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A Széchenyi István Egyetemen működő Járműipari Kutatóközpont
vezetésével megvalósuló projekt egyedülálló összefogást ért el a
járműipari felsőoktatási intézmények között.

A projekt általános célja a konzorciumi partnerintézményekben a
XXI. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex fel-
sőoktatási szolgáltatások fejlesztése és mű köd te té se, valamint olyan
magas szintű együtt mű ködés létrehozása, amellyel versenyképes
és modern szolgáltató intézményekké válnak az együtt mű kö dés -
ben résztvevők. 

A projektben megfogalmazott szakmai területek minden résztvevőt
érintő kihívásai nemcsak lehetővé tették, hanem megfelelően ki is
kényszerítették a közös gondolkodást, amely együttes fellépést biz-
tosított intézményenként hasonló problémák legjobb megoldásai-
nak megtalálásában.

BEVEZETŐ

Ez a példanélküli összefogás  
lét rehozza a verseny és az együttműködés 

megfelelő elegyét a járműipari felső  oktatás 
jövőjéért és fejlődéséért



JÁRMŰIPARI FELSŐOKTATÁSI 
ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS

Az együttműködés fő célja egy olyan intézményhálózat létrehozása,
amely lehetőséget ad a járműipari kutatások, a  mérnökképzés és
az oktatás, illetve a K+F+I tevékenység összehangolt fejlesztésére
az intézményi tevékenységek összehangolása által. Az aláíró felek
célként fogalmazták meg a nemzetközi piacokon való megjelenést,
a nemzetközi gyakorlati képzési keretek meghatározását, a hallgatói
mobilitás biztosítását, valamint a nemzetközi járműipari tudományos
szervezetekbe való betagozódást.
A kezdeményezéshez járműipari vállalatok, kamarák, szakmai egyesü-
letek is csatlakoztak, illetve kormányzati oldalról a Nemzeti Befektetési

Ügynökség szintén szerepet vállal a célok megvalósításában. A megál-
lapodás aláírói további célként jelölték meg, hogy a járműipar igényeinek
megfelelő szakok tananyagát és az oktatási módszereket közösen fej-
lesztik, egyeztetik az akkreditációs tevékenységüket, kialakítják a gya-
korlatorientált képzés egységes szerkezetét, valamint tartalmát. 
Az együttműködéstől azt várják, hogy elősegíti a hazai ipar megerő-
södését az európai járműipari K+F+I területén. A megállapodás kitér
arra is, hogy az aláírók szoros kapcsolatot építsenek ki állami intéz-
ményekkel, szakmai szervezetekkel, elősegítve a járműipar fejlődé-
sét, biztosítva a gazdaság érdekeinek való legjobb megfelelést. 

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM • A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁG-
TUDOMÁNYI EGYETEM • A KECSKEMÉTI FŐISKOLA • A MISKOLCI
EGYETEM • AZ ÓBUDAI EGYETEM • A PANNON EGYETEM • A SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEM • A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁS-
TECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZETE

Hét magyar felsőoktatási 
intézmény és egy MTA 
kutatóintézet írta alá a JEM-et: 
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A projekt konkrét célja olyan járműipari felsőoktatási intézményhá-
lózat létrehozása, amely a regionális és ágazati kapacitásfejleszté-
sekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elé-
gíti ki összehangolt szolgáltatási kínálat létrehozásával. Ezzel egyen-
rangú cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt járműiparhoz magas
hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási kínálat kialakítása. 
Ez az együttműködés szolgálja a partnerek Intézményfejlesztési Ter -
ve i ben rögzített célok vég rehajtását is. További cél  a konvergencia
ré  gióbeli felsőoktatási intézmények kül  földi hallgató vonzó képes-
ségének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése.
A projekt megvalósításával olyan széleskörű járműipari együttmű-
ködési hálózat alakul ki, amelynek jövőbemutató tevékenységei
segítik a fenntartható társadalmi célkitűzés megvalósítását ok-
tatási tevékenységének bővítése segíti a friss diplomások hely-
ben maradását. A szakértelem elvándorlásának megakadá-
lyozásával gyarapodik a helyi vállalkozások felhalmozott tu-
dása, amely közvetlen hatással van a régió gazdasági
helyzetének erősítésére. 
Mindemellett közelednek egymáshoz a munkaerő-
piac szakképzettséggel kapcsolatos elvárása és
a friss diplomások kompetenciái. 

A felsőoktatási intézmények szintjén 
jelentkező hatások a következők:
• Javul a felsőoktatási kutatás-fejlesztés feltételrendszere a partner

intézményeknél
• A közös szakmai területen működő felsőoktatási intézmények

együttműködésének erősítése új szinergiákat hoz létre
• Innovatív kutatói teamek jönnek létre gazdaságilag fontos terü-

leten
• A felsőoktatási intézmények felkészülnek a Horizont 2020 kuta-

tási projektekben való részvételre.
• Erősödik a képzés színvonala és bővül a kutatói utánpótlás.

Projekt időtartama:
2013. árpilis 15.– 2015. június 30. 
Szakmai vezető:
Dr. Bokor József, az MTA rendes tagja (2014.07.15-től)
Dr. Palkovics László, az MTA rendes tagja (2014.07.14-ig)
Angol cím: 
Cooperation between higher education, research institutes and au-
tomotive industry
A támogatás összege: 
1 538 394 511 Ft
Kedvezményezett: 
Széchenyi István Egyetem 
Intézményi szakmai vezető: Dr. Czinege Imre

Konzorciumi tagok:
Kecskeméti Főiskola
Intézményi szakmai vezető: Dr. Belina Károly
Miskolci Egyetem
Intézményi szakmai vezető: Dr. Czap László
Óbudai Egyetem
Intézményi szakmai vezető: Dr. Rajnai Zoltán
Pannon Egyetem
Intézményi szakmai vezető: Dr. Czúni László, Dr. Fodor Dénes
Közreműködő intézmények:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Szegedi Tudományegyetem
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Ipari kapcsolatok fejlesztése főirány 
Ebben a főirányban elsősorban a Járműipari Együttműködési Megállapodáshoz (JEM) csatlakozott vállalatokkal
együttműködve a felsőoktatás-gazdaság közötti szoros kapcsolatok kiépítése a cél. Ennek keretében ajánlások ké-
szülnek az ipari szakemberek oktatásba való bevonására, a duális képzésben való részvételükre és perspektivikusan
az ipar-felsőoktatás közötti szakember mobilitás támogatására. A folyamatok definiálását a felsőoktatási intézmények és
kiemelt partnereik közötti együttműködés tapasztalatai alapján végzik el (pl. Audi-SZE, Bosch-ME, Mercedes-KF, Continental-PE, Valeo-
AREK). Itt is megjelenik az állami szintű szabályzáshoz való hozzájárulás különféle ajánlások kidolgozásával.

Képzésfejlesztés főirány 
A főirány felnőttképzési/továbbképzési modulja a vállalati igényekhez alkalmazkodó új programok kidolgozását és azok szé-

leskörű elterjesztését szolgálja. Konkrét célként fogalmazza meg a járműipar számára kiemelten fontos járműmérnök és
logisztikai mérnök mesterképzés programjainak egységes kidolgozását és a személyes kompetenciák (soft skills) fej-
lesztését. A hallgatók és oktatók széleskörű mobilitásának támogatására új elveket és keretrendszert fejlesztenek a part-

nerek. Részben kapcsolódik ehhez a főirányhoz az iparral együttesen működtetett duális képzés elterjesztése a regionális
igények és lehetőségek figyelembevételével.

Kutatási együttműködés fejlesztése főirány
Ennek a főiránynak a legfontosabb célja az, hogy a partner intézmények kutatási kapacitásainak összehan-

golásával a szinergikus hatásokat erősítsék, és olyan kritikus tömeget elérő erőforrásokat hozzanak létre, amelyek
nemzetközi viszonylatban is versenyképes kutatásokat eredményezhetnek. Ennek érdekében kidolgozzák a jár-
műipari igényekhez illeszkedő K+F metodikát, egységes adatbázisba gyűjtik össze az intézményi kutatási kapa-
citásokat, összehangolják az új fejlesztéseket és kölcsönösen támogatják egymást a kutatási feladatok meg-
oldásában. Vállalják azt, hogy a saját felméréseik és kutatási tapasztalataik alapján hozzájárulnak az ágazati és
regionális K+F+I stratégiák kidolgozásához, igény szerint ajánlásokat dolgoznak ki a szakspecifikus fejlesztési
programokhoz.

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése főirány
Ez a főirány  a nemzetközi kapcsolatokra megfogalmazott tevékenységek gyakorlati megvalósítását szolgálja, amelynek lényege a kon-
vergencia régióbeli felsőoktatási intézmények külföldi hallgató vonzó képességének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése.
Egyik modulja a nemzetközi gyakorlati képzések és részképzések kereteinek meghatározásával segíti a hallgatói mobilitást, de ezt támo-
gatja a mérnökhallgatók nemzetközi hallgatói szervezetében (IAESTE) tervezett fokozott részvétel, valamint a járműipari tudományos szer-

vezetek ifjúsági tagozatainak munkájába való intenzív bekapcsolódás (pl.: FISITA). Ezek a tevékenységek a nemzetközi
részvétel erősítését és külföldi hallgatók vonzását szolgálják. Hasonlóan a hallgatói öntevékenységet erősíti a nemzetközi

járműépítő versenyeken való részvétel támogatása, ahol eddig is kiváló eredményeket értek el a magyar mérnökhallgatók
(Shell Eco-marathon, Formula Student, Pneumobil, stb.). A főirány céljai között említhetjük, hogy a külföldön szakmai

gyakorlatot végző hallgatók létszámában 20%-os emelkedést tűztünk ki célul. A fejlesztések révén elért létszáme-
melkedés a külföldi hallgatók létszámában projektünknek közvetlenül nem célja, azonban nemzetközi tevékenysé-

geink nyomán (oktatók szaknyelvi képzése, idegen nyelvi képzések, idegen nyelvű szolgáltatások bővítése, az intéz-
mény külföldi népszerűsítése, K+F együttműködések kialakítása) néhány éven belül kb. 10%-os emelkedést várunk.

Szervezet- és szolgáltatásfejlesztés főirány
A főirány célja egyrészt az intézmények karrierszolgáltatásainak fejlesztése, másrészt pedig az intézményi szervezetfejlesztés.

Karrierszolgáltatások esetében a legfontosabb cél karrierirodák szakmai profiljának bővítése, azok intézményi beágya-
zottságának növelése, valamint az azonos szakterületeken működő karrierirodák közös szervezeti és szolgáltatásfej-
lesztése. A szervezetfejlesztés nyomán megvalósított tevékenységek elősegítik az intézmények irányítási- és me-
nedzsmentrendszereinek hatékonyságát, rugalmasságát eredményező kor szerű sítését. 

1.

2.

3.

4.

5.
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A Széchenyi István Egyetem az Észak-nyugat Dunántúl meghatá-
rozó felsőoktatási intézménye, profilja  a térségben a kiemelten fon-
tos műszaki és járműipari ágazatot tekintve egyedülálló. A régió
gépipari súlypontú, magas szintű termelőtevékenységre alapozó
gazdaságát és ennek társadalmi, intézményi környezetét az egye-
tem gazdasági és társadalmi partnereivel fenntartott intenzív kap-
csolatai révén kialakított, adekvát képzési és kutatási kínálattal szol-
gálja ki.
A hagyományos műszaki képzés mellett az intézmény képzési pa-
lettája folyamatosan bővült. 1995-ben megindult az egészségi-, a
jogi- (az ELTE győri tagozatán), valamint a társadalomtudományi
képzés, a zeneművészeti oktatás pedig 1996-ban indult meg. 1998-
ban gazdálkodási szakon megkezdődött az egyetemi képzés,
2002-től pedig önálló jogi képzéssel folytatódott a képzési paletta
bővülése. 2004-ben megtörtént a Multidiszciplináris Társadalom-

tudományi, majd 2005-ben a Multidiszciplináris Műszaki Doktori Is-
kolák akkreditációja. 2008-ban az előbbi különvált Regionális- és
Gazdaságtudományi- illetve Állam- és Jogtudományi Doktori Isko-
lákra. Az intézmény fő szakjai a térségben rendkívül erős elektroni-
kai- és járműiparra, az infrastruktúra-fejlesztésre és működtetésre,
valamint az e területen működő vállalatok és közintézmények me-
nedzsmentjére, nemzetközi kapcsolataira támaszkodnak. A bolog-
nai kétszintű képzésre való átállás, az elmúlt években komoly mun-
kával járt, de sikeresen lezajlott.
Jellemző, hogy az egyetemen tanuló hallgatók létszáma javuló
tendenciát mutat, valamint az itt végzett hallgatók elhelyezkedési
aránya kiemelkedő. Az egyetem vonzáskörzete jórészt a Balaton-
tól északra elhelyezkedő térség azonban egyre inkább növekszik
az érdeklődés Szlovákia magyarlakta térségeiből is az Győrben
folyó képzés iránt.

A projekt lehetőséget biztosított az egyetemi-vállalati együttműkö-
dések nemzetközi és hazai „jó gyakorlatainak” tanulmányozására
és a fejlesztési lehetőségek azonosítására. Ennek során kidolgo-
zásra és az egyetem vezetésének bemutatásra került a vállalati part-
nerkapcsolatok fejlesztésének modellje és az ehhez illeszkedő Tu-
dásmenedzsment Tanács tevékenységének a meghatározása. A
projekt keretében készített vállalati interjúk (20 db) nagy segítséget
jelentettek e koncepció kidolgozásában, valamint az ahhoz kap-
csolódó ügyfélkapcsolat menedzsment rendszer (CRM) specifiká-
ciójában, majd a CRM kifejlesztése során. Elkészült a vállalati
együttműködések szerződéses folyamatához kapcsolódó EFQM
szabvány szerinti kézikönyv, ami egyetemünk legjelentősebb kuta-
tási egységének a Járműipari Kutatóközpont folyamatainak leírását
és azokhoz felelősök hozzárendelését tartalmazza.
A projekt során 10 idegen nyelvű tárgy oktatási anyaga készült el,
amelyekhez kapcsolódóan 4 vendégoktatót fogadtunk (AUS, USA,
DE, PL), akik látogatásuk során előadást tartottak, illetve lektorálták
a meghívó kolléga idegen nyelvű tananyagát. Aktualizáltuk és egy
számítógépes alkalmazás segítségével nyilvánossá tettük az egye-
tem nemzetközi adatbázisát. Nemzetközi együttműködéseket kez-
deményeztünk több európai és Európán kívüli egyetemmel, amely-
nek eredményeképpen 31 új együttműködési megállapodást kö-
töttünk oktatási és kutatási területen. A pályázat lehetőséget terem-
tett arra is, hogy az egyetem egy lendületes, fiatalos kisfilmet készít-
sen az egyetem külföldi hallgatók számára kínált oktatási lehetősé-

geiről. A 2015 februárjában megrendezett nemzetközi héten szá-
mos partnerintézményünk volt jelen és egyeztetéseket kezdtünk
újabb együttműködési lehetőségekről.Az idegen nyelvű gyakorla-
torientált modul pályázatban 5 modul anyaga készült el. A 2-4 hetes
modulok lektorálásához és a modulok témájához kötődő előadá-
sok tartásához 3 vendégoktatót fogadtunk. 2014. október 31-én ke-
rült megrendezésre a „Konferencia a külföldi szakmai gyakorlatok-
ról”, amelynek elsődleges célja a nemzetközi szakmai gyakorlatok
tapasztalatainak számbavétele és a gyakorlatok jövőbeli elősegítése
volt. A rendezvényen 11 vállalat és intézmény képviselője vett részt.
Elkészült egy promóciós kisfilm is, amely az egyetemet valamint az
egyetem ipari regionális kapcsolatait mutatja be a szakmai gyakor-
laton résztvevő hallgatók nézőpontjából. 
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése tevékenység keretében meg-
alapításra került a Széchenyi István Egyetemen egy új IAESTE szer-
vezeti egység. Tagjai egyetemi hallgatók, akiknek a fő feladata a
Nemzetközi Szakmai Gyakorlatcsere Program működtetése és tá-
mogatás nyújtása a hallgatóknak szakmai gyakorlati helyek közve-
títésével. 
A projekt megvalósítása során elsőként a Járműipari Felsőoktatási
és Kutatási Együttműködésben résztvevő felsőoktatási intézmények
K+F gyakorlatát térképeztük fel egy workshop keretén belül. A meg-
ismert intézményi gyakorlat alapján tapasztalt ipari szakemberek
bevonásával indult meg a felsőoktatási intézmények járműipari sze-
replőkkel közösen folytatott K+F projektjeinek folyamatszabályozási

SZÉCHENYI 
ISTVÁN EGYETEM
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rendszere. A létrejött rendszert a vállalati partnereinkkel közös
workshopon egyeztettük, a visszacsatolásokat beépítettük. Egy va-
lós projekt dokumentációját is elkészítettük tesztelendő a folyamat-
szabályozás működését. Végül az így létrejött metodikát egy leíró,
bemutató jellegű tanulmányban összegeztük.  
A projekt megvalósítása során új szervezeti szintű együttműködési
formát alakítottunk ki ipari K+F+I projektek megvalósítása érdeké-
ben, ipari szereplők, köztük az Audi Hungária bevonásával. A kül-
földi gyakorlatok és az ipari partnerek tapasztalatainak tanulmányo-
zása alapján elkészítettünk és teszteltünk egy működési modellt, jo-
gász bevonásával kidolgoztuk az ehhez szükséges szervezeti ke-
retrendszert (szabályzatok, munkaköri leírások, szerződések, meg-
rendelések stb.), valamint a vállalti környezetbe illeszthető arculatot
és kommunikációs stratégiát dolgoztunk ki. Az új szervezeti együtt-
működés mintául szolgálhat a többi felsőoktatási intézmény szá-
mára hasonló struktúrák kialakítására térségi szereplők bevonásá-
val.
A pályázat keretein belül 10 felnőttképzési programot akkreditáltat-
tunk. A tananyagok kidolgozását megelőzősen egy részletes
munka-erőpiaci felméréssel határoztuk meg, hogy milyen képzése-
ket tudnánk szolgáltatni a partnereink részére. A projekt keretében
elkészült 19 logisztikai e-tananyag, így az egész logisztika BSc szak
e-learning alapú oktatása az egyetemen biztosított. 28 db ekviva-
lencia mátrixot készítettünk a projekt keretein belül, így a szakjaink-
hoz belépést tudunk biztosítani ezeken keresztül a FOSZ (Felsőok-
tatási Szakképzés) képzésekből, ill. a sikertelen hallgatóink ered-
ményeit be tudjuk számítani, ha nálunk visszalépnek FOSZ kép-

zésbe. Felmérésre kerültek a hallgatókkal szemben támasztott mun-
kaerő-piaci soft skill elvárások a hallgatóink felé. Számos képzést
és fejlesztést végeztünk a hallgatók és az oktatók részére, hogy a
lista élén szereplő kompetenciákat fejlesszük. A képzők képzése
keretében az oktatóink számára kétnapos outdoor képzéseket is
szerveztünk.
A projekt keretein belül először felmértük a Széchenyi István Egye-
tem jelenlegi hallgatói és egyéb szolgáltatásait, valamint az ezekhez
kapcsolódó már meglévő fejlesztési irányokat. A fejlesztésekkel ki-
szélesítettük a szolgáltatások palettáját, nemcsak a hallgatók, ha-
nem az öregdiákok számára is. Nagy hangsúlyt fektettünk a külön-
böző rendezvények segítségével főként a műszaki szakokon tanu-
lók látókörének szélesítésére, az ipari vállalatok mindennapi műkö-
désének megismertetésére a hallgatók körében, és a kompetenciák
fejlesztésére, kiemelve a vállalkozói, valamint a szakmán túli kom-
petencia-fejlesztést. A projekt keretein belül továbbfejlesztettük az
öregdiák adatbázist, valamint kialakítottuk az oktatói és öregoktatói
adatbázist, hogy öregdiákjaink kapcsolatot létesíthessenek az egy-
kori mentoraikkal. Nagy előrelépés a szolgáltatások tekintetében az
öregdiák kártya és kedvezményrendszer kiépítése. Hallgatói kom-
petencia-fejlesztés volt a célja például  a spin off rendezvénysoro-
zatnak, amelynek keretében a hallgatók a vállalkozóvá válás forté-
lyait sajátíthatták el.
A projekt megvalósításában közreműködtek a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, kutató is, akik az 1. kép-
zők képzése, képzésfejlesztés főirányon belül a Járműmérnöki, lo-
gisztikai alapszak tananyagának kidolgozása és bevezetése, E-le-
arning metodika kidolgozása projektrész keretében járműmérnöki,
járműgyártási tananyagok kidolgozásában és bevezetésében, a tan-
anyag duális formába történő átalakításában működtek közre. Az
együttműködés keretében a következő anyagok készültek el:
• Járműdinamikai és irányítástervezési alkalmazások,
• Robusztus irányításelmélet korszerű megközelítésben,
• A járműmechatronika korszerű módszerei,
• Korszerű járműgyártási folyamatok,
• Műszaki ábrázolás alapjai,
• Folyamatmodellezés és szimuláció,
• Nagyméretű közúti hálózatok forgalmának analízise és dinami-

kájának modellezése,
• Közúti forgalommodellezési gyakorlatok,
• Közúti forgalomtechnikai paraméterek mérése és becslése.
A projekt megvalósításában aktívan közreműködtek a Szegedi Tu-
dományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének
munkatársai is. Feladataik elsődlegesen két projektelemhez kötőd-
tek: az ipari kapcsolatok fejlesztése főirányon belül elsősorban na-
nokompozitok tématerülethez, illetve nemzetközi kapcsolatok fej-
lesztése főirányon belül a hallgatói önszerveződések felkarolása és
támogatása projekthez. Mindkét témában számos összegző tanul-
mány készült a jelenlegi helyzet bemutatásával, a lehetőségek fel-
térképezésével és javaslatok megfogalmazásával.
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Közel négyezer hallgatójával a Kecskeméti Főiskola Bács-Kiskun
megye és a Dél-alföldi Régió meghatározó képzési és kutatás-fej-
lesztési központja, amely 2000-ben három főiskola integrációjával
jött létre. Az egykor önálló intézmények most a Kecskeméti Főiskola
karaiként működnek, mint Gépipari és Automatizálási Műszaki Fő-
iskolai Kar (GAMF), Kertészeti Főiskolai Kar és Tanítóképző Főisko-
lai Kar. 
A Kecskeméti Főiskola legnagyobb kara, a GAMF Kar 2014-ben
ünnepelte az 50. évfordulóját annak, hogy Felsőfokú Gépipari Tech-
nikum néven megkezdte működését, amely 1969-ben kapott főis-
kolai rangot. Az eltelt fél évszázad alatt az intézmény országosan is
hírnevet szerzett magas színvonalú, korszerű, gyakorlatorientált kép-
zéseivel és a gazdaság igényeire rugalmasan reagáló kutatás-fej-
lesztési tevékenységével. A GAMF olyan névvé vált, ami nem csak
jó ajánlólevél a karon végzett gépészmérnökök, műszaki mened-
zserek, mérnökinformatikusok számára, hanem garancia a kor-
szerű tudásra, a fejlődés, az önképzés képességére. A karnak volt
tehát mire alapoznia, amikor új kihívásokkal került szembe.  
Kecskemét és környéke – köszönhetően a jelentős járműipari be-
ruházásoknak – ma az egyik legdinamikusabban fejlődő régiója az
országnak, amely a kormány döntése alapján 2012 óta Kiemelt Jár-
műipari Központ. A térség gazdasági szerepének erősödésével fel-
értékelődött a Kecskeméti Főiskola oktatási és tudományos tevé-
kenysége is.  Az intézmény is átvette a magasabb fordulatszámot,

és olyan nagyszabású fejlesztési tevékenységbe kezdett, amire ko-
rábban nem volt példa.  Az uniós támogatással, mintegy másfél mil-
liárd forintos beruházással felépült új járműintézettel a kar megte-
remtette a járműipari tudományterület infrastrukturális hátterét, és
az eszközpark jelentős bővítésével kialakította a kutatás-fejlesztési
tevékenység korszerűen felszerelt új bázisát, az Akkreditált Anyag-
vizsgáló és Méréstechnikai Laboratóriumot is. 
A kar képzési palettájára 2012-ben került fel a járműmérnök képzés,
amely már az első évben az ország minden részéből vonzotta a je-
lentkezőket.  A német duális képzési modell magyarországi adap-
tálásával a Kecskeméti Főiskola az elsők között vezette be a gaz-
daság és a felsőoktatás partnerségén alapuló duális típusú kép-
zést.  A műszaki és informatikai terület mellett már a Kertészeti Fő-
iskolai Kar kertészmérnök szakán is elérhető ez a gazdaság igé-
nyeire rugalmasan reagáló képzéstípus. 
A Kecskeméti Főiskola a képzési és kutatási portfólió további bőví-
tését tervezi, hogy az eddiginél komplex kínálatot nyújthasson mind
az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés terén.  A közgazdasági és lo-
gisztikai tudományterületek megjelenése a minőségi mellett komoly
nagyságrendi előrelépést is hozhat a főiskola történetében.  
A Kecskeméti Főiskola eredményeiben egy széles körű partnerség
tükröződik: kis- és középvállalatok, nagyvállalatok, szakmai szerve-
zetek, intézmények, önkormányzatok alkotják azt a „szövetet”
együtt a főiskolával, amely garanciája a közös, sikeres jövőnek. 

A Kecskeméti Főiskolán jármű- és gépészmérnöki, valamint mű-
szaki menedzser alapszakokon indult meg a duális képzés. 2015-
ben már közel negyven cég, és kb. 120 hallgató kapcsolódott be a
képzésbe. Az érdeklődés továbbra is nagy a képzés iránt, így to-
vábbi bővülés várható a jövőben. Elkészült egy tanulmány, amely-
ben összefoglaltuk az eddigi nemzetközi tapasztalatokat, valamint
a duális képzés hazai megvalósítási lehetőségeit.
A "Műszaki érzék" alprojekt keretében összefoglaltuk a mérnöki
szakma/státusz megítélését, társadalmi beágyazottságát a 19. szá-
zadtól kezdve napjainkig. Ennek eredményeként azonosítottuk azo-
kat a tényezőfeltételeket, amelyekhez a mai mérnököknek - az
egyéb szakmai kompetenciák mellett - alkalmazkodniuk szükséges.
Ezt követően vizsgáltuk, hogy a múltban és a jelenben milyen elő-
képzettségre van szüksége egy mérnöknek és ezen belül az egyes
oktatási szinteknek milyen elméleti és gyakorlati vonatkozásai van-
nak. Ezen kívül megvizsgáltuk az egyes oktatási szintekhez tartozó

oktatókkal szembeni elvárásokat és a szükséges fejlesztéseket ezen
képességek erősítése érdekében.
A „Nemzetköziesítés” alprojekt keretében egy átfogó tanulmány ké-
szült el, amely a hallgatók számára átláthatómódon foglalja össze
a lehetséges képzésekről (és feltételeikről) szóló információkat. A
tanulmányban megtalálható a Kecskeméti Főiskola nemzetközi po-
tenciáljának felmérése: mobilitási pozíció, intézményi stratégiai tö-
rekvések, hallgatói összetétel, képzési portfolió, oktatói felkészült-
ség, attitűdök, nemzetközi szolgáltatások, humán tárgyi erőforrások
felmérése.
A „Női hallgatók a gépiparba” alprojekt keretében megtörtént a kap-
csolódó hazai és nemzetközi kutatási eredmények, tapasztalatok
rendszerezése, valamint a tapasztalatok és ajánlások alkalmazási
lehetőségeinek áttekintése a hazai és nemzetközi környezetben. El-
készült a „Nemzetközi és hazai trendek a gender és műszaki tudo-
mányok összefüggésében” című tanulmány, amely bemutatja a ha-

KECSKEMÉTI
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zai és nemzetközi helyzetképet, összegyűjti a hazai és nemzetközi
„jó gyakorlatokat”, leírja a pályaorientáció jelenlegi gyakorlatát, és
feltárja azokat az eszközöket, lehetőségeket, amelyek segítségével
felkelthető a lányok érdeklődése a műszaki tanulmányok, a mérnöki
pálya iránt. Kapcsolatot építetünk ki a Nők a Tudományban Egye-
sülettel, ennek az együttműködésnek a keretében 2014-ben és
2015-ben is bekapcsolódtunk a „Lányok napja” című országos ren-
dezvénybe, amelynek a természettudományos és műszaki tudomá-
nyok lányok körében történő népszerűsítése a fő célja. Ennek kap-
csán sikeres rendezvényt tartottunk, amelyen bemutattuk a Kecs-
keméti Főiskola GAMF karát az idelátogató középiskolás lányoknak.
A pályázat időtartama alatt adatbázist hoztunk létre, amelyben a női
hallgatók adatait gyűjtöttük össze, és ennek segítségével szerveztük
meg a kari „Női klub” rendezvényeit, amelyen a hallgatók és a női
oktatók kötetlen beszélgetésére, együttes tréningen való részvételre
volt lehetőség. Ezek a rendezvények a női hallgatók, tanulók moti-
vációinak feltárására is szolgáltak. A Női klub rendezvényei szem-
léletformálásra is alkalmat adtak a női szerepekhez kapcsolódó

sztereotípiák megváltoztatása érdekében, valamint a sikeres női ok-
tatók ösztönzésére is lehetőséget teremtettek. A középiskolai tanu-
lók pályaorientációs rendszerének kialakítása és működtetése ér-
dekében folyamatosan frissített középiskolai adatbázist hoztunk
létre. A nők számára külön is működtetünk pályatanácsadó rend-
szert a Kecskeméti Főiskolán.

A projekt keretében folyamatosan zajlott az intézményi karrier szolgál-
tatások koordinációja, különös tekintettel a műszaki, azon belül is a gé-
pész és járműmérnöki képzési területekre való tekintettel. E tevékeny-
ségek keretében folyamatos volt az állásajánlatok és szakmai gyakorlati
lehetőségek népszerűsítése, a vállalati partnerekkel való kapcsolatépí-
tés és -tartás, ill. a különböző rendezvények (pl. állásbörzék, vállalati lá-
togatások) szervezése. A projekt keretein belül kiemelt cél volt a mun-
katársak fejlesztése (hatékony időgazdálkodás, munkaszervezés, fel-
adat strukturálás), valamint egy olyan adatbázis létrehozása, amely elő-
segíti a későbbi kapcsolattartást, ill. kapcsolatépítést. Az adatbázis ki-
alakítása mellett egy olyan tanulmány is készült, amely a járműipari köz-
pontokról ad bővebb tájékoztatást. A projektben megvalósuló szakmai
tevékenységek nagyban hozzájárultak a hallgatói szolgáltatások fej-
lesztéséhez, a hallgatók karrier útjának támogatásához szükséges kap-
csolatok és szolgáltatói rendszer erősítéséhez.
Elkészült a Neptun és az ETR rendszerek összehasonlítása. Meg-
határoztuk azokat a kulcstényezőket, amelyeket figyelni és ellen-
őrizni kell az esetleges váltás esetén (ETR-ről Neptun-ra).

A középiskolai hallgatók pályaorientációs rendszerének kialakítása
és működtetése alprojekt keretében megtörtént a műszaki pálya-
választáshoz, pályaorientációhoz szükséges információbázis kere-
teinek kidolgozása, adatokkal való feltöltése, a rendszerben lévő
adatokat folyamatosan aktualizáljuk. A Kecskeméti Főiskola kidol-
gozta a pályaorientációs rendezvények rendszerét a műszaki pálya
középiskolások körében történő népszerűsítése érdekében. Ennek
egyik fontos rendezvénysorozata az ún. „középiskolai roadshow”,
amelyet a beiskolázási időszakban tartunk. A projekt keretében
megtörtént a műszaki pályához szükséges kompetenciák megha-
tározása a duális képzésben résztvevő intézmények véleményének
figyelembe vételével. A műszaki pályához szükséges kompetenciák
meghatározása után olyan módszereket dolgoztunk ki, amelyek se-
gítségével mérhető a műszaki kompetencia. Pályaorientációs tar-
talmú együttműködési koncepciók kidolgozása is megtörtént a du-
ális képzésben résztvevő cégek részvételével. Az együttműködés
fontos eseményei a Nyílt napok és a duális hallgatók kiválasztása,
illetve a Roadshow. A középiskolai roadshow részeként végzős kö-
zépiskolai osztályok szülői értekezletein vettünk részt, így lehetősé-
günk volt, hogy képzéseinkről – különös tekintettel a duális kép-
zésre - nem csupán a hallgatókat, de a szülőket is tájékoztassuk. A
Nyílt napok alkalmával lehetőséget teremtettünk a duális képzésben
részt vevő, vagy részt venni szándékozó cégeknek, hogy bemutat-
kozzanak, illetve a középiskolások számára megszerveztük, hogy
ellátogathassanak az érintett, illetve érdeklődő cégekhez.
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A Miskolci Egyetem jogelődjét, a Bányászati-Kohászati Tanintézetet
– a világ első műszaki felsőoktatási intézményét – bécsi udvari ka-
marai rendelet hívta életre 1735-ben Selmecbányán, majd Mária Te-
rézia emelte az intézményt akadémiai rangra 1762-ben. 
A selmeci akadémia példaként szolgált a későbbiekben alakult eu-
rópai műszaki főiskolák létrehozásakor. Az 1867-es kiegyezéssel az
akadémia magyar állami intézmény lett, amely több költözés és
szervezeti változás után 1949-től működik Miskolcon: kezdetben
Nehézipari Műszaki Egyetemként, majd 1990-től mai nevén. 
A Miskolci Egyetem több mint 270 éves történelmi múltjához mél-
tóan végzi napjainkban is oktató- és kutatómunkáját. Az önálló vá-
rosrészben folyamatos az infrastruktúra kor sze rű sítése és bővítése,
így az itt tanuló mintegy 10 ezer diák valamint több mint ezer oktató
és dolgozó egyre korszerűbb körülmények között tölti mindennap-
jait. 
Az intézmény nyolc karán (Állam- és Jogtudományi Kar, Bartók Béla
Zene mű vészeti Intézet, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi
Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
Műszaki Anyagtudományi Kar, Műszaki Földtudományi Kar) több
mint félszáz szakon folytat képzést a Nemzeti Felsőoktatási Törvény
által biztosított valamennyi oktatási és képzési szinten: a felsőokta-

tási szakképzéstől az alapképzésen és a mesterképzésen át egé-
szen a doktorképzésig és a továbbképzésig, az élethosszig való ta-
nulás jegyében.

Hagyományos képzések
A korábban a hazai nehézipari képzés fellegvárának számító intéz-
mény a 80-as években nyitott más tudományterületek felé is, így
alakulhatott ki a mai képzési paletta. A sokszínű képzéseknek kö-
szönhetően tanulmányaik során a hallgatók egyszerre akár több tu-
dományterületbe is belekóstolhatnak, így olyan tudományos határ-
területekkel is foglalkozhatnak, mint a nanomedicina, a logisztikai
menedzsment, vagy az egészségügyi szervező.

Duális képzések
A Miskolci Egyetem gazdasági környezete kifejezetten támo-
gatja a duális képzési formát, hiszen az elmúlt években több
nemzetközi nagyvállalat települt Borsodba (a japán Takata pél-
dául 2014-ben érkezett), a cégek pedig nem csupán a kutatás-
fejlesztési projektek kapcsán műkö d nek együtt az egyetemmel,
hanem a hallgatók számára is gyakornoki, majd a végzésük
után munkahelyeket kínálnak.

A projekt szempontjából az egyik legfontosabb eredmény, hogy
a résztvevő intézmények együttműködésével elindult egy közös
gondolkodás a járműipari oktatás- kutatás fejlesztésében. A Mis-
kolci Egyetem projektben tett valamennyi szakmai vállalását ma-
radéktalanul teljesítette, amelyek közül főirányonkénti bontásban
a gyakorlati szempontból legfontosabbak kerülnek ismertetésre.
Ipari kapcsolatok fejlesztése főirány vonatkozásában részletes
szakmai anyag készült az ipari szereplők felsőoktatásba való be-
vonásának lehetőségeiről, valamint a megvalósítás feltételeiről.
Számos ipari partnerrel egyeztetések történtek, amelyek első-
sorban a járműiparhoz kapcsolódó képzések kialakítására, a du-
ális képzés megvalósítására, szakmai anyagok véleményezésére
irányultak.

Képzésfejlesztési főirány:
• Ajánlásokat fogalmaztunk meg az ipari szakemberek elvárá-

sainak képzési programokba való becsatornázására. Javas-
latokat tettünk a képzési programok folyamatos korszerűsíté-
sét támogató akkreditációs keretek kialakítására. Kidolgoztuk

a közös tantárgy adatbázis és a „jó gyakorlatok” adatmodel-
lek keretrendszerét.

• Kidolgoztuk a Járműipari PhD képzés tantervi struktúráját, amely
természettudományi alapozás, szakmai alapozás és szakirányok
szerinti szakmai tárgyak rendszerét tartalmazza. Elkészítettük a
tantervi struktúra szerint definiált 45 tantárgy tantárgyi kommu-
nikációs dossziéját, kidolgoztuk a képzés programját.

• Elkészítettük egy járműmérnöki BSc alapszak akkreditációs
anyagát.

• Szakmai összefoglaló anyagot készítettünk, amelyben ajánlásokat
fogalmaztunk meg az oktatók felsőoktatási intézmények közötti mo-
bilitási lehetőségeivel kapcsolatban.

• Oktatási segédlet készült a logisztikai folyamatok optimálása, va-
lamint a minőségbiztosítás logisztikája című tárgy vonatkozásá-
ban.

• Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése főirányban elemeztük a jármű-
ipar és a felsőoktatás- kutatás kapcsolatrendszerét meghatározó
hazai és nemzetközi ismérveket, valamint ajánlásokat fogalmaztunk
meg ezek fejlesztésével kapcsolatban.

MISKOLCI
EGYETEM
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Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése főirányban egy összefoglaló
tanulmány keretében összegyűjtöttük a járműipari szervezeti formá-
kat, feltártuk a felsőoktatási intézmények járműipari kötődésének
tartalmi elemeit, vizsgálatuk a hazai egyetemek megítélését a nem-
zetközi járműipari területen és elemeztük a járműipari vizsgálatok
lehetséges területeit (pl. akusztika, rezgéstan). Bármilyen képzés si-
kerének fő kulcsa az összes résztvevő „szereplő” aktív és pozitív
részvétele a munkában. A projektben a „szolgáltató” felek - felső-
oktatási intézmények, oktatók, szakmai szervezetek, duális képzés
esetén vállalatok, ipari partnerek – mellett alapvető fontossággal ke-
zeljük a „vevők” – hallgatók – olyan motiválását, amely komplex mó-
don hozzájárul a sikeres szakember/mérnök személyiség kialaku-
lásához és fejlődéséhez, valamint a folyamat során figyelembe veszi
az egyéni képességeket és sajátosságokat. A motiválás fontos esz-
köze, és így elengedhetetlen része a hallgatók öntevékeny kezde-

ményezéseinek segítése valamint személyre szabott kibontakozá-
sának támogatása. A járműiparhoz kötődően több olyan hallgatói
támogatással és/vagy kezdeményezésre létrejött szervezet és ren-
dezvénysorozat ismert, amely összetett módon járul hozzá a hall-
gatók személyiségfejlődéséhez. Az együttműködő felsőoktatási in-
tézmények alapvető célja ezen kezdeményezések szakmai, szerve-
zeti és anyagi támogatása (szakkollégiumi rendszer fejlesztése, TDK
hallgatói csoportok támogatása, szakmai versenyeken induló csa-
patok mentorálása, hallgató szabadidős tevékenységek támoga-
tása, stb.), valamint a hallgatók többszintű motiválása. Ezen tevé-
kenységeket egy részletes tanulmányban foglaltuk össze.

A projekt keretében számos oktató, kutató, hallgató vett részt szak-
mai továbbképzéseken, valamint több, a Miskolci Egyetem fejlesz-
tési lehetőségeit vizsgáló tanulmány készült el.               



A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép-Dunántúl meg-
határozó felsőoktatási intézménye. Változatos történelme során
mindig rugalmasan reagált a társadalom igényeire. A kihívásaira,
a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes képzés és ku-
tatás mellett mindig fontos feladatának tekintette a térség gaz-
dasági, tudományos és kulturális fejlesztésében való aktív köz-
reműködést.  A Pannon Egyetem öt kara által biztosított képzési
kínálat szinte minden tudományterületet lefed. A hallgatók az
alap- és mesterszakokon a korszerű ismereteken túl tapasztala-
tot szerezhetnek projekt- és csapatmunkában, különböző szak-
mai ösztöndíjak révén külföldi egyetemeken, vagy nemzetközi
színvonalon működő cégeknél bővíthetik gyakorlati ismereteiket.
A Pannon Egyetem fő feladatának tekinti, hogy hallgatóit a dip-
loma megszerzésén túl sikeres szakmai pályára készítse fel. En-
nek teljesítéséhez fontosnak tartja az innovációban élenjáró cé-

gekkel közösen folytatott fejlesztéseket, mert ezáltal képzései a
legkorszerűbb ismereteken alapulnak, egyúttal hallgatói tapasz-
talatot szerezhetnek projekt- és csapatmunkában, szakmai ösz-
töndíjakat kaphatnak és hozzáférhetnek a legkorszerűbb eszkö-
zökhöz. Kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységét kutatási
eredményei és a piaci igények alapján alakítja ki, fejlesztései be-
épülnek vezető hazai és multinacionális cégek gyakorlatába, ez-
zel alakítva a piaci trendeket.  Hallgatói szakmai karrierjének
megalapozásához oktatási rendszerét kiterjesztette hallgató-ok-
tató együttműködéssé, így a közös célok elérése barátságos kö-
rülmények között valósulhat meg.
A színvonalas, piacképes tudást nyújtó oktatás alapja az Intézmény
nemzetközi szinten is elismert kutatás-fejlesztési és innovációs te-
vékenysége, amely a rangos folyóiratokban megjelenő publikáció-
kon túl a közvetlenül hasznosítható eredményekben nyilvánul meg. 

A járműipar napjaink egyik leginkább tudás intenzív területe, ahol az
oktatás, kutatás, innováció, gyártás egymásba fonódó tevékenysége-
ibe gyorsan kell beágyazódni az innovatív megoldásoknak. Ennek
megfelelően a projekt főirányai sokszor tartalmilag összekapcsolód-
tak, jól mutatva a szervezetfejlesztés komplex feltételrendszerét és ha-
tásmechanizmusait. A projekt helyi megalapozottságát – belső és
külső szakértők bevonásával készült – helyzetfelmérő tanulmányok
segítették, a partnerintézményektől pedig jó gyakorlati mintákat is-
mertünk meg a különböző workshopokon.
Fontos eredménynek tartjuk a több mint 20 kis, közepes és nagyvál-
lalattal való kapcsolatunk tartalmi fejlesztéseit: közös beiskolázási ren-
dezvényeket szerveztünk, duális képzési programokat indítottunk, a
cégek részt vettek a mérnökversenyek szponzorálásban, máskor
mérnöki kerekasztal beszélgetéseken folyt a közös eszmecsere. A
szorosabb kapcsolat eredménye, hogy egyrészt jobban megismertük
a mérnöki pálya aktuális szakmai és szociális elvárásait, másrészt hi-
szünk benne, hogy az egyetem által képviselt, folyamatosan megújuló
szakmai tudás is jól tud hasznosulni a mérnöki gyakorlatban. Ennek
példája, hogy már a projekt alatt új mérnöktovábbképzést tartottunk
(ipari képfeldolgozás témában), de a beágyazott rendszerek területén
is konkrét tanfolyamok indításáról született megállapodás. A két kar
nyolc komponensű komplex szolgáltatásfejlesztése szintén hozzájárul
az ipar támogatásához.
A képzésfejlesztés során a soft skill kompetenciák fejlesztésére több
módon is lehetőségünk nyílt. Támogattuk a hallgatók önszerveződé-

sét különböző műszaki (pl. kategóriánkénti és összetett első helyezés
a Go-Kart, Go-Bosch versenyen; sikeres junior mérnökversenyek) és
természettudományi (pl. 37. Hajós György Matematika verseny) ver-
senyeken, ahol a csapatban való gondolkodáson és együttműködé-
sen kívül a tudás gyakorlati alkalmazására és prezentálására is kitűnő
lehetőségek nyíltak. 4 szakmai tantárgy tematikáját olyan módon dol-
goztuk át, hogy a soft skill eszközök alkalmazására közvetlen lehető-
ség nyíljon a szakmai tartalom elsajátítása közben. Munkatársaink
12 tanfolyamon vehettek részt, amelyből 7 kimondottan a szociális
és kommunikációs képességeket fejlesztette, míg a vizuális kommu-
nikáció mérnöki gyakorlatáról kézikönyvet készítettünk. A műszaki
pályák vonzóvá tételét különböző multimédia, ill. interaktív anyagok
fejlesztésével segítettük elő, mindemellett nyári táborokat szerveztünk
középiskolásoknak, támogattuk a Kutatók éjszakája rendezvényt. A
projekt keretében 11 szakmai tananyag készült el, de a meglévő hazai
és nemzetközi online képzési segédanyagok strukturált elérhetősége
is hasznos a hallgatók számára. A weben való megjelenés fejlesztése,
az új nemzetközi keretszerződések megkötése, a 2014-es autó-tech-
nológiai (SSVT) nyári egyetem megrendezése mind javítja egyete-
münk nemzetközi és hazai ismertségét. Összességében elmondható,
hogy olyan tevékenységeket valósítottunk meg, amelyek komplex,
szerteágazó módon fejlesztették az eddigi tevékenységeinket, meg-
erősítve a Pannon Egyetem régióban betöltött szerepét. Mindezt úgy,
hogy a szakterület szerkezeti hálója országos szinten erősödött, hoz-
zájárulva hazánk nemzetközi versenyképességéhez.

PANNON
EGYETEM
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Az Óbudai Egyetem fiatal, dinamikus, egyszerre regionális, országos és
nemzetközi irányultságú egyetem, amelynek küldetése, hogy magas
minőségű innovatív tevékenységével, versenyképes tudást és piacképes
diplomát adó képzéseivel, új kutatási eredményeivel és azok átadásával,
alkalmazásával gazdagítsa a nemzeti tudásvagyont. 
Olyan egyetem, amely a gyakorlatorientált mérnökképzés egyik köz-
pontja, amely a külső és belső kihívások által folyamatosan meg-
újulva vonzó környezetet és feltételeket biztosít minőségi képzési és
kutatási programjai számára, illetve tehetséges hallgatói és elköte-
lezett oktatói-kutatói érdeklődésének kielégítése, szakmai eredmé-
nyességének elősegítése érdekében. Tevékenységével megerősíti
az intézmény értékeit, tartós fejlődési pályán halad, amelynek során
a kreativitás, a nyitottság, az együttműködés és a kiválóság jellemzi.

Értékeink a következők:

KREATIVITÁS
• Innovatív megoldások keresése 
• Egyensúly az alap- és alkalmazott kutatások, 

valamint az oktatás és kutatás között 
• „Kutatás alapú oktatás – oktatás alapú kutatás”.

NYITOTTSÁG
• Az egyetem kreatív és innovatív lehetőségeinek előfeltétele 

• Párbeszéd, új gondolatok és ötletek 
• Nyitottság más egyetemek, intézmények, cégek felé 
• Találkozóhely tudományos és kulturális rendezvények céljára.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
• A megbízhatóság és tisztelet légköre 
• Új, ösztönző együttműködési formák, kiemelt területek 

és stratégiai partnerek keresése. 

KIVÁLÓSÁG
• Minőségi oktatás, kutatás és szolgáltatás támogatása 

A több mint 130 éves történelmi hagyományokkal rendelkező, nem-
zetközi színtéren is ismert egyetem széles kínálatú képzést nyújt 13
alapszakon, 9 mesterszakon, illetve három doktori képzésben. In-
tézményünk karai Budapesten, valamint Székesfehérváron jól fel-
szerelt épületekben folytatja oktatási és kutatási tevékenységét.
Az egyetem alapvető fontosságú feladatként kezeli kapcsolatait a
hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel
és tudományos szervezetekkel egyaránt. 
Minden évben nemzetközi konferenciák és szimpóziumok szerve-
zésével próbálunk teret adni a tudományos élet minden szereplő-
jének az egyetem falain beül, illetve a Kárpát-medencei társintéz-
ményeinkben.

Tudásmenedzsment támogató rendszer a járműipari kép-
zésben, kutatásban résztvevő felsőoktatási intézmények
és ipari partnereik számára
A projekt keretében kifejlesztésre került tudásmened-
zsmentet támogató rendszer a résztvevő egyetemek ku-
tatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) tevékenységet támo-
gatja. A rendszer célja, olyan egységes adatbázis létreho-
zása, amely egységesen kezeli a járműipari képzésben
érintett oktatói és kutatói humánerőforrásokat, a felsőok-
tatási intézményekkel kapcsolatban álló KKV-kat és nagy-

vállalatokat, a szervezetek eszközinfrastruktúráját és a
hozzá kapcsolódó tesztelési, mérési, gyártási kapacitáso-
kat és a már megvalósult közös projekteket. Az így létre-
jövő online rendszer segítségével optimalizálni tudják a fel-
sőoktatási intézmények a kapacitásaikat, aktívabban részt
tudnak venni a cégek, vállaltok K+F projektjeikben.
A járműipar területén jelenleg egyedülálló támogató rend-
szer elérhető minden közreműködő számára és segíti a
felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok és vállalatok
közötti közvetlenebb kommunikációt.

ÓBUDAI
EGYETEM
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A Széchenyi István Egyetem az elmúlt években úttörőként szerzett tapasztalatot az intéz-
ményközi kutatási együttműködésben. A sikeres konzorciumi projektek eredményekép-
pen kezdeményeztük a Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés (JEM) háló-
zatának létrehozását. Az aláírók közös célja volt létrehozni a járműipari kutatások számára
egy olyan kritikus kutatói tömeget, amely nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket
tud felmutatni. A konzorciumi formában megvalósuló együttműködés a kutatás-fejlesztési
projektek mellett többek között lehetővé teszi a járműipar számára fontos szakokon a kö-
zös tananyag és kutatási infrastruktúra fejlesztését, a rendelkezésre álló források hatéko-
nyabb felhasználását, illetve laboratóriumi berendezések növekvő kihasználtságát. A kö-
zös munkát a Széchenyi István Egyetemen működő Járműipari Kutatóközpont koordi-
nálja, irányítja.

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában a nemzeti ágazati prioritások egyike a
fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák fejlesztése, ezen belül kiemelkedő célkitűzés
a járműipari K+F+I fejlesztése, további prioritás az IKT (infokommunikációs technológiák)
és szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel a járműiparban az intelligens közlekedési
rendszerek, az energetikában a „smart city” koncepció megvalósítására. A JEM partner-
intézményeinek célja, ezen prioritások megvalósításában való aktív közreműködés, a kü-
lönböző fórumokon az egységes nézőpont kialakítása és azok hatékony képviselete. A
partnerek együtt dolgoznak egy mind társadalmi, mind gazdasági és környezeti szem-
pontból fenntartható, intelligens és biztonságos jövő feltételeinek megteremtésén.




