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A Széchenyi István Egyetemen működő Jármű-
ipari Kutatóközpont vezetésével megvalósuló
projekt egyedülálló összefogást ért el a jármű-
ipari felsőoktatási intézmények között.
A projekt általános célja a konzorciumi part-
nerintézményekben a XXI. század követel-
ményeinek megfelelő differenciált, komplex
felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése és
mű köd te té se, valamint olyan magas szintű
együtt mű ködés létrehozása, amellyel ver-
senyképes és modern szolgáltató intézmé-
nyekké válnak az együtt mű kö dés ben részt-
vevők. 

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 intéz-
ményhálózat létrehozása, amely lehetőséget
ad a járműipari kutatások, a  mérnökképzés
és az oktatás, illetve a K+F+I tevékenység
összehangolt fejlesztésére az intézményi te-
vékenységek 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 szerve-
zetekbe való betagozódást.
A kezdeményezéshez járműipari vállalatok,
kamarák, szakmai egyesületek is csatlakoz-
tak, illetve kormányzati oldalról a Nemzeti
Befektetési Ügynökség szintén szerepet vál-

lal a célok megvalósításában. A megállapo-
dás aláírói további célként jelölték meg, hogy
a járműipar igényeinek megfelelő szakok
tananyagát és az oktatási módszereket kö-
zösen fejlesztik, egyeztetik az akkreditációs
tevékenységüket, kialakítják a gyakorlatori-
entált képzés egységes szerkezetét, valamint
tartalmát. 
Az együttműködéstől azt várják, hogy előse-
gíti a hazai ipar megerősödését az európai
járműipari K+F+I területén. A megállapodás
kitér arra is, hogy az aláírók szoros kapcso-
latot építsenek ki állami intézményekkel,
szakmai szervezetekkel, elősegítve a jármű-
ipar fejlődését, biztosítva a gazdaság érde-
keinek való legjobb megfelelést. 

A projektben megfogalmazott szakmai terü-
letek minden résztvevőt érintő kihívásai nem-
csak lehetővé tették, hanem megfelelően ki
is kényszerítették a közös gondolkodást,
amely együttes fellépést biztosított intézmé-
nyenként hasonló problémák legjobb meg-
oldásainak megtalálásában.
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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: 

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 automotive 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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A projekt konkrét célja olyan járműipari fel-
sőoktatási intézményhálózat létrehozása,
amely a regionális és ágazati kapacitásfej-
lesztésekhez igazodva a regionális-térségi
munkaerő-piaci igényeket elégíti ki ösz-
szehangolt szolgáltatási kínálat létreho-
zásával. Ezzel egyenrangú cél az Új
Széchenyi Terv által kiemelt jármű-
iparhoz magas hozzáadott értékű
képzési-szolgáltatási kínálat ki-
alakítása. 
Ez az együttműködés szol-
gálja a partnerek Intéz-
ményfejlesztési Ter ve i -
ben rögzített célok
vég rehajtását is. To-
vábbi cél  a konvergen-
cia ré  gióbeli felsőoktatási
intézmények kül  földi hall-
gató vonzó képességének
növelése és nemzetközi kap-
csolataiknak bővítése.
A projekt megvalósításával olyan
széleskörű járműipari együttműkö-
dési hálózat alakul ki, amelynek jövő-
bemutató tevékenységei segítik a fenn-
tartható társadalmi célkitűzés megvalósí-
tását oktatási tevékenységének bővítése se-
gíti a friss diplomások helyben maradását. A
szakértelem elvándorlásának megakadályo-
zásával gyarapodik a helyi vállalkozások fel-
halmozott tudása, amely közvetlen hatással
van a régió gazdasági helyzetének erősíté-
sére. 
Mindemellett közelednek egymáshoz a
munkaerőpiac szakképzettséggel kapcso-
latos elvárása és a friss diplomások kom-
petenciái. 

A felsőoktatási intézmények
szintjén jelentkező hatások a
következők:

• Javul a felsőoktatási kutatás-fejlesztés fel-
tételrendszere a partner intézményeknél

• A közös szakmai területen működő felső-
oktatási intézmények együttműködésé-
nek erősítése új szinergiákat hoz létre

• Innovatív kutatói teamek jönnek létre gaz-
daságilag fontos területen

• A felsőoktatási intézmények felkészülnek
a Horizont 2020 kutatási projektekben
való részvételre.

• Erősödik a képzés színvonala és bővül a
kutatói utánpótlás.
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Ipari kapcsolatok fejlesztése főirány 
Ebben a főirányban elsősorban a Járműipari Együttműködési Megál-
lapodáshoz (JEM) csatlakozott vállalatokkal együttműködve a felsőok-
tatás-gazdaság közötti szoros kapcsolatok kiépítése a cél. Ennek kereté-
ben ajánlások készülnek az ipari szakemberek oktatásba való bevonására,
a duális képzésben való részvételükre és perspektivikusan az ipar-felsőokta-
tás közötti szakember mobilitás támogatására. A folyamatok definiálását a felsőoktatási in-
tézmények 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 prog-
ramok kidolgozását és azok széleskörű elterjesztését szolgálja. Konkrét célként fogalmazza

meg a járműipar számára kiemelten fontos járműmérnök és logisztikai mér-
nök mesterképzés programjainak egységes kidolgozását és a személyes

kompetenciák (soft skills) fejlesztését. A hallgatók és oktatók széleskörű
mobilitásának támogatására új elveket és keretrendszert fejlesztenek a

partnerek. Részben kapcsolódik ehhez a főirányhoz az iparral együt-
tesen működtetett duális képzés elterjesztése a regionális igények és

lehetőségek figyelembevételével.

1.

2.
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Kutatási együttműködés fejlesztése főirány
Ennek a főiránynak a legfontosabb célja az, hogy a partner intézmé-

nyek kutatási kapacitásainak összehangolásával a szinergikus hatáso-
kat erősítsék, és olyan kritikus tömeget elérő erőforrásokat hozzanak

létre, amelyek nemzetközi viszonylatban is versenyképes kutatásokat ered-
ményezhetnek. Ennek érdekében kidolgozzák a járműipari igényekhez il-

leszkedő K+F metodikát, egységes adatbázisba gyűjtik össze az intézményi
kutatási kapacitásokat, összehangolják az új fejlesztéseket és kölcsönösen támogatják egy-
mást a kutatási feladatok megoldásában. Vállalják azt, hogy a saját felméréseik és kutatási
tapasztalataik alapján hozzájárulnak az ágazati és regionális K+F+I stratégiák kidolgozásá-
hoz, 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 konvergencia
régióbeli felsőoktatási intézmények külföldi hallgató vonzó képességé-
nek növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése. Egyik modulja
a nemzetközi gyakorlati képzések és részképzések kereteinek megha-
tározásával segíti a hallgatói mobilitást, de ezt támogatja a mérnökhallga-
tók nemzetközi hallgatói szervezetében (IAESTE) tervezett fokozott részvé-
tel, valamint a járműipari tudományos szervezetek ifjúsági tagozatainak mun-
kájába való intenzív bekapcsolódás (pl.: FISITA). Ezek a tevékenységek a nem-
zetközi 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 szak-
mai gyakorlatot végző hallgatók létszámában 20%-os emelkedést tűztünk ki célul. A fejlesz-
tések révén elért létszámemelkedés a külföldi hallgatók létszámában projektünknek köz-
vetlenül nem célja, azonban nemzetközi tevékenységeink nyomán (oktatók szaknyelvi kép-
zése, idegen nyelvi képzések, idegen nyelvű szolgáltatások bővítése, az intézmény külföldi
népszerűsítése, K+F együttműködések kialakítása) néhány éven belül kb. 10%-os emelke-
dést várunk.

Szervezet- és szolgáltatásfejlesztés főirány
A főirány célja egyrészt az intézmények karrierszolgáltatásainak fejlesztése, másrészt pedig
az intézményi szervezetfejlesztés. Karrierszolgáltatások esetében a legfontosabb cél karri-

erirodák szakmai profiljának bővítése, azok intézményi beágyazottságának nö-
velése, valamint az azonos szakterületeken működő karrierirodák közös szer-

vezeti és szolgáltatásfejlesztése. A szervezetfejlesztés nyomán megvalósított
tevékenységek elősegítik az intézmények irányítási- és menedzsmentrend-

szereinek hatékonyságát, rugalmasságát eredményező kor szerű sítését. 
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