kutatási és Inno-
vációs Intézetének (CNR-IRIB) igaz-
gatója.
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gyan Európa országai is – húzta alá 
Varga Mihály, aki szerint a megvál-
tozott körülmények ellenére a bol-
dogulás útját továbbra is a tanulás 
és a munka jelöli ki. Mint fogalma-
zott: a közös munka jelenti a kiutat a 
mostani nehéz helyzetben is, amikor 
új gondolatokra, új megoldásokra, 
a problémák újszerű megoldására 

lesz szükségünk. Továbbra is lépést 
kell tartani azzal az óriási mértékű 
tudományos fejlődéssel, amely a vi-
lágban zajlik. Ennek a folyamatnak a 
mélységét, összetettségét – a tudo-
mányos és az oktatási munka során 
– egyetemeink már évek óta kéz-
zel fogható valóságként élik meg.

Hankó Balázs a felsőoktatást 
érintő változások közül első helyen 
említette a felvételi eljárás 2024-től 
tervezett átalakítását. A kormány 
nagyobb szabadságot biztosít az 
egyetemeknek a hallgatók kiválasz-
tásában, a képzési és a nyelvi köve-
telmények meghatározásában. A 
minőségi oktatás megmaradásunk 
egyik legfontosabb záloga - jelen-
tette ki. Kiemelte: 

az Óbudai Egyetem hazánk 
egyik legdinamikusabban 
fejlődő egyeteme, amely a 
nemzetközi rangsorokban is jól 
teljesít. 

Az első modellváltó év után 100 
százalékban teljesítette a kutatási 

és tudományos vállalásait, a kép-
zési vállalásokban ezüstérmes lett, 
vagyis ezzel második helyen sze-
repelt a felsőoktatási intézmények 
versenyében. 

ELISMERÉSEK

Az ünnepi beszédeket követően 
Prof. Dr. Kovács Levente rektor és 
Varga Mihály, a kuratórium elnöke 
kitüntetéseket adott át.

HONORARY PROFESSOR  

KITÜNTETŐ CÍMET  

VEHETETT ÁT:

Prof. Dr. Rudolf Andoga a Kassai 
Műszaki Egyetem Avionics Tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanára, 
valamint a Repülőgép Motorok In-
telligens Szabályozó Rendszerek 
Laborjának vezetője. Hosszú ideje 
nagyon szoros kapcsolatot ápol 
az Óbudai Egyetemmel, az egye-
temünk által jegyzett egyedüli 
magyar műszaki impakt faktorral 
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Prof. Seyedali Mirjalili az auszt-
ráliai Torrens Egyetem Mesterséges 
Intelligencia Kutatási és Optimali-
zálási Központ alapító igazgatója.

A MEGALAPOZÓ KUTATÓ  

PÁLYÁZAT NYERTESEI:

Prof. Dr. Alexandru Kristály, az 
Óbudai Egyetem Neumann János 
Informatikai Karának és a kolozsvá-
ri Babes-Bolyai Tudományegyetem 
professzora.

Dr. Szilágyi László, az Óbudai 
Egyetem Neumann János Informa-
tikai Karának és a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem pro-
fesszora

A FIATAL KIVÁLÓSÁGI KUTATÓ 

PÁLYÁZAT NYERTESEI:

Dr. Drexler Dániel, az Óbudai 
Egyetem Neumann János Informa-
tikai kar egyetemi docense.

Dr. Amir Mosavi, Óbudai Egye-
tem Neumann János Informatikai 
Karának egyetemi docense, a Drez-
dai Műszaki Egyetem vendégkuta-
tója, valamint az Ohiói Állami Egye-
tem munkatársa.

Az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat díjait Csuzi Henrik elnök 
adta át:

A kultúráért kitüntető címet Le-
pold Eszter kapta a Műszaki Hall-

gatói Lap tördelőszerkesztője  és 
grafikusa. 

Az év sportolója kitüntető címet 
Furulyás Lili vehette át, aki 2018-
ban felnőtt bajnok lett országos 
200 m-es síkfutásban. 

Idén Az év közéleti hallgatója dí-
jat Pelei-Kántor Virág, Az év köz-
életi oktatója díjat dr. Sugár Vik-
tória, Az év közéleti dolgozója díjat 
Bolla Daniella kapta, a Köszönet 
a munkáért díjban Lesti Sándor 
Bence és Sánta Patrik részesült.

Az év együttműködő partnere dí-
jazott idén az EB Hungary Invest 
Kft.

Köszönet a munkáért díjjal is-
merték el Csuzi Henrik, tevékeny-
ségét, aki 4 évig vezette az Óbudai 
Egyetem Hallgatói Önkormányza-

tát, képviselve a hallgatói érdeke-
ket. Aktív szereplője és vezetője 
volt a beiskolázási munkacsoport, 
mentálhigiénés tanácsadás és tré-
ning kialakítás, hallgatói központok 
fellendítése, e-sport tantárgy indí-
tás, jótékonysági események szer-
vezésében. Mindezekért a Hallgatói 
Tanács a Köszönet a munkáért díj-
ban részesítette. Az elismerést Bar-
csa Levente adta át, aki szeptem-
ber 18-tól veszi át az EHÖK elnöki 
pozícióját.

Hallgatói Önkormányzati és Rek-
tori dicséretben részesült Laska 
Bence, aki a 2022-es Európai Egye-
temi játékokon az Óbudai Egyete-
met képviselve, kick-box K1 men 75 
kg-os kategóriában szerzett arany-
érmet.

T. I. – Sz. Cs.

EGYETEMÜNK MAGYARORSZÁG  
LEGNÉPSZERŰBB  
FELSŐOKTATÁSI  
INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT

Összesen 3225 elsőéves hallgató kezdhette meg tanulmányait 
szeptembertől az Óbudai Egyetem hét karán. Annak ellenére 
növekedett országos összehasonlításban is kiemelkedően a 
felvettek száma a tavalyi adatokhoz képest, hogy összességében 
kevesebben jelentkeztek magyar felsőoktatási intézményekbe – 
tájékoztatott Prof. Dr. Kovács Levente. A felvételi adatok szerint az 
Óbudai Egyetem hazánk első 10 felsőoktatási intézménye között 
van. Mindez azt bizonyítja, hogy az Óbudai Egyetem továbbra is a 
műszaki felsőoktatás egyik legjelentősebb hazai intézménye.
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MAGAS ÁLLAMI ELISMERÉSBEN  
RÉSZESÜLTEK AZ ÓBUDAI EGYETEM  
MUNKATÁRSAI

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZ-
TIKERESZT (polgári tagozat) 
kitüntetésben részesült

PROF. DR. CVETITYÁNIN LÍVIA 
gépészmérnök, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktora, az Óbudai 
Egyetem professor emeritusa, a 
Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Karának nyugal-
mazott egyetemi tanára, Bizton-
ságtudományi Doktori Iskolájának 
vezetője

PROF. DR. NAGY PÉTER TIBOR 
programtervező matematikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, az Óbudai Egyetem Neu-
mann János Informatikai Kara Al-

kalmazott Matematika Intézetének 
professor emeritusa és Alkalma-
zott Informatikai és Alkalmazott 
Matematikai Doktori Iskolájának 
oktatója,

A MAGYAR ÉRDEMREND LO-
VAGKERESZT (polgári tagozat) 
kitüntetést vehetett át

DR. HABIL GARAI-FODOR MÓ-
NIKA gazdasági agrármérnök, az 
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gaz-
dasági Karának dékánja,

DR. GALAMBOS PÉTER gépész-
mérnök, az Óbudai Egyetem Kibe-
rorvosi Kompetencia Központjának 
vezetője, valamint Egyetemi Kutató 

és Innovációs Központjának főigaz-
gató-helyettese, a Bejczy Antal iRo-
bottechnikai Központjának igazga-
tója, egyetemi docense, valamint

PROF. DR. RÉTI TAMÁS gépész 
üzemmérnök, alkalmazott mate-
matikus, a műszaki tudomány dok-
tora, az Óbudai Egyetem professor 
emeritusa, a Bánki Donát Gépész 
és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Anyag- és Gyártástudományi Inté-
zetének egyetemi tanára.

A kitüntetésekhez szívből gratu-
lálunk és további sok sikert és jó 
egészséget kívánunk.

T.I.

Nemzeti ünnepünk 
alkalmából Csák 
János kulturális és 
innovációs miniszter 
kiemelkedő szakmai 
életútjuk elismeréseként 
kitüntette egyetemünk öt 
munkatársát augusztus 
19-én a Pesti Vígadó 
dísztermében.
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A tavalyi adatokhoz képest az 
első körben felvettek száma mint-
egy hat százalékos, a pótfelvételi 
során felvételt nyert hallgatók ese-
tében ez 10 százalékos növekedést 
jelent – húzta alá Prof. Dr. Kovács 
Levente, aki szerint komoly siker, 
hogy több szakon, így például mér-
nökinformatikus, illetve gazdál-
kodás és menedzsment szakon a 
ponthatárt jelentősen magasabb 
szinten húzták meg, mint tavaly. Az 
ÓE a felvettek számát tekintve a 8. 
legjobb magyar egyetem, illetve a 
legnépszerűbb fővárosi székhelyű 

intézmények közé tartozik az EL-
TE-vel, a BME-vel és a BGE-vel egy 
sorban. 

A mérnökinformatikus mester-
képzési szak volt a legnépszerűbb, 
az első helyes jelentkezések szá-
mában is 140 százalékot meghala-
dó túljelentkezés volt a szakra. A 
minimumpont is itt volt a legma-
gasabb, 383 pontot kellett elérni a 
bekerüléshez. Hasonlóan népszerű 
volt két gazdasági alapképzési szak 
is, a kereskedelem és marketing 
szakon 319, míg a gazdálkodási és 

menedzsment szakon legalább 303 
pont volt szükséges a tanulmányok 
megkezdéséhez.

Általában elmondtató, hogy nőtt 
a műszaki képzést választók száma, 
a rektor szerint fontos előrelépés, 
hogy kaposvári és salgótarjáni kép-
zéseik iránt is nőtt az érdeklődés. 
Mint fogalmazott: az Óbudai Egye-
tem meghatározó feladatának tart-
ja, hogy a helyben megszerezhető 
diplomával segítse az adott régió 
tehetséges fiataljait, illetve erősítse 
a térség gazdasági fejlődését.

T. I. 
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PONT OTT PARTI SALGÓTARJÁNBAN

Az Óbudai Egyetem 2016-ban hozta létre új telep-
helyét Salgótarjánban, ahol műszaki és gazdasági 
ismereteket egyaránt elsajátíthatnak az itt tanulók. 
A felvételi ponthatárok kihirdetése 2022-ben Sal-
gótarján városában is jeles eseménynek számított. 
Ennek ékes bizonyítékát szolgáltatta az a pontha-
tár váró esemény, amely több kulturális és szóra-
koztató programot is kínált az érdeklődőknek. A 
rendezvény fénypontja a felsőoktatási felvételi 
ponthatárok közzététele volt, amelynek alapján a 
jelentkezők számára egyértelművé válhatott, hogy 
mely felsőoktatási intézményben folytathatják ta-
nulmányaikat. 

Az Óbudai Egyetem számára kiemelt 
jelentőséggel bír a vidéki képzési helyeken 
történő oktatás.

A salgótarjáni ponthatár váró eseményen az ÓE 
komplett standdal volt elérhető, ahol az érdeklő-
dők további információkat kaphattak az egyetem 
képzési lehetőségeiről. A standon segítséget nyúj-

tott az ÓE több hallgatója, a hallgatói önkormány-
zat tagjai, valamint jelen voltak a salgótarjáni kép-
zési hely vezetői és képviselői is, köztük Székyné 
dr. Sztrémi Melinda Anna, a Salgótarjáni Képzési 
Központ és Kutatóhely igazgatója. A salgótarjáni 
Pont Ott Partit Dr. Varga János, az Óbudai Egyetem 
Keleti Károly Gazdasági Karának mb. oktatási dé-
kánhelyettese nyitotta meg. Beszédében kiemelte 
a felsőoktatás szerepét a regionális versenyképes-
ség erősítésében, illetve az életen át tartó tanulás 
fontosságát. A megnyitó után koncertekkel és más 
programokkal várták az érdeklődőket. A Pont Ott 
Parti nemcsak a felsőoktatási ponthatárok kihirde-
tése szempontjából volt jeles esemény Salgótarján 
városában. Megerősítést nyert, hogy valóban fon-
tos a vidéki városok és a felsőoktatási intézmények 
kapcsolata, és ez a fajta együttműködés valóban 
sokat tehet egy régió gazdasági lehetőségeinek ja-
vításáért.

V. J. 
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ALBA REGIA KAR
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán 
93 hallgató oklevelet és 71 alumni arany- és 
ezüstdiplomát vehetett át a diplomaátadó 
ünnepségen július második hetében. A programon 
Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes, 
Mészáros Attila alpolgármester, Prof. Dr. Györök 
György dékán, Dr. Pogátsnik Monika, a kar oktatási 
dékánhelyettese, Nagyné Dr. Hajnal Éva, kutatási 
dékánhelyettese, Dr. Pődör Andrea, az Alba Regia 
Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetének igazgatója; 
Piglerné Dr. Lakner Rozália, az Alba Regia Műszaki 
Kar Természettudományi és Szoftvertechnológiai 
Intézetének igazgatója, valamint Dr. Simon Gyula 
professzor foglaltak helyet az elnökségben. 

Prof Dr. Kovács Levente rektor 
gratulációját Prof. Dr. Gulácsi Lász-
ló, az tudományos rektorhelyettes 
adta át a végzős hallgatóknak. – Aki 
most diplomát kap, egy olyan okle-
velet kap, ami egyértelműen érték-
növelt diploma, amit a munkáltatók 
is tudnak. Ehhez a diplomához gra-
tulálok a végzős hallgatóknak!

Prof. Dr. Györök György, az Alba 
Regia Műszaki Kar dékánja elmond-
ta: az Óbudai Egyetem szinte min-
den képzése elérhető Székesfehér-
váron, míg az országos jelentőségű 
geoinformatikai diploma pedig csak 
városunkbanszerezhető. Az Alba 
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DIPLOMAÁTADÓKAT  
TARTOTTAK EGYETEMÜNK  
7 KARÁN
Az év legszebb eseménye a diplomaátadó ünnepség, melynek 
keretében végzett hallgatóink átvehették megérdemelt 
okleveleiket. Idén összesen 1136-an tettek sikeres záróvizsgát 
az Óbudai Egyetemen. Alábbiakban az egyes karokon tartott 
diplomaátadó ünnepségekről olvashatnak beszámolókat.
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Regia Műszaki Karon mintegy 900 
hallgatót oktatnak jelenleg. Az egyik 
legfontosabb kari alapvetés, hogy 
jól reagáljunk a gyorsan újraformá-
lódó képzési igényekre és a műszaki 
felsőoktatástól elvárt feladatokra. 

A köszöntőbeszédeket követő-
en az ünnepségen átadták az Alba 
Regia Karért végzett kiemelkedő 
munkáért adományozott kitünteté-
seket. Dékáni dicséretben részesült 
Petőné Dr. Csuka Ildikó adjunk-
tus, ügyvivő szakértő és Gáspár 
Edina műszaki ügyintéző. A külsős 
szakemberek, intézményvezetők, 
cégvezetők munkájának elismeré-
sére is sor került, akik tevékeny-

ségükkel hozzájárulnak az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
hírnevének öregbítéséhez: Veres 
Gábor, a Hydro Extrusion Hunga-
ry Kft gyárigazgatója, valamint Dr. 
Oroszné Stefánkó Éva, a Székesfe-
hérvári Szakképzési Centrum Jáky 
József Technikum igazgatója vehe-
tett át elismerő díszoklevelet.

A földmérő és földrendező mérnök, 
gépészmérnök, mérnökinformatikus, 
műszaki menedzser, villamosmérnök 
alapszakos, mechatronikai mérnök 
mesterszakos oklevelekkel egyidejű-
leg a precíziós gazdálkodási szakmér-
nök, geoinformatikai szakmérnök, 
üzleti információmenedzsment szak-

mérnök, számítógép-hálózati szak-
mérnök és az ipari robotizálási szak-
mérnök szakon végzettek is átvették 
munkájuk eredményét 

A diplomák átvételét követően a 
végzetteket köszöntő és tőlük bú-
csúzó beszédek hangzottak el. A 
Hallgatói Önkormányzat nevében 
Lajkó Richárd köszönt el a hall-
gatótársaktól, a friss diplomások 
nevében Grósz Bernadett mérnö-
kinformatikus búcsúzott az Alma 
Matertől, hallgatótársaktól. Az 
alumnik nevében Szmilkó István 
idézte fel emlékeit az egyetemi kö-
zösséghez való tartozás jegyében.

Veres Richárd

BÁNKI KAR
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A Bánki Donát Gépész- 
és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar diplomaátadó 
ünnepségét az Erkel 
Színházban tartották, ahol 
közel 200, frissen végzett 
alap- és mesterszakos 
magyar és külföldi 
hallgató vehette át 
oklevelét vagy igazolását 
július 15-én.

Balogh József mestertanár, dé-
káni titkárságvezető – mint az ün-
nepély levezető elnöke – üdvözölte 
a megjelent kollégákat, hallgatókat 
és családtagjaikat. Az elnökség 
tagjai idén: Dr. habil Felde Imre 
ipari és üzleti kapcsolatokért fe-
lelős rektorhelyettes, Prof. Dr. 
Rajnai Zoltán dékán, Dr. Ancza 
Erzsébet oktatási dékánhelyettes, 
Balogh József mestertanár, dékáni 
titkárságvezető, Dr. Horváth Ri-
chárd kutatási dékánhelyettes, Dr. 
habil Horváth Sándor prodékán, a 
Würth Alapítvány elnöke, Dr. Ben-
csik Attila címzetes egyetemi ta-
nár és Horváth Gergő, a Hallgatói 
Önkormányzat elnöke.

Rajnai Zoltán dékán kiemelte: a 
végzősök értékes diplomához ju-
tottak a Bánki Karon, amelyet nem 
volt könnyű megszerezni. Nehéz és 
kemény vizsgákon vannak túl a hall-
gatók, de a szigorúságnak az volt az 
oka, hogy a nálunk végzett mérnö-
kök megállják a helyüket a nemzet-
közi versenyben. Ez a diploma egy-
fajta megelőlegező bizalmat jelent 
a végzősök számára, hogy olyan tu-

dás, készségek és képességek bir-
tokában vannak, amik alkalmassá 
teszik őket a műszaki problémák, 
feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően 
került sor az oklevelek, igazolások 
átadására gépészmérnöki, had- és 
biztonságtechnikai mérnöki, biz-
tonságtechnikai mérnöki, valamint 
mechatronikai mérnöki szakokon. 
A BSc képzésben 86 hallgató kapott 
oklevelet, 32-en végzős igazolást 
vehettek át. MSc képzésben 69 ok-
levelet és 6 igazolást adott át a dé-
kán úr. 

A diplomaátadási ceremónia 
után a hallgatói elismerő oklevelek 
átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi 
eredményt elérő hallgatók munká-
jának elismeréseként „Kiemelkedő 
tanulmányi munkáért” oklevelet 
és emléktárgyat adományozott az 
alábbi hallgatók részére:

 ■ Debreczeni Miklós bizonság-
technikai mérnök
 ■ Gönczöl József Bence bizton-
ságtechnikai mérnök
 ■ Márki Bence biztonságtechni-
kai mérnök
 ■ Pauló Tamás András bizton-
ságtechnikai mérnök
 ■ Réczi Ákos gépészmérnök

Külön kiemelésre kerültek azok, 
akik kitüntetéssel végeztek, ők ta-
nulmányaikban végig példamutató 
szorgalommal haladtak. Ennek elis-
meréseként oklevelet és emléktár-
gyat vehettek át az alábbi hallgatók:

 ■ Edossa Amensisa Wirtu 
mechatronikai mérnök (angol 

nyelven)
 ■ Marek Bence Attila bizton-
ságtechnikai mérnök
 ■ Mengistie Addisu Asres 
mechatronikai mérnök (angol 
nyelven)
 ■ Monostori András biztonság-
technikai mérnök
 ■ Németh Áron biztonságtech-
nikai mérnök
 ■ Yetm Fareed mechatronikai 
mérnök (angol nyelven)
 ■ Zanne Mahmmoud mechatro-
nikai mérnök (angol nyelven)

Miután a kitüntetett hallgatók 
átvették elismeréseiket, a további 
díjak átadása következett:

Würth tanulmányi díj - Krebsz 
Tamás

Angyal Béla Hallgatói Nagydíj - 
Fulmer Máté gépészmérnök

Kiváló mechatronikus díj – A dí-
jat alapító Dr. Bencsik Attila adta át 
Turai Márk Tamás mechatronikai 
mérnök hallgató részére.

A kitüntetések átadását követően 
a mérnöki fogadalomtétel követke-
zett, melyet hagyományaink sze-
rint mindig az egyik díjazott olvas 
elő. Idén Réczi Ákos gépészmérnök 
kapta e megtisztelő feladatot.

A hallgatók nevében Horváth 
Gergő HÖK-elnök búcsúztatta a 
végzett Bánkisokat.

A búcsúztatót követően az el-
múlt időszakban doktori címet 
szerzett és védett munkatársak 
köszöntése következett. A Bizton-



2022. július-augusztus 2022. július-augusztusÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ ÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ|  14. oldal |  15. oldal

ságtudományi Doktori Iskolában 
folytatta tanulmányait, és szerzett 
doktori címet Esmeralda Kadëna, 
valamint Lourdes Ruiz Salvador, 
továbbá a kar munkatársaként 
dolgozó Haya Altaleb, a doktori 
képzésben kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el. Produktív munkájuk 
elismeréseként részükre a kar dé-
kánja oklevelet és emléktárgyat 
adományozott.

Ezen elismerések átadását kö-
vetően Dékán úr Tiszteletbeli pol-
gár kitüntető címet adományozott 
Alexis Rusinek részére, aki sajnos 
a rendezvényen nem tudott jelen 
lenni, de távollétében Ariadné 
Kemele-Vandlik, a Francia Intézet 

munkatársa vette át az elismerést.

Karunkon már hagyomány, 
hogy az ilyen jeles ünnepi alkal-
makkor köszönetünket és megbe-
csülésünket fejezzük ki azoknak 
a cégeknek, amelyek az elmúlt 
időszakban szakmai együttmű-
ködésükkel, támogatásukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy hatéko-
nyabban, a valós ipari igényeknek 
megfelelően alakíthassuk képzé-
seinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Do-
nát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar vezetése az alábbi cé-
geknek köszönte meg az eddigi tá-
mogatásukat és szakmai, partneri 

együttműködésüket:
 ■ Anteus Fejlesztő, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. - A Cég 
képviseletében Buzna Kristóf 
értékesítési vezető úr vette át 
dékán úrtól az elismerő okleve-
let és emléktárgyat.
 ■ Enterprise Group PLM Üzlet-
ág - A cég képviseletében Béke 
Gyula üzletág igazgató úr vette 
át dékán úrtól az elismerő ok-
levelet és emléktárgyat

Ezúton köszönjük a Tanulmányi 
Irodának, a Dékáni Hivatalnak és a 
Hallgatói Önkormányzatnak a Dip-
lomaátadó szervezésében, lebo-
nyolításában nyújtott segítséget.

Hasilló György

KANDÓ KAR

A Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kar 
a frissen végzett több 
mint 100 BSc-s és MSc-s 
villamosmérnök valamint 
számos pedagógus 
hallgatója számára, illetve 
az 50 éve a Kandó Kálmán 
Villamosipari Műszaki 
Főiskolán először végzett 
hallgatóknak az Erkel 
Színházban adták át az 
okleveleket.

A július 15-én tartott ünnepség 
keretében Nagy Balázs, a CETIN 
Hungary Zrt. Hálózat stratégia és 
hálózat fejlesztési igazgatója, az 
egyetem vezetését képviselő Dr. 
Rácz Ervin oktatási rektorhelyet-
tes ünnepi beszéde mellett Dr. 
habil Molnár György dékántól 
vették át a végzett hallgatók diplo-
májukat. Az ünnepi beszédeket kö-
vetően a jogelőd intézményben 50 
éve végzettek arany diplomáinak, 
illetve 60 éve végzettek gyémánt 
okleveleinek átadására került sor. 
A Diplomaátadó ünnepség kere-
tein belül Kandó Kálmán Emlék-

plakett kitüntetések átadására is 
sor került, Dr. Vári Péter és Králik 
György részére. A rendezvény szín-
vonalát az Óbudai Egyetem arany 
minősítésű Vegyes Karának műso-
ra tette színesebbé.

KVK Dékáni Hivatal

METROLÓGUS SZAKEMBEREK  
DIPLOMAÁTADÓJA

A világpiaci versenyben, a fogyasztók érdekét 
is figyelembe véve a gazdaság minden területén 
nélkülözhetetlenek azok a szakemberek, akik 
ismerik és a gyakorlatban alkalmazni is tudják 
a metrológiával, méréstechnikával összefüggő 
korszerű ismereteket. A metrológus szakirányú 
továbbképzési szak célja ezért az, hogy magas 
szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismerete-
ket nyújtson azoknak, akik már a munkájuk során 
szakmai tapasztalatot szereztek. A gyakorlatori-
entált képzés széleskörű szakmai ismeretanyagot 
és piacképes tudást biztosít mindazoknak, akik 
ezen a területen dolgoznak.

Az augusztus 11-iünnepségen Dr. Farkas Gab-
riella adjunktus, az Anyag és Gyártástudományi 
Intézet tanszékvezetője, Horváthné Dr. Drége-
lyi-Kiss Ágota egyetemi docens, a metrológus 
képzés alapítója és vezetője, valamint Paulik Sza-
bina, a képzés oktatója együtt adták át az okleve-
leket a végzett metrológus hallgatóknak. Ezúton 
is gratulálunk nagyszerű eredményükhöz!

H. Gy.
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tes, a Marketing és Üzleti Tudományok Intézet igaz-
gatója.

Dr. habil. Felde Imre köszöntőjében elmondta, hogy 
a végzett hallgatók egy hosszú küzdelmen vannak túl, 
és ennek jutalmát vehetik át. Köszönetet mondott a 
szülőknek, hogy az Óbudai Egyetemre irányították 
gyermeküket és segítették a fiatalokat az egyetemi 
tanulmányaik alatt is. Megköszönte a kar vezetésének 
és az oktatóknak, hogy támogatásukkal, szeretetükkel 
sikeressé tették a végzett hallgatókat.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika végzősök figyelmét  
szakmájuk különlegességére hívta fel, amely folyama-
tos fejlesztésre, fejlődésre sarkall.  Azt kérte, ne csak 
diplomások, hanem értelmiségiek is legyenek, illetve 
ne felejtsenek el köszönetet mondani mindazoknak, 
akik az idáig vezető úton segítették őket, szülőknek, 
testvéreknek, barátoknak, munkatársaknak. Beszédét 
követően Dr. habil. Garai-Fodor Mónika dékán átadta 
az okleveleket.

MAGYAR NYELVŰ KÉPZÉSEN VÉGZETT  
ÖSSZESEN 156 FŐ, EBBŐL:

 ■ vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon 21 fő,
 ■ gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 
12 fő,
 ■ gazdaságinformatikus alapképzési szakon 13 fő,
 ■ kereskedelem és marketing alapképzési szakon 15 fő,
 ■ műszaki menedzser alapképzési szakon 47 fő,
 ■ gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szak-
képzésen 19 fő,
 ■ gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzésen 
4 fő,
 ■ kereskedelem és marketing felsőoktatási szakkép-
zésen 25 fő.

Az oklevelek átadása után a kar hagyományaihoz 
híven a friss diplomások ünnepélyes eskütétele követ-
kezett, majd Dékán Asszony a Keleti Károly Gazdasági 
Kar elismerő oklevelét adta át kimagasló tanulmányi 
munkájukért és kiváló záróvizsga eredményükért a kö-
vetkező hallgatóknak:

 ■ Bartha Gréta kereskedelem és marketing alap-
képzési szak,
 ■ Szarka Zsófia kereskedelem és marketing fel-
sőoktatási szakképzés,
 ■ Szilágyi Bernadett gazdálkodás és menedzsment 
alapképzési szak,
 ■ Nagyistók Ivett műszaki menedzser alapképzési 
szak,
 ■ Szarvas Petra vállalkozásfejlesztés mesterszak.

Továbbá elismerésben részesült:
 ■ Horváth Szabina gazdálkodás és menedzsment 
felsőoktatási szakképzés és 
 ■ Tagaj Norbert gazdaságinformatikus alapképzési 
szakon végzett hallgató, akik nem tudtak jelen 
lenni az ünnepségen.

A Hallgatói Önkormányzat nevében Wild Afrodité 
EHÖK elnökségi tag mondott beszédet, a végzősök 
nevében pedig Bartha Gréta búcsúzott a kartól és az 
Egyetemtől.

K. B. B.

KELETI KAR

Az angol nyelvű műszaki 
menedzser alapképzési 
és angol nyelvű 
vállalkozásfejlesztés 
mesterképzési szakon 
végzett hallgatók vették 
át oklevelüket július 15-
én. Műszaki menedzser 
alapképzési szakon 7 
fő, vállalkozásfejlesztés 
mesterképzési szakon 25 
fő szerzett diplomát.

Az ünnepség helyszíne a Tavasz-
mező utcai A épület Tanácsterme 
volt. A diplomaátadón Dr. habil. 
Felde Imre, ipari és üzleti kapcso-
latokért felelős rektorhelyettes, 
valamint Dr. Varga János, oktatási 
dékánhelyettes köszöntötte a vég-
zősöket és gratulált a sikeres vég-
zéshez.

A diplomák átvételét követően 
Molnár Albert hallgató búcsúzott 
a hallgatótársaktól, a kartól, az 
egyetemtől.

ANGOL NYELVŰ DIPLOMÁK

A Keleti Károly Gazdasági Kar 
magyar nyelvű képzésein végzett 
hallgatók diplomaátadó ünnep-
ségét július 16-án tartották meg 
a Lurdy Konferencia- és Rendez-
vényközpont termében. Az elnök-
ségben helyet foglalt: Dr. habil. 
Felde Imre, az Óbudai Egyetem 
ipari és üzleti kapcsolatokért fe-
lelős rektorhelyettese, Dr. habil. 
Garai-Fodor Mónika, a Keleti Ká-
roly Gazdasági Kar dékánja, Dr. 
Varga János oktatási dékánhelyet-
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REJTŐ KAR

Július közepén tartották a Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Karának Diplomaátadó Ünnepsége, 
melyen az egyetem képviseletében 
Prof. Dr. Molnár András általános 
rektorhelyettes is részt vett. Összesen 92 
hallgató vehette át diplomáját. 

A rendezvényen ünnepélyes keretek között a köny-
nyűipari mérnöki, a környezetmérnöki és az ipari ter-
mék- és formatervező mérnöki alap szakon, az ipari ter-
méktervező mérnöki mesterszakon, valamint a műszaki 
mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szakon végzett 
hallgatók sikeres záróvizsgáik után vehették át diplomá-

ikat, illetve a tanulmányaik befejezéséről szóló igazolást. 

A 2021/22 tanév 2. félévének végén, a karon összesen 
92 hallgató fejezte be tanulmányait. Könnyűipari mérnöki 
alapszakon 3 fő, Környezetmérnöki alapszakon 9 fő, Ipari 
termék- és formatervező alapszakon 28 fő, Ipari termék-
tervező mérnöki mesterszakon 5 fő, Műszaki mérnökasz-
szisztens felsőfokú szakon 42 fő Stipendium Hungaricum 
ösztöndíj keretein belül 5 fő tett sikeres záróvizsgát.

A diplomák átadása után Prof. Dr. Molnár András 
rektorhelyettes köszöntötte a frissen végzett mérnö-
köket.

Gratulálunk a végzetteknek!
B. E. 

NEUMANN KAR

A Neumann János Informatikai Kar 
végzett hallgatói július 20-án vehették 
át diplomájukat. A tavaszi vizsga-
időszakban 116 hallgató tette le 
sikeresen záróvizsgáját.

Alkalmazott matematikus mesterszakon 1 hallgató a 
magyar, 7 hallgató az angol nyelvű képzést végezte el. 
Mérnökinformatikus mesterszakon 10 hallgató a ma-
gyar, illetve 9 hallgató az angol nyelvű programot fejezte 
be sikeresen, míg mérnökinformatikus alapszakon 63-an 
magyar (közülük 1 fő végezte Salgótarjánban a képzést), 
4-en angol nyelvű képzésen végeztek. Üzemmérnök-in-
formatikus alapszintű diplomát 11, kiberbiztonsági szak-
mérnök oklevelet 6, kiberbiztonsági szakember oklevelet 
2 hallgató vehetett át. Először adhattunk át orvostechni-

kai eszközgyártási és - forgalmazási minőség és megfe-
lelőség biztosítása szakmérnök oklevelet, 3 hallgatónak.

Az elnökségben foglalt helyet Lázár Zoltán, a Nokia 
TraffiCOM ügyvezető igazgatója, Sándorfalvi György 
az evosoft Hungary Kft. üzletág igazgatója, Prof. Dr. 
Molnár András, az egyetem általános rektorhelyet-
tese, Dr. Eigner György, a kar megbízott dékánja, Dr. 
Kertész Gábor kutatási dékánhelyettes, Dr. Póser Va-
léria oktatási dékánhelyettes, valamint Versics Dáni-
el, a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Az elnökség tagjainak köszöntő és búcsúztató be-
szédeinek megtartása után a résztvevők Mészi slam 
poetry előadását hallgathatták meg. Az ünnepség a 
mérnöki fogadalomtétellel zárult.

Bacsa Dóra
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ségi munkájukért néhányan ajándékban részesültek, 
melyet Lesti Bence HÖK elnök adott át.

A kar hagyományaihoz híven a végzős hallgatók 
mérnöki fogadalmat tettek, majd a diplomák átadá-
sa következett, melyet Rektorhelyettes Úr és Dékán 
úr adott át a hallgatóknak, valamint a Hallgatói Ön-
kormányzat kari elnöke nyújtotta át ajándékát az ifjú 
mérnököknek. Ezt követően az ünnepség résztvevői 
fuvola-gitár duó előadásban meghallgatták Giovanni 
Battista Pergolesi Siciliano és Astor Piazzolla Libertan-
go művét (Horváth Tamara fuvolán játszott, Csinády 
Krisztina pedig gitáron kísérte.)

A tavaszi félévben 158 hallgató tett sikeres záróvizs-
gát és vehette át oklevelét: Építész MSc szakon 39 fő, 
Építőmérnök BSc szakon 26 fő, Építőmérnök BSc sza-
kon 36 fő, Műszaki menedzser szakon 5 fő, Tűzvédel-
mi szakmérnök szakon 29 fő, angol nyelvű Építész MSc 
szakon pedig 23 fő. 

Dekán úr záróbeszédében elmondta jókívánságait a 
pályakezdőknek, majd az ünnepség zárásaként közö-
sen elénekelték a Himnuszt.

H. D.

YBL KAR

Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon 
július 8-án tartották a diplomaátadó 
ünnepségét, melyet Dr. Rácz Ervin 
oktatási rektorhelyettes is megtisztelt 
jelenlétével. A kari vezetésből az 
elnökségben Prof. Dr. Gall Anthony 
dékán, Dr. Katona János oktatási 
dékánhelyettes, Dr. Sugár Viktória, az 
Építészmérnöki Intézet igazgatója és Dr. 
Szűcs László, az Építészmérnöki Intézet 
igazgatója voltak jelen.

A magas hallgatói létszám miatt három fordulóban 
tartották meg a rendezvényt. Először az építész MSc, 
építészmérnök BSc és műszaki menedzser BSc szakos 
hallgatók, majd az angol nyelvű építész MSc szakos 
hallgatók, valamint az építőmérnök BSc és a tűzvédel-
mi szakmérnök szakos hallgatók vehették át diplomá-
jukat. 

Dr. Rácz Ervin köszöntője után Prof. Dr. Gall Ant-
hony dékán mondta el ünnepi beszédét, majd a kar 
jogelőd intézményében 50 és 60 éve végzettek vették 
át díszoklevelüket. Az idén kiváló minősítéssel diplo-
mázott hallgatókat Ybl oklevéllel jutalmazták. Ezen 
kívül a Hallgatói Önkormányzatban kiemelkedő közös-
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Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kara 2014 óta folytat székhelyen kí-
vüli képzést Székelyudvarhelyen. A 
most végzett évfolyam hallgatóival 
immár 100 főt megközelíti a hatá-
ron túli, magyar nyelvű, könnyűipa-
ri mérnöki diplomával rendelkezők 
száma.

Az ünnepségen felszólat Szász 
Jenő, a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet elnöke, aki egyben a Széke-
lyudvarhelyért Alapítvány elnöke 
is. Beszédében felhívta a végzett 
hallgatók figyelmét a szülőföldön 
maradás fontosságára, kiemelve 
a szeretet, a hűség és a felelősség 
kérdését is.

Az Óbudai Egyetem részéről Dr. 
habil. Koltai László dékán és Dr. 
Oroszlány Gabriella egyetemi 
adjunktus, kari oktatási ügyekért 
felelős dékáni megbízott adta át a 
diplomákat és egyben tolmácsol-
ták Prof. Dr. Kovács Levente rek-
tor jókívánságait és gratulációját is. 

A dékán beszédében kiemelte, 
hogy a Rejtő Sándor Könnyűipari 
és Környezetmérnöki Kar és jog-
elődje idén ünnepli fennállásának 
ötvenedik jubileumát. A fél évszá-
zados működés során a kar több, 
komoly átalakuláson ment keresz-
tül, folyamatosan alkalmazkodott 
az új helyzetekhez és kihívások-
hoz. E több évtizedes változásban 
a küldetése közel ötven éve nem 
változott: olyan jól felkészült szak-
embereket képezni, akik képesek 
környezetünket, használati tárgya-
inkat, mindennapi életünket biz-

tonságosabbá, kényelmesebbé és 
szebbé tenni. Ebben a munkában 
kiemelt helyen szerepel a széke-
lyudvarhelyi képzés is.

Az RKK dékánja kitért arra is, hogy 
mérnöknek lenni izgalmas és szép 
feladat, de felelősséget is jelent. 
Elmondta, hogy mérnöknek lenni 
nem egyszerűen csak egy szakma, 
hanem komoly társadalmi és szak-
mai szerepvállalás is. Felelősséget 
jelent a szakmai tudás megtartá-
sában és fejlesztésében, az alkal-
mazottak humánus, de hatékony 
irányításában és az egész nemzet 
szempontjából is. Mint kiemelte: „a 
rang kötelez” nem csak a munkahe-
lyünkkel szemben, hanem az egész 
társadalommal, és az egész embe-
riséggel szemben is.

A székelyudvarhelyi hallgatók 
képviseletében Bálint Mónika meg-
köszönte az anyaintézmény és az 
oktatók, valamint a SZÉK munka-
társainak segítségét.

Dr. Oroszlány Gabriella

A HALLGATÓKAT  
ÜNNEPELTÉK  
SZÉKELYUDVARHELYEN IS

Idén, a világjárvány okozta hosszú kihagyás után 
ismét személyes jelenléttel, ünnepélyes keretek 
között rendezték meg a diplomaátadó ünnepséget 
Székelyudvarhelyen a városháza Szent István 
dísztermében június 17-én. A Székelyudvarhelyi 
Egyetemi Központban működő három felsőoktatási 
intézmény, az Óbudai Egyetem könnyűipari mérnök 
szakos, az Edutus Egyetem kereskedelem és marketing 
szakos és a Magyar Agrártudományi Egyetem 
vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakos 
hallgatói vehették át diplomájukat.
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sakkal lehet csak sikeres az Óbudai 
Egyetem. A rektor a modellváltás 
adta új lehetőségek mellett a vár-
ható kihívásokról is beszélt. 

A képzés és a tudományos élet 
megerősítését továbbra is a 
legfontosabb célnak tekinti 
Prof. Dr. Kovács Levente. 
Ezért is volt az elmúlt év egyik 
legjelentősebb intézkedése az 
országos összehasonlításban is 
kiemelkedő bérfejlesztés 

– tette hozzá megemlítve, hogy 
a megváltozott adottságokhoz 

képest új tanterv kidolgozását is 
megkezdte az egyetem vezetése. 
A várható pozitív változások között 
a rektor a felsőoktatási rendszer 
2024-től tervezett átalakításáról 
is szólt, elmondta: az eddig nyil-
vánosságra hozott szándékok szá-
mos új lehetőséget nyitnak az Óbu-
dai Egyetem számára is.

Az elmúlt tanévet értékelve Prof. 
Dr. Kovács Levente az egyik legfon-
tosabb sikernek az Óbudai Egye-
tem nemzetközi megítélésének 
javulását tartja. Több nemzetközi 
ranking-rangsorban is jelentősen 
előre léptünk – fogalmazott –, de 
továbbra is kiemelt cél, hogy az 
egyetem egyre nagyobb mérték-
ben váljon láthatóvá ezen a terüle-
ten is.

Dr. Vanó Renáta, az Oktatá-
si Hivatal felsőoktatásért felelős 
elnökhelyettese a tavaly megkö-
tött hosszú távú finanszírozási 
keret-megállapodások kapcsán 
elmondta, a kötelezően előírt in-
dikátorok közül a legfontosabb to-
vábbra is a hallgatói létszám, de a 
minőségi oktatási elvárásoknak is 
egyre jelentősebb szerepük lesz 
a következő években. Az elnökhe-
lyettes elismeréssel szólt az Óbu-
dai Egyetemen folyó munkáról, 
kiemelve a lemorzsolódás kivédé-

sére szóló intézkedéseket. Mint 
fogalmazott: ezzel nemcsak egy 
fontos indikátornak felel meg az in-
tézmény, hanem a hallgatók eseté-
ben személyes sorsok sikerességét 
is segítheti.

Fehér Botond gazdasági főigaz-
gató elmondta, hogy a modellvál-
tás eredményeképpen továbbra is 
biztonságos pénzügyi keretek kö-
zött működhet az Óbudai Egyetem 
az energiaválság okozta várható 
nehézségeket ellenére is.

Dr. Rácz Ervin a Minőségi Ok-
tatás az Óbudai Egyetemen című 
előadásában részletesen ismer-
tette a 2022/23-as tanévre felvett 
hallgatók létszámát, a rendes el-
járásban 2876, pótfelvételi kereté-
ben pedig 349 fiatalt vettek fel. Az 
oktatási rektorhelyettes a 2024-től 
tervezett új felvételi rendszerről 
szólva elmondta, hogy az új keret-
lehetőségeket kihasználva igyekez-
nek az eljárást az Óbudai Egyetem 
adottságaihoz igazítani.

Az oktatásszervezési konferencia 
az elhangzott előadások után szek-
cióülésekben folytatódott, ahol a 
gazdasági és oktatási részterüle-
tekről hallgathatták meg az aktua-
litásokat a résztvevők.

th

OKTATÁSSZERVEZÉSI 
KONFERENCIA:  
FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJ  
TANÉVRE
Az Óbudai Egyetemen 
fontos hagyomány, 
hogy oktatás-szervezési 
konferencián egész napos 
program keretében 
tekintik át a tanévre 
vonatkozó jogszabályi, 
szervezési folyamatokat 
és a tanmenetet 
érintő változásokat. Az 
augusztus 25-i konferencia 
plenáris ülésén Dr. Vanó 
Renáta, az Oktatási 
Hivatal felsőoktatásért 
felelős elnökhelyettese, 
Dr. Prof. Kovács Levente 
rektor, Dr. Rácz Ervin 
oktatási rektorhelyettes 
és Fehér Botond gazdasági 
főigazgató tájékoztatta a 
munkatársakat. Prof. Dr. Kovács Levente rek-

tor bevezető előadásában meg-
emlékezett a 2018-ban elhunyt 
Kártyás Gyuláról, aki oktatási fő-

igazgatóként megteremtette az 
oktatásszervezési konferencia ha-
gyományát. Mint fogalmazott: jól 
tájékozott és felkészült munkatár-



Összesen 714 elsőéves vett részt az augusztusban tartott 
gólyatáborokban. A szervezés céges hátterét az egyetem tu-
lajdonában álló Nonprofit Kft. biztosította. A KYRA „Gt”-nek 
a Békésen található dánfoki üdülőközpont adott helyet és a 
Kandó & Ybl & Rejtő & AMK karok összefogásával jött létre.

A Neumann és a Keleti kar kooperálásával a NIKE fantázia 
nevet kapta az a tábor, amit Tiszafüreden tartottak meg. A 
sort a Bánki gólyatábora zárta Szolnokon szeptember első 
napjaiban tartott táborában.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor mindhárom helyszínen fel-
kereste az ÓE gólyáit. Az újonnan felvett hallgatóink a szóra-
koztató programokon felül megismerkedhettek egyetemünk 
felépítésével, betekintést nyerhettek a HÖK működésébe és 
hallgatói köreinkbe.

Cs. H. 
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A GÓLYATÁBOROK  
ÖSSZEHOZTÁK AZ ÚJ 
HALLGATÓKAT

Idén is három gólyatábort szervezett az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat. Az újonnan felvett hallgatók a szórakoztató programok 
mellett közelebbről is megismerhették az egyetem működését. 
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A 2022/2023-as szakképzési tanév országos megnyitóját 
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum szervezte 
az ÓE Alba Regia Műszaki Kar és a Széchenyi István 
Műszaki Technikum közös campusán. Az új iskolaévet 
Csák János kulturális és innovációs miniszter nyitotta 
meg. Köszöntőt mondott: Vargha Tamás, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Cser-
Palkovics András polgármester, Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Kulcsár 
Szilvia, a helyi intézmény kancellárja.

Az országban ma 508 szakképzé-
si intézményben 250 ezer hallgató 
tanul, ahol a folyton változó mun-
kaerő-piaci igényeket figyelembe 
véve kínálnak naprakész képzése-
ket a diákok számára, ezzel biztosít-
va számukra a piacképes szakmai 

ismereteket és gyakorlatot. Jelen-
leg 20 ágazatban, 54 szakmában 
és 2 okleveles technikus képzésben 
zajlik oktatás.

Bővebben a honlapon: https://
uni-obuda.hu/2022/08/31/szekes-
fehervaron-tartottak-az-orsza-
gos-szakkepzesi-tanevnyitot/

Sz. Cs

A GÓLYÁK „BESZABADULTAK”  
A CAMPUSRA

A cél a K épület főbejáratának, a 
Campus kulcsának megszerzése 
volt, és a megszerzett kulcs segít-
ségével be kellett "szabadulniuk"/
jutniuk a kapun az egyetemre. 
A csapatok vegyes összetétellel, 
minden szakot képviselve vettek 
részt a több mint egy órás logikai, 
problémamegoldó erőpróbán. Fan-
tasztikus csapatmunkát láthattunk 
és öröm volt látni a csapatoknál a 
győzni akarást. Végül természete-
sen a győztes csapat, a többi csa-
patot is bejuttatta az egyetemre, 
így a következő héttől megkezdhe-

tik a tárgyakkal való ismerkedést, 
illetve a tanulmányaikat, melynek a 
végső célja már nem a campus kul-
csának megszerzése lesz, hanem a 
diploma megszerzése.

Sok erőt, kitartást, hasonló mo-
tivációt és összetartást kívánunk a 
végső jutalom megszerzéséhez is a 
csapatoknak a következő pár évre.

Módné Takács Judit

A regisztrációs hét 
második napja 
a „Beszabaduló 
Campus” játékkal 
folytatódott az Alba 
Regia Műszaki Karon. 
Az elsőéves gólyáknak 
a meghatározott 
időn belül logikai 
feladatok segítségével 
kellett megtalálni az 
egyetem épületein belül 
fontosabb termeket, 
helységeket. 

SZÉKESFEHÉRVÁRON TARTOTTÁK  
AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI  
TANÉVNYITÓT

https://uni-obuda.hu/2022/08/31/szekesfehervaron-tartottak-az-orszagos-szakkepzesi-tanevnyitot/
https://uni-obuda.hu/2022/08/31/szekesfehervaron-tartottak-az-orszagos-szakkepzesi-tanevnyitot/
https://uni-obuda.hu/2022/08/31/szekesfehervaron-tartottak-az-orszagos-szakkepzesi-tanevnyitot/
https://uni-obuda.hu/2022/08/31/szekesfehervaron-tartottak-az-orszagos-szakkepzesi-tanevnyitot/
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A meglepetésvendég Dr. Eigner 
György megbízott kari dékán felké-
résére ugyanis egy erre az alkalom-
ra írt slam-mel búcsúztatta szóra-
koztatva a végzősöket. Az exkluzív 
produkció hatalmas sikert aratott, 
Mészit a diplomaátadó után kér-
deztük. 

■ Mi a slam? Művészet vagy mű-
faj, és kiknek ajánlott?

Ez az egyik legnehezebb kérdés, 
mivel nincs egységes definíció arra, 
hogy tulajdonképpen mi is az a 
slam poetry. Olyan, mint egy kultu-
rális párizsi vagy egy kevert, igazá-
ból fogalmunk sincs, miből készült. 
Kicsit színház, de van benne rap is, 
egy csipetnyi líra, és egy pinduri 
stand-up. A lényeg, hogy egy em-
ber kiáll a saját alkotásával a szín-
padra, azzal a feltett szándékkal, 
hogy hasson.

■ Mitől sajátos a magyar slam?

A magyar nyelv ilyen szempont-
ból is csodálatos, mert egyszer-
re tudunk időmértékben, ütem-
hangsúlyban és hangsúlyváltó 
formanyelvben is beszélni. Olyan, 
mintha egyszerre három progra-
mozási nyelvben születne meg a 
kód, hogy valami közelebbi példát 
is hozzak a matematikához. Kicsit 
sajnálatos azonban, hogy ezt a 
nyelvet nagyjából csak mi értjük a 
világon, ezért hála az égnek nem 
fenyeget a nemzetközi rocksztár vi-
lághírnév magyar slammerként.

■ Az Óbudai Egyetem Neumann 
János Informatikai Karának diplo-
maátadójára milyen egyedi produk-

cióval készült? Milyen üzeneteket 
épített be?

Alapvetően nehéz helyzetben 
voltam, mert egyszerre kellett 
angolul és magyarul is előadnom 
úgy, hogy ne legyen repetitív, 
mert az egyik legfurcsább dolog 
dramaturgiailag, amikor egy ma-
gyarul elhangzott alkotást megis-
métlünk. Ezért csavartam egyet 
a formán és beleépítettem a szö-
vegbe a nyelvváltást. A fő témám 
egy Neumann János idézetből 
indult, amely így szól: „A mate-
matikában az ember nem megérti 
a dolgokat, hanem megszokja.” A 
legfontosabb feladatom az volt, 
hogy valahogy pályára állítsam 
és megfogalmazzam, hogy mit is 
keresek költőként a NIK diploma-
átadóján.

A válasz meglepőbb, mint azt én 
magam is gondoltam volna, hiszen 
a mérnökök és a költők munká-
ja egészen hasonlít egymáshoz. 
Létrehozok a nyelvrendszeren 
belül alkotásokat, kódokat, hogy 
aztán hagyjam, hadd tegye a dol-
gát. Hasson, elgondolkodtasson, 
megnevettessen, emlékeztessen 
arra, hogy van egy mélyebb ré-
teg, amely a mindennapjaink alatt 
húzódik. A mérnökök is ugyanezt 
teszik. Már amennyire értek hoz-
zá. Létrehoznak alkotásokat, pro-
duktumokat, hogy aztán hagyják, 
hadd tegyék a dolgaikat. Segítsen, 
automatizáljon és közelebb hoz-
zon minket ahhoz, hogy megért-
sük a mozdulatok mögött rejtőző 
miértet, a világ összefüggéseit, azt 
a mélyebb réteget, amitől „van-ná” 
válik a lehet.

■ Végzettsége szerint pszicholó-
gus – ezt is beleviszi az előadásaiba?

Szeretek olyan dolgokról írni, 
amelyeket értek, ezért nagyon örü-
lök, hogy pszichológiát végeztem, 
bár az első kliensem után megbe-
széltük a szupervizorommal, hogy 
valószínűleg csapnivaló terapeuta 
lennék. Viszont az írás is egyfajta 
terápiás boncolgatás egy doku-
mentum felett, ugyanúgy meg kell 
értenünk a motivációkat és tud-
nunk kell, miként működnek az em-
berek.

■ Mit tart eddigi legnagyobb sike-
rének?

Többek közt azt, mikor sikerült 
Bárány Bence barátommal megtöl-
tenünk a Szegedi Nemzeti Színház 
nagytermét a színdarabunkkal, 
akkor is elmorzsoltam egy könny-
cseppet.

■ Miben szeretne még fejlődni, 
mit szeretne elérni?

Jelenleg a „Vates” nevű projekt 
online tartalomfejlesztésében ve-
szek részt, hogy minél több gimn-
azistával megszerettessük a kor-
társ irodalmat és a magyar fantasy 
irodalomhoz kapcsolódva fogok 
kurzust indítani a Sinkovics Imre 
Kollégiumnak, valamint dolgozom 
az első verseskötetemen, amelyet 
remélem, egyszer már tényleg be 
tudok fejezni. Jövő nyárig adtam 
magamnak határidőt, meglátjuk, 
milyen projektmenedzser leszek.

Jani Kinga

DIPLOMAÁTADÓ  
SLAM POETRY-VEL

„Sosem gondoltam volna, hogy az Óbudai Egyetemen több száz csillogó szemű, 
diplomázó, mérsékelten fáradt embernek fogok beszédet mondani. Pont, amikor 
az az érdekes rész következne, amire már órák, sőt évek óta vártatok, megjelenek 
én, egy igazi kívülálló, hogy humoros, de mégis elgondolkodtató előadást tartsak 
a mesterséges intelligenciáról, az informatikáról és a robotikáról” – így kezdődött 
az egyik legismertebb magyar slammer – Mészáros Péter „Mészi” – előadása a 
Neumann János Informatikai Kar július 20-i ünnepélyes diplomaátadóján. 
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ŰRTECHNOLÓGIAI SZAKEMBER  
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INDUL  
AZ ÓE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Űrtechnológiai 
szakember szakirányú 
továbbképzést indul a 
BME-n az Óbudai Egyetem 
közreműködésével 
az UniSpace program 
keretében. A 2022/2023-
as tanévben induló 
szakirányú továbbképzésen 
az űrtudomány 
és űrtechnológia 
alapismeretein 
túlmenően az űrélettan 
és táplálkozás, valamint 
a nemzetközi jog és az 
űrgazdaság alapjait is 
elsajátíthatják a hallgatók. 

A magyar kormány által elfogadott 
Magyarország Űrstratégiájának cél-
kitűzéseivel összhangban 17 magyar 
egyetem konzorciumi megállapodást 
kötött, hogy az UniSpace program ke-
retében négy önálló, azonban össze-
hangolt és koordinált űrtudományi 
szakirányú továbbképzést indítson. 
A program keretében az Űrtechno-
lógiai szakember képzési programot 
a Budapesti Műszaki- és Gazdaság-
tudományi Egyetem 11 egyetemmel 
együttműködésben, az Innovatív 
táplálkozási és űregészségtudomá-
nyi szakember képzési programot a 

Debreceni Egyetem 9 egyetemmel 
együttműködésben, az Űrtudomá-
nyi szakember képzési programot az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
7 egyetemmel együttműködésben, 
míg a Világűrpolitikai tanácsadó kép-
zési programot a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem 10 egyetemmel együtt-
működésben indítja. Az UniSpace 
konzorcium koordinálásáért az NKE 
a felelős, a műegyetemi képzés gesz-
torkara a BME Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar.

A képzésben közreműködő in-
tézmények: a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem 
4 kara (gesztorkarként a Villamos-
mérnöki és Informatikai Kar, va-
lamint az Építőmérnöki Kar, Gé-

pészmérnöki Kar, Közlekedés és 
Járműmérnöki Kar), Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Miskolci 
Egyetem, Magyar Agrár- és Élettu-
dományi Egyetem, Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, Óbudai Egye-
tem, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Széchenyi Egyetem.

Az UniSpace Konzorcium szakmai 
partnerei az UniSpace Programot 
felügyelő és irányító Külgazdasági 
és Külügyminisztérium; a Kulturá-
lis és Innovációs Minisztérium fel-
sőoktatásért felelős szaktárcája; 
továbbá a konzorciumvezető Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem fenntar-
tójaként a Miniszterelnökség.

T. I.

MAGYAR KISREPÜLŐGÉP  
SZELI ÁT AZ ATLANTI-ÓCEÁNT 
AZ EGYETEM TÁMOGATÁSÁVAL

A küldetést a HA-XAE lajstromjellel rendelkező 2018-
ban gyártott, ULPower UL260iSA típusú motorral fel-
szerelt Magnus Fusion kétszemélyes repülőgép teszi 
meg. Ilyen kategóriájú, hazai gyártmányú kisrepülőgép 
Magyarországról még nem tett meg ilyen nagy utat. 
A cég ikonikus terméke a Fusion belsőégésű motorral 
hajtott repülőgép.

A küldetést az Óbudai Egyetem, a HEPA Magyar Ex-
portfejlesztési Ügynökség, a Multifly a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Prohuman, az ULPower 
Aero Engines és a Vannet támogatják.

A ferry flight repülést az érdeklődők nyomon követ-
hetik a flightradar24.com oldalon, valamint a vállalat 
Instagram és Facebook felületein.

A CÉG ÉS AZ EGYETEM KAPCSOLATÁRÓL

Folyamatosan nő az igény az alacsony költséggel 
fenntartható, környezetkímélő járművek iránt. Nincs 
ez másképp a légi iparban sem. A piaci igényekhez iga-
zodva az Óbudai Egyetem és a MAGNUS Aircraft Zrt. 
innovatív együttműködés alapjait tették le a múlt év 
végén: túra utakra alkalmas elektromos hajtású repü-
lőgép fejlesztését, közös kutatási és fejlesztési projek-
tek megvalósítását tűzték ki célul.

A céggel közös munka jól illeszkedik az egyetem légi-
ipart érintő fejlesztési terveibe, különös tekintettel az 
innováció és a kutatás-fejlesztés (k+f) területén.

Időközben érkezett a hír: nyolc repült nap alatt tel-
jesítette a transzatlanti távot a Magnus Aircraft két-
személyes könnyű repülőgépe.

Szeberényi Csilla

A Magnus Aircraft belsőégésű motorral 
felszerelt kétszemélyes, könnyű repülőgépe 
a Pécs-Pogány repülőtérről augusztus 18-
án indult el, hogy 9 országon és az Atlanti-
óceánon átrepülve a vállalat amerikai 
kirendeltségének floridai központjába menjen.
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TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ  
YBL-SIKER HALLGATÓI ÉS  
TANÁRI KATEGÓRIÁBAN

Krizsán András, az Ybl 
Miklós Építéstudományi 
Kar egyetemi oktatója, 
valamint Klingl Anita és 
Nagy Zsófia hallgatók 
is rangos elismerésben 
részesültek a Creaton 
cég építész tervezői 
pályázatán.

Nemrégiben tartotta díjátadó 
gáláját a Creaton cég a Marczibá-
nyi téri egykori Lövölde műemlék 
épületében, mely mára egy elisme-
résre méltó rendezvényközponttá 
avanzsált.

Az építész tervezői pályázaton 
két kategóriában hirdetett ver-
senyt: megépült épületekkel pá-

lyázhattak gyakorló építészek, illet-
ve tervekkel indulhattak az építész 
hallgatók. Az idei verseny rangját 
emelte a nagyszámú induló és a ní-
vós pályamunkák.

Az Ybl Kar mindkét kategóriában 
díjazottakkal büszkélkedhet: Meg-
épült épület kategóriában Krizsán 
András DLA egyetemi oktató - aki 

egyszersmind a Magyar Építész 
Szövetség elnöki tisztét is betölti - 
2. díjban részesült.

Hallgatói terv kategóriában 
Klingl Anita és Nagy Zsófia mes-
terszakos hallgatók szintén 2. díjat 
nyertek.

Sz. Cs. 

ANTHONY GALL  
CSONKA PÁL-ÉRMET VEHETETT ÁT

A Magyar Építőművészek Szövetsége 
által 1988-ban alapított elismerés a 
nemzetközi hírű tudósként és több 
építészgeneráció tanítómestereként 
számon tartott Csonka Pálnak állít 
emléket. Prof. Dr. Anthony Gall, az 
Ybl Miklós Építéstudományi Karának 
dékánja volt az egyik díjazott, két másik 
nemzetközi hírű építész mellett. Az 
elismerést az állatkerti Biodóm és a 
Velodrom - nemzeti kerékpáros csarnok - 
tervezéséért vehette át.

A Csonka Pál-éremmel az építész- és tartószerke-
zet-tervezők együttműködését ismerik el. A díj alkotó-
páros és egyéni alkotó kategóriában adományozható; 
azok kaphatják, akik alkotó-párként magas színvonalú 
építészeti alkotást hoztak létre, továbbá az, aki oktató 
és/vagy tudományos munkájával jelentősen és igazol-
hatóan járult hozzá a fent említett alapvető cél eléré-
séhez. Idén Anthony Gall építész és Bükkösi Ray-
mond tartószerkezeti tervező alkotópárosa, valamint 
Bánszky József tartószerkezeti tervező részesült az 
elismerésben.

Sz. Cs.



A több mint fél éve  tartó 
ukrajnai háború sok ezer 
ukrán, illetve ukrajnai, 
kárpátaljai magyar 
fiatalt kényszerített 
menekülésre. Sokaknak 
a tanulmányaikat 
kellett félbehagyniuk. 
A Széchenyi Alapok és 
az Óbudai Egyetem 
az ő megsegítésükre 
ösztöndíjpályázatot 
hirdetett, amellyel 
Magyarországon 
folytathatják 
tanulmányaikat.

A Széchenyi Alapok és az Óbudai 
Egyetem közös, 10 millió forintos 
keretösszegű pályázatot ír ki az Uk-
rajnából menekült felsőoktatási ta-
nulmányaikat végző hallgatók hosz-
szú távú megsegítésére. A program 
célja, hogy tanulmányaikat ne csak 
befejezhessék, hanem lehetőségük 
legyen szakemberként hazánkban 
elhelyezkedniük végzettségüknek 
megfelelő területen. Az erről szóló 
dokumentumot Prof. Dr. Kovács 
Levente rektor és Jobbágy Dénes, 
a Széchenyi Alapok elnök-vezér-
igazgatója látta el kézjegyével. Job-
bágy Dénes.

A háború kitörése óta 1,3 millió 
ukrán lépte át a magyar határt, a 
becslések szerint 50-100 ezren je-
lenleg is hazánkban tartózkodnak, 
köztük sok olyan fiatal, aki kény-
telen volt megszakítani felsőfokú 
tanulmányait. A Széchenyi Alapke-
zelő és az Óbudai Egyetem ösztön-
díjprogramja ebben a helyzetben 
jövőt biztosító lehetőséget nyújt 
mindazoknak, akik folytatni szeret-
nék tanulmányaikat műszaki vagy 
gazdasági területen.

Tóth Ildikó
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ARANY FOKOZAT EGYETEMÜNK  
VEGYESKARÁNAK!
Egyetemünk Vegyeskara minősítő 
koncerten vett részt Keszthelyen, ahol 
arany fokozatot értek el, Buda Sára 
karnagy vezetésével.

Az Óbudai Egyetem vezetése számára nemcsak a 
bármely területen nyújtott magas szakmai színvonal 
fontos, hanem az értékteremtés és a közösségépítés 
is. Ennek egyik szép példája az egyetemi kórus telje-
sítménye, és a most elnyert elismerés. Intézményünk 
Vegyeskara méltóképpen képviselte az Alma Matert, jó 
hírünket viszi a világban.

A kórus 2009-ben Solymosiné Molnár Margit nyelv-
tanár szervezésében alakult. Azóta számos hazai és 
nemzetközi elismerésben részesült. Az egyetem ren-
dezvényei mellett (évnyitók, diplomaátadók, peda-
gógus napok és egyéb ünnepségek) hazai és külföldi 
kórustalálkozókon, versenyeken is rendszeresen részt 
vesznek. A klasszikus művek, spirituálék és könnyűze-
nei hangvételű darabok egyaránt a repertoár részét 
képezik.

Sz. Cs.

ÖSZTÖNDÍJ AZ  
UKRAJNÁBÓL  
MENEKÜLT 
HALLGATÓKNAK
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A Jánossy Ferenc Szakkollégium négy tagja 
nemrégiben részt vett a Bolognai Egyetem 
Summer School elnevezésű rendezvényén, ahol 
nagysikerű előadásokat tartottak, többek közt 
olyan érdekes témákban, mint a hangzatos 
„tűzkatlan effektus” és a „robotizált tankok a 
városi hadviselésben”.

Viktor Patrik A Tesla „tűzkatlan 
effektusa”, Nagy Tamás pedig a 
„Robotizált Tankok a városi hadvi-
selésben” címmel tartott előadást 
közel 150 főnyi hallgatóság előtt.

Az útnak számos hasznos mo-
mentuma volt, például a Ligo de 
Stefano Szakkollégium képvise-
lőivel is egyeztetést tartottak, 
melyen a Jánossy Ferenc Szakkol-
légiumot Viktor Patrik elnök és 
Molnár Albert alelnök képviselte. 
Egy bolognai hallgatói csoport 
tagjaival is tárgyalást folytattak 
arról, hogy a Szakkollégium kép-
viselői is ellátogatnak az Óbudai 
Egyetemre. Emellett jövő nyáron a 
Hungarian College Section részvé-
telét biztosítják a Summer School 
rendezvényen Bolognában (mely-
re a Stefano Szakkollégiummal kö-
zösen választják ki a jelentkezőket; 
jelentkezni Viktor Patriknál lehet). 
Továbbá folytatják a gyümölcsöző 
közös munkát.

A záró rendezvényen külön meg-
köszönték Nagy Tamás munkáját, 
az ő személyének köszönhetően 
jött létre a kapcsolat Viktor Pat-
rikkal és a Jánossy Szakkollégium-
mal. Emellett Viktor Patriknak is 
köszönetet mondtak a szakkollé-
giumok megújításával kapcsolatos 
tanácsaiért és a bevált magyaror-
szági példák ismertetéséért.

Viktor Patrik

NÜRNBERGI 
TANULMÁNYI 
KIRÁNDULÁ-
SON JÁRT 
A KANDÓ 
SZAKKOLLÉ-
GIUM  
CSAPATA

A Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki 
Szakkollégium csoportja 
idén 15. alkalommal 
utazott Németországba, 
hogy megtekintse 
Nürnbergben a 
háromnapos Embedded 
World 2022, azaz a 
Beágyazott Világ 2022 
kiállítást. A négynapos 
kirándulás rendkívüli 
lehetőséget jelent: 
amellett, hogy egy 
szakmailag elismert 
és nagy jelentőségű 
rendezvényről van szó, a 
résztvevők bejárhatták 
a gyönyörű várost, és 
összekovácsolták a kis 
közösségüket is.

NYÁRI „LÉLEKTISZTÍTÓ” 
TÚRA DOBOGÓKŐN

A Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki 
Szakkollégium összetartó 
csapata Dobogókőre 
szervezett kirándulást 
a nyári szünetben. 
A cél a szorgalmi 
időszak fáradalmainak 
levezetése, a félévzárás 
nehézségeinek 
megbeszélése, valamint a 
félévkezdés megtervezése 
volt.

A minden szemeszterben megtartott 21 kilométer 
hosszú gyalogtúra 2007 tavasza hagyománnyá vált. 
A közel negyvenfős csapat a pomázi HÉV-állomásnál 
találkozott, ahonnan autókkal, konvojban mentek Do-
bogókőre. A résztvevők három csoportban indultak 
útnak, ebből kettő ugyanazon a Dobogókő-Lajosfor-
rás-Dobogókő útvonalon kirándult, csak éppen egy-
mással ellentétes irányban haladva úgy, hogy közé-
pen, a forrásnál egy hosszabb pihenőn találkozzanak. 
Estére a „bázisra” kimerülten bár, de boldogan érkező 
két csoportot a harmadik team egy bográcsban készült 
ízletes vörösboros marhapörkölttel várta.

A szakkollégium tagjai számára ez a program jelen-
ti azt a „reklámszünetet” az egyetemi félév folyamato-
san alakuló, izgalmas filmjében, amikor lehetőségük 
adódik visszavonulni a város zajából a természet lágy 
ölére, kitisztítani a fejüket, és lélekben elkezdeni felké-
szülni a vizsgaidőszakra. Az alkalom lehetőséget bizto-
sított arra, hogy a tehetséggondozásról is szó essen, 
és a TDK-ra is ösztönözzék a fiatalokat. Az összetartó 
közösség és a jó hangulat a magyarázat arra, hogy a 
kirándulás nagy népszerűségnek örvend a Kandó Kar 
hallgatók körében.

Magócsi László

SZAKKOLLÉGIUMI SIKER  
BOLOGNÁBAN



Az Óbudai Egyetem 
Bánki Karának 
tanterv-megújítási 
programjának részeként 
delegációkat küldött 
külföldi egyetemekre, 
a gépészmérnöki 
képzések aktualitásainak 
tanulmányozása céljából.

A korábbi dániai, Aalborgi Egye-
temen tett látogatás után Dr. habil. 
Kiss Gábor vezetésével a német 
nyelvterületű egyetemek kerültek 
fókuszba.

A tanév végi, Müncheni Műszaki 
Egyetemen (HS München) történt 
tapasztalatcsere után nemrégiben 
a Grazi Műszaki Egyetemen (TU 
Graz) tett látogatást a Bánki Kar 
delegációja, melynek tagjait (Dr. 
Ancza Erzsébet, Dr. Drégely-Kiss 
Ágota, Dr. Szabó József Zoltán, Dr. 

habil. Kiss Gábor) a Gépész Kar dé-
kánja, Prof. Franz Haas fogadta. A 
karok bemutatása, valamint a tan-
tervek egyeztetése után kiderült, 
hogy a célok hasonlóak és kölcsö-
nösen előnyös lenne a két kar kö-
zötti szorosabb együttműködés. 
Ennek fényében a közeljövőben a 
Graz-i Műszaki Egyetem küld dele-
gációt a Bánki Karra, valamint fo-
lyamatban van a közös oktatási és 
kutatási feladatok kidolgozása. 

Dr. habil. Kiss Gábor

LÁTOGATÁS A GRAZI  
MŰSZAKI EGYETEMEN
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A 21 fős csoport tagjai közt a kari 
TDK, a határon túli MTDK, illetve 
országos TDK helyezettjei is ott vol-
tak a tanév végi kiránduláson. Első 
úti céljuk a Nürnberg mellett fekvő 
Zirndorf volt. A program a környék 
feltérképezésével és egy hagyo-
mányőrző étteremben elfogyasz-
tott vacsorával indult.

A következő napokban a Messe-
zentrum öt óriási, az Embedded 
World 2022 kiállítás számára fenn-
tartott csarnokokban töltötték a 
nap jó részét. A rendezvényhely-
színen összegyűlt a világ összes 
létező, beágyazott rendszerekkel 
foglalkozó cége: a startupoktól 
a legismertebb nagyvállalatokig 
mind delegáltak egy-egy csapatot 

a kisebb-nagyobb standjukra, és 
nem érkeztek üres kézzel. A leg-
több helyen a szakmai beszélgeté-
sek során a résztvevők ajándékokat 
is kaptak, melyek közül a legértéke-
sebbek a fejlesztőpanelek voltak. 
Emellett betekintést nyerhettenk 
a különböző tesztelési-diagnoszti-
kai, tárgy- vagy arcfelismerő szoft-
verek, fejlesztői környezetek, or-
vostechnikai műszerek, speciális 
célú oszcilloszkópok, és számtalan 
egyéb, az életünket megkönnyítő 
eszköz működésébe, és a standok-
nál eltöltött kellemes percekben a 
fiatalok számára ismeretlen néze-
tekkel, szemléletekkel ismerked-
hettek meg. A szabadidejükben 
bejárták a Dokumentationszent-
rumot - a befejezetlen, de felújítás 

alatt álló Kongresszusi Központban 
létesített múzeumot - és felfedez-
ték Nürnberg belvárosát, a vár-
negyedet.

A beszámolók szerint csodás él-
ménnyel és szakmai tapasztalattal 
lettek gazdagabbak tanáraiknak, 
Borsos Döníznek és Sándor Ta-
másnak köszönhetően. A kiállítás 
az olykor furfangos mérnöki meg-
oldásokkal és a futurisztikus kiál-
lított tárgyakkal ízelítőt nyújtott a 
jövőről, amit tanulással és kemény 
munkával a hallgatók is elérhetnek, 
és amely felé környezetüket terelni, 
illetve vinni, mint leendő villamos-
mérnököknek, kötelességüknek 
érzik.

Magócsi László
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Az Alba Regia Műszaki Kar ad otthont a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 
által szervezett űrtábornak július 3-tól 9-ig. A tudományos, szórakoztató 
programsorozatra az ország miden részéből és határon túlról is érkeztek 
középiskolások. A cél a fiatalok érdeklődésének felkeltése a műszaki tudományok 
iránt, illetve a környezettudatos szemlélet kialakítása. A megnyitón Dr. Cser-
Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

Prof. Dr. Györök György dékán invitálására az egye-
tem Alba Regia Műszaki Karán tartják meg az űrtábort, 
amely a járványhelyzet miatt két évre az online térbe 
„költözött”.

– Az űripar, az űrtechnológia mindig a legkorszerűbb, 
leginkább élenjáró iparág, melynek eredményei megje-
lennek az iparban és a hétköznapi életben is – mondta 
Dr. Cser-Palkovics András a megnyitón. Hozzátette: 
– Székesfehérváron is működnek olyan vállalkozások, 
amelyek az űriparral, űrtechnológiával foglalkoznak, a 
NASA beszállítójaként. Ezeknek a cégeknek szakkép-
zett munkaerőre van szükségük. Hangsúlyozta: – az 
utánpótlás-nevelésben kiemelt szerepe van az Óbudai 
Egyetemnek.

– Az űrtechnológia sok területen van jelen az éle-
tünkben – mutatott rá Prof. Dr. Molnár András rek-
torhelyettes. Példaként a műholdakkal dolgozó navigá-
ciós berendezéseket, térképeket és időjárás-előrejelző 
rendszereket hozta fel. „A mindennapjainkban valójá-
ban nem is tudatosul bennünk, hogy űrtechnológia van 
a kezünkben.” Reményét fejezte ki, hogy a diákok mo-
tivációt nyernek a programokon való részvétellel, és 
fantáziájuk szárnyra kel, ami a műszaki tudományok 
irányába repíti őket.

Szeberényi Csilla

EGY HÉT  
„ŰRÉLMÉNY” 
SZÉKESFEHÉRVÁRON
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munka megírásához, annak módszertani és tudomá-
nyos hátteréhez hathatós segítséget biztosítson az 
egyetem, Prof. Dr. Lazányi Kornélia háromnapos TDK 
író nyári tábort szervezett az Óbudai Egyetem Bécsi úti 
telephelyén. A fiatalok a program részeként ellátogat-
tak az Aquincumi Katonai Amfiteátrumhoz is.

A táborban szakképzett pedagógusok és egyetemi 
oktatók felügyelete mellett 14 diák vett részt a prog-
ramon, akiknek személyre szabott segítséget kínáltak. 
(A lebonyolításban, a diákok informálásában Szikora 
Péter és Tick Andrea a Keleti Kar, Varga Péter, a Kandó 
Kar oktatója is részt vett.)

Sz. Cs. 

TDK-ÍRÓ TÁBORBA  
VÁRTÁK A  
KÖZÉPISKOLÁSOKAT

Mára a tehetséges 
középiskolás diákoknak 
is lehetőségük van 
bekapcsolódni a 
tudományos diákköri 
mozgalomba. A 
konferenciákon 
helyezést elérő fiatalok 
többletpontokat 
szerezhetnek munkájukat. 
A TDK munka megírásának 
módszertani hátterét 
ismerhették meg az 
egyetem témába vágó 
táborában augusztus első 
felében.

A TDK, a tudományos diákköri 
mozgalom 70 éve működik Magyar-
országon. Lényege a tanár és a diák 
alkotó együttműködése, amely a 
tehetséggondozás sajátos formája 
a felsőoktatásban. Célja, hogy tu-
dományos műhelymunkát és ezzel 
minőségi többlettudást, alkotási al-
kalmat adjon az arra vállalkozóknak, 
akik tanulmányaik mellett készek 
arra, hogy többlettőkét gyűjtsenek 

szakmai és/vagy tudományos karri-
erálmaik megvalósításához.

Mára a tehetséges középiskolá-
soknak is lehetőségük van bekap-
csolódni a hagyományosan csak 

felsőoktatási hallgatók részére 
szervezett TDK mozgalomba. Mi 
több, a TDK konferencián helyezést 
elérő hallgatók felvételi többlet-
pontokat szerezhetnek munkájuk-
kal. Annak érdekében, hogy a TDK
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A diákok megtekintették a 
Nagyműhelyt, jártak a Formula 
Student csapat főhadiszállásán, 
majd a Pneumobil csapatainkkal 

is találkoztak. Megnézték a Ro-
botika labort, az úgynevezett Bi-
ometrikus labort, valamint a Bio-
gáz labort is.

Az udvaron pedig a Bosch Rex-
roth Kft. és a Robotaid Kft. mun-
katársai várták őket a standjaiknál, 
ahol további érdekességeket hall-
hattak és láthattak.

Az élményektől kifáradt érdeklő-
dőket finom ebéddel vendégeltük 
meg, ennek elfogyasztása után 
pedig kutatási dékánhelyettes úr 
átadta a játékok nyerteseinek a 
díjaikat, valamint minden résztve-
vő oklevéllel gazdagodott. A napot 
a megjelent diákok, hallgatóink és 
oktatóink kötetlen beszélgetése, 
eszmecseréje zárta.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni minden oktatónknak és mun-
katársunknak, hogy segítettek a 
program szervezésében és lebo-
nyolításában, valamint köszönjük a 
résztvevő diákoknak, hogy teljesí-
tették a Nyári egyetemet, reméljük, 
hamarosan találkozunk velük.

Hasilló György

NAGY ÉRDEKLŐDÉS 
ÖVEZTE A  
II. NYÁRI EGYETEMET  
A BÁNKI KARON
Immár második 
alkalommal rendezték 
meg a Nyári Egyetemet a 
Bánki Karon, augusztus 
első hetében, a műszaki 
érdeklődésű középiskolások 
számára. A diákok közül 
többen a karon kezdik 
meg tanulmányaikat 
szeptemberben.

Az online napok alkalmával kiváló 
előadásokat hallhattak a résztvevők 
a kar általános bemutatásától egé-
szen a modern közúti közlekedésig. 
Többek közt: Dr. Czifra György 
mestertanár (Anyag és Gyártástudo-
mányi Intézet) – Ördögi megoldások; 
Pintér Péter tanszéki mérnök (Me-
chatronikai és Járműtechnikai Inté-
zet); Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán 
– Bemutatkoznak a hadi specializáci-
ók; Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi 
docens, intézetigazgató (Gépésze-
ti és Biztonságtudományi Intézet) 
– Hogyan rejtsünk el egy üzenetet 

képben? Dr. Lukács Judit adjunktus 
(Mechatronikai és Járműtechnikai 
Intézet) – Modern közúti közlekedés; 
Horváth Gergő HÖK elnök – Ösz-
töndíjak, hallgatói körök, kollégiu-
mok; Trunk Dániel külkapcsolati 
munkatárs – Bemutatkozik a Bánki 
Kar címmel hangzottak el előadások. 

Az online napokon az ipari part-
nereinkre fókuszáltunk, előadóink 
többségében a Bánkiban, illetve a 
Kandó Karon végzett fiatal mérnö-
kök voltak, akik mára különböző cé-
geknél helyezkedtek el. Ők mesél-
tek a diákoknak és hallgatóinknak 
a Bánkis éveikről, valamint arról, 
amivel jelenleg foglalkoznak.

A továbbiakban személyes talál-
kozóra került sor a kar Népszínház 
utcai épületében, ahol a részt vevő 
diákok élőben is szemügyre vehet-
ték az előadások során már említett 
laborokat és műhelyeket, bepillan-
tást nyerhettek a kar mindennapja-
iba, beszélgethettek az oktatókkal, 
hallgatókkal és a céges partnerek-
kel, Hallgatói Önkormányzat tagjai 

ebédet készítettek az udvaron me-
lyet közösen fogyasztottak el.

A fiatalokat Dr. Horváth Richárd 
kutatási dékánhelyettes köszöntöt-
te, majd egy kerekasztal beszélge-
tést követően túrára indultak. 
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táborvezető ismertette a tábori 
programot, és köszöntötte a résztve-
vőket. A Minecraft-ért felelős oktató, 
Kirchhof Sándor volt, az elektroni-
kai gyakorlatokat pedig a Kandó Kál-
mán Villamosmérnöki Kar oktatója, 
Sándor Tamás vezette, két hallgató-
jának segítségével, Magócs László-
val és Németh Márkkal.

Dr. Kutor László Neumann-díjas 
oktató az IT Evolúció kiállításon be-
lül minden olyan berendezést meg-
mutatott a résztvevőknek, amely 
érdekelte őket a kiállító teremben.

A diákok a játékokon keresz-
tül tanulhatták meg a megújuló 
energiafelhasználás alapvető is-
mereteit, ezzel támogatva a ter-
mészettudományos készségét és 
a környezettudatos gondolkodás-
módját. A nagy sikerre való tekin-
tettel, jövőre az egyetem STEAM 
Irodája újra megszervezi a tábort!

Márton Zoltán táborvezető 
részletes beszámolója megte-
kinthető az alábbi linken: https://
stem.uni-obuda.hu/sikeresen-ve-
get-ert-a-2022-es-nyari-gyereke-
gyetem/

M. Z.

A természettudományok iránt érdeklődő felső 
tagozatos általános iskolásoknak és kis gimnazistáknak 
szervezett az Óbudai Egyetem nyári egyetemet. A tábor 
lehetőséget kínált a jelentkező fiataloknak arra, hogy 
az eddigi ismereteiket bővítsék, környezettudatos 
gondolkodásmódjukat fejlesszék, új tudományos 
területeket fedezzenek fel, valamint a megújuló 
energiák elméleti és gyakorlati megalapozásával 
gazdagodhassanak egy-egy turnus befejeztével – 
hangsúlyozta nyári egyetemet szervező ÓE STEAM Iroda 
vezetője, Kersánszki Tamás.

 Ahhoz, hogy jól felkészült hallga-
tók kerüljenek az Óbudai Egyetem 
műszaki szakjaira, elengedhetetlen, 
hogy az általános és középiskolákból 
olyan diákok jelentkezzenek, akik már 
megalapozott természettudományos 
ismeretekkel rendelkeznek. A „Jövő 
energiája Minecraft tábor” – Nyári Gye-

rekegyetem azon új programok közé 
tartozik, amellyel az intézmény sze-
retné felhívni a 10-15 éves korosztályt 
a pályaválasztási lehetőségekre, és 
egyúttal megismertetni őket a mér-
nöki munka lehetőségeivel játékos 
környezetben. Egy kellemes játékos 
időtöltést és egyben egy aktív tanulá-

si környezetet biztosítottunk a részt-
vevőknek, mellyel betekinthettek az 
egyes mérnöki területekbe és aktívan 
részt vehettek a virtuális város megal-
kotásában – tette hozzá Kersánszki 
Tamás.

A táborozók megépíthették a meg-
újuló energiaforrásokat, kipróbálhat-
ták a működésüket a Minecraft világá-
ban. Ezen kívül elektronikai laborban 
is tevékenykednek, ahol áramkört 
építettek napelem beépítésével. A 
tábor végén pedig, ellátogattak egy 
napelem parkba, ahol a tanultakat a 
valóságban is megfigyelhették – tájé-
koztatott az irodavezető.

A tábort Dr. Kertész Gábor, az 
ÓE Neumann János Informatikai 
Karának kutatási dékánhelyettese 
nyitotta meg, majd Márton Zoltán 

„A JÖVŐ ENERGIÁJA  
MINECRAFT TÁBOR”   
NYÁRI GYEREKEGYETEM

https://stem.uni-obuda.hu/sikeresen-veget-ert-a-2022-es-nyari-gyerekegyetem/
https://stem.uni-obuda.hu/sikeresen-veget-ert-a-2022-es-nyari-gyerekegyetem/
https://stem.uni-obuda.hu/sikeresen-veget-ert-a-2022-es-nyari-gyerekegyetem/
https://stem.uni-obuda.hu/sikeresen-veget-ert-a-2022-es-nyari-gyerekegyetem/
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KÖZÉPPONTBAN A „SOFT 
SKILLEK” FEJLESZTÉSE

Az OPENSEL elnevezésű 
Erasmus+ projekt 
lezárására szervezett 
konferencián augusztus 
26-án a szervezőkön 
kívül a székesfehérvári 
szervezetek képviselői, 
cégek vezetői, 
munkatársai, oktatási 
intézmények vezetői 
és munkatársai vettek 
részt, hogy az elkészült 
„soft skilleket” fejlesztő 
programot, kurzusokat 
megismerhessék.

A holland, magyar és máltai part-
nerek mellett az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kara képvisel-
te Magyarországot. A három part-
nerország együttműködve hozta 

létre az innovatív, nyílt elérésű, on-
line kurzusokat videó tartalmakkal, 
tananyaggal, feladatokkal és tesz-
tekkel, a 21. századi elvárásokhoz 
igazodva.

A célterület a foglalkoztathatóság 
szempontjából rendkívül fontos 
szociális-érzelmi készségek, „soft 
skillek” fejlesztése, például prezen-
tációs készségek (IO1), csapatmun-
ka készsége (IO2) és stresszkezelés 
készsége (IO3).

A részletekről a honlapon ol-
vashatnak: https://uni-obuda.
h u / 2 0 2 2 / 0 8 / 3 0 / k o z e p p o n t -
ban-a-soft-skillek-fejlesztese/ 

Sz. Cs.

BEMUTATTÁK AZ ALBA  
REGIA MŰSZAKI KAR  
SZAKIRÁNYÚ  
TOVÁBBKÉPZÉSEIT

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar szakirányú 
továbbképzéseinek a bemutatására szervezett 
sajtótájékoztatót, amelyen részt vett Prof. Dr. Györök György 
dékán, Mészáros Attila alpolgármester, Dr. Pődör Andrea, Dr. 
Széll Károly, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata, dr. Nagy Rezső 
és Fejes Gábor szakfelelős.

A tájékoztatáson túlmenően az is cél volt, hogy felhívják a figyelmet 
arra, hogy a korábban elsajátított tudást érdemes időnként felfrissíte-
ni egy-egy speciális ismeretanyaggal. Ennek a leggyorsabb és legru-
galmasabb módja az egyetem falai között a továbbképzés, amelyben 
a műszaki, informatikai kompetenciák fejlesztése segítségével az újra 
rendeződő világunkban könnyebb lesz stabilitást találni a munkaerő-
piacon.

Székesfehérváron, az egyetemi karon geoinformatikai, ipari roboti-
zálás, precíziós mezőgazdálkodás, számítógépes-hálózatok fejlesztése, 
valamint szervezetfejlesztés területeken több olyan másoddiplomás 
képzés érhető el, amely segíthet, hogy versenyképesek maradhassunk 
a munka világában.

Bővebben a honlapon: https://uni-obuda.hu/2022/08/29/bemutat-
tak-az-alba-regia-muszaki-kar-szakiranyu-tovabbkepzeseit/ 

V. R. 

PLC SZAK-
MÉRNÖK 
KÉPZÉS  
INDUL

A PLC (Programmable Logic 
Controller) szakmérnökök 
a termelés összes szintjén 
biztosítják a gyártósorok 
üzembiztosságát. Feladatuk 
a karbantartás, a fejlesztés, 
a beruházás és a tervezés 
területén is elengedhetetlen. 
Ezekre a kihívásokra 
válaszul, az Óbudai Egyetem 
Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki 
Kara 2 féléves, levelező 
képzési rendszerű, a hazai 
felsőoktatásban akkreditált 
PLC szakmérnök képzést indít.

A képzés célja olyan szakmér-
nökök képzése, akik gépbizton-
ság-technikát, loT-t, ipar 4.0 meg-
oldásokat, az automatizálást, a 
hidraulikus és pneumatikus rend-
szerek felépítését, vezérlési esz-
közöket és feladatokat, valamint 
az iparban használt gépvezérlők, 
PLC-k és HMI-k (Humán Machine 
Interface) programozását, műkö-
dését és ezek rendszerbe integrálá-
sát magas szinten ismerik és alkal-
mazzák, így piacképes tudással el 
tudnak majd helyezkedni a hazai és 
nemzetközi termelő vállalatoknál.

Sz. Cs.

https://uni-obuda.hu/2022/08/30/kozeppontban-a-soft-skillek-fejlesztese/
https://uni-obuda.hu/2022/08/30/kozeppontban-a-soft-skillek-fejlesztese/
https://uni-obuda.hu/2022/08/30/kozeppontban-a-soft-skillek-fejlesztese/
https://uni-obuda.hu/2022/08/29/bemutattak-az-alba-regia-muszaki-kar-szakiranyu-tovabbkepzeseit/
https://uni-obuda.hu/2022/08/29/bemutattak-az-alba-regia-muszaki-kar-szakiranyu-tovabbkepzeseit/


Rekordszámú egyetemi hallgató vett részt az Európai 
Egyetemi Játékokon, amelyet a lengyelországi Łódź 
városában rendeztek meg július 17-től 30-ig. Az Óbudai 
Egyetemről 9 sportoló indult a versenysorozaton, 
teljesítményükkel intézményünk a 400-ból az előkelő 
67. helyen végzett. Laska Bence kick-box sportágban 
kiemelkedően szerepelt, és ezzel aranyérmet szerzett.

38 országból több mint 400 egye-
tem, 4000 egyetemista sportoló 
vett részt a kétévente megrende-
zendő európai multisport esemé-
nyen, ahova az egész kontinensről 
érkeztek hallgatók. Összesen 14 
helyszínen, 20 sportágban mér-
hették össze tudásukat, melyből 
18-ban magyar egyetemistáink-
nak is szurkolhattunk. Az Európai 
Egyetemi Játékok (EEJ) – melyet az 
Európai Egyetemi Sportszövetség 
(EUSA) szervez – különlegessége, 
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KIVÁLÓAN SZEREPELTEK 
HALLGATÓINK AZ  
EURÓPAI EGYETEMI  
JÁTÉKOKON
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hogy nem nemzeti válogatottak, hanem felsőoktatá-
si intézményi színekben induló csapatok, versenyzők 
vesznek részt rajta. Magyarországot összesen 417-en 
(versenyző, kísérő és játékvezető) képviselték a Játé-
kokon, továbbá még számos vendég és megfigyelő is 
részt vett rajta, mivel a soron következő, 2024-es EEJ-
nek hazánk, ad otthont. A magyar egyetemisták ösz-
szesen 47 éremmel tértek haza. Mint az várható volt, a 
legeredményesebbek a Magyar Testnevelési és Sport-
tudományi Egyetem hallgatói lettek.

Az Óbudai Egyetemről 9 sportoló vett részt a sporte-
seményen, kick-box, karate, úszás és falmászás sport-
ágakban. Az összesítés alapján 400-ból az előkelő 67. 
helyen végeztek.

Laska Bence kick-box sportágban (K1 Men-75) 
aranyérmet szerzett, ezzel öregbítve intézményünk 
hírnevét.

Egyetemünk minden részt vevő sportolója szép telje-
sítményt nyújtott a versenyeken.

ÚSZÁS:

Kardos Dániel
200 m mellúszás 4. hely
100 m mellúszás 6. hely
50 m mellúszás 9. hely

Gyurka Márk Manó:
400 m gyorsúszás 7. hely
4x100 m gyors váltó 7. hely

Ali Ákos:
100 m hátúszás 9. hely

FALMÁSZÁS:

Benke Bálint:
Lead kategória: 10. hely
Boulder kategória: 11 hely
Speed kategória: 4. hely

Kardos Dániel, Barna Kristóf Bendegúz, Molnárné Pajor 
Beatrix testnevelő tanár, Ali Ákos Tamás, Andrási Levente
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Katona Gergő:
Speed kategória 5. hely

KARATE:

Váradi Tamás részvételével a ma-
gyar férfi kumite csapat a 7. helyet 
szerezte meg. 

Gratulálunk hallgatóinknak!
Sz. Cs. 

LILI LEGJOBB FUTÁSA

Furulyás Lili rövidtávfutó 
hallgatónk az atlétika 
Országos Bajnokságon 200 
méteres síkfutásban élete 
legjobbját teljesítette, és 
a szenzációs 4. helyezést 
hozta el! 

Gyurka Márk Manó, Ali Ákos Tamás, Kardos Dániel,  
Barna Kristóf Bendegúz
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SZÉP EREDMÉNY SZÜLETETT  
A TÁJFUTÓ FŐISKOLAI  
VILÁGBAJNOKSÁGON 

A svájci Magglingben 
rendezték meg az 
idei Tájékozódási 
Futó Egyetemi 
Világbajnokságot, 
ahol Gárdonyi Csilla 
tájfutónk is rajthoz állt, 
több versenyszámban 
is. Váltóban Mérő 
Dominikával és Sárközy 
Zsófiával a szenzációs 
8. helyezést érték el. 
Egyéniben a 29. és a 60. 
helyen.

A versenyről így számolt be: – a 
világbajnokságon nekem első al-
kalommal volt szerencsém részt 
venni. A hosszú- és középtávon 
valamint a váltóban álltam rajthoz. 
Először egy 11 kilométeres pályát 
kellett teljesíteni. Az itt elért 29. 
helynek nagyon örültem, úgy ér-
zem ebből a futásból kihoztam, 
amit tudtam. A középtávon egy 
minden szempontból kihívást je-
lentő terep várt ránk. Fizikailag és 
technikailag is nehéz feladat volt. 
Sajnos ez a verseny nem úgy sike-
rült, ahogy szerettem volna, több 
helyen is elvesztettem a fonalat és 

hibáztam, itt végül 60. lettem. A vál-
tóban Mérő Domcsival és Sárközy 
Zsófival futottam egy csapatban. 
Küzdöttem, ahogy tudtam, minden 
tartalék energiámat felhasználtam. 
Végül nyolcadikok lettünk a nem-
zetek között. Összességében elé-
gedett vagyok, remek csapattal és 
hangulatban telt a hét, egy csoda-
szép helyen. Ezúton is szeretném 
megköszönni az Óbudai Egyetem-

nek, hogy támogatta az utazáso-
mat és lehetővé tette ezeknek az 
eredményeknek az elérését.

Gratulálunk a teljesítményéhez 
és további sportsikereket kívánunk!

TSI

HALLGATÓNK SIKERE  
A FELNŐTT ÖTTUSA  
VILÁGBAJNOKSÁGON

Gyurka Márk Manó, 
egyetemünk hallgatója, 
számos egyetemi 
sportverseny résztvevője, 
most az öttusa junior 
Európa- bajnokságon 
minden idei eredményét 
meghaladóan szerepelt 
és többször is dobogóra 
állhatott.

Szenzációs versenyzéssel egyé-
niben ezüstérmet ért el, csapat-
ban Viczián Bencével és Koleszár 
Mihállyal alkotta férfi csapattal 
aranyérmesek lettek, majd az Euró-
pa-bajnokság befejezéseként Eszes 
Noémivel a mix váltóban az előkelő 
negyedik helyen végeztek.

Amellett, hogy ez csodálatos tel-
jesítmény a csapattól, ezzel Manó 
a torna legeredményesebb magyar 
versenyzője lett és ezzel kijutott a 

július végén tartandó öttusa világ-
bajnokságra, ahol a váltóban képvi-
selheti Magyarországot! 

Gratulálunk a szenzációs telje-
sítményhez és szorítunk a további 
versenyeken a hasonló szép ered-
ményekért!

A képek forrása: pentathlon.hu
T.S.I.



AZ ÓE TUSVÁNYOSON: 
ÉRDEKLŐDŐ FIATALOK,  
IZGALMAS ELŐADÁSOK
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Az Óbudai Egyetem – több más hazai felsőoktatási 
intézménnyel együtt – részt vett a 31. Tusványosi 
Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényein. A 
stratégiai célok közt szerepel a határon túli magyar 
nyelvű műszaki képzés erősítése, hiszen ez lehet a 
szórványban élő magyarság megmaradásának egyik 
záloga – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente rektor. 
A tapasztalatok azt mutatják, pozitív mérleg vonható: 
idén is szép számban kértek tájékoztatást a tovább 
tanulni szándékozó fiatalok hallgatóinktól.

A Szabadegyetemen a hatá-
rainkon túl, kisebbségben élő 
Kárpát-medencei és az anyaor-
szágbeli érdeklődők többek közt 
a gazdaság, az energiapolitika, 
a környezetvédelem, a határon 
túli magyar felsőoktatás, a kul-
túra vagy épp a sport témaköré-
ben hallgathattak előadásokat. A 
szervezők a rendezvényre több 
száz előadót, ismert és elismert 
magyar és román szakembereket, 
politikusokat, független szakér-
tőket, felsőoktatási intézmények 
vezetőit hívták meg, köztük Prof. 
Dr. Kovács Leventét.

Mint azt egyetemünk rektora el-
mondta: 

a részvétellel az elsőszámú 
cél az volt, hogy az 
érdeklődők minél szélesebb 
körben megismerhessék az 
ÓE képzéseit, illetve hogy 
szorosabbá váljanak közvetlen 
kapcsolataink a határon 
túl élő fiatalokkal, illetve a 
felsőoktatási intézmények 
vezetőivel. 

Az Óbudai Egyetem évről évre 
egyre több határon túli, magyar 
nyelvű képzést folytató felsőfokú 
oktatási intézménnyel köt együtt-
működési megállapodást annak 
érdekében, hogy az ott élő fiatalok 
helyben maradását a legmagasabb 
szintű képzésekkel, közös kutatá-
sok támogatásával segítsék elő.

Varga Mihály pénzügyminisz-
ter, a Rudolf Kálmán Óbudai Egye-
temért Alapítvány elnöke „Vihar 
előtt, vihar után?” című kerekasz-
tal-beszélgetés során a gazdasági 
helyzetet értékelve hangsúlyozta: 
az egyik kitörési pont a magyar fel-
sőoktatási képzés erősítése lehet.

Prof. Dr. Kovács Levente a Magyar 
Ifjúság Tanácsa sátrában Bertalan 
Zsolttal, az MVM Zrt. technoló-
giai és innovációs igazgatójával a 
technológiai fejlődés hátrányait és 
előnyeit latolgatta. Egyetemünk 
rektora amellett érvelt, hogy a 
technológiai fejlődés előre viszi vi-
lágunkat, éppen ezért innovációs 
ötletekkel kell segíteni a válságok-
ból való kilábalást. Hangsúlyozta: a 



2022. július-augusztus 2022. július-augusztusÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ ÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ|  60. oldal |  61. oldal

délutánig válaszoltak a hozzák for-
dulók kérdéseire. 

Idén is szép számban kértek 
tájékoztatást standunknál a 
tovább tanulni szándékozó, 
határon túl élő fiatalok 
az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat (EHÖK) 
jelenlévő képviselőitől. 

Az alap- és mesterképzések iránt 
egyenlő arányban érdeklődtek – 
összegezte a rendezvényen való 
részvétel eredményeit Csuzi Hen-
rik, az EHÖK elnöke. Hozzátette: 
nem várt sikert arattak az egyete-
met népszerűsíteni hivatott aján-
déktárgyak, az intézmény nevével 
ellátott pólók, napszemüvegek és 
más ajándéktárgyak. Mindez jó 
marketinget jelent, hiszen aki eddig 
nem ismert minket, az is rákérde-
zett: mit is lehet nálunk tanulni?

Mezei Miklós az Óbudai Egyetem 
Nonprofit Kft. szerint a hallgatók és 
a munkatársak mindvégig segítőké-
szen, lelkesen vették ki részüket a 
munkából. A Szabadegyetem szer-
vezői is maximálisan segítségünkre 
voltak abban, hogy eredményes-
nek mondhassuk a Tusványoson 
töltött napokat – fogalmazott hoz-
zátéve, hogy a legfontosabb célt el-
érték, sokkal többen ismerik egye-
temünket, mint a rendezvény előtt.

Tusnádfürdőn alkalmat terem-
tünk arra is, hogy megújítsuk a Szé-

kelyudvarhelyi Egyetemi Központ 
(SZÉK) és az Óbudai Egyetem közöt-
ti együttműködést. Szász Jenővel, a 
Székelyudvarhelyért Alapítvány, va-
lamint a Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézet elnökével aláírt dokumentum 
szerint tovább folytatjuk a köny-
nyűipari képzések megerősítését, 
illetve a digitális iparral kapcsolatos 
képzések meghonosítását, amellyel 
az Erdélyben működő gazdasági 
vállalkozásokat, és így a szülőföldön 
való maradást is segíteni tudjuk.

Szeberényi Csilla

Covid-időszak alatt is nagy szükség volt a tudomány-
ra, és most az energiaválságra is a tudás fejlesztésére 
fordított energiák adhatnak megfelelő válaszokat. A 
befektetés és az innováció az oktatáson, a tehetség-
gondozáson keresztül tud megtérülni – ebben kiemelt 
szerep jut a műszaki felsőoktatási intézményeknek, 
köztük az Óbudai Egyetemnek.

Többek közt a felsőoktatási térben történt változá-
sokról esett szó azon a fórumon, amelyen az egyetem 
rektora Erdély magyar nyelvű egyetemeinek vezetői-
vel – Dr. Markó Bálinttal, a Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem magyar tagozatának rektorhelyettesével, 
Dr. Nagy Előddel, a marosvásárhelyi orvosi egyetem 
rektorhelyettesével, Dr. Pálfi Józseffel, a Partiumi Ke-
resztény Egyetem rektorával, Dr. Tonk Mártonnal, a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rekto-
rával és Dr. Horváth Zoltánnal, az ELTE Informatikai 
Karának dékánjával – folytatott beszélgetést. Kiemelt 
témakörként az innováció és a tradíció kérdéséhez 

kapcsolódva a jelenléti és az online oktatás előnyeiről 
és hátrányairól osztották meg véleményüket. Egyet-
értettek abban, hogy a kibertér használata számos 
előnnyel jár, többek közt a földrajzilag egymástól távol 
elhelyezkedő intézményeket, oktatókat, kutatókat, di-
ákokat össze lehet kapcsolni, ugyanakkor a személyes 
jelenlét motiválóbb a hallgatók és elmélyültebb tudást 
is eredményez számukra.

Prof. Dr. Kovács Levente hangsúlyozta: 

a tradíciókra kell épülnie az innovációknak. 

Erdély versenyképességi helyzetének növelésében je-
lentős szerepet kell vállalnia a magyar nyelvű felsőokta-
tásnak. Az egyetem a következő évek során is kiemelt fi-
gyelmet kíván fordítani a határon túli és a diaszpórában 
élő magyar tudományos és szakmai kapcsolatok meg-
erősítésére. Az ÓE olyan intézménnyé kíván válni, amely 
a külhoni partnerekkel együtt hozzájárul az egységes 
kárpát-medencei oktatási tér létrejöttéhez, és ehhez fo-
kozott mértékben keresi a kooperációs lehetőségeket a 
külhoni magyar egyetemekkel.

Az egyetemi csapat tagjai mindennap, reggeltől késő 
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LEGMAGASABB TÁMOGATÁSI ÖSSZEG A 
KREDITMOBILITÁSI (KA171) PÁLYÁZATON

A magyar felsőoktatási intézmények közül 
az Óbudai Egyetem nyerte el a legmagasabb 
támogatási összeget a 2022. évi fordulóban. 
A Nemzetközi Oktatási Iroda által koordinált 
és benyújtott Erasmus KA171-es pályázaton 
nemcsak országosan, de az ÓE történetében 
is kiemelkedően magas összeg lehetőséget 
biztosít arra, hogy az Intézményfejlesztési 
Tervben megfogalmazott nemzetköziesítési 
célkitűzéseket elérjük, és az Óbudai 
Egyetem tovább bővíthesse és fejleszthesse 
nemzetközi kapcsolatait.

Az Erasmus+ program több éve sikeresen fut az egye-
temen, a mostani KA171 program célja a „a programhoz 
nem társult harmadik országok nemzetközi mobilitása”, a 
már meglévő kapcsolatok erősítése, közös kutatások, 
esetleges kettős diploma programok kidolgozása.

Az említett pályázati körben az ÓE 10 régióban ösz-
szesen 25 országgal nyert el oktatói, munkatársi és 
hallgatói helyeket, szám szerint 198 fő mobilitást 623 
810 EUR összegben. A két évvel ezelőtti pályázaton 508 
990 EUR-t nyert el az egyetem, mely akkor a második 
legmagasabb összegű támogatást jelentette.

Ezúton köszönjük a pályázat megírásában közremű-
ködő kollégák és partnereik támogatását, valamint sok 
sikert kívánunk a projekt sikeres megvalósításához.

R. H.

ÚJABB UNIÓS  
PÁLYÁZATOT NYERT  
AZ EGYETEM
Az EKIK és a Neumann János Informatikai Kar (NIK), mint szakmai megvalósító, 
sikeresen pályázott egy európai konzorciummal, az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet (EIT) „Felsőoktatási Intézeti Kezdeményezések” elnevezésű 
programjára az EcoAction elnevezésű projekttel.

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A TEMESVÁRI 
BOLYAI JÁNOS SZAKKOLLÉGIUMMAL

A kiemelt kutatási területeken az Óbudai Egyetem 
akadémiai tudása és a Bolyai János Szakkollégium 
szakmai tapasztalatainak ötvözésével kívánják emelni 
a magyarországi kutatás-fejlesztés színvonalát – 
többek közt ez szerepel a két intézmény között létrejött 
együttműködési megállapodásban. A dokumentumot 
Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Dr. Molnár András a 
Bánsági Közösségért Egyesület elnöke látta el kézjegyével.

A célokat közös oktatási és ku-
tatási programok szervezésével, 
szakmai gyakorlóhelyek biztosí-
tására irányuló együttműködési 

keretek kialakításával, kiemelke-
dő tehetségek egyéni gondozá-
sával kívánják megvalósítani.

Az együttműködés fő irányai töb-
bek közt: közös projektek és pályá-
zatok kidolgozása, közös kutatómű-
helyek létrehozása, módszertani 
fejlesztések, szakmai gyakorlati 
helyek biztosítása, együttműködés 
az Okosipari Tudományos és In-
novációs Parkok (Science Parkok) 
szakmai programjainak megvaló-
sításában, gyakornoki programok, 
valamint közös szakmai rendezvé-
nyek megvalósítása.

Sz.Cs.
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A kanadai Queen's 
Egyetem és az Óbudai 
Egyetem közötti 
együttműködésről írt alá 
megállapodást Prof. Dr. 
Kovács Levente rektor 
és Sandra den Otter, 
a nemzetközi ügyek 
rektorhelyettese. Egy 
hosszú távú kapcsolat 
első formális lépését 
tették meg ezzel, 
továbbá egyeztettek a 
kettős doktori képzés 
és a mesterképzések 
indulásáról is. A 
látogatáson részt vett. 
Dr. Haidegger Tamás, 
az Egyetemi Kutató és 
Innovációs Központ 
főigazgatója is.

A Queen's Egyetem tudósai és ku-
tatói – köztük a 2015-ös Nobel-díjas 
Arthur B. McDonald asztrofizikus – 
számos tudományterületen vívtak 
ki elismerést. Kiemelkedő ered-
ményeket értek el többek között a 
fizikában, a rákkutatásban, a geo-
mérnöki tervezésben és az adate-
lemzésben.

T. I.

„Nagyon örülök neki, sokat dolgoz-
tunk a siker érdekében, és végül egy 
olyan szakmai programot állítottunk 
össze, amelyik támogatja a más sike-
resen elindított Egyetemi Innovációs 
Ökoszisztéma fejlesztését, a válla-
lati kapcsolatépítést, és az Óbudai 
Egyetem tudományos és innovációs 
parkjaira vonatkozó előkészítő és 
megvalósító munkálatokat egyaránt. 
Stratégiai partnerünk, a szombathe-
lyi Pannon Gazdasági Hálózat (PBN) 
a konzorcium összeállításában és a 
pályázat előkészítésében biztosított 
rendkívüli szakmai támogatást. Az 
Óbudai Egyetem a vállalkozóvá vá-
lás oktatásán túl elvállalta a projekt 
eredményeinek kommunikációját is, 
ami intézményünk nemzetközi látha-

tóságát is erősíti. Ez az első EIT HEI 
pályázat, amit elnyertünk, hatalmas 
siker, külön köszönet Gedeon Tíme-
ának, az EKIK Innovációs Irodaveze-
tőjének, aki a projektmenedzsere az 
egész pályázatnak, és oroszlánrészt 
vállalt az előkészítésben is.” – méltat-
ta Dr. Eigner György, a NIK dékán-
ja a kimagasló eredményt.

„Ez a pályázat is illeszkedik azok-
hoz a folyamatokhoz, amelyek elin-
dultak az NKFIH által támogatott EIÖ 
– ÖKO1 pályázatban, és folytatódtak 
az ÖKO2 Innovációs Ökoszisztéma 
projektjeinkben, így nagyon örülünk, 
hogy partnereinkkel, a főpályázó finn 
SeAMK - Seinäjoki University of Appli-
ed Sciences egyetemmel és a magyar 

Pannon Gazdasági Hálózattal (PBN) 
együttműködésben sikerült nyer-
nünk. Közösen dolgozhatunk a vál-
lalkozói egyetemmé válás és az inno-
vációs ökoszisztéma eredményeinek 
kiteljesítése érdekében. Az első célki-
tűzés, hogy a partner egyetemeken 
meglévő innovációs ökoszisztémák 
módszertanát kölcsönösen megosz-
szuk a konzorciumon belül.” – fogal-
mazott Gedeon Tímea.

A több mint 270 szervezetből álló 
hálózathoz csatlakozva a kiválasz-
tott partnerek részt vesznek az EIT 
felsőoktatási intézményi kezdemé-
nyezésében, amelynek célja, hogy 
az oktatási intézményeket szakér-
telemmel, finanszírozással és az 
EIT innovációs ökoszisztémájához 
való hozzáféréssel támogassa. A 
program eddig mintegy 50 pro-
jektnek nyújtott finanszírozást. Az 
EIT felsőoktatási intézményi kez-
deményezésének (HEI) célja, hogy 
fellendítse az európai innovációt 
a felsőoktatásban, támogassa a 
fenntarthatóbb, digitális és ver-
senyképesebb Európa felé történő 
kettős átmenetet.

A projekt megvalósítási idősza-
ka: 2022. július – 2024. június.

Jani Kinga

Az EIT erősíti Európa innovációs képességét azáltal, hogy megoldásokat kínál a sürgető 
globális kihívásokra, és segíti a vállalkozói tehetségeket a fenntartható növekedés és a szak-
képzett munkaerő megteremtése érdekében ipart és szakképzett munkaerőt Európában. 
Az EIT szerves része a Horizont Európa, az EU Kutatási és Innovációs keretprogramjainak. 
Az intézet támogatja a dinamikus pán-Európai partnerségeket, az EIT tudás- és innovációs 
közösségeket, a vezető vállalatok, kutatólaboratóriumok és egyetemek között.E

IT

EGYÜTT- 
MŰKÖDÉSBEN  
A QUEEN’S 
EGYETEMMEL
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INES 2022 KONFERENCIA
Augusztus közepén 
rendezték meg a 26th IEEE 
International Conference 
on Intelligent Engineering 
Systems 2022 (INES 2022) 
elnevezésű nemzetközi 
konferenciát.

Az 1997-ben alapított INES konfe-
renciasorozat idei állomása Krétán 
volt augusztus 12-15. között. Két év 
kizárólag online megrendezés után 
a hibrid mód nagyon jó megoldás-
nak bizonyult, mert így a személyes 
részvétel mellett azok a szerzők is 
bekapcsolódhattak, akik nem tud-
tak a helyszínen jelen lenni.

Prof. Dr. Kovács Levente, a kon-
ferencia elnöke a megnyitón öröm-
mel köszöntötte a résztvevőket és 
köszönetét fejezte ki a szerzőknek 
a kemény munkájukért, amelyet a 
publikáció létrehozásába fektettek.

Prof. Dr. Rudas Imre, a konfe-
rencia alapítója egy átfogó képet 
mutatott be az INES elmúlt 25 évé-
ről, felidézve a mérföldköveket, 
amelyek fokozatosan formálták és 
elősegítették az esemény fejlődé-
sét.

Két nagyszerű plenáris előadót 
tudhat magáénak a konferencia

 Prof. Dr. Bokor József és Dr. Galambos Péter személyében, akik kutatási 
területük legaktuálisabb elemeibe engedtek betekintést előadásaik során.

A hibrid megrendezési mód szóbeli, e-poszter és online előadások meg-
tartását tette lehetővé, amely megfelel a kor követelményeinek, s a követ-
kező konferenciákra is hasonló módon készülnek a szervezők.

Köszönet illeti a szervezésért az Óbudai Egyetemet, az IEEE Hungary 
Sectiont, az IEEE Greece Sectiont és a Magyar Fuzzy Társaságot, valamint 
meg kell említeni az IEEE Industrial Electronics Society, az IEEE Joint Chap-
ter of IES and RAS, az IEEE SMC Chapter és az IEEE Control Systems Chap-
ter nevét, amelyek biztosították a konferencia IEEE támogatását, s ezáltal 
a cikkeknek lehetőséget adnak, hogy bekerülhessenek az IEEE Xplore Dig-
ital Library adatbázisba.

További információ: http://www.ines-conf.org
Szakál Anikó

ÉPÜLNEK A KUBAI  
KAPCSOLATOK

Kuba új partnerország 
az Óbudai Egyetem 
nemzetköziesítési 
stratégiájában, Heinz 
Balázs havannai magyar 
nagykövetet fogadta 
Prof. Dr. Kovács Levente 
augusztus 26-án.

A műszaki felsőoktatási együtt-
működési irányairól tárgyalt az 
Óbudai Egyetem vezetője a ha-
zánkat a kubai fővárosban képvi-
selő diplomatával. Mindketten ki-
emelték a Stipendium Hungaricum 
programban lévő lehetőségeket, 
amelynek keretében az egyetem 
nyitott a kubai hallgatók fogadásá-
ra.  Megállapodtak abban, hogy az 
egyetemi együttműködések kiala-

kítását még ebben az évben a vil-
lamos-, gépész-, informatikai és a 
könnyűipari mérnöki területeken el 
kell indítani, hogy aktív, széleskörű 
kooperáció induljon el az intézmé-
nyek között.

T. I. 

http://www.ines-conf.org
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FÓKUSZBAN 
AZ  
ŰRKUTATÁS
Prof. Dr. Kovács Levente rektor a 
magyar kutatóűrhajós missziót 
előkészítő programról egyeztetett 
Magyari Gáborral, a szervezet 
intézőtestületének repülésért és 
kiképzésért felelős vezetőjével. 

A Külgazdasági és Külügyminisz-
térium által meghirdetett HUNOR 
- Magyar Űrhajós Program célja, 
hogy magyar űrhajós közreműkö-
désével valósulhassanak meg vi-
lágszínvonalú magyar tudományos 
kísérletek és tesztek a Nemzetközi 
Űrállomáson. A találkozón Gábor 
családi kötődéséről is beszélgettek, 
hiszen édesapja, Magyari Béla tar-
talékos űrhajós, Farkas Bertalan 
váltótársa volt.

AGROIPARI 
PARKOK  
FEJLESZ- 
TÉSE  
ETIÓPIÁBAN
Az Óbudai Egyetem STEM Irodája 
a vállalati képzési igényeket és az 
oktatás nyújtotta lehetőségeket 
méri fel egy kutatás keretben 
Etiópia három városában - szá-
molt be mindezekről Kersánszki 
Tamás, az Óbudai Egyetem STEM 
Iroda- és a Kelet-Afrikai Fejleszté-
sek Iroda vezetője.

Az Óbudai Egyetem és a Kotebe 
Egyetem Pedagógiai Karának (Etió-
pia, Addis Ababa) együttműködési 
megállapodásának előkészítésére is 
sor került. Dr. Fekede Turi dékán-
nal és az egyetem kommunikációs 
igazgatójával a hallgató- és oktat 
csere, valamint a STEM-fejlesztések 
területén folytak a tárgyalások.

A jelenleg futó közös GIZ (Deut-
sche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GmbH) ál-
tal támogatott „Agro Ipari parkok 
fejlesztésének támogatása” projekt 
mellett meghatározták a részt-
vevők azokat a területeket (Eras-
mus+ hallgató és oktatató csere 
és STEM-fejlesztések), a melyeken 
együtt kívánnak működni a közel-
jövőben.

K. T.

KÖZÉP- 
PONTBAN A 
VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA 
KÉRDÉSEI

A mai energiaválság idején, a vilá-
gítástechnika területén is rendkívül 
lényegessé vált az alap- és felfe-
dező-kutatás, valamint az innová-
ció, melyből az egyetem is igyek-
szik minél nagyobb részt vállalni 
– többek közt ez volt az egyik téma 
Prof. Dr. Kovács Levente rektor és 
Nagy János, az MEE Világítástech-
nikai Társaság elnökének találko-
zóján június 13-án. A szervezettel 
az Óbudai Egyetem évtizedek óta 
fontos és jól működő kapcsolatot 
ápol. Egyedül az ÓE Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Karon zajlik BSc 
szintű világítástechnika oktatás 
Magyarországon, legutóbb pedig 
az egyetemmel közösen szervezte 
meg a XIII. LED Konferenciát.

T. I.

IEEE KONFERENCIÁT  
TARTOTTAK IZLANDON

Izland fővárosa, Reykjavík ad 

otthont az IEEE nemzetközi 

mérnökszervezet 10. ICCC 

(International Conference on 

Computational Cybernetics 

and Cyber-Medical Systems) 

jubileumi konferenciájának, 

amelynek nemcsak 

résztvevője, hanem az 

Izlandi Egyetemmel karöltve 

társszervezője is volt az Óbudai 

Egyetem az IEEE Hungary 

Section-el és a Magyar Fuzzy 

Társasággal közösen. 

A konferencia tematikája a kiber-
netika és kibermedicina mellett 
kiterjedt a diszciplínák társadalmi 
és gazdasági vonatkozásaira is. A 
szakmai program világhírű kutatók 
plenáris előadásaival indult. Prof. 

Bokor József (ELKH SZTAKI, Magyar-
ország), Prof. Mo Jamshidi (The Uni-
versity of Texas at San Antonio, USA) 
és Prof. Oussama Khatib (Stanford 
University, USA) előadásai az irányí-
táselmélet, a kiberfizikai rendszerek 

és a robotika izgalmas, új eredmé-
nyeibe adtak betekintést.

Az Óbudai Egyetemet népes szak-
mai delegáció képviselte július 6-tól 
9-ig a konferencián. Kollégáink szá-
mos érdekes előadást tartottak. 
Az IEEE Hungary Section vezető-
je Prof. Dr. Kovács Levente rektor 
volt. A szervezet célja összefogni a 
hazai műszaki és interdiszciplináris 
tudományos közösséget, folyama-
tosan táplálva az aktív nemzetközi 
együttműködéseket. 

Részletek: http://conf.uni-obuda.
hu/iccc2022/

Sz. Cs.

http://conf.uni-obuda.hu/iccc2022/
http://conf.uni-obuda.hu/iccc2022/
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ti belsőségek eltávolítására és a 
végtagok levágásához szükséges 
asszisztenciához. A vízálló, robosz-
tus, intelligens technológiákkal el-
látott megfogót egy hagyományos 
ipari robot végére lehet illeszteni, 
figyelembe véve a mechanikai kö-
vetelményeket. A csapat szenzo-
rokat is beépített a megfogókba, 

ami azért fontos, mert így folya-
matosan, alkalmazkodva a valós 
körülményekhez, a robot magától 
tud reagálni egyes eseményekre. 
A csapat legközelebb a szeptember 
30-án, a Kutatók Éjszakáján a hazai 
érdeklődőknek mutatja meg a fej-
lesztéseit.

Jani Kinga

TÁRGYALÁSOK  
A KOREAI EGYETEMMEL

Dr. Rácz Ervin általános rektorhelyettes Dr. Ieehwan Kim-mel, a Koreai Tudományos és 
Technológiai Egyetem elnökével egyeztetett a két egyetem közötti oktatási és tudomá-
nyos együttműködés megalapozásáról, potenciális kooperációs tématerületek feltérké-
pezéséről. A közös célokat szándéknyilatkozat aláírásával hitelesítették. A megbeszélé-
sen részt vett Musza István a Szöuli Magyar Nagykövetség Tudományos es Technológiai 
attaséja is.

ROBUTCHER 
- ÚTON A  
NEMZETKÖZI  
SIKER FELÉ

Két fontos nemzetközi szakmai 
rendezvényen is bemutatták a 
RoBUTCHER projekt legfrissebb 
eredményeit az elmúlt két hónapban. 
Az Óbudai Egyetemet Dr. Haidegger 
Tamás, az Egyetemi Kutató és Innovációs 
Központ (EKIK) főigazgatója és Takács 
Kristóf, a Bejczy Antal iRobottechnikai 
Központ (BARK) kutatója képviselték. 
Prezentációjuk témája a projekthez 
készített, robotra szerelhető intelligens 
lágyszövet-megfogó volt.

A rotterdami, 13. Európai Robotikai Fórum a robotika 
és a mesterséges intelligencia európai közösségének 
egyik legjelentősebb eseménye, a robotika területén 
tevékenykedő mérnökök, egyetemi oktatók, vállalko-
zók, befektetők, valamint a végfelhasználók és a politi-
kai döntéshozók találkozóhelye Európa-szerte és azon 
túl. A 10. ICCC (Jubilee IEEE International Conference 
on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Sy-
stems) konferencia kapcsán a számítógépes kiberne-
tika és a kiber-orvosi területek vezető szakértői Izland 
fővárosban gyűltek össze. A projektet az Óbudai Egye-
temről Dr. Haidegger Tamás, az EKIK főigazgatója, il-
letve Takács Kristóf, a BARK kutatója képviselték.

– Az ERF-en egy félnapos workshopot tartottunk „Ki-
hívások az élelmiszer-feldolgozás robotikájában” címmel, 
míg az ICCC-n az Élelmiszer és gazdasági robotika elne-
vezésű speciális ülésszakon adtunk elő. A prezentáció 
témája a RoBUTCHER projektünkhöz készített, robotra 
szerelhető intelligens lágyszövet-megfogó volt. Először 
ismertettük az általános működést, majd az egyete-
men fejlesztett, beépített erőmérő és csúszást érzé-
kelő szenzorokra fókuszáltunk. A megfogó ugyanis 
ezektől az egyedileg tervezett érzékelőktől válik intelli-
genssé, így lesz alkalmas a különböző húsipari megfo-
gási feladatok automatikus elvégzésére. A nemzetközi 
közönség részéről nagy volt az érdeklődés az általunk 
kidolgozott megoldás iránt – foglalta össze a két előa-
dás tárgykörét Takács Kristóf.

A RoBUTCHER H2020 egy norvég koordinálású kon-
zorciális európai uniós projekt, amelyben az Óbudai 
Egyetem BARK csapatának a feladata egy olyan inno-
vatív megfogó tervezése volt, amely alkalmas az álla-
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A pozsonyi Szlovák Műszaki Egye-
tem (STU) látta vendégül az Óbudai 
Egyetem tudományos vezetőit. 
Egyetemünk hét karának dékánjai 
pozsonyi kollégáikkal a tudomá-
nyos és innovációs parkok fejlesz-
tésének lehetőségeit járták körbe. 
A jó gyakorlatok és hasznos tapasz-
talatok cseréje mindkét intézmény 
előnyére válik, különös tekintettel 
arra, hogy a pozsonyi egyetem már 
megépítette és működteti tudomá-
nyos parkját. Szlovákia legmoder-
nebb kutatási infrastruktúrájával 
rendelkező innovációs parkja erős 
alapot biztosít a tudomány és a ku-
tatás számára.

Az Óbudai Egyetem világszínvo-
nalú repülőgép-fejlesztésekben 
vesz részt a kínai Wuxi tartomány-
ban. A Kínai-Magyar High-tech 
Fejlesztési Központ, valamint a 
Magnus Repülési Ipari Projekt a 
legmodernebb eljárások és techni-
kák közös fejlesztésén dolgozik a jö-
vőben. Erről írt alá Prof. Dr. Kovács 
Levente rektor, az Óbudai Egye-
tem nevében – részben online mó-
don – háromoldalú szándéknyilat-
kozatot a Wuxi Huishan High-tech 
Zóna és a Jiangsu Magnus Aircraft 
Manufacturing Co., Ltd. vezetőivel, 
a Magyar Külügyminisztérium kép-
viselőinek jelenlétében. 

VILÁGSZÍNVONALÚ  
REPÜLŐGÉP- 

FEJLESZTÉSEK

TAPASZTALATCSERE 
A POZSONYI MŰSZAKI 
EGYETEMEN
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HUNGARIAN STARTUP 
UNIVERSITY DEMO DAY 
ÓE-RÉSZVÉTELLEL

A Hungarian Startup University Program (HSUP) 
második tanévének zárásaként – az EFOTT fesztivál 
kísérő rendezvényeként – Kápolnásnyéken 
tartották a „HSUP Demo Day” elnevezésű pitch 
versenyt július 13-án. Az országos HSUP program 
27 tagegyetemének 189 projekt-csapata közül az 
NKFIH ipari partneriből felkért zsűri választotta ki 
az első körös legpiacképesebb és szakmailag, illetve 
üzletileg leginkább megvalósíthatónak ígérkező 20 
projektet. 

Az Óbudai Egyetem „Agilis prés”; 
„MotivApp” és „FilaMass” elnevezé-
sű startup-jai neves befektetőkből, 
üzletemberekből álló zsűri előtt 
mérettetett meg (Czigony Klaudia 
- Impact Ventures; Hendrich Ba-
lázs - Mathias Corvinus Collegium); 
Macher Péter - Vespucci Partners 
és Varga-Tarr Sándor - Hiventures). 

- Büszkeséggel tölt el, hogy a 
legfelkészültebb pitch-eket az ÓE 
csapataitól hallottam. Kerek, ösz-
szeszedett, mindenre kiterjedő 
komplett bemutatkozások voltak. 
Az előadók tökéletesen tartották az 
időt, a csapattagok ügyesen felosz-
tották egymás közt a mondaniva-
lót, és a zsűri keresztkérdéseire is 
kimerítően tudtak válaszolni. A zsű-
ri mindegyik projektet szakmai tá-
mogatásra érdemesnek találta, így 
a csapatok hamarosan felvehetik 
a befektetőkkel a kapcsolatot – ér-
tékelte az ÓE csapatok szereplését 
Gedeon Tímea, az Egyetemi Ku-
tató és Innovációs Központ (EKIK) 
Innovációs irodavezetője, a HSUP 
program koordinátora.

Dr. Berecz József és Árendás 
Csaba HSUP-mentorok is részt vet-

KÖZÉPPONTBAN  
A BETEGKÖZPONTÚ 
EGÉSZSÉGÜGY

A megosztott döntéshoza-
talhoz elengedhetetlen, hogy 
a beteg jól informált legyen 
a betegségéről, a lehetséges 
terápiákról és azok várható 
eredményeiről, kockázatairól, 
mindezeket értse meg, ké-
pes legyen kommunikálni róla 
és alkalmazni a kezelésében 
való együttműködése során. 
Ugyanennyire fontos, hogy az 
orvos is megismerje a beteg 
elgondolásait, preferenciáit, az 
egészségével és a terápiákkal 
kapcsolatos szubjektív várako-
zásait, az egészségügyi ellátás-
sal és az elért eredményekkel 
kapcsolatos tapasztalatait. Eh-
hez egyrészt megfelelő, valid 
mércékre van szükség, ame-
lyekkel megbízhatóan fel lehet 
mérni és követni a bekövetkező változásokat a beteg 
szemszögéből nézve. Továbbá megbízható információ 
forrásokra és az információs szerzést, megértést és 
kommunikálást segítő eszközökre van szükség. Az in-
ternet alapú döntéshozatalt támogató eszközök, a fej-
lett műszaki technológiák és informatikai megoldások 

ezért egyre nagyobb szerepet 
kapnak a megosztott döntés-
hozatalban, az egészségügy-
ben. 

Az International Shared Deci-
sion Making Conference 2022 
alkalmából egy különszám je-
lent meg a ZEFQ szakfolyóirat-
ban (https://www.zefq-jour-
nal.com/issue/S1865-9217(22)
X0005-6), melyben nemzetközi 
körképet adnak a betegköz-
pontú egészségügy és a beteg-
gel megosztott egészségügyi 
döntéshozatal helyzetéről az 
egyes országokban. 

Magyarországról az Egész-
ségügyi Közgazdaságtani Ku-
tatóközpont (HECON, EKIK, ÓE) 

közreműködésével készült egy összefoglaló, amely 
itt található: https://www.zefq-journal.com/article/
S1865-9217(22)00065-4/fulltext

Jani Kinga

A betegközpontú egészségügyi 
ellátás egyik fő eleme a beteg 

bevonása az egészségével 
kapcsolatos döntésekbe 

(angol szakszóval: shared 
decision making). A közös 

döntéshozatal alapvető igény 
az egészségügyi ellátás során 

és számos orvosi szakmai 
irányelv a fő általános 

alapelvei között rögzíti ennek 
szükségességét. Intenzív 

tudományos kutatások folynak 
ezen a téren.

https://www.zefq-journal.com/issue/S1865-9217(22)X0005-6
https://www.zefq-journal.com/issue/S1865-9217(22)X0005-6
https://www.zefq-journal.com/issue/S1865-9217(22)X0005-6
https://www.zefq-journal.com/article/S1865-9217(22)00065-4/fulltext
https://www.zefq-journal.com/article/S1865-9217(22)00065-4/fulltext


MEGJELENT AZ  
ACTA POLYTECHNICA  
HUNGARICA  
TUDOMÁNYOS  
FOLYÓIRAT  
123. ÉS 124. SZÁMA

Megjelent a kiváló hazai és külföldi szakemberekből válo-
gatott nemzetközi szerkesztőbizottsággal működtetett Acta 
Polytechnica Hungarica című egyetemi tudományos folyóirat 
legújabb száma (Volume 19, Issue Number 5, 2022, Volume 19, 
Issue Number 6, 2022) az alábbi tartalmakkal.

Az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat nyomtatott kötetei 
mellett párhuzamosan online változata is megjelenik, elektro-
nikusan a http://acta.uni-obuda.hu oldalon érhetők el a cikkek.
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■ Mi a véleményed a zsűri vissza-
jelzéséről, illetve értékeléséről?

B.R: jók voltak, főleg az volt hasz-
nos, hogy egyes zsűritagokkal a 
pitchet követően személyesen is 
tudtunk beszélgetni, így jobban ki 
tudták fejteni a véleményüket. 

N.D.: - a zsűritől csak pozitív visz-
szajelzéseket kaptunk és láttam is 
rajtuk, hogy tényleg nagyon tet-
szett nekik a pitch, illetve maga a 
MotivApp is. Végül a Mathias Cor-
vinus Collegium részérő kaptunk 
egy olyan felajánlást, amelynek kö-
szönhetően a közép- és általános 
iskola hálózatuknak mutathatjuk 
be a MotivAppot, ezzel is tovább 
segítve a termék validálást és akár 
növelve a vevőink körét.

Sz.L.: - a zsűri abszolút támoga-
tóan állt hozzánk, és a kérdéseikkel 
adtak néhány olyan tanácsot is, 
amelyet megfogadunk, és a jövő-
ben jobban odafigyelünk a részle-
tekre.

■ Mi az, amin változtatni fogtok?

B.R.: - a zsűri első néhány kérdése 
a technológiára vonatkozott, amiről 
azt hittem, a bemutatóm alapján 
érthető, de a visszajelzések alapján 
ezt a részt még csiszolnunk kell.

N.D.: A továbbiakban nagyobb 
hangsúlyt fektetünk az értékesí-
tésre, hiszen innentől kezdve a leg-
fontosabb feladatunk, hogy minél 
több iskolában és tanárral megis-
mertessük a MotivAppot.

Sz.L.: - a problémát kicsit más-

honnan fogtuk meg, de a zsűrinek 
igaza van, hogy a 3D nyomtatás 
optimalizálása, amelyre megol-
dást szolgáltatunk, több irányból is 
megközelíthető, és egyik módszer 
érdemesebb, mint a másik.

■ A szakmai felajánlásokkal elége-
dettek vagytok?

B.R.: - igen. Nekünk a szakmai tá-
mogatásokra most nagyobb szük-
ségünk van, mint bármi másra.

N.D.: A kapott felajánlásokkal tel-
jesen elégedettek vagyunk, pont 
erre van szükségünk. 

Sz.L.: - teljes mértékben. Minden 
lehetőséget kihasználunk. Összes-
ségében többet kaptunk, mint amit 
vártunk az egésztől.

A csapatoknak ezúton is gratulá-
lunk, a tevékenységüket a továb-
biakban is figyelemmel követjük, 
eredményeikről beszámolunk. 
Mindenkit bátorítunk, hogy csatla-
kozzon a szeptemberben induló új 
HSUP évadhoz!

Jani Kinga

tek a rendezvényen, ők is pozitívan 
értékelték az ÓE csapatok szerep-
lését. 

– Egyértelműen azt tudom mon-
dani a csapataink prezentációiról, 
hogy kifejezetten jól sikerültek. 
Mindegyik csapat betartotta a 
megbeszélteket, és sikerült bemu-
tatniuk a terméküket, amit a zsűri 
is nagyra értékelt. Sajnos konkrét 
befektetési ajánlatot még nem ka-
pott egyik csapat sem, de az Agilis 
prés csapat két helyről is kapott 
meghívást, hogy tárgyaljanak, míg 
a Filamass abban kapott segítsé-
get, hogy mire koncentráljanak a 
megtakarítási lehetőségek hang-
súlyozásakor. Én mindenképpen 
pozitívan értékelem a szereplésün-
ket – fogalmazott Dr. Berecz József. 
A csapatok is elégedettek az ered-
ményeikkel, a kiérdemelt szakmai 
felajánlásokkal.

■ A többi egyetemi csapathoz vi-
szonyítva mennyire vagy elégedett 
a szerelésetekkel?

Baumgartner Richárd: - a csapa-
tom nevében kijelenthetem, annak 
ellenére, hogy ez volt az első pitch 
versenyünk, rendkívül élveztük az 
eseményt. A feszültség bennem is 
megvolt, de szerencsére a színpa-
don ez már nem volt észrevehető, 
a versenyző csapatok egy részé-
nél látható volt az idegesség, őket 
sikeresen felülmúltuk. Keményen 
végigdolgoztuk a félévet. Volt is mit 
mutatni és miről beszélni, vélemé-
nyem szerint az élmezőnyben va-
gyunk. Egy szó, mint száz: első pit-
ch-nek teljesen elégedett vagyok a 
teljesítményünkkel.

Nagy Dávid: - remekül éreztem 
magam a Demo Day-en, hiszen egy 
kiváló lehetőség volt arra, hogy 
megmutassuk magunkat több be-
fektető előtt és úgy gondolom, 
hogy ha minél több helyről kapunk 
véleményt, „inputot” akkor lehet 

igazán gyorsan és hatékonyan fej-
leszteni a startupunkat. Az előadá-
sommal összességében elégedett 
vagyok, viszont úgy érzem, hogy 

mindig tudnék javítani valamit raj-
ta, mivel elég maximalista vagyok.

Szűcs László: - izgatottan vártuk 
a Demo Dayt, több héten keresztül 
próbáltunk rá. A prezentációnkkal 
teljes mértékben elégedett vagyok, 

a csapatunk nagyon kitett magá-
ért. Nagyszerű lehetőség volt igazi 
befektetők előtt pitchelni.

http://acta.uni-obuda.hu
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KÖZÉRDEKŰ

SZENÁTUSI HÍREK

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 
a 2022. július 27-én megtartott 
ülésén elfogadta:
1. Az Óbudai Egyetem Nem-

zeti Felsőoktatási Ösztöndíj 
2022/2023. tanévi intézményi 
rangsorának felterjesztését,

2. Az Óbudai Egyetem Bánki Do-
nát Gépész és Biztonságtech-
nikai Mérnöki Kar biztonság-
technikai mérnöki alapképzési 
szak duális képzéssé minősíté-
sét,

3. Az Óbudai Egyetem Bánki 
Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Kar bizton-
ságtechnikai mérnöki mester-
képzési szak duális képzéssé 
minősítését.

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

AZ EGYETEMI TANÁCS DÖNTÉSEI

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Ta-
nácsa a 2022. augusztus 30-án 
megtartott ülésén jóváhagyta/
elfogadta:

1. Az Óbudai Egyetem és az 
Asociația Comunitară Pentru 
Banat - Bánsági Közösségért 
Egyesület (Bolyai János Szak-
kollégium) közötti együttmű-
ködési megállapodás megkö-
téséről szóló előterjesztést, 

2. Az Óbudai Egyetem és a Károli 
Gáspár Református Egyetem 

közötti együttműködési meg-
állapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést,

3. Az Óbudai Egyetem és a Luft-
hansa Systems Hungária Kft. 
közötti együttműködési meg-
állapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést.

MEGEMLÉKEZÉS
ELHUNYT FOKVÁRI ADRIEN  
EGYETEMI OKTATÓNK

Hosszan tartó, méltósággal viselt 
betegség után elhunyt Fokvári Ad-
rien, az Alba Regia Műszaki Kar ok-
tatója. Rá emlékezünk.

Fokvári Adrien 1996-ban lett az 
Alba Regia Műszaki Kar oktatója. 
Munkáját nagy szorgalommal, pre-
cízen és alaposan végezte. Az okta-
tói közösség munkájába a kezdetek-
től jól beilleszkedett, oszlopos taggá 
vált, akihez bármilyen kérdésben 
lehetett fordulni. Segítőkész, vidám, 
őszinte emberként ismertük.

A kisebb hallgatói létszámnak 
megfelelően, családiasabb lég-
kör uralkodik egyetemi karunkon, 
ennek szellemében Adrient is a 
hallgatóbarát-, a partnerként való 
hozzáállás jellemezte. A hallgatói 
visszajelzések alapján a munká-
ja során mindig segítőkészen, a 
gondosság és a kellő körültekin-
tés jegyében járt el. A mindenko-
ri kari hallgatói önkormányzattal 
együttműködött, nagyon jó kap-
csolata volt a fiatalokkal, min-
dig nyitottan fogadta a hallgatói 
javaslatokat, az újabb sportok 

megismertetésének lehetőségére 
törekedett. Az oktatói tömegsport 
meghirdetésével, különböző sport-
ágankénti versenyek megszervezé-
sével, jó tanácsaival, ajánlásaival 
sokat tett azért, hogy a kollégákat 
minél inkább magával ragadja a 
sport szeretete, a mozgásban gaz-
dag életmód. Az Alba Regia Műsza-
ki Kar oktatójaként sokat tett azért, 
hogy a hallgatókat és az oktatókat 
a sport szeretetére, egészségtuda-
tos életmódra nevelje.

Prof. Dr. Györök György

BÚCSÚZUNK CSIKY LÁSZLÓTÓL,  
AZ EGYETEM INTÉZETI MÉRNÖKÉTŐL

Az Óbudai Egyetem Kandó Kál-
mán Villamosmérnöki Kar Automa-
tika Intézet intézeti mérnöke au-
gusztus 21-én, életének 72. évében 
elhunyt.

Csiky László Budapesten szüle-
tett 1950-ben, 1973-ban a Kandó 
Kálmán Villamosipari Műszaki Főis-
kolán erősáramú villamosmérnöki 
oklevelet szerzett.

1973-tól a Hajtásszabályozási Tan-
szék tagja volt, 1979-től az Erősá-

ramú Automatikai és Berendezések 
Intézet Hajtásszabályozás Tanszék 
tanszéki mérnöke volt a Budapesti 
Műszaki Főiskola megalakulásáig.

A Kandó Főiskola sikeres működé-
sét segítő kutatási és ipari fejlesztési 
feladatok részese volt. Munkásságá-
val hozzájárult a Paksi Atomerőmű 
4-es reaktor villamos hajtásának 
fejlesztéséhez és karbantartásához 
több évtizeden keresztül.

Szakterületén belül a Szabályo-

zott Villamos hajtások oktatásával, 
fejlesztésével foglalkozott. Hallga-
tóit laboratóriumi foglalkozásokon, 
magas szinten oktatott, követke-
zetes szigorúsággal kérte számon 
a tananyagot. Oktatói munkájáért 
számtalan Dékáni, Főigazgatói di-
cséretet kapott. Oktatási tevékeny-
ségét 1973-tól nyugdíjba vonulásáig 
az egyetem keretein belül végezte.

Gyászolják barátai, kollégái, mun-
katársai és hallgatói.

Vincze Tiborné

SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2022.09.15-17.  
12:00

IEEE 20th Jubilee International Symposium on  
Intelligent Systems and Informatics (SISY 2022)

költségtérítéses, re-
gisztrációhoz kötött

2022.09.15. 
16:00

Bosch Semester Opening díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2022.09.16. 
16:00

Szociologizáló hagyományok a magyar építészetelmé-
letben - könyvbemutató

díjmentes
1046 Budapest,  
Thököly út 74

2022.09.20. 
10:00

Analóg napok díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.
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Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2022.09.21. 
14:00

EKRI nap díjmentes
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 17.

2022.09.22. 
14:00

Széchenyi megemlékezés a Bánki Karon díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2022.09.22. 
15:00

Festménykiállítás a Bánki Karon díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2022.09.23.  
8:00

Pro Fashion Ruhaipari szakmai nap
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Budapest,  
Doberdó út 6.

2022.09.28. 
10:00

II. Bánki Szakmai Nap díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2022.09.29. 
10:00

XXXII. Hagyományőrző Kupa díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2022.09.29. 
14:30

Rejtős Gólyák Ismerkedős Napja
díjmentes,  

regisztrációhoz kötött
1034 Budapest,  
Doberdó út 6.

2022.09.29. 
17:00

Könyvbemutó - Prokopp Mária (szerk.): Új kutatások 
Esztergom megyei jogú város építészeti értékeiről

díjmentes
1046 Budapest,  
Thököly út 74

2022.09.30. 
13:00

Kutatók Éjszakája 2022 díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 94-96.

VEZETŐI, MUNKAKÖRI MEGBÍZÁSOK

Név Szervezeti egység Vezetői megbízás
Megbizatás 

betöltésének kezdő  
időpontja

Dr. Varga János Keleti Károly Gazdasági Kar oktatási  
dékánhelyettes

2022. augusztus 1 -  
2025. július 31.

Dr. Varga János Keleti Károly Gazdasági Kar / Marketing és Üzleti 
Tudományok Intézet intézetigazgató 2022. augusztus 1 -  

2024. július 31.

Dr. habil Csiszárik- 
Kocsir Ágnes

Keleti Károly Gazdasági Kar /  
Közgazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet intézetigazgató 2022. augusztus 1 -  

2024. július 31.

Dr. Keszthelyi András Keleti Károly Gazdasági Kar /  
Vállalkozásfejlesztési Infokommunikációs Intézet intézetigazgató 2022. augusztus 1 -  

2024. július 31.

Dr. Szilágyi Győző 
Attila

Keleti Károly Gazdasági Kar /  
Módszertani és Menedzsment Intézet intézetigazgató 2022. augusztus 1 -  

2024. július 31.

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

OKTATÓI MUNKAKÖRI MEGBÍZÁSOK

Név Szervezeti egység Oktatói munkakör
Oktatói munkakör 
betöltésének kezdő  

időpontja

Dr. Holcsik Péter Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar / Automatizá-
lási és Energiarendszerek Intézet adjunktus 2022. augusztus 1.

Zeffer Tamás Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar / Automatizá-
lási és Energiarendszerek Intézet tanársegéd 2022. augusztus 1.

OKTATÓI MUNKAKÖRI MEGBÍZÁSOK

Név Szervezeti egység Oktatói munkakör
Oktatói munkakör 
betöltésének kezdő  

időpontja

Görgényi-Tóth Pál Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar / Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet tanársegéd 2022. augusztus 1.

Dr. Király Zoltán Neumann János Infomatikai Kar / Szoftvertervezés 
és - fejlesztés Intézet adjunktus 2022. szeptember 1.

Rákóczi Barbara 
Mónika

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar / Automatizá-
lási és Energiarendszerek Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Berecz Lajos Norbert
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar / Környezetmérnöki és Természettudományi 

Intézet
tanársegéd 2022. szeptember 1.

Borsos Döníz Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar / Elektronikai 
és Kommunikációs Rendszerek Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Meszlényi György Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar / Elektronikai 
és Kommunikációs Rendszerek Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Varga Zoltán Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar / Elektrofizi-
kai Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Farkas Zoltán Ber-
talan

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar / Elektrofizi-
kai Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Dr. Saáry Réka Keleti Károly Gazdasági Kar /  Marketing és Üzleti 
Tudományok Intézet adjunktus 2022. szeptember 1.

Váradi Zoltán Keleti Károly Gazdasági Kar / Módszertani és Me-
nedzsment Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Botzheim Bálint Ybl Miklós Építéstudományi Kar / Építészmérnöki 
Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Dr. Gál Bence Ybl Miklós Építéstudományi Kar / Építészmérnöki 
Intézet adjunktus 2022. szeptember 1.

Rozmann Viktor Ybl Miklós Építéstudományi Kar / Építészmérnöki 
Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Tóth Bence Péter Ybl Miklós Építéstudományi Kar / Építészmérnöki 
Intézet tanársegéd 2022. szeptember 1.

Dr. Király Zoltán Neumann János Infomatikai Kar / Szoftvertervezés 
és - fejlesztés Intézet adjunktus 2022. szeptember 1.


