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Tisztelt Kollégák!  
Tisztelt Hallgatók! 
Tisztelt Egyetemi Polgárok!

2022-t lezárva és 2023-ra tekint-
ve feladatunk kettős: a jókívánsá-
gok mellett a mögöttünk hagyott 
esztendő mérlegét is meg kell 
vonnunk. Pilinszky János szavaival 
élve: „Hála és remény, számadás és 
tervezgetés, mulatság és komolyság, 
bánat és öröm találkozója a szilvesz-
teri „tizenkettő”. Az egyetlen ünne-
pünk, mely túlmutatva önmagán az 
egész esztendőt felidézi bennünk.”

Érdemes hát nekünk is számot 
vetnünk, és előre tekintenünk. Ösz-
szegzésünkkor óhatatlanul nem is 
egy évről kell beszélnünk, hanem 
időszakokról, amelyek hosszabb 
távon, amint azt tapasztalhatjuk, 
kihatnak életünkre.

Az elmúlt években akarva-aka-
ratlanul a történelem részeseivé 
váltunk. Minket sem kerültek el az 
évek óta tartó koronavírus-járvány 
negatív hatásai, az év elején pedig 
szomszédunkban háború tört ki, 
nyomában régen látott gazdasági, 
leginkább az energia-ellátást érin-
tő nehézségek sújtottak, sújtanak 

minket. Az elmúlt immár három 
évben minden helyzetben sikerült 
helyt állnunk, és biztos vagyok ab-
ban, hogy az újabb kihívásokra is 
egyértelmű és jó megoldásokkal 
válaszol egyre erősödő egyetemi 
közösségünk.

Az elmúlt időszak legfontosabb 
tanulsága, hogy egymás segíté-
se és erősítése, a csapatban való 
gondolkodás vitt előre bennünket. 
Ezért a legfontosabb cél továbbra 
is, hogy a lehető leghatékonyabban 
„gazdálkodjunk” humánerőforrá-
sunkkal: szakembereink tudásával, 
tehetségével. Egyetemünk számá-
ra fontos, hogy kollégáink motivál-
tak, elégedettek legyenek, ezért 
arra törekszünk, hogy a lehető leg-
nagyobb mértékben megbecsüljük 
őket. Megfeszített, lelkiismeretes 
munkájukat akadémiai bérrende-
zéssel igyekeztünk megfelelő mér-
tékben értékelni 2022 elején, és az 
év végi kiegészítő juttatás is ezt az 
elismerést fejezte ki.

Tisztelt Kollégák és Hallgatók!

Fontos tudnunk, hogy a 2021 
augusztusában modellt váltott in-
tézményünk az állammal kötött 
hosszú távú finanszírozás jegyé-
ben elvárt indikátorok mentén kell, 
hogy teljesítsen, és anyagi juttatá-
saink, stabil költségvetésünket is 
ezek alapján értékelik és biztosít-
ják. Ezért is értékelődik fel csapat-
munka, és a szervezeti egységeink, 
a karokon zajló tevékenységünk, 
amelyek pontos és következetes 
munkát igényelnek mindannyiunk 
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ÚJÉVI 
REKTORI 
KÖSZÖNTŐ

A 2022-es év az első teljes Kekva-s éve 
volt az Óbudai Egyetemnek, amelyben 
az időközben energiakrízist kiváltó 
szomszédos ukrajnai háború ellenére 
kiválóan vizsgázott egyetemünk.



tunkhoz két ausztrál és egy olasz 
professzor személyében. De a fel-
törekvő és megalapozó kiválósági 
kutatói programunk esetében is 
volt alkalmunk 2-2 saját kollégán-
kat támogatni, amely biztosíthatja 
a stabilan növekvő egyetemi tudo-
mányos aktivitás nemzetközi látha-
tóságát. És ezt a programot a jövő-
ben is folytatni fogjuk!

A már említett tíz új professzo-
runk esetében öten a nemzetkö-
zi porondról, magyar anyanyelvű 
kollégaként kerültek a „vérkeringé-
sünkbe”, amely a nemzetközi látha-
tóságunkat tovább emeli. Büszke 
vagyok arra is, hogy négy kollégánk 
ismét a Stanford Egyetem által ki-
adott, a világ kutatóinak legjobb 
2%-ban található. Ráadásul első 
alkalommal van – egyik ausztrál 
distinguished professzorunk révén 
– highly cited, vagyis a világ 1 %-ba 
tartozó kutatónk.

A Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság idén három 
munkatársunkat is díjazta. Öt kol-
légánk rangos állami kitüntetés-
ben részesült. 2019-hez képest a 
minőségi D1-Q1-Q2 szegmensben 
megjelent publikációink száma kö-
zel megháromszorozódott, amely 

szintén bizonyítéka annak, hogy a 
minőségi publikációs ösztönzésnek 
van foganatja.

A fent említett tudományos prog-
ramok minden esetben igazolták, 
hogy a modellváltás során kapott 
többlettámogatást megfelelően 
fektettük be, és hiszem, hogy mind-
ezek nemzetközi megítélésünket 
pozitívan fogja befolyásolni.

Ugyanilyen hatásban bízunk az 
egyetemünk által indított három 
tudományos és innovációs park 
tekintetében is. Sőt, ennek piaci 
alapú megtérülése, az ipar által 
vezérelt innovációk megvalósítása 
egyetemünk értékét, fenntartható-
ságát fogja jelentősen emelni. Ko-
moly lobbierőnket bizonyítja, hogy 
a nemzetközi science park szövet-
ség (IASP) Magyarországról első 
egyemként számunkra biztosított 
csatlakozási lehetőséget, noha a 
hazai versenyben pár évvel ezelőtt 
utolsóként indultunk el ezen az 
úton. Mindez igazolja, hogy tettre 
készen, célratörően, igazi csapat-
ként elérhetetlennek tűnő célokat 
is meg tudunk valósítani, ha azt iga-
zán akarjuk és összefogunk!

Az innovációs ökoszisztémánk 
erősítésében egyik legfontosabb 
támogatónk fenntartónk, a Rudolf 
Kalman Óbudai Egyetemért Alapít-
vány. A kuratórium elnöke, Varga 
Mihály pénzügyminiszter és a ku-
ratórium tagjai 2022-ben is ösztön-
zően járultak hozzá intézményünk 
fejlődéséhez. A jó gyakorlatok kö-
zül a kuratórium azon döntését 
emelem ki,  amelynek  értelmében, 
az alapítványunk tulajdonába ke-

rült Széchenyi Tőkealappal az Óbu-
dai Egyetem egy maximum 10 milli-
árd forint keretösszegű saját közös 
tőkealap létrehozásán kezdünk el 
dolgozni. Ezzel teljessé válhat az 
évekkel ezelőtt elindított orszá-
gos innovációs ökoszisztéma-lánc 
egyetemünk irányába történő le-
képzése, és ezzel teljes körű tagjai 
lehetünk a tudásalapú társadalom 
nemzetközi értelemben vett met-
rikáinak. Mi több, reményeink sze-
rint a létrehozandó tőkealapunk, 
az Obuda Venture Capital, a többi 
hazai felsőoktatási intézmény szá-
mára is egy komoly lehetőségeket 
tud teremteni, de a külföldi régiók-
ba is befektetési alternatívaként je-
lenhet meg.

A Rudolf Kalman Óbudai Egye-
temért Alapítvány kuratóriumá-
ban 2022. márciustól Dr. Drozdy 
Győzőt Dr. Szászi István váltotta. 
Az új kurátor Magyarországon a 
Bosch-csoport vezetője, illetve az 
Adria-régióban, valamint a Buda-
pesti Fejlesztési Központ működé-
séért felel, és a Robert Bosch Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Mindemellett, a hazai és nemzet-
közi K+F pályázatokon elért ered-
ményeink is azt bizonyítják, hogy a 
rektori ciklusom kezdetén kiemelt 
kutatási területek kiválasztásában 
jól döntöttünk. Az elmúlt évben je-
lentős számú pályázaton indultunk 
és nyertünk támogatást. A legjelen-
tősebb, az Ipar 4.0 elvárásaihoz iga-
zodó, a tudományosság hátterét, a 
gyakorlatorientált képzéseink to-
vábbi erősítését, az infrastruktúra 
energia-hatékony korszerűsítését 
szolgáló fejlesztéseket támogató 
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részéről. Az oktatás talaján, mint 
egyetemünk elsődleges feladata, 
több éve bizonyítottuk és kivívtuk 
a leggyakorlatorientáltabb magyar 
műszaki felsőoktatási intézmény 
minősítést, ugyanakkor nemzetkö-
zi megítélésünkben felértékelődik 
a nemzetközi oktatásunk, valamint 
a tudományosság és a kutatás-fej-
lesztés területe. Ennek megfe-
lelően fontos visszatekinteni és 
áttekinteni, mennyit sikerült előre-
lépnünk, és hogyan tudunk megfe-
lelni kitűzött elvárásoknak.

Amint azt az Egyetem Napján, 
november 23-án is említettem, 

az elmúlt évek egyik leghangsú-
lyosabb eredménye, hogy egyete-
münket Magyarország legfonto-
sabb humánerőforrás-központjai 
között tartják számon, nemzetkö-
zileg immár zsinórban a második 
évben a legjobb hazai műszaki fel-
sőoktatási intézményként látnak. 
Ezt a pozíciót nem elég csupán 
megtartani, hanem tovább kell 
erősítenünk.

Nagy öröm számomra, hogy egy-
re több oktatónk, kutatónk lépett 
előre a tudományos ranglétrán. Át-
fogó habilitációs programot indítot-
tunk, ahogy a klasszikus akadémiai 
pozíciók irányába való becsatlako-
zás tekintetében is. Hallgató-okta-
tó arányunk ennek következtében 
javult jelentősen, hosszú idő után 
lettek ismét MTA doktoraink, soha 
nem látott számú habilitált kol-
légát avattunk az Egyetem Napján, 
ahogy soha ennyi egyetemi tanárt 
sem köszönthetett köztársasági 
elnökünk (szám szerint tízet), ame-
lyek mind-mind egyetemünk javát 
szolgálják.

Ezzel párhuzamosan az Óbudai 
Egyetem nemzetközi megítélése 
jelentősen erősödött az elmúlt év-
ben is. Az egyetemeket nemzetkö-
zi szinten minősítő három legna-
gyobb szervezet egyike, a Times 
Higher Education (THE) legfrissebb 
adatai szerint az Óbudai Egyetem 
stabilizálta a helyét a világ legjobb 
1001-1200 felsőoktatási intézmé-
nye között. A tizenhárom hazai 

intézmény között ugyanakkor a 
tavalyi hatodik helyről 2022-ben 
a negyedik helyre lépett az Óbu-
dai Egyetem, és tavaly után idén 
is a legjobb műszaki egyetemként 
került az 1001-1200 közötti tarto-
mányba.

A tárgyterületi rangsorban en-
nél is jobb eredményt ért el az 
intézmény. Informatikai és mű-
szaki területen a legjobb magyar 
egyetemként rangsorolta a THE: 
informatikában az 501-600. közöt-
ti helyre sorolták intézményünket, 
műszaki és természettudományok 
területén a 601-800-as tartomány-
ban jegyeznek bennünket világ-
szinten, és így ezen a területen is 
immár a legjobb hazai egyetem 
lettünk.

Kedves Kollégák!

A teljesség igénye nélkül: az Óbu-
dai Egyetem rektoraként büszke 
vagyok arra, hogy az elmúlt egy 
évben elindított distinguished pro-
fesszori programunkra több mint 
kétszeres volt a jelentkezés és há-
rom, nemzetközileg elismert kuta-
tóprofesszor csatlakozott csapa-
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nyertes pályázatunk. Szintén az el-
múlt évben sikerült elnyernünk az 
első stratégiai jelentőségű Téma-
területi Kiválósági Programunkat, 
amelynek keretében egyetemünk 
kutatás-fejlesztési és innovációs te-
vékenységeit támogatja a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal.

Összességében elégedettséggel 
tölt el, hogy az elmúlt 12 hónapra 
tervezett tudományos célkitűzé-
seinket maradéktalanul megva-
lósítottuk a finanszírozási szerző-
désünknek megfelelően. Sikerült 
olyan stabil pozíciót kialakítanunk, 
amelyre bátran alapozhatunk, in-
nen újabb lendületet vehetünk, és 
így még tovább tudunk növekedni, 
erősödni.

Oktatási szinten integrált BSc-
MSc szinten dolgoztuk ki korszerű-
sített F-tanterveinket, akkreditációt 
nyert a kiberbiztonsági BSc képzé-
sünk, a gazdaságinformatikus Msc 
képzésünk, a geoinformatikai MSc 
képzésünk és akkreditálás, illetve 
indítás előtt áll a kiberbiztonsági 
MSc, valamint a kórház- és orvos-
technika MSc képzésünk, de bízunk 
benne, hogy doktori iskolák tekin-
tetében is tudunk tovább bővülni.

Bár integrált kampuszfejleszté-
sünk az energiaválság miatt ismét 
elnapolódott, infrastruktúránk 
mégis jelentősen tudott bővülni. 
Majdnem egy évszázad után sike-
rült egyetemi szinten a megfelelő 
minisztériumokkal megállapod-
nunk, hogy a József körút 6. szám 
alatti épületet a Bánki Donát Gé-
pész és Biztonságtechnikai Mér-

nöki Kar ismét birtokba veheti, 
Székesfehérváron az Alba Regia 
Műszaki Karunk szomszédságában 
levő Corvinus Egyetem kampuszát 
átvesszük, ahogy a Bécsi út 122-
124. szám alatt található volt Me-
diaworks ingatlant is tulajdonba 
vehettük fenntartó alapítványunk 
révén. Ha ehhez hozzátesszük a 
tavaly kiváltott PPP ingatlanjainkat 
(Tavaszmező utcai kampusz és Di-
ákotthon), akkor tapasztaljuk, hogy 
jelentőset léptünk előre.

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

„Az életben, ha sikert akarunk elérni, 
mindent jó előre ki kell számítani” – tart-
ja egy angol mondás. Nézzük tehát, 
mi vár ránk az előttünk álló évben, 
hogyan készüljünk az új kihívásokra.

2023 elsődleges célkitűzéseként 
azt tartom, hogy az elért eredmé-
nyeinket stabilizáljuk, tervezett be-
ruházásainkat elindítsuk, oktatási 
és kutatási céljainkat megerősítsük 
és megalapozzuk. Gondoljunk csak 

a 2023 szeptemberétől induló új 
F-tanterveinkre, a kialakított ipari 
tanszékeink integrálására, vagy a 
2024-ben induló új felvételi rend-
szer népszerűsítésére.

Ebben kiemelten fókuszálunk a 
középiskola és a felsőoktatás el-
térő követelményeinek fokozatos 
összecsiszolására, ami várhatóan 
a hallgatói lemorzsolódás továb-
bi csökkenéséhez és a kibocsátott 
diplomások számának szignifikáns 
növeléséhez vezet. Célunk megva-
lósítása jelentős előrelépést hoz 
majd oktatásunk színvonalában.

Elengedhetetlen, hogy intézmé-
nyünkben a kutatás-fejlesztés támo-
gatása mellett olyan diplomásokat 
képezzünk, akik a gyorsan változó 
kihívásokra rugalmasan adaptálha-
tó tudással és felkészültséggel ren-
delkeznek. A duális és a kooperatív 
képzések mellett egyre nagyobb 
szerepet kívánunk adni az ipari part-
nerekkel való együttműködésnek, 
a megalapított és megalapítás előtt 
álló ipari tanszékeknek, az egyete-
münket megerősítő ipari testület, 

az Ipari Tanács számára. Az Óbudai 
Egyetem szakmai rangját jelzi, hogy 
támogatóink köre nemzetközi vi-
szonylatban is kiemelkedő cégekkel 
bővült az idén, és ez a tendencia a 
jövőben is folytatódni fog.

Idén novemberben jelentettem be, 
hogy a magyar kormány 3,931 milli-
árd forint fejlesztési forrást biztosít 
az Óbudai Egyetem részére a Széche-
nyi Terv Plusz keretein belül a Hely-
reállítási és Ellenálló-képességi Terve 
megvalósítására létrehozott alapból 
az intézmény képzési színvonalának 
emelésére. A jövő évben e pályázat 
keretein belül infrastrukturális fej-
lesztések, előadótermek átépítése, 
új kompetenciafejlesztő képzések 
kialakítása, legalább háromszáz di-
gitális tananyag elkészítése, oktató-
laborok, stúdiók létrehozása a teljes 
egyetemi gerinchálózat korszerűsí-
tése, audiovizuális előadók fejlesz-
tése, valamint digitális eszközök be-
szerzése indul el.

Az oktatási-képzési infrastruktú-
ra fejlesztésének része a Bánki Do-

nát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Karon és az Ybl Miklós Épí-
téstudományi Karon megvalósuló 
nyílászárócsere, valamint az ener-
gia-hatékony napelemes rendszer 
kiépítése, de a karok képzési port-
fólióját erősítő oktató-kutatólabo-
ratóriumok kidolgozása is.

Fontos feladataink közé tartozik 
az esélyegyenlőség szempontjait 
figyelembe véve a hazai társadalmi 
mobilitás elősegítése. Ennek szel-
lemében erősítjük vidéki helyszí-
neken – Székesfehérváron, Kapos-
váron és Salgótarjánban – elérhető 
képzéseinket. Hasonlóan fontos cé-
lokat szolgálnak majd tudományos 
ipari parkjaink, amelyek megvalósí-
tásában, programjainak kidolgozá-
sában kiemelkedő szerepet kapnak 
egyetemünk szakemberei.

És végül, de nem utolsósorban, 
mindannyiunk feladatát fogja ké-
pezni, mindannyiunk felé elvá-
rást jelent, hogy az intézményi és 
doktori iskoláinkat is együttesen 
minősítő integrált akkreditációt a 

Magyar Akkreditációs Bizottság ré-
széről maradéktalanul megszerez-
zük!

Tisztelt Egyetemi Polgárok,  
kedves Kollégák, Hallgatók!

Jövőképünk változatlan. Célunk to-
vábbra is a magas színvonalú elmé-
leti alapokon nyugvó gyakorlatori-
entált oktatási, kutatási tevékenység 
művelése és az ezzel kapcsolatos 
társadalmi szerepünk betöltése.

Ahogy eddig, a jövőben is szá-
mítok egyetemünk minden dol-
gozójára, aktív és nyugdíjas okta-
tójára, tanárára, emeritájára és 
emeritusára, az oktatást segítő, 
az adminisztrációt vagy épp fizikai 
munkát végző munkatársára, és 
természetesen minden jelenlegi 
és már végzett hallgatójára. Csak 
közösen, együtt valósíthatjuk meg, 
hogy az Óbudai Egyetem a jövőben 
már az egész Kárpát-medencében, 
sőt Közép-Kelet Európában is a 
gyakorlatorientált műszaki képzés 
meghatározó felsőoktatási intéz-
ményeként működjön!

Ady Endre verssoraival kívánok egye-
temi közösségünk minden tagja szá-
mára boldog és sikerekben, valamint 
egészségben gazdag új esztendőt!

„Nézd, fényes az égbolt/ Ami volt, az 
rég volt/ S az szerencsés, mivelhogy 
új esztendőt,/ Ha minden ránk-sza-
kad,/ Áldjuk, higgyük, mint jósorsba 
menendőt.”

Prof. Dr. Kovács Levente 
rektor
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A Gábor Dénes-díj olyan szak-
embereknek adományozható, akik 
jelentős tudományos, vagy műsza-
ki-szellemi alkotást hoztak létre, és 
ezzel hozzájárultak a környezeti ér-
tékek megőrzéséhez, valamint köz-
reműködésükkel nagymértékben 
elősegítették intézményük innová-
ciós tevékenységét.  A civil szféra 
közismert műszaki alkotóinak el-
ismerését szolgáló, 1989-ben lét-
rehozott díjat idén 34. alkalommal 
adták át. A Gábor Dénestől szár-
mazó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat 
üzenete napjainkban különösen 
aktuálissá vált az élet minden terü-
letén, ezért csak a tudatosan alakí-
tott jövő hozhat megoldást gond-
jainkra – jelentette ki Dr. Bendzsel 
Miklós, a NOVOFER Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke, aki hozzá-
tette: az alapítók és a kuratórium 
célja a műszaki-szellemi alkotások, 
a mérnöki munka és a technológiai 
fejlesztés együttesén alapuló inno-
vációban megszületett kiemelkedő 
teljesítmények elismerése.

A NOVOFER Alapítvány Műsza-
ki Szellemi Alkotásért Kuratóriuma 
által odaítélt plakettet és díszokle-
velet az Óbudai Egyetem rektora a 
modern irányításelmélet és élettani 
szabályozások, elsősorban a cukor-
betegség és a daganatterápia té-
materületeken elért eredményeivel 
érdemelte ki.

Varga Mihály laudációjában kifej-
tette: az orvostudomány és a mér-
nöki tudományok határterületén 
csak azok a személyiségek érzik jól 
magukat, akiket két tudományte-
rület látszólagos idegensége nem 
gátol, hanem éppen inspirál. Mint 

fogalmazott: „méltatott kutatónk nem 
juthatott volna el ide, ha nem azzal 
a hittel és alázattal végezné kutatói 
munkáját, amely az adatokban sosem 
egyének alkotta tömeget lát, hanem a 
tömeg mögötti egyéni sorsokat”. A mi-
niszter Prof. Dr. Kovács Leventét 
méltatva kitért a kutatói és szerve-
zetfejlesztési munka tudományos 
életben betöltött gyakorlati jelentő-
ségére. Az Óbudai Egyetemen Prof. 
Dr. Kovács Levente által létrehozott 
Élettani Szabályozások Kutatóköz-
pont jelentőségét kiemelve szólt ar-
ról, hogy az intézet a következő kuta-
tógeneráció számára is megteremti 
az indulás lehetőségeit. Az itt zajló 
munka immár túllépett Magyaror-
szág határain, az intézet határokon 
átívelő, illetve világszintű nemzetközi 
együttműködéseket alakít ki a mai 
informatikai lehetőségekre építve. 
Ez a munka azonnal a kiberorvoslás 
új gyakorlati tudományterületének 
élvonalába emeli Magyarországot, 
és új kutatási területeket nyit meg a 
magyar tudósok előtt, nemcsak ide-

haza, de a határainkon túl is – tette 
hozzá Varga Mihály.

Az ünnepségen Gábor Dénes-díj-
ban részesült Dr. Tigyi Gábor ku-
tatóorvos, Dr. Roósz András ko-
hómérnök, a Miskolci Egyetem 
professzor emeritusa (életműdíj)  
Dr. Maurovich Horvát Pál orvos, 
az Semmelweis Egyetem Orvosi Ké-
palkotó Klinika, igazgatója, Berté-
nyi Balázs villamosmérnök, a Nokia 
Solutions and Network Kft. 6G ku-
tatási programjának globális szab-
ványosítási törekvéseinek vezetője, 
Dr. Szigeti Krisztián fizikus, biofi-
zikus, Semmelweis Egyetem tudo-
mányos főmunkatársa és a Kinepict 
Health Kft. társalapítója és ügyveze-
tő igazgatója, Dr. Pauk János agrár-
mérnök, az MTA doktora, egyetemi 
magántanár, a szegedi Gabonaku-
tató Kft. munkatársa, valamint Dr. 
Toldy Andrea vegyészmérnök, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem egyetemi tanára.

Tóth Ildikó
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AZ ÓBUDAI EGYETEM 
REKTORÁNAK

Prof. Dr. Kovács Levente Gábor Dénes-díjban részesült december 19-én. 
Az MTA székházában tartott eseményen a kitüntetettet Varga Mihály 
pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke méltatta. Az esemény fővédnöke Kövér László házelnök 
volt, beszédet mondott Csák János kulturális és innovációs miniszter, 
valamint Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
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NEUMANN 120 
ÉS 

MRK ÜLÉS

Részletes program itt található.

NEUMANN-ÉV

Neumann János születésének 120. évfordulója tisz-
teletére a Neumann János Számítógéptudományi Tár-
saság (NJSZT) 2023-ban programsorozattal adózik a 
világhírű, magyar származású tudós előtt. A Neumann 
120 eseménysorozat ünnepi nyitórendezvényére a 
Magyar Rektori Konferencia ülését megelőzően kerül 
sor az egyetemen. A programokat sajtótájékoztatón 
ismertetik. A témák közt szerepel a Magyar Informati-
ka Napja, a Neumann 120 év és programjainak ismer-
tetése, pályázati díjátadás (NJSZT vezetése, az Óbudai 
Egyetem részéről: Prof. Dr. Kovács Levente rektor, 
Dr. Eigner György, a Neumann János Informatikai Kar 
dékánja). Az esemény végén a résztvevők megkoszo-
rúzzák Neumann János mellszobrát az egyetem szo-
borparkjában. A sajtótájékoztató időpontja: január 18. 

9:00 óra (regisztráció), kezdés 9:30 
órakor.

Helye: Kandó Kálmán Kollégium, 
Bosch aula (1034 Budapest, Bécsi út 
96/b, fszt.)

Sz. Cs.

PILÓTAKÉPZÉS INDUL  
BUDAPESTEN

A Milton Friedman Egyetem és 
az Óbudai Egyetem vezetői a két 
intézmény magas színvonalú okta-
tási és tudományos tevékenységé-
nek összehangolásáról állapodtak 
meg. A hosszú távú, több területre 
kiterjedő együttműködés fon-
tos eleme a képzési programok 
kölcsönös támogatása, amelyek 
közül kiemelkedik a Milton 2023 
szeptemberében induló alapsza-
kos pilótaképzése, amelyre febru-
ár 15-éig lehet jelentkezni.

A két felsőoktatási intézmény közös célja, hogy hall-
gatóik mindenkor magas színvonalú, versenyképes 
tudást szerezhessenek, ennek érdekében képzéseiket 
a munkaerőpiac legfrissebb elvárásaihoz igazítják – 
hangsúlyozta Dr. Schottner Krisztina, a Milton Fried-
man Egyetem, valamint Prof. Dr. Kovács Levente, az 
Óbudai Egyetem rektora a megállapodást értékelve. 

Az együttműködés első lépéseként a Milton új, 
repülőmérnöki alapszakos képzése az Óbudai 
Egyetem műszaki-oktatói támogatásával indul 
2023 szeptemberében. 

A Budapesten egyedülálló, hét féléves képzés sikeres 
elvégzése után a hallgatók hivatásos pilótadiplomát és 
két, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által 

minősített nemzetközi tanúsítványt is kapnak. A köl-
csönösség jegyében az Óbudai Egyetem a hazai mű-
szaki felsőoktatás leggyakorlatorientáltabb intézmé-
nyeként nyújt segítséget a Milton pilótaképzésében, 
míg a Milton oktatói segítik az Óbudai Egyetemen már 
futó repülőmérnöki szakmérnök képzést.

A megállapodás értelmében a két egyetem a jövő-
ben támogatást nyújt egymás gazdaságinformatikai 
képzéseihez, és közös tudományos szimpóziumok 
rendezéséről is határoztak, elsőként a biztonságtudo-
mány területén.

T.I.
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A Magyar Rektori Konferencia (MRK) 
Informatikai Tudományok Bizottsága 
(ITB) és Műszaki Tudományok 
Bizottsága (MTB) közös ülésének az 
Óbudai Egyetem ad otthon 2023. 
január 18-án. Az esemény egyúttal 
a Neumann 120 programsorozat 
ünnepélyes nyitórendezvénye is.

https://uni-obuda.hu/mrk/


 MEDICOR ZRT. 105 

Az immár 105 éves céget mél-
tatva Prof. Dr. Kovács Levente 
kifejtette: a Medicor kiállta a leg-
nehezebb idők próbáját is, ehhez 
olyan kitűnő szakemberekre volt 
szükség, mint Dr. Steiner Arnold 
elnök-vezérigazgató és munkatár-
sai, akik kitartásukkal, hozzáérté-
sükkel, elhivatottságukkal, pozitív 
szemléletükkel, az újra való nyitott-
ságukkal megőrizték és tovább nö-
velték a Medicor hírnevét.

Prof. Dr. Kovács Levente ünnepi 
köszöntőjében emlékeztetett arra, 
hogy az Óbudai Egyetem több mun-
katársa, kutatója működik együtt a 
Medicor Zrt. csapatával. Mint fogal-
mazott: egymást segítve immár kö-
zös sikereinkről is számot adhatunk. 
Elkötelezettek vagyunk a hazai orvos-
technika támogatásában és nemzet-
közi szintűvé emelésében. Kooperá-
ciónkat egyetemünk az oktatási és 
kutatás-fejlesztési területekkel erősíti 

– tette hozzá a rektor példaként em-
lítve a PRRC - szakember/szakmérnök 
képzést és az ehhez kapcsolódóan a 
kórház- és orvostechnikai szakmér-
nök képzést, valamint az indítás alatt 
álló kórháztechnikai és orvostechni-
kai mérnöki mesterképzési szakot is.

Az Óbudai Egyetem az 
orvostechnikai fejlesztések 
és egészségipari innovációk 
egyik élenjáró műhelye 
Magyarországon. 

Orvostechnikai fejlesztéseink 
közül Prof. Dr. Kovács Levente ki-
emelte többek között a MassVen-
til tömeglélegeztető-rendszert, a 
robotsebészeti fejlesztéseket, az 
Európai ERC keretein belül folyó da-

ganatterápiás kutatásokat. A Medi-
corral és a Mediklaszterrel közösen 
elsőként Magyarországon ez év no-
vemberében közös Orvostechnikai 
Ipari Tanszéket alapítottak.

Az ünnepség részeként Dr. Stei-

ner Arnold előadásában a hazai 
orvostechnikai ipar előtt álló kihí-
vásokról is szót ejtett. Véleménye 
szerint az ágazat versenyképessé-
gét erősíti az egyetemekkel és a ku-
tatóközpontokkal való együttmű-
ködés. Ezt erősítette a Semmelweis 
Egyetem nevében megszólaló Dr. 
Szigeti Gyula, a SOTE Innovációs 
Központjának igazgatója.

Farkas Bertalan, a mindeddig 

egyetlen magyar űrhajós, nyu-
galmazott dandártábornok az 
ünnepségen 1980-as űrutazásá-
nak emlékeit felidézve elmondta, 
hogy magával vitte az űrbe a Me-
dicor-gyártású Balaton-műszert, 
amely az űrhajósok szellemi és 

pszichikai állapotát vizsgálta. En-
nél nagyobb sikert egy vállalat, egy 
orvosi műszer nem érhet el – tette 
hozzá az űrhajós, aki szerint a Me-
dicor mindig büszke lehet elődeire.

Az orvostechnika szakma együtt-
működésének jelenéről és jövőjé-
ről a MediKlaszter főtitkára, Tóth 
Zsolt tartott előadást.

T.I. - Sz. Cs. 

A felsőoktatási 
kutatás-fejlesztések 
ipari hasznosulása a 
hazai versenyképesség 
egyik alappillére – 
hangsúlyozta Prof. 
Dr. Kovács Levente 
rektor a Medicor 
Zrt. alapításának 
105. évfordulója 
alkalmából tartott 
ünnepségen december 
17-én. A magyar 
orvostechnikai 
eszközgyártás 
meghatározó vállalata 
és az Óbudai Egyetem 
több területen is 
együttműködik, 
amelyek közül 
kiemelkedik a Prof. 
Dr. Kozlovszky 
Miklós nevéhez 
fűződő MassVentil 
tömeglélegeztető 
rendszer prototípussá 
való tovább 
fejlesztése.
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ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR  
A KANDÓ KARON

Modern közösségi 
teret adtak át a 
Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki 
Kar Hallgatói 
Részönkormányzat 
és a Siemens Zrt. 
együttműködésének 
keretében a kar Bécsi 
úti épületében. Az 
új helyiséget Arató 
Márk, a Siemens 
Zrt. Kommunikációs 
vezetője és Csikósné 
Dr. Pap Andrea, 
a Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki 
kar Oktatási 
dékánhelyettes 
avatta fel.
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A megnyitóval egy kétéves folyamat zárult le, mely 
során a Kandó HÖK a Covid-19 járvány következtében 
elvesztette régi helyiségét, ahol oltóközpont létesült. 

Az új közösségi térben a hallgatók modern és 
világos környezetben tudnak pihenni, illetve 
felkészülni a következő órájukra.

A helyiségben többek közt lehetőség van telefon 
és laptop töltésre, étel melegítésre és hűtésre, illetve 
van szabadon hozzáférhető vezeték nélküli internet 
is.

A közösségi tér munkálataiban való segítségnyújtá-
sért Vincze Tiborné, a Kandó Alapítvány képviselője 
„Kandó HÖK Hallgatói Önkormányzatért Díj”-at vehe-
tett át Béda Bálinttól.

A megnyitón adományozásra is lehetőség nyílt: a 
Kandó HÖK csokoládégyűjtést szervezett kórházak-
ban fekvő beteg gyermekek számára. A befolyt ado-

mányokat a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány 
számára ajánlották fel.

Béda Bálint



25 EZER DOLLÁR  
AZ AMK KÉPZÉSEIRE 

Az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. és az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy az Arconic Alapítvány idén 
25.000 dollárral támogatja a székesfehérvári műszaki 
felsőoktatást, azon belül a gyakorlati képzés fejlesz-
tését. Mészáros Attila Székesfehérvár város alpolgár-

mestere, Prof. Dr. Gulácsi László az Óbudai Egye-
tem tudományos rektorhelyettese, Gábor Balázs, az 
Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. ügyvezető 
igazgatója és gyárvezetője, valamint Prof. Dr. Györök 
György dékán ismertette a részleteket.

V. R.

 

FAKULTATÍV LABOR 
ÁTADÓ

A Kandó Kálmán Kollégium Bosch 
közösségi térben a Kandó Kálmán 
Szakkollégium szervezésében tartották 
meg a Bosch Fakultatív Labor átadóját 
nemrégiben.

A rendezvényt Dr. habil. Molnár György, a Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja köszöntője nyi-
totta meg.

A szervező Kandó Szakkollégium nevében Sándor 
Tamás összegezte a Robert Bosch Kft.-vel folyatatott 

közös szervezői munka egyes lépéseit. Elmondta, hogy 
a laborok milyen formában segíthetik a mérnökké vá-
lás folyamatában a hallgatókat. A Robert Bosch Kft. 
képviselői részéről az oktatás és az egyetemi képzés 
irányába történő elkötelezettsége került kihangsúlyo-
zásra. A szakmai hozzászólásokat a Bosch Fakultatív 
Labor és Projektszoba, valamint a hallgatói projektek 
megtekintése követte.

A laborban már futó projektek voltak megtekint-
hetőek, illetve azok az eszközök, amelyeket a Robert 
Bosch Kft. biztosított a hallgatói munkákhoz. 

Részletek: https://uni-obuda.
hu/2022/12/01/25-ezer-dol-
lar-a-szekesfehervari-kep-
zes-tamogatasara/
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A középiskolás diákokat 
és szüleiket várták 
Székesfehérváron arra 
az egyetemi nyílt napra, 
ahol az Alba Regia 
Műszaki Kar és a Keleti 
Károly Gazdasági Kar 
is bemutatta a 2023-as 
felsőoktatási felvételi 
eljárásban a nagyváros és 
térségébe meghirdetett 
képzéseit. A tájékoztató 
napon köszöntőt mondott 
Dr. Cser-Palkovics András 
polgármester, Prof. Dr. 
Györök György a fehérvári 
kar dékánja, valamint Dr. 
habil. Garai-Fodor Mónika 
a gazdasági kar dékánja.

Bővebben: https://uni-obuda.
hu/2022/12/13/megteltek-a-pad-
sorok-a-szekesfehervari-nyilt-na-
pon/

ERŐSÖDŐ  
GYAKORLATORIENTÁLT 
KÉPZÉS 

CNC esztergagéppel, 
marógéppel és egy 
robotkarral gazdagodott 
az Alba Regia Műszaki 
Kar a Hanon Systems 
Hungary Kft. jóvoltából. 
A megmunkáló-gépek 
használata tovább erősíti 
a gyakorlatorientált 
képzést Székesfehérváron.

A Hanon Systems Hungary Kft. 
sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy idén eszközökkel támogat-
ja az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karát. A rendezvényen 
Karikó Zsolt, a Hanon Systems 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
és Prof. Dr. Györök György dékán 
ismertette a részleteket.

Prof. Dr. Györök György, az Alba 
Regia Műszaki Kar dékánja köszön-
tőjében a pragmatizmust és az 
adaptivitást emelte ki az egyetemi 

kar filozófiájából. Hangsúlyozta a 
gyakorlatorientált képzés jelentő-
ségét. Elmondta továbbá: „kiemel-
ten fontos szempont mindenki 
számára, hogy gyorsan tudunk re-
agálni a beérkezett fejlesztési igé-
nyekre.” Ehhez szükségesek azok 
a támogatások, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a különböző techno-
lógiákat már az egyetemen megis-
merhessék a hallgatók. Cél, hogy a 
fiatalok felismerjék, az elméleti tu-
dás miként segíti őket a gyakorlat-
ban. „A cég által felajánlott meg-

munkáló egységek egyetemre való 
telepítésével a Hanon Systems 
Hungary Kft. egy kis szeletét ké-
pezzük le az egyetem falai között, 
ez a garanciája annak, hogy olyan 
mérnököket képezzünk, akikre az 
iparnak szüksége van” – hangsú-
lyozta a kar dékánja.

Bővebben a honlapon: https://
uni-obuda.hu/2022/12/06/to-
vabb-erosodott-a-gyakorlatorien-
talt-kepzes-szekesfehervaron/ 

V. R.

MEGTELTEK 
A PADSOROK 
A SZÉKES-
FEHÉRVÁRI 
NYÍLT NAPON
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matos volt, ugyanakkor az elmúlt hónapokban mind-
hármunknál jelentősen megnövekedett. Úgy gondol-
juk, hogy ezt a szemeszter állította kihívások, például a 
határidők, közelgő vizsgaidőszak, valamint a hallgatók 
és munkatársak egészségtudatossága magyarázza, 
ami mindenképpen biztató és pozitív hozzáállás.

■ Mi a különbség a pszichológiai tanácsadás és a 
terápia között? Mi tartozik az egyetemi mentálhigiénés 
szakemberek kompetenciájába?

A tanácsadás egy jó ráhangolódás lehet a terápiára. 
Ez is egy fontos információ a szakmánkkal kapcsolat-
ban, ugyanis a pszichológiai tanácsadás nem jelent 
egészségügyi ellátást, sürgősségi esetek kezelését, 
pszichoterápiát vagy pszichiátriai gondozást. A tanács-
adás elsősorban azoknak az embereknek javasolt, akik 
egészséges életvezetésre képesek, de épp megakadást 
tapasztaltnak egy-egy életterületen. Ilyen értelemben 
a tanácsadásnak lehet egyfajta preventív szerepe is, 
ami betekintést adhat a pszichés egészségünkkel való 
tudatosabb foglalkozásba.

■ Milyen preventív eszközök állnak rendelkezésre?

A tanácsadásnak önmagában is van egy preventív 
aspektusa, ami adhat eszközöket a későbbi problémák 
menedzseléséhez. Ezen túlmenően nagy hangsúlyt 
fektetünk a pszichoedukációra is, ami lényegében a 
belső, lelki életünk, netán gondjaink érthető és hiteles 
kommunikációját jelenti. Ennek érdekében több egye-
temi eseményen is részt vettünk, ahol kötetlenebb for-
mában találkozhattak velünk az érdeklődők. A munka-
társak és a hallgatói önkormányzat hozzájárulását itt 
külön is kiemelnénk, mert sokszor az ő figyelmességük 
és közbenjárásuk is segít a hallgatóknak, hogy megke-
ressenek bennünket.

■ Mit tehet hallgatótársáért, kollégájáért, családtag-
jáért az, aki látja a másikon, hogy akár több héten át, 
tartósan lehangolt?

Ebben az esetben egy szakember felkeresésének 
ajánlásán túl a támogató jelenlét és az aktív figyelem 
lehet a legjobb eszközünk arra, hogy valaki segítsé-

Bérces Anna Flóra

Biharvári Eszter

Székelyhídi Zsófi
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„NINCS  
VARÁZSPÁLCÁNK,  
DE TUDUNK SEGÍTENI”

Hétköznapi életünk során 
előfordulhat, hogy olyan, a társas 
kapcsolatainkból, az egyetemi 
tanulmányainkból, munkánkból adódó 
vagy életünk egy-egy fordulópontján 
tapasztalt nehézséggel kell 
szembenéznünk, amellyel egyedül 
nem vagyunk képesek megküzdeni. 
Motivációhiány, krízishelyzet, elakadás 
esetén az egyetem pszichológusai 
segítséget tudnak nyújtani a 
továbblépéshez. Bérces Anna Flórával, 
Biharvári Eszterrel és Székelyhídi 
Zsófival eddigi tapasztalataikról és 
arról beszélgettünk, kiknek érdemes 
felkeresni a díjmentes tanácsadást? 
Miben tudnak segíteni?

A mentálhigiénés tanácsadás 
hallgatói kezdeményezésre jött lét-
re az egyetemi vezetés támogatá-
sával, több mint két évvel ezelőtt. 
Azóta egyéni és csoportos pszi-
chológiai tanácsadást nyújtunk az 
egyetem polgárainak. A pszicholó-
giai konzultációs folyamat egy ta-
nácsadói fókusszal dolgozó, aktu-
ális élethelyzet megoldását célzó, 
az én-erőt és megküzdést segítő 
pszichológiai támogatást jelent. A 
hozott helyzet, probléma felmé-
rését követően kijelölünk egy célt, 
amelyen közösen dolgozunk az al-
kalmak során.

■ Amennyiben lehet általánosítani, 
kik élnek leginkább a lehetőséggel?

Elsősorban hallgatók keresnek 
fel bennünket, de a munkatársak 
is egyre gyakrabban jelentkeznek 
egyéni pszichológiai tanácsadás-
ra. A témák tekintetében nagy a 
változatosság, de összefoglaló-
an elmondható, hogy tanulással, 
munkával és magánélettel kapcso-
latban egyaránt jönnek hozzánk. 
Az érdeklődés egész évben folya-



HAGYOMÁNYŐRZŐ NYOMDA- 
MŰHELY AZ RKK-N 

A szakmai hagyományok 
ápolása és értékeinek 
megőrzése kiemelt 
jelentőségű a karon. 
Egyetemünkön a legújabb 
technológiák és anyagok 
mellett a hallgatók és 
érdeklődők megismerhetik 
a nyomdász szakma 
múltját is – mondta Dr. 
habil. Koltai László a Rejtő 
Sándor Könnyűipari Kar 
dékánja a december 15-ei 
avatóünnepségen.

A projekt keretében a műhely-
ben helyet kapott egy XIX. századi, 
felújított Gutenberg „sajtó” és egy 
könyvprés. Fa és fém szedőszek-
rény betűkészlettel és szedővassal, 
illetve egy Adana prés. A labor lehe-
tőséget ad a legmodernebb média-
technológiai eszközök kipróbálásá-
ra is, egy nagy felbontású monitor 
és egy videó kamera segítségével.

Prof. Dr. Horváth Csaba címzetes 
egyetemi tanár a műhely kialakítá-
sának lehetőségét és a nyomdagé-
peket saját adományával támogat-
ta. Támogatást nyújtott továbbá: 
Kelemen György, a Nyomtatott 
Kommunikációért Alapítvány kura-
tóriumi elnöke és György Géza, az 
Alföldi Nyomda igazgatója.

A műhely kialakításának érde-
kében a Nyomda- és Papíripari 
Szövetség által alapított Nyom-
tatott Kommunikációért Alapít-
vány pályázatot írt ki az Óbudai 
Egyetem területén kialakítandó 
Hagyományőrző nyomdaműhely 
kialakításának támogatására. A 
rendelkezésre álló keret 500 000 
forint volt, ebből valósulhatott 
meg a kiállítóhely, ahol lehető-
ség nyílik a hallgatók szakma-
kultúra iránti érdeklődésének 
felkeltésére, a kézműves nyom-

dászmesterség fortélyainak el-
sajátítására.

A helyiség a Doberdó út felől köz-
vetlenül is megközelíthető.

A rendezvényen a hallgatók és 
oktatók mellett részt vett Szilágyi 
Judit, a Nyomtatott Kommunikáci-
óért Alapítvány igazgatója és Tóth 
Gábor, a Papír és Nyomdaipari Mű-
szaki Egyesület ügyvezetője is.

B. E. – Sz. Cs. 

Az új oktatási területen biztosítottá vált a nyomdaműhely 
alapvető eszközeinek beszerzése, a működtetés tárgyi és személyi 
feltételei, valamint lehetőség nyílt a külső érdeklődők számára 
szervezett bemutatók és szakma-népszerűsítő programok és 
közösségi rendezvények szervezése is. 

2022. december 2022. decemberÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ ÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ|  22. oldal |  23. oldal

get kérjen. Ez azért is kifejezetten 
fontos, mert bár látható a társa-
dalomban pozitív változás a pszi-
chés egészség előtérbe helyezé-
sével kapcsolatban, még mindig 
sokan gondolják úgy, hogy pszi-
chológushoz fordulni a gyengeség 
jele. Épp ellenkezőleg: felismerni 
a nehézséget és segítséget kérni 
önreflektív, felelős és előremuta-
tó hozzáállás.

■ Bár talán már nem meghatáro-
zó kérdés, a Covid-járvány milyen 
mértékben befolyásolta a hallgatók 
és munkatársak mentális egészsé-
gét?

A pandémia mindenkit érintett 
valamilyen formában. Próbára 
tette valamennyiünk alkalmazko-
dási képességét a hirtelen változá-
sokhoz, és még ha átmenetileg is, 
ugyanilyen gyorsan átírta a társas 
kapcsolattartás szabályait. Nehéz 
lenne általánosítani, de gondol-
junk csak bele: a hallgatók számára 
hosszú idő esett ki a jelenléti ok-
tatásból, tehát a személyes, kor-
társakkal tölthető jelenlétből is. A 
munkatársak számára is bizonyára 
kihívásokkal járt az online oktatás-
ra és munkavégzésre való extrém 
gyors átállás, illetve az eközben fo-
lyamatosan felmerülő kérdésekkel, 
helyzetek menedzselésével is meg 
kellett birkózniuk.

■ Mennyire jellemző a „kapunyitási 
pánik” a hallgatókra?

A kapunyitási pánik, angolul: 
„quarterlife crisis” azt az élethely-
zetet jelöli meg a leginkább hú-
szas éveikben járó fiatalok szá-

mára, amikor a felnőttkorba lépés 
egyszerre jelenti fontos döntések 
meghozatalát, akár a munka, akár 
a magánélet terén, egyúttal az 
identitás és az autonómia kérdése 
is fontos szerephez jut. Ez az élet-
helyzet nagy változásokkal jár, és 
bizonytalanságot, félelmeket is in-
dukálhat, amelyekkel érdemes fog-
lalkozni. Egyetemi kereteken belül 
talán a legjellemzőbb ilyen szituá-
ció a tanulmányok befejezése és az 
ezt jelölő mérföldkövek, mint pél-
dául szakdolgozat, államvizsga tel-
jesítésével kapcsolatos kérdések, 
problémák.

■ Jelenleg mi foglalkoztatja legin-
kább az embereket? Kiknek érde-
mes felkeresni a tanácsadást?

Mivel a mentálhigiénés tanács-
adás a kliens egyéni szükséglete-
ihez és narratívájához igazodik, 
nincs két egyforma folyamat. Mind-
emellett az egyetemmel és ma-
gánélet különböző aspektusaival 
kapcsolatos kérdések, életvezetési 
témák rendszeresen előjönnek.  
Bárkinek érdemes jelentkeznie, aki 
úgy érzi, hogy szüksége lehet ilyen 
jellegű segítségre.

■ Mit érdemes még tudni aktuáli-
san a tanácsadásról?

Pszichológusként jelenleg hár-
man dolgozunk az Óbudai Egyete-
men. Három helyszínen fogadjuk 
a hallgatókat és a munkatársakat 
egyéni pszichológiai tanácsadás ke-
retében, illetve rendszeresen tar-
tunk tematikus, csoportos trénin-
geket is. Ebben a félévben többek 
között önismeret és stresszkeze-

lés-relaxáció témában találkozhat-
tak velünk.

Az egyéni pszichológiai tanács-
adáson és a csoportos tréningeken 
való részvétel az egyetem polgárai 
számára önkéntes és ingyenesen 
igénybe vehető. Az alábbi linken 
még több információ érhető el: 
https://uni-obuda.hu/mentalhigie-
nes-tanacsadas-treningek/

Mint megtudtuk, Székelyhídi 
Zsófi anyai örömök elé néz. Sok 
boldogságot, egészséget kívánunk 
neki és családjának!

Szeberényi Csilla 

https://uni-obuda.hu/mentalhigienes-tanacsadas-treningek/
https://uni-obuda.hu/mentalhigienes-tanacsadas-treningek/
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FÉNYJÁTÉKBAN  
POMPÁZOTT  
A VILLANYMOZDONY

Az adventi időszakban (egészen 
vízkeresztig) zenés fényjáték fo-
gadott mindenkit, aki az egyetem 

Bécsi úti épülete előtt jár. Idén 12 
új zeneszám készült, így összesen 
már 45 szerepelt a repertoárban.

A program nyitórendezvényén 
Csikósné Dr. Pap Andrea Edit, a 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar dékánhelyettese és Dr. Kopják 
József, a Hidrogéntechnológiák és 
Ipari IoT Tanszék tanszékvezetője 
köszöntötte az érdeklődőket. 

Az Óbudai Egyetem Kandó Kál-
mán Villamosmérnöki Kara okta-
tóinak beágyazott rendszerekkel 
és IoT technológiával foglalkozó 
csapata először 2018 decemberé-
ben alakította át az egyetem Bécsi 
úti Campusának udvarán található 
V43-as villamos-mozdonyt kará-
csonyi zenéket játszó és ütemre vil-
logó emlék-járművé.

Sz. Cs. 

VIKTOR PATRIK  
KÉPVISELI  
DOKTORAN- 
DUSZAINKAT

Nemrégiben tartották az doktoranduszok 
országos találkozóját, ahol az egyes egye-
temek doktori önkormányzatának, illetve a 
tudományos osztályok vezetői képviseltetik 
magukat. Az Óbudai Egyetem 2019-ben vett 
részt utoljára a fórumon.

Idén az Óbudai Egyetemen újjáalakult Doktorandusz 
Önkormányzat vezetősége Viktor Patrikot (a képen 
balról jobbra a harmadik) jelölte arra, hogy képvisel-
je intézményünket a hazai szervezetben, a következő 
két évben. A pozíció betöltésével az egyetem újra visz-
szakapcsolódik a hazai doktoranduszi „vérkeringésbe”. 
A kétnapos találkozó során több olyan jó gyakorlatról, 
programról is egyeztettek, amelyeket az Országos 
Doktori Szövetséggel, illetve más felsőoktatási egye-
tem doktoranduszi önkormányzatával terveznek meg-
valósítani.

Sz. Cs. 

DOKTORANDUSZAINK  
A LEGJOBB ELŐADÓK

A Scopus minősített ITAR (IEEE R9) konfe-
rencián a Jánossy Ferenc szakkollégium 
három tagja is részt vett, ahol két előadást 
tartottak az oktatási szekcióban. A legjobb 
előadói címet két doktoranduszunk hozta el. 

Viktor Patrik és Molnár Albert a magyarországi 
autószerelő-képzés negatív oktatási metódusainak 
hátrányairól beszéltek az átlagosan teljesítő tanulók 
esetében. Kollár Virág a „Magyarországi felsőoktatási 
hallgatók munka és tanulás vizsgálata a covid után cím-
mel” tartott előadást. A konferencián több IEEE diákve-
zetővel is találkoztak a szakkollégium tagjai. A legjobb 
előadói címet (Best Presenter) Viktor Patrik és molnár 
Albert hozta el, akik lehetőséget kaptak egy Q4 folyó-
iratban való publikálásra. A Szakkollégium tagjai több 
IEEE diák tagot is invitáltak Magyarországra, akik elfo-
gadták a meghívást. 

Sz. Cs.

ROBOTIZÁCIÓS MEGOLDÁSOK PÉNZÜGYEKBEN 

A fenti címmel tartott interaktív rendezvényt a Hallgatói Önkormányzat, az Óbudai Egyetem 
Nonprofit Kft., a Jánossy Ferenc-, valamint a Robottechnikai és Biztonságtudományi Szak-
kollégium december 1-jén. A szervezők által vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott Szo-
leczki Zoltán előadása iránt.

A résztvevők az óbudai kampuszon hallhattak a pénzügyekben használt automatizációs, robotizált megoldá-
sokról. Az előadás során olyan innovációkról is szóltak, amelyek nemcsak ékszerként, hanem fizetőeszközként 
is funkcionálnak. A pozitív visszajelzések és az érdeklődők nagy létszáma megerősítette, hogy van igény a szak-
mai témájú előadásokra. A szervezők célul tűzték ki, hogy a 2023-as évben még nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
szakmai jellegű előadások szervezésére, mellyel segíthetik az Óbudai Egyetem polgárainak szakmai fejlődését.

B.L.

Karácsonyi díszki-
világítást kapott az 
egyetem udvarán 
található V43 típusú 
villanymozdony az 
Óbudai Egyetem Kan-
dó Kálmán Villamos-
mérnöki Karának 14 
hallgatója jóvoltából. 
Az oktatók a hagyo-
mányokhoz az év 
végén ismét megkér-
ték a fiatalokat, hogy 
a mozdony vizuális 
adottságait kihasz-
nálva készítsenek az 
általuk választott 
karácsonyi zeneszá-
mokra fényjátékot.



Idén ismét az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Karának 
(RKK) Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete adott 
otthont a Magyar Grafika évzáró rendezvényének, ahol 
bemutatókkal és workshoppal várták az érdeklődőket. 
A verseny díjkiosztóján egyúttal a középiskolákból 
érkezett diákok az intézmény képzési lehetőségeiről is 
tájékozódhattak.

A Rejtő Sándor Kar Médiatechno-
lógiai és Könnyűipari Intézetében 
workshopokat tartottak, valamint 
számos érdekességgel, laborbe-
mutatóval várták a résztvevőket.

Az idei versenyre beérkezett 101 
pályamunka közül 90 kerülhetett 
az ipari mennyiségben sokszoro-
sítható tervek közé. A zsűri által 
döntőbe választott terveket a Ma-
gyar Grafika decemberi borítóján 
szivárványos csillogású folió felü-
let-nemesítéssel jelenítik meg. A 
borítót Voronko Vera tervezte. A 
„Shortlist”-re került munkák közül 
a legtöbb szavazatot kapta a kiad-
ványban megjelent stancolt papír 
karácsonyfadíszként „életre kelt” 
hóembert mintázó forma. A ver-
seny első helyezettje Aszódi-Vitéz 
Júlia, a Számalk-Szalézi Technikum 
és Szakgimnázium diákja. A díjakat 
ünnepélyes keretek között adták 
át.

Sz. Cs. 

GRAFIKARÁCSONY

A REJTŐ KARON
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ADVENTI  
ADOMÁNYGYŰJTÉS 

Karácsonyra készülve, az 
adventi időszakban több 
helyszínen, több szervezetnek 
is gyűjtöttek adományokat az 
egyetem hallgatói, dolgozó. Sok 
élelmiszer és adománycsomag, 
valamint pénzbeli forrás 
gyűlt össze, mellyel közösen 
szebbé tehették a rászorulók 
karácsonyát. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN  

A REFORMÁTUSOKKAL

Sikerrel zárult a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat idei adventi 
gyűjtőakciója, amelyhez az Óbudai 
Egyetem is csatlakozott. Az össze-
gyűjtött ajándékokat, adományo-
kat a karácsony előtti napokban 
továbbítottuk a Szeretetszolgálat 
részére, hogy a nehézsorsú csalá-
dok idei karácsonyát is szebbé te-
gyék.

AZ EHÖK A VÖRÖSKERESZTNEK 

GYŰJTÖTT

A tavalyihoz hasonlóan idén is 
sok ajándékot sikerült összegyűj-
tenie az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzatnak. Az adományokat a 
Magyar Vöröskereszt segítségével 
juttatták el a rászorulóknak. 

- Három helyszínen gyűjtöttünk 
adományt. A Tavaszmező utcai, az 

óbudai és a Thököly úti telephe-
lyeinken. Jó ötlet volt, hogy sokan 
csokoládét tettek a csomagokba, 
hiszen a karácsony a gyerekek szá-
mára különösen fontos. Az adomá-
nyozók nem voltak szűkmarúak, 
pénzbeli adományt is sikerült átad-
nunk a Vöröskeresztnek, amelyet a 
szervezet tovább is juttatta a legin-
kább rászorulóknak. 

ÓVODÁT TÁMOGATOTT  

A BÁNKI KAR

A Bánki karon is tartottak ado-
mánygyűjtést, mellyel a hagyo-
mányokhoz híven a bakonybánki 
óvodát támogatták. Ebbe az intéz-
ménybe járt egykoron a kar név-
adója is. 

A Bánki Donát Gépész- és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Kar csapata 
Bakonybánkon és Lovászpatonán 
járt, hogy karácsony alkalmából 
megajándékozzák a helyi óvodáso-
kat, egyúttal leróják tiszteletüket 
Bánki Donát emléke előtt. A kar 
névadója Bakonybánkon született, 
életének meghatározó részét pedig 
Lovászpatonán töltötte.

A Hallgatói Önkormányzat kez-
deményezésére a Bánkis hallgatók 
ismét sok szép játékot gyűjtöttek a 
Gólyatábor, valamint a Mikulásnap 
alatt, valamint pénzbeli és egyéb 

tárgyi adományt és ajándékokat is 
vittek magukkal Lovászpatonára. 
Az óvodások ünnepi műsorral kö-
szönték meg az ajándékokat. 

sz.cs. 
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ISMÉT  
REMEKELTEK 
ÚSZÓINK

Egyéni arany- és ezüstérmek, 
magyar bajnoki cím, valamint kiváló 
csapatteljesítmény olimpikonok 
között – így összegezhetjük hallgatóink 
teljesítményét, amelyet az őszi Úszó 
MEFOB-on nyújtottak. 

Az úszók őszi Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos 
Bajnokságát (MEFOB), a BME szervezésében rendez-
ték meg a Gödöllői Városi Uszodában. A versenyen 20 
egyetem, több mint 230 amatőr és igazolt sportolója 
vett részt, köztük olimpikonokkal, Eb, Vb-érmesekkel. 
Az Óbudai Egyetemet nagy létszámú úszócsapat kép-
viselte, és az erős mezőnyben szép helyezéseket értek 
el. 

A legjobb eredmények Kardos Dániel (NIK) nevéhez 
fűződnek, aki Magyar Bajnok lett 200 méteren, férfi 
vegyes-úszásban igazolt kategóriában. Ezüstérmet 
szerzett 100 méter mellúszásban, negyedik helyezett 
lett 100 méter pillangón. Tagja volt a negyedik helye-
zett 4x100 méteres férfi vegyes-váltónak és a hatodik 
helyezett 10x50 méteren intézményi váltónak is. 

Szintén Magyar Bajnoki címet szerzett Varró Ádám 
Levente (NIK) 100 méteres hátúszásban az amatőrök 
között, valamint ő is részt vett az intézményi váltóban.

A 16 csapatot felvonultató, 4x100 méteres férfi ve-

gyes-váltók rangos mezőnyében az előkelő 4. helye-
zést értük el, alig lemaradva a dobogóról. A Lengyelor-
szági EUSA versenyt is megjárt versenyzők:

Ali Ákos Tamás (NIK), Kardos Dániel, Barna Kristóf 
Bendegúz (NIK), Gyurka Márk Manó (NIK).

Az utolsó szám, az igen kedvelt 10x50 méter intéz-
ményi váltó volt, ugyancsak 16 részt vevő csapattal. Itt 
az ÓE ragyogó hajrával a 6., szintén pontszerző helyet 
szerezte meg. Tagok: Ali Ákos, Barna Kristóf, Kardos 
Dániel, Gyurka Márk Manó, Bognár Gergely, Cserpák 
Zalán, Varró Ádám Levente, Szigetvári Dániel, Putz Ta-
más, Merész Patrik.

TOVÁBBI HELYEZETTJEINK:
 ■ 6. hely, Ali Ákos Tamás, 100m férfi hátúszás, 
amatőr kategória
 ■ 6. hely, Gyurka Márk Manó, 400m férfi gyor-
súszás, igazolt kategória
 ■ 8. hely Putz Hanna (KGK), 100m női mellúszás, 
amatőr kategória.

A versenyen indultak még: Liziczai Fruzsina, Battyá-
nyi Dániel, Andrási Levente, Kalmár Ádám, Szász Bá-
lint.

Az összesített pontversenyben az egyetem a 10. he-
lyen végzett, kettővel előrébb, mint tavaly.

TSI

KÉT HALLGATÓNK IS  
AZ ÉV EGYETEMI 
SPORTOLÓJA!

Egyetemünk két hallgatója - Laska Bence és Király 
Ádám - is elnyerte az Év Egyetemi Sportolója Díjat, 
melyet a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 
(MEFS) nagyszabású díjátadó Gáláján vehettek át.

Az Uránia Filmszínházban tartott eseményen, a világ-
versenyeken kitűnően szereplő egyetemisták vehették 
át elismeréseiket. Laska Bence a júliusban Lodz-ban 

tartott Európai Egyetemi Játékokon Kick-boxban ért 
el I. helyezést, Király Ádám pedig akrobatikus rock 
and roll csúcs kategóriában, az úgynevezett formation 
main classban, Genfben lett világbajnoki aranyérmes 
csapatával.

Gratulálunk hallgatóinknak!
Sz. Cs.
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Emellett kétoldalú K+F+I projek-
tek indításáról egyeztettünk a mes-
terséges intelligencia, anyagtudo-
mány, alkalmazott matematika és 
informatika STEAM jó gyakorlatok 
területén – mondta el a rektor, aki 
hangsúlyozta: - stratégiai társintéz-
ményként tekintünk az UANL egye-
tem FIME Műszaki és Informatikai 
Karára, amely Mexikó legjobb mű-
szaki intézménye.

A megállapodást Dr. Arnulfo 
Treviño Cuberó, a FIME dékánja és 
Prof. Dr. Kovács Levente látta el 
kézjegyével.

A mexikói út egyik állomásán 
az Universidad Del Caribe, ahol a 

cancúni egyetem volt, ahol Mari-
sol Vanegas Pérez rektorral két 
intézmény együttműködéséről 
egyeztettek. Az ÓE vezetése hall-
gatói, valamint oktatói és kutatói 
csereprogramot kezdeményeztek 
az adatelemzés és mesterséges in-
telligencia, az additív technológiák 
területén, továbbá közös start-up 
rendezvények megszervezése is a 
tervek között szerepel.

Az Universidad Tecnológica de 
Cancún rektorával, Mtro. Julián 
Aguilar Estradával szintén az 
előbbi témákról folytak egyez-
tetések A mexikói felsőoktatási 
intézménnyel elsősorban az in-
formatikai, a kiberbiztonsági és 
a SmarCity területeken tervez 
kooperációt megvalósítani a két 
intézmény vezetése.

DÍSZPOLGÁRI CÍM  
ÁTADÁSA

Óbudai Egyetem Szenátusa 
(2022. június 27-én) döntött arról, 

hogy Fodor Péter repülőmérnököt 
az Egyetem Díszpolgárává választ-
ja. A díjazott az Óbudai Egyetem 
és több latin-amerikai egyetem 
közötti kapcsolat kezdeménye-
zésében és kialakításában vállalt 
meghatározó szerepet. Ezek közül 
kiemelendő az Óbudai Egyetem 
és az Universidad Autonomia de 
Nuevo Leon közötti több mint egy 
évtizedes oktatási és tudományos 
együttműködés, amelyben Fodor 
Péter a kezdetektől vett részt. Eb-
ben az egyetemi kooperációban 
magyar és a mexikói szakmai veze-
tés mellett több BSc és MSc diplo-
ma, 2 PhD dolgozat és több tucat 
publikáció született.

Az egyetem rangos elismerését 
Prof. Dr. Kovács Levente rektor 
és Prof. Dr. Felde Imre rektorhe-
lyettessel adta át Fodor Péternek. 
Az ünnepi események Lic. Rober-
to Diaz Anraham, Magyarország 
tiszteletbeli konzulja biztosította a 
helyszínt.

T. I. - Sz. Cs. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS  
MEXIKÓ LEGJOBB  
MŰSZAKI EGYETEMÉVEL

VR/AR területen kialakítandó 

iker-laboratóriumról, a 

kettős diploma indításának 

lehetőségéről, kétoldalú K+F+I 

projektek megvalósításáról 

tárgyalt Prof. Dr. Kovács 

Levente rektor és Prof. Dr. 

Felde Imre ipari és üzleti 

kapcsolatokért felelős 

rektorhelyettes, a mexikói 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL, Monterrey), 

az Universidad Del Caribe, 

valamint az Universidad 

Tecnológica de Cancún 

egyetemen tett látogatása 

során. 

Oktatási és kutatási együttmű-
ködési megállapodás jött létre az 
Óbudai Egyetem és az Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) 
egyetem Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (FIME) kara kö-
zött. Az oktatási kooperáció célja a 
hallgatói és oktatói mobilitás kiszé-
lesítése a gépész-, a mechatronikai, 
a villamosmérnöki és az informati-
kai képzésben.

A
 N

E
M

Z
E

TK
Ö

Z
I É

S
 T

U
D

O
M

Á
N

Y
O

S
 É

LE
T 

H
ÍR

E
I

- Eredményes tárgyalásokat folytattunk az VR/
AR területen kialakítandó iker-laboratóriumról, 
a kettős diploma indításának lehetőségéről 
rendszermérnöki, mérnökinformatikus és 
orvostechnikai területeken. 
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Más-más kultúrákat és nem-
zeteket képviselő hallgatóink ta-
lálkozhattak azokon az ünnep-
ségeken, amelyeket a napokban 
tartottak egyetemünkön, több 
helyszínen is. Bár sokszor na-
gyon eltérőek lehetnek a fiatalok 
szülőföldjükről hozott szokásai, a 
különböző kultúrák megismerése, 
az elfogadást és az új iránti fogé-
konyságot támogató hozzáállás 

miatt is népszerűnek bizonyultak 
az összejövetelek.

A Keleti Károly Gazdasági Kar és 
a Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Kar közös ünnepségen látta vendé-
gül az egyetem nemzetközi hallga-
tóit december 2-án. A karok dékán-
jai, Dr. habil. Garai-Fodor Mónika 
(KGK) és Dr. habil. Molnár György 
(KVK) üdvözölte a résztvevőket, 

majd a szervezők hagyományos 
karácsonyi finomságokkal kínálták 
és kézműves játékokkal fogadták 
az érdeklődőket.

Ismerkedéssel, játékokkal és 
közös vacsorával hangolódtak a 
nemzetközi hallgatók a közelgő téli 
szünetre a Neumann János Infor-
matikai Karon, a Rejtő Sándor Köny-
nyűipari és Környezetmérnöki kar 
hallgatóinak részvételével. A szor-
galmi időszak utolsó napján meg-
tartott eseményen közös kvíz-já-
tékon vettek részt, kipróbálhatták 
a VR-szemüveg használatát. A kül-
földi fiatalok megkóstolták a bejg-
lit, és kisebb ajándékot is kaptak, 
a hangsúly azonban elsősorban a 
beszélgetésen és egymás megis-
merésén volt.

Az Ybl Miklós Építéstudományi 
Karon a hallgatók családias han-
gulatban, közösen oldották meg a 
kvíz-feladatokat és saját készítésű 
ételekkel vendégelték meg társai-
kat. A Bánki Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mérnöki Karon Dr. 
Ancza Erzsébet oktatási dékánhe-
lyettes és Veres Erzsébet a Nem-
zetközi Oktatási Iroda köszöntője 
után a hallgatók itt is jó hangulat-
ban közös játékkal múlatták az időt, 
és karácsonyfadíszeket készítettek.

Az esemény hagyományterem-
tő céllal tartotta meg a NOI és az 
egyetem karai.

Szeberényi Csilla 

A MAGYAR KARÁCSONYI  
SZOKÁSOKKAL ISMERKEDTEK 
KÜLFÖLDI HALLGATÓINK

Az Óbudai Egyetemen 
tanuló külföldi 
hallgatóknak szerveztek 
félévzáró partit a 
Nemzetközi Oktatási 
Iroda (NOI) munkatársai 
a karokkal közösen 
azzal a céllal, hogy a 
résztvevők közelebbről 
megismerhessék 
egymást és a decemberi 
ünnepkörhöz tartozó 
szokásokat.



nöki Kar kutatási dékánhelyettese, Nagyné Dr. Hajnal 
Éva, az Alba Regia Műszaki Kar kutatási dékánhelyet-
tes (Árendás Csaba, EKIK, tolmácsolásában), valamint 
Dr. Galambos Péter, az EKIK főigazgató-helyettese, a 
Bejczy Antal iRobottechnikai és a Kiberorvosi Kompe-
tencia Központ vezetője.

„Senki sem lehet olyan okos, mint mi együtt” – fogal-
mazott előadásában Dr. Varga János. A rendezvény 
moderátora Dr. Zrubka Zsombor, az EKIK-ben mű-
ködő Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont 
(HECON) vezetője volt. „Nagyon hasznos volt ez az Ipari 
Nap, örülünk, hogy egyre aktívabb a párbeszéd az egye-
tem és az ipari szereplők között. Minden kar egyedi ku-
tatási portfólióval és infrastruktúrával rendelkezik, part-
nereink első kézből ismerhették meg, hogy mi mindenben 
tudunk együttműködni. Az egyetemi innovációs ökoszisz-
téma lényege, hogy egy-egy ragyogó hallgatói ötlet meg-
valósításától a megaprojektekig tudjunk produktív együtt-
működési lehetőségekben gondolkodni” – fogalmazott 
Dr. Zrubka Zsombor. 

Az EKIK hamarosan egy újabb Ipari Napot szervez, ahol 
újabb karok mutatkoznak be, újabb partnerek előtt. 

J. K. 
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IPARI NAP  
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
JEGYÉBEN

A Területi Innovációs Platform 
kezdeményezés és az egyetemi 
innovációs ökoszisztéma 
fejlesztését célzó EcoAction 
program égisze alatt Ipari 
Napot szervezett az Óbudai 
Egyetemen az Egyetemi 
Kutató és Innovációs Központ 
(EKIK) december 7-én. A 
nagy érdeklődésnek örvendő 
rendezvényen bemutatkoztak 
az egyetemi karok. A dékánok 
és dékánhelyettesek azokat 
a korábbi jó példákat és 
kidolgozott szolgáltatás-
csomagokat ismertették, 
amelyek erősíthetik az 
ipar és az egyetem közti 
együttműködést. 

Az eseményen tartott kerekasz-
tal beszélgetésen az ipari part-
nerek beszámoltak az egyetemi 
innovációs együttműködésekkel 
kapcsolatos tapasztalataikról és 
elképzeléseikről, és már konkrét 
projekt-ötletek is felmerültek. Ab-
ban minden résztvevő egyetértett, 

hogy az innovációs együttműkö-
dés a fejlődés motorja, és hogy 
a vállalati partnerekkel való kap-
csolattartást új alapokra szüksé-
ges helyezni, kölcsönösen előnyös 
helyzeteket kell teremteni a közös 
érdekek mentén.

Az Óbudai Egyetem innovációs 
ökoszisztémáját és fejlesztési stra-
tégiáját Dr. Haidegger Tamás, az 
EKIK főigazgatója mutatta be. 

Előadást tartott: Dr. Eigner 
György, a Neumann János Infor-
matikai Kar dékánja, a Zsámbéki Jö-
vőipari Tudományos és Innovációs 

Park (ZSTIP) szakmai vezetője, Dr. 
Varga János - oktatási dékánhe-
lyettes, Keleti Károly Gazdasági Kar-
ról, Dr. Csanák Edit, a Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar kutatási dékánhelyettese, a Dr. 
Horváth Richárd, a Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai Mér-



EREDMÉNYES 
ECOACTION FÉLÉV

Sikerrel lezajlott az 
EcoAction projekt 
első szakasza, az EIT 
támogatásával. Az 
Óbudai Egyetem (ÓE) az 
innováció támogatása 
és a vállalkozóvá válás 
oktatásán túl elvállalta 
a projekt eredményeinek 
kommunikációját is, ami 
az intézmény nemzetközi 
láthatóságát is erősíti. Ez 
az első EIT HEI pályázat, 
amit az egyetem elnyert.

„Ez a pályázat is illeszkedik azokhoz 
a folyamatokhoz, amelyek elindultak 
az NKFIH által támogatott EIÖ – ÖKO1 
pályázatban, és folytatódtak az ÖKO2 
Innovációs Ökoszisztéma projektje-
inkben. Partnereinkkel, a főpályázó 
finn SeAMK – Seinäjoki University of 
Applied Sciences egyetemmel és a ma-
gyar Pannon Gazdasági Hálózattal 
(PBN) együttműködésben dolgozunk 

a vállalkozói egyetemmé válás és az 
innovációs ökoszisztéma eredménye-
inek kiteljesítése érdekében. Büszkék 
vagyunk, hogy a hallgatók részéről 
is nagy az érdeklődés, már körvona-
lazódnak izgalmas start-up ötletek” 
– mondta Gedeon Tímea, az Egye-
temei Kutató és Innovációs Központ 
(EKIK) Innovációs irodájának vezető-
je, a pályázat projektmenedzsere. 

A projekt megvalósítási időszaka: 
2022. július – 2024. június. „A 2022. 
július-december időszakban az ÓE 
jelentős eredményeket ért el. A part-
ner egyetemeken meglévő innovációs 
ökoszisztémák módszertanát kölcsö-
nösen megosztottuk a konzorciumon 
belül, több továbbképzési programot, 
workshopot is szerveztünk az egyete-
men, és kívül. November 18-án az ÓE 
innovációs stratégiájának megvalósí-
tásában kulcsszerepet játszó vezető-
ket hívtuk össze egy találkozóra, közö-
sen áttekintettük, hogy az innovációs 
ökoszisztéma elemei hogyan működ-
nek intézményünkben. Legutóbb pe-
dig december 7-én szerveztük meg az 

egyetemi ipari napot, amin a karok ve-
zetői és 50 ipari szereplő képviseltette 
magát” – foglalta össze Dr. Zrubka 
Zsombor, az EcoAction szakmai ve-
zetője az eltelt félév mérföldköveit. 
Hamarosan elindul a projekt angol 
nyelvű honlapja, és a közösségi mé-
dia kommunikáció is.

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.

Jani Kinga
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AGETEK INNOVATION 
Dr. Haidegger Tamás, az Egyetemi Kutató és Innovációs 
Központ (EKIK) főigazgatója is előadást tartott az IEEE SA 
Healthcare 4 részes, mini webinárium sorozatában,  
Prof. Dr. Luc de Witte-vel, a Global Alliance of Assistive 
Technology Organizations (GAATO) elnökével, a hágai 
Alkalmazott Tudományok egyetemének professzorával 
közösen. A beszélgetés témája a globális problémának 
számító elöregedő társadalom volt. 

Az idősödő népesség száma meg-
állíthatatlanul növekszik, amellyel 
az egészségügyi és az ápolási rend-
szerek nem tudnak lépést tartani. 
Becslések szerint 2050-re a 65 év 
felettiek száma világszerte eléri az 
1,5 milliárdot (WHO). Nem minden 
idősödő ember él intézményi kör-
nyezetben, és nem mindegyiküknek 
van családtagja, pedig legtöbbjük 
ugyanúgy rászorul a támogatásra. 
Ki vagy mi lesz képes betölteni ezt 
az űrt oly módon, hogy minőségi se-
gítséget nyújtson az idősek igényei-
hez méltósággal és biztonságosan? 
A szakértők ezekre a kérdésekre 

keresték a választ a WAMIII beszél-
getés-sorozatban, amely az IEEE SA 
Healthcare and Life Science Practice 
klinikai egészségügyi munkafolya-
matának oktatási és ismeretterjesz-
tő programja. 

A globális WAMIII virtuális beszél-
getéssorozat 2020 márciusában 
indult azzal a küldetéssel, hogy 
összefogja és oktassa a klinikusok, 
egészségügyi szakemberek, szabá-
lyozási szakemberek, betegvédők, 
gyógyszeripari szakemberek és 
minden más érdekelt fél globális 
közösségét, akiknek közös érdeke 

a biztonságos, felelős és validált 
vezeték nélküli orvosi eszközök 
biztonságos használata körül kiala-
kított megoldások kifejlesztése, a 
szabványok elfogadása. 

Haidegger Tamás előadásá-
ban három fő kérdést feszegetett, 
amelyek megválaszolása közelebb 
hozhat minket egy fenntartható jö-
vőhöz. Vajon milyen módon tudjuk 
biztosítani az egyenlő hozzáférést 
a legmagasabb szintű egészség-
ügyi eljárásokhoz és technológiák-
hoz? Például a sebészrobotok, hiá-
ba képesek kisebb invazivitással és 
nagyobb hatékonysággal operálni, 
ha több millió dolláros áruk miatt 
csakis a leggazdagabbak számára 
elérhetőek. Felelősek vagyunk-e 
mérnökként a kifejlesztésre kerülő 
technológiák radikálisan eltérő al-
kalmazási lehetőségei miatt? Példá-
ul egy exo-skeleton működhet kivá-
ló rehabilitációs eszközként, mégis 
a hadsereg mutatja a legnagyobb 
érdeklődést az alkalmazására. Az 
elmúlt időszakban kidolgozott eti-
kai és orvostechnikai szabványok 
elégséges támogatást nyújtanak-e 
a gyártóknak és fejlesztőknek, 
hogy valóban a társadalom igé-
nyeit és hosszú távú gyarapodását 
szolgáló technológiákat fejlessze-
nek? Az orvosi és gyógyászati ro-
botok vonatkozásában különösen 
nagy jelentősége van ezeknek a 
kérdéseknek, és az erre adott tár-
sadalmi, szabályozói válaszoknak.

J. K. 

AZ NKFI AL APBÓ L 
MEGVALÓSULÓ 
PROGRA M



ISMÉT DEKRA 
BORKÓSTOLÓ 

Második alkalommal is hatalmas siker volt az DEKRA Akademie Kft. és az Egyetemi Kutató 
és Innovációs Központ (EKIK) közös szerevezésű borkóstolója december 1-jén, amelyen több 
mint 100 hallgató vett részt. A finomabbnál finomabb borok ezúttal a felvidéki Muzsláról 
érkeztek, az Árendás családi pincészetből.

„Amikor idén tavasszal stratégiai 
partnerünkkel, a DEKRA Akademie 
Kft.-vel közösen, hagyományteremtő 
céllal megszerveztük az első "Borkós-
toló Estet", még csak reméltük, hogy 
olyan népszerű lesz a hallgatók kö-
rében, ahogy elterveztük. Több mint 
100 résztvevővel, egy jó hangulatú 
rendezvényen ismerkedtünk a fino-
mabbnál-finomabb nedűkkel a borkul-

túra jegyében. Éppen ezért arra gon-
doltunk, hogy egy újabb borkóstoló 
egy újabb izgalmas program lehet az 
Óbudai Egyetem gazdag évvégi prog-
ram-kínálatában. A célunk tovább-
ra is az edukáció és a szórakoztatás, 
hogy mindenki tanuljon valami újat, 
és feltöltődve távozzon.”- fogalmazott 
megnyitóbeszédében Dr. Galambos 
Péter, az EKIK főigazgató helyettese.

Az esemény fő-szponzoraként 
Maximilian Bauknecht – Head of 
GIO Cross Functions, Deputy Head 
and Local Governor Nearshore 
Center EMEA – a közel 100 éves vál-
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lalat történetét foglalta össze és bemutatta a DEKRA 
egyedi gyakornoki programját. 

A DEKRA Nearshore Center egyedi, rotációs gyakor-
noki programjában a fiatal tehetségek betekintést kap-

nak abba, hogy hogyan működik egy vállalat, milyen 
karrierlehetőségeik vannak, és olyan tapasztalatokat 
szerezhetnek, amelyek relevánsak és piacképesek is 
számukra. Minden gyakornok meghatározott időt tölt 
azon a területen, amely érdekli és megfelel a képes-
ségeinek, így átfogó betekintést nyernek a központ 
tevékenységeibe. A 12 hónapos rotációs gyakornoki 
program lehetővé teszi a kiválasztottak számára, hogy 
a négy tevékenységi területen szerezzenek tapasztala-
tokat: Global IT, Innovation, Cross Functions és Cyber-
security.

A DEKRA gyakornoki programjáról részletek az aláb-
bi linken érhetők el.

Gyakornoki program (dekra.hu)

A DEKRA alapítása óta törekszik a biztonság fenn-
tartására. Kezdetben kizárólag autóbevizsgálással fog-
lalkozott, az évtizedek alatt azonban kibővítette tevé-
kenységét az élet minden területére „az otthonunkban, 
a közlekedésben és a munkahelyünkön”. A színes portfó-
liónak köszönhetően mára már a legnagyobb, tőzsdén 
nem jegyzett szakértői szervezet világszinten. A fizikai 
biztonság mellett a DEKRA elkötelezett a digitális biz-
tonság irányában is, a biztonságnak ugyanis nincsek 
határai a mai digitális világban. 

A DEKRA-story után a főszerepben a borok voltak 
Árendás Zsolt borász vezetésével. Az Árendás pincé-
szet 2016-ban alakult, a Dél-szlovákiai Borvidék egyik 
legnépszerűbb kézműves borászata. A csapat elhiva-
tott az iránt, hogy egyedi, sajátos stílusú borokat ké-
szítsen, amelyekben a fajta, a terroir, de leginkább a 
borász egyénisége védjegyszerűen felismerhető. Jel-
szavuk a természetesség, a durva borászati közbeavat-
kozások mellőzése, a borvidéki és családi hagyomá-
nyok mellett az újdonságok beépítése. Árendás Zsolt 
borász hozott királyleánykát, zöld vettelinit, 2-féle 
rajnai rieslinget, rosét, és zárásképpen két különböző, 
Dunaj-szőlőből készült vörösbort lehetett kóstolni.

J. K.

https://www.dekra.hu/hu/traineeship-program/


MEGEMLÉKEZÉS

IN MEMORIAM  
PROF. DR. BITÓ JÁNOS 

Fájó szívvel búcsúzunk Dr. Bitó 
Jánostól (1936-2022) egyetemünk 
emeritus professzorától.

Bitó János évtizedeken átíve-
lő munkásságával meghatározó 
alakja lett a magyar ipar és fel-
sőoktatás fejlődésének, a hazai és 
nemzetközi ipari és egyetemi kap-
csolatok ápolásának. Halála pótol-
hatatlan veszteség – nem csak az 
Óbudai Egyetem számára. Bitó Já-
nos a klasszikus egyetemi művelt-
séget sikeresen egyeztette össze 

és integrálta a fejlődő ipar követel-
ményeivel abban a történelmi idő-
szakban, amelyben számára élni 
adatott.

A nekrológ teljes szövegét az 
uni-obuda.hu oldalon olvashatják.

Egyetemünk munkatársai hálá-
val és tisztelettel emlékeznek Bitó 
Jánosra!

Nyugodjék békében!
Prof. Dr. Tar József

KÖZÉRDEKŰ

SZENÁTUSI HÍREK

Az Óbudai Egyetem Szenátusa a 
2022. december 15-én megtar-
tott ülésén elfogadta:
1. Az Óbudai Egyetem Minősé-

girányítási Módszertani Kézi-
könyvét,

2. Az Óbudai Egyetem Karainak F 
tantervfejlesztési eljárás kereté-
ben a teljes tantervi csomagot,

3. Az Óbudai Egyetem Könyvtári 
Szabályzatát,

4. Az Óbudai Egyetem Munkavé-
delmi Szabályzatát,

5. Az Óbudai Egyetem Számviteli 
Politikáját,

2022. december 2022. decemberÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ ÓBUDAI EGYETEM HÍRMONDÓ|  40. oldal |  41. oldal

ACTA POLYTECHNICA 
HUNGARICA 
Megjelent a kiváló hazai és külföldi szakemberekből 
válogatott nemzetközi szerkesztőbizottsággal működtetett 
Acta Polytechnica Hungarica című egyetemi tudományos 
folyóirat legújabb száma (Volume 19, Issue Number 9, 2022) 
az alábbi tartalommal.

Az Acta Polytechnica Hungarica 
folyóirat nyomtatott kötetei mel-
lett párhuzamosan online változa-
ta is megjelenik, elektronikusan a 
http://acta.uni-obuda.hu oldalon 
érhetők el a cikkek.

JELENTKEZÉS  
4 ÉVES DOKTORI  
AIAMDI KÉPZÉSRE

Az AIAMDI-VKL, az alább bemuta-
tott kutatásban való részvételhez, 
az Óbudai Egyetem Alkalmazott 
Informatikai és Alkalmazott Mate-
matikai Doktori Iskolája (AIAMDI) 

által kiadott felvételi hirdetmény 
feltételei mellett, az ott meghirde-
tett témák választékát kiegészítve, 
négyéves doktori képzést hirdet, 
2023. februári kezdéssel, első-

sorban nappali ösztöndíjas képzési 
formában a meghirdetett és a je-
lentkező által hozott és befogadha-
tó témákban.

http://acta.uni-obuda.hu
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6. Az Óbudai Egyetem Értékelési 
Szabályzatát, 

7. Az Óbudai Egyetem Alkal-
mazott Informatikai és Alkal-
mazott Matematikai Doktori 
Iskola angol nyelvű, levelező 
munkarendű képzésének nyil-
vántartásba vételét 2023. 
februári félévétől kezdődően,

8. Az Óbudai Egyetem Anyag-
tudományok és Technológiák 
Doktori Iskola angol nyelvű, 
levelező munkarendű képzé-
sének nyilvántartásba vételét 
2023. februári félévétől kezdő-
dően,

9. Az Óbudai Egyetem Biztonság-
tudományi Doktori Iskola angol 

nyelvű, levelező munkarendű 
képzésének nyilvántartásba 
vételét 2023. februári félévétől 
kezdődően,

10. Az Óbuda Venture Capital Zrt. 
megalapítását.

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

AZ EGYETEMI TANÁCS DÖNTÉSEI

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Ta-
nácsa a 2022. december 15-én  
megtartott ülésén jóváhagyta/
elfogadta:

1. Az Óbudai Egyetem felvételi 
költségtérítésének felosztásá-
ról szóló előterjesztést,

2. Az Óbudai Egyetem és a COM-

BIT Számítástechnikai Zártkö-
rűen Működő Részvénytársa-
ság közötti együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
szóló előterjesztést.

JANUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2023.01.10. 
8:00

OE BGK MEI Záróvizsga Népszínház utca 8. díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2023.01.10. 
8:00

BGK BKI Előrehozott záróvizsga díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2023.01.13. 
10:00

Ybl Nyílt Nap 2023 díjmentes
1046 Budapest,  
Thököly út 74

2023.01.16. 
10:00

OE AMK -Nyílt Nap díjmentes
8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma utca 1-3.

2023.01.17. 
14:00

Középiskolai Igazgatók fóruma díjmentes

2023.01.18. 
8:00

Magyar Informatika Napja 2023 díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

2023.01.19. 
9:00

IEEE 21st World Symposium on Applied Machine  
Intelligence and Informatics (SAMI 2023)

költségtérítéses,  
regisztrációhoz kötött

Dátum Esemény megnevezése Esemény 
jellege Helyszín

2023.01.20. 
10:00

Kandó nyílt nap - Óbuda díjmentes
1034 Budapest,  
Bécsi út 94-96.

2023.01.20. 
17:00

KGK Nyílt nap díjmentes
1084 Budapest,  

Tavaszmező utca 14-18.

2023.01.23. 
8:00

MEI Záróvizsga díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2023.01.26. 
9:00

Záróvizsga díjmentes
1081 Budapest,  

Népszínház utca 8.

2023.01.31. 
8:00

XIV. LED Konferencia
regisztrációhoz 

kötött
1034 Budapest,  
Bécsi út 96/B.

OKTATÓI MUNKAKÖRI MEGBÍZÁSOK

Név Szervezeti egység Oktatói munkakör
Oktatói munkakör 
betöltésének kezdő  

időpontja

Prof. Dr. Kistelegdi 
István

Óbudai Egyetem / Ybl Miklós Építéstudományi Kar 
/ Építészmérnöki Intézet egyetemi tanár 2023. január 1.

Dr Szigeti Orsolya Óbudai Egyetem / Keleti Károly Gazdasági Kar / 
Marketing és Üzleti Tudományok Intézet egyetemi docens 2023. január 1.

Dr. Tusor Balázs Neumann János Informatikai Kar /  
Szoftvertervezés és - fejlesztés Intézet adjunktus 2023. január 1.

Badik-Szabó Dániel Ybl Miklós Építéstudományi Kar /  
Építészmérnöki Intézet tanársegéd 2023. január 1.


