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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A magyar felsőoktatásban jelentős értéket képviselnek, és kockázatvállalási, gyors reagálási 

képességük okán fontos szerepet játszanak a magán felsőoktatási intézmények, melyek közé 

az Edutus Főiskola is tartozik. A Főiskola közel 25 éve a magyar felsőoktatás Komárom-

Esztergom megyében és a határon túli magyar területeken meghatározó intézménye, az egész 

magyar felsőoktatást tekintve pedig figyelemre méltóan kezdeményező, innovatív szereplője. 

Az intézmény a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája és a Harsányi János Főiskola 

összeolvadásával 2011 óta működik Edutus Főiskola néven. A Főiskola székhelye Tatabánya, 

mely egyben Komárom-Esztergom megye székhelye és a tatabányai járás székhelye is.  

A Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégia alapján intézményünk székhelye abba a 

fővárost körülvevő fehér zónába esik, amely a felsőoktatási szolgáltatások elérhetősége 

szempontjából jelenleg még nem egyenszilárdságú, pedig az oktatáson túl a 

felsőoktatási  intézményeknek meghatározó szerepe van/lehet a kulturális sokszínűség 

növelésében és a gazdaságélénkítésben (smart city) is. A Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégia által felvázolt jövőképek alapján Komárom-Esztergom megye az ipari termelési 

zónák közé tartozik, melyek jellemzője, hogy a szakosodási irányokban kijelölt területen 

működő K+F+I tevékenység következtében be tudnak kapcsolódni az innovációs láncba, nagy 

hozzáadott értékű termékek fejlesztése révén sikeres beszállítókká válnak, elsősorban a KKV 

szektor megerősödésével. A fenntartható növekedési pályára állással a régióknak lehetőségük 

nyílik arra, hogy saját tudásközpontokat hozhassanak létre a szakosodási irányaik mentén, 

ezáltal tudásrégióvá váljanak. A Nemzeti Specializációk fejezet alapján, az ipari termelési 

zónákban a gyártás, feldolgozóipar és az intenzív vállalati K+F jelenlét dominál. Az Edutus 

Főiskola gazdaságtudományi képzései pedig hatékonyan képesek támogatni a régió hazai és 

nemzetközi ipari és szolgáltató vállalatainak szakemberigényét logisztika, pénzügy-számvitel, 

külkereskedelem, marketing, turizmus területeken, ezzel is támogatva a térség gazdaságának 

stabil fejlődését és a vállalatok szakember-igényének kielégítését. Ehhez illeszkedő 

tevékenységet fejt ki elsősorban a gazdaság- és a jövőben a társadalomtudományi területeken 

az Edutus Főiskola budapesti tagozata.  

A fentiek értelmében egyértelmű cél, hogy az Edutus Főiskola a tervezési időszak közepétől 

(2017. szeptember) alkalmazott tudományok egyetemeként (Edutus Egyetem) működjön, 

mint a régió meghatározó jelentőségű, államilag elismert magán felsőoktatási intézménye a 

gazdasági és műszaki képzések területén. Jellemzője, hogy professzionális, modern, 

hallgatóközpontú, jelentős hazai és határon túli felsőoktatási és vállalati kapcsolatrendszerrel 

rendelkező, a fenntarthatóságot, mint alapértéket magáénak valló, gyakorlatorientált 

szolgáltató egyetem. A megyében – az Esztergomi Hittudományi Főiskolán kívül – más 

felsőoktatási intézmény nincs jelen, ezért úgy gondoljuk – a meghatározó társadalmi és 

gazdasági szereplőkkel együtt -, hogy az Edutus Főiskola kiemelt szerepet tölthet be a 

térségben, mint Komárom-Esztergom megye Egyeteme. 

Az Edutus Főiskola Tatabánya MJV-val, Esztergom városával és a Suzuki Zrt-vel közös 

pályázatával, a Kormány 1206/2014 (IV.1) Korm. határozata alapján Tatabánya és 

Esztergom térsége kiemelt járműipari központtá vált. A kiemelt övezetek fejlesztési 

koncepcióinak összehangolása, programozása - a Magyar Járműgyártási Stratégiáról szóló 

kormányjelentés alapján - lehetővé teszi, hogy meghatározott nagyvárosok és térségeik 

gazdaságfejlesztési központokká váljanak, amelyek tartósan képesek erősíteni önmaguk és 

tágabb térségük (nemzetközi) versenyképességét a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program (GINOP) dedikált forrásai segítségével. A koncepció támogatja a 

magánszektor által kialakított, a program célrendszerének megfelelő térségi együttműködések 

fejlesztéseit. E kezdeményezésekben a vállalkozások játszanak vezető szerepet, de részt 

vesznek benne a felsőoktatási intézmények, szakképző intézmények, kutatóintézetek, 

valamint maguk az önkormányzatok is. Az Edutus Főiskolának a Tatabánya MJV és 
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Komárom-Esztergom megye integrált terület- és településfejlesztési stratégiáinak (TOP) 
megvalósításába és a GINOP projektekbe történő egyenrangú bekacsolódását az Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) dedikált forrásai teszik lehetővé. 

Az Edutus Főiskola 2016-2020 időszakra szóló intézményfejlesztési terve a stratégiai 

célrendszer segítségével bemutatja azokat a fejlesztési területeket, amelyekkel az intézmény 

bekapcsolódik a régió és az ország fejlesztési célkitűzéseinek rendszerébe. 

 

2. HELYZETÉRTÉKELÉS 

2.1. A társadalmi-gazdasági környezet értékelése 

Az Edutus Főiskola államilag elismert, nem állami felsőoktatási intézmény Tatabánya 

székhellyel. A Főiskola a székhelyén kívül a Budapesten és a Székelyudvarhelyen található 

képzési helyszíneken folytat felsőoktatási tevékenységet. A társadalmi és gazdasági környezet 

bemutatásakor – a tatabányai székhely okán – a Közép-Dunántúli régióra koncentrálunk. 

 

2.1.1. Az intézmény gazdasági környezetének értékelése 

A Közép-Dunántúli régió a Dunántúl középső részén helyezkedik el, 11.086 km2 területen. A 

régiót közigazgatásilag három megye: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye, 

valamint összesen 27 kistérség alkotja (a régióhoz tartozó járások száma 25). Ezek közül öt 

számít hátrányos helyzetűnek, Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiből pedig 

egy esik a Közép-Dunántúl területére.1 A régió fejlődésének alapjai az erős, modern 

feldolgozóiparon alapuló gazdaság, a kedvező közlekedés-földrajzi helyzet által hordozott 

telephelyi és logisztikai potenciál, valamint a kiemelkedő turisztikai adottságok. 

A gazdasági teljesítményt jellemző alapvető mutatószámok az összes megtermelt bruttó hazai 

termék (GDP), valamint az egy főre jutó GDP. A megtermelt GDP 2013-as regionális 

megoszlása, valamint az egy főre jutó GDP 2008-as és 2013-as értékeinek régiók szerinti 

összehasonlítása látható az 1. melléklet 1. és 2. ábráin. 

Az 1. ábra alapján megállapítható, hogy – a kiemelkedő teljesítményű Közép-Magyarországi 

régiót kivéve – a Közép-Dunántúli régió GDP-termelésből való részesedése a második 

legnagyobb (9,7%) a Nyugat-Dunántúli régió után. Ez 2013-ban 2.907.060 millió Ft 

megtermelt GDP-t jelentett a régióban, ami a válság előtti utolsó év (2008) teljesítményéhez 

képest 8,4%-os emelkedést mutat. A GDP-növekedés mértéke azonban elmaradt az országos 

átlagtól, ami ugyanebben az időszakban 10,7%-os volt, és mindössze két régió (Dél-Dunántúl 

és Észak-Magyarország) GDP-növekedésének ütemét haladta meg. 

Az egy főre jutó GDP (2. ábra) alapján hasonló sorrend figyelhető meg a régiók között, mint a 

megtermelt GDP esetén: a Közép-Dunántúli régió itt is összességében a harmadik helyet 

foglalja el. Ez 2013-ban 2.712 ezer Ft/fő egy főre jutó GDP-t jelentett a régióban, ami 11,6%-

os növekedést mutatott a 2008-as adathoz képest. Ez a növekedési ütem is némiképp elmaradt 

az országos átlagtól, ami ebben az időszakban 12,4%-os volt. 

A GDP előállításának ágazati megoszlása (1. melléklet 3. ábra) jelentős regionális 

eltéréseket mutat. Országos szinten 2012-ben a szolgáltató szektor adta a GDP közel 

kétharmadát (65,1%), míg az árutermelő ágazatok valamivel több, mint egyharmadát 

(mezőgazdaság: 4,5%, ipar és építőipar: 30,4%). A Közép-Dunántúli régió gazdasági 

szerkezetében az ipar, építőipar súlya több mint másfélszerese volt az országos átlagnak 

(46,4%), a mezőgazdaság súlya (5,9%) meghaladta az országos átlagot, míg a szolgáltatások 

részaránya (47,8%) alatta maradt annak. Az ipar, építőipar részaránya egyedül a Nyugat-

Dunántúli régióban haladta meg némileg a Közép-Dunántúli értéket (46,9%), vagyis ez a két 

                                                        
1 Forrás: 2010. évi CXL IX. tv.  
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terület az ország leginkább iparosodott régiója. Az iparon belül kiemelkedő a feldolgozóipar, 

azon belül is a járműgyártás részaránya. Nem meglepő tehát, hogy a Nemzeti Intelligens 

Szakosodás Stratégiája (S3) a régió két megyéjét is (Komárom-Esztergom, Fejér) az „ipari 

termelési zónák” kategóriába sorolja.2   

A beruházások volumene 2012-ről 2013-ra a Közép-Dunántúli régióban nőtt a legnagyobb 

mértékben (15,2%-kal), ami két és félszerese az országos átlagnak (6,1%), és aminek több 

mint a felét a feldolgozóipari beruházások tették ki (8,8%)3. 

A munkaerő-piaci mutatók közül elsőként a foglalkoztatási arányt4 vizsgálva (1. melléklet 4. 

ábra) megállapítható, hogy a 2008 végén kezdődött gazdasági válság negatív hatása 

megmutatkozott minden vizsgált területi egység foglalkoztatási adataiban. A mélypont 2010-

ben következett be, amikor a válság előtti – nemzetközi összehasonlításban már akkor is 

alacsonynak mondható – foglalkoztatási arány országosan is és az egyes területi egységek 

szintjén is kb. 2,5%-pontot esett. Az ezt követő években folyamatos javulás volt 

megfigyelhető, és 2014-re a foglalkoztatottak aránya meghaladta a válság előtti szintet. Az 

országos átlaghoz (54,1%) képest jelentősen jobban teljesítettek a Főiskola szempontjából 

legfontosabb régiók (Közép-Dunántúl: 56,4%, Közép-Magyarország: 57,7%), és a Közép-

Dunántúli régióban is Komárom-Esztergom megye foglalkoztatási aránya volt a 

legkedvezőbb (56,6%). 

A munkaerőpiacot jellemző másik alapvetően fontos mutató a munkanélküliségi ráta5, 

melynek 2008-2014. közötti alakulását az 1. melléklet 5. ábrája szemlélteti. A 

munkanélküliségi ráta 2008 utáni emelkedése – kisebb ingadozások után – csak 2013-ban tört 

meg jelentősen, és 2014-re minden vizsgált területi egység esetén a válság előtti szint alá 

csökkent. Országos összehasonlításban kiemelkedően kedvező Komárom-Esztergom megye 

4,3%-os munkanélküliségi rátája (a KSH adatai szerint ettől csak Vas és Győr-Moson-Sopron 

megye adatai kedvezőbbek), illetve a Közép-Dunántúli régió 5,6%-os munkanélküliségi 

rátája, ami a Nyugat-Dunántúli régió 4,6%-os rátája után a második legjobb az ország régiói 

között. 

A kutatás-fejlesztési aktivitást tekintve 2013-ban országosan 3159 kutatóhelyen folyt 

tudományos kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munka, és a K+F ráfordítások a GDP 1,44%-át 

tették ki. A kutatóhelyek 54%-át vállalkozások, 42%-át felsőoktatási intézmények 

működtették, és mindössze 4%-uk állt az állami szféra tulajdonában. Az összes K+F-

ráfordítás 70%-át, 291,7 milliárd forintot a vállalkozási szektorban költötték el, ez 22%-kal 

meghaladta az egy évvel korábbit. Az államháztartási és felsőoktatási szektorok egyaránt 

mintegy 15–15%-ban részesedtek a ráfordításokból. Az állami kutatóintézetekben a 2012. évi 

összegnél 19%-kal többet, a felsőoktatásban 9%-kal kevesebb pénzt fordítottak kutatás-

fejlesztési célra.6 

A kutatóhelyek fele Közép-Magyarországon működött. A vidéki régiókon belül Dél-Alföldön 

volt a legtöbb (397), Közép-Dunántúlon a legkevesebb (204) kutatóhely. Ugyanakkor az egy 

lakosra jutó K+F ráfordítást (33,1 ezer Ft/fő) tekintve a Közép-Dunántúli régió a második 

helyen áll a központi régió mögött, és a kutató-fejlesztők számított létszáma (1867 fő) alapján 

pedig a harmadik a központi és a Dél-Alföldi régió mögött. A régión belül kiemelkedik 

Veszprém megye K+F teljesítménye. Mind a kutató-fejlesztő helyek száma, mind a kutatói 

létszám, mind a K+F ráfordítás tekintetében Veszprém megye adja a régiós teljesítmény közel 

felét (1. táblázat), sőt ez utóbbi adat (52,8 ezer Ft/fő) a legnagyobb volt a megyék adatai 

                                                        
2 Forrás: Nemzeti Innovációs Hivatal (2014): Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia, 47. o. 
3 Forrás: KSH (2015): A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2013., 14. o. 
4 Foglalkoztatási arány = Foglalkoztatottak /15-74 éves korú népesség 
5 Munkanélküliségi ráta = Regisztrált munkanélküliek / Gazdaságilag aktív népesség 
6 Forrás: KSH (2015): A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2013., 19-20. o. 
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között (ezt csak Budapesté haladta meg). Ennek megfelelően a Nemzeti Intelligens 

Szakosodás Stratégiája (S3) Veszprém megyét a „tudás régiók” közé sorolja.7 

1. táblázat: A kutatás-fejlesztés adatai a régióban 2013-ban 

Megye, régió 

Kutató-

fejlesztő 

hely 

Kutató-

fejlesztő 

helyek 

Ebből: 

kutató, 

fejlesztő 

K+F-tevékenység 

ráfordításai 
Ebből: 

számított létszáma, fő 
millió 

forint 

ezer 

Ft/lakos 

K+F költség, 

millió Ft 

beruházás, 

millió Ft 

Fejér 79 1 051 685 9 378,4 22,3 7 612,5 1 766,0 

Komárom-Esztergom 37 506 277 7 639,9 25,3 4 567,7 3 072,2 

Veszprém 88 1 431 905 18 487,5 52,8 15 001,6 3 485,9 

Közép-Dunántúl 204 2 988 1 867 35 505,8 33,1 27 181,7 8 324,1 

Forrás: KSH8 

A vizsgált szempontok alapján megállapítható, hogy a Közép-Dunántúli régió – a központi és 

a Nyugat-Dunántúli régió után – az ország harmadik legfejlettebb régiójának tekinthető, 

melynek gazdasága elsősorban a feldolgozóiparra (azon belül a gépiparra, főként a 

járműgyártásra) épül, ugyanakkor országos összehasonlításban jelentős kutatás-fejlesztési 

potenciállal is rendelkezik. A foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok alapján a régió 

szintén az ország élvonalába tartozik, ami jó elhelyezkedési kilátásokat biztosít a régió 

felsőoktatási intézményeiben végzett hallgatók számára. Mindez jó alapként szolgál a 

felsőoktatás és a vállalati szféra közötti együttműködés továbbfejlesztésére mind a munkaerő-

piaci igények felsőoktatás általi hatékonyabb kiszolgálása, mind pedig a közös kutatás-

fejlesztési és innovációs tevékenység kibontakoztatása terén.  

 

2.1.2. Az intézmény demográfiai környezetének értékelése 

Az Edutus Főiskola kiemelt vonzáskörzetei egyrészt Komárom-Esztergom megye, illetve a 

Közép-Dunántúli régió, másrészt a Közép-Magyarországi régió. Az  1. melléklet 6. ábráján 

látható, hogy 2005-ről 2015-re az ország népessége 2,4%-kal csökkent, és a csökkenés – a 

központi régió kivételével, ahol 5%-os volt a növekedés – minden régióra jellemző volt. A 

Közép-Magyarországi régió népességszáma az országos átlagnál nagyobb mértékben, 4,3%-

kal csökkent, és ezen belül Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye népessége 

csökkent a leginkább (sorrendben 5,2 illetve 5,4%-kal). 

A népesség alakulását befolyásolja a belföldi vándorlás mértéke is, ami az adott térség 

népességmegtartó képességét jellemzi. Az 1. melléklet 7. ábrája alapján 2014-ben egyedül a 

központi és a Nyugat-Dunántúli régió tudott pozitív vándorlási különbözetet felmutatni 

(előbbiben 16650 fővel nőtt a népesség a belföldi vándorlás miatt), míg a többi régióra az 

elvándorlás volt a jellemző. A Közép-Dunántúli régió megyéiben 100-2800 fő közé esett az 

elvándorlás miatti népességcsökkenés, ami megegyezik az előző évek tendenciáival. 

A népesség korösszetétele (2. táblázat) nem mutat szignifikáns különbségeket a vizsgált 

térségekben. Az Edutus Főiskola két fő vonzáskörzetének számító régióban a felsőoktatásban 

leginkább érintett 15-29 éves korosztály részaránya közel megegyezik az országos átlaggal 

(18% körüli). Ez ugyanígy igaz a felsőoktatás hosszú távú utánpótlását jelentő 0-14 éves 

korosztályra (valamivel 14% feletti részarány) és az élethosszig tartó tanulás jegyében a 

szakirányú továbbképzések és egyéb felnőttképzések bázisát képező 30-49 éves korosztályra 

(30% körüli részarány) is. Ezek az arányok a KSH adatai szerint nem mutatnak jelentős 

időbeli változást. 

                                                        
7 Forrás: Nemzeti Innovációs Hivatal (2014): Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia, 47. o. 
8 Forrás: KSH (2015): A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2013., adatbázis 5. táblázat 
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2. táblázat: A népesség korösszetétele néhány kiemelt térségben 2011-ben (%) 

Korcsoport (év) Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Ország összesen 

0-14 14,3 14,1 14,6 

15-29 18,1 18,4 18,3 

30-49 29,5 30,8 29,2 

50-64 21,7 19,7 21,1 

65-  16,3 17,1 16,9 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH – Tájékoztató adatbázis alapján saját szerkesztés 

A fentiek alapján az Edutus Főiskola fő vonzáskörzeteinek demográfiai folyamatai eltérő 

képet mutatnak. A központi régió népességszáma növekszik, benne a fő célcsoportot képező 

15-29 éves korosztály lélekszáma is, míg a Közép-Dunántúli régióban csökkenő tendencia 

figyelhető meg, amit felerősítenek az elvándorlási adatok is. 

 

2.1.3. Az intézmény oktatási környezetének értékelése hazai és nemzetközi 

dimenzióban 

Az Edutus Főiskola képzési tevékenységének bázisát jelentő hallgatók alapvetően kétfajta 

középfokú oktatási intézményből érkeznek: gimnáziumokból és szakközépiskolákból. Az 

intézmények egy része mindkét típusú képzési tevékenységet folytatja. A Főiskola tatabányai 

székhelye és budapesti telephelye által meghatározott két régióban a 3. táblázatban bemutatott 

számú intézmény folytat középfokú oktatási tevékenységet. 

Az Edutus Főiskola hallgatói jellemzően Komárom-Esztergom megye középiskoláiban 

érettségiznek. A Főiskolára 2010-2015. között beiratkozott hallgatók középiskoláit mutatja be 

a 2. melléklet 1. táblázata a beiratkozottak száma szerinti csökkenő sorrendben. A táblázat azt 

a 19 középiskolát tartalmazza, ahol legalább 15 fő, későbbi Edutus főiskolai hallgató 

érettségizett, de ebben az időszakban összesen az ország 665 középiskolájából érkeztek 

hallgatók az intézménybe. Az első 9 helyen Komárom-Esztergom megyei középiskolák 

állnak, és a felsorolt középiskolák közül mindössze 5 található a megyén kívül, ebből 3 

Budapesten. Eszerint a Főiskola tatabányai székhelyének közelsége fontos szerepet játszik a 

megyében érettségizők továbbtanulási döntésében. Ugyanakkor a Neptun rendszerünk adatai 

szerint az első 30 középiskola között 11 budapesti intézmény található, és a hallgatóink 

többsége a budapesti telephelyen tanul (ld. 4. melléklet 2. táblázat), így a fővárosi 

középiskolák jelentik számunkra a második legfontosabb hallgatói bázist. 

3. táblázat: Gimnáziumok és szakközépiskolák a Közép-Dunántúli és a 

Közép-Magyarországi régióban (db) 

Területi egység 

Gimnáziumi 

nevelést folytató 

intézmények 

Szakközépiskola

i nevelést 

folytató 

intézmények 

Gimnáziumi és 

szakközépiskolai 

nevelést is 

folytató 

intézmények 

Összesen 

Fejér megye   13 12 11   36 

Komárom-Esztergom 

megye 
  10   7   7   24 

Veszprém megye   11 10   8   29 

Közép-Dunántúl   34 29 26   89 

Budapest 100 69 41 210 

Pest megye   35 14 17   66 
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Közép-Magyarország 135 83 58 276 
Forrás: Oktatási Hivatal 2015.10.28-i statisztikája alapján saját szerkesztés 

A 2010-2015. közötti időszakban a Főiskola Székelyudvarhelyi Képzési Központjába összesen 

26 középiskolából jelentkeztek hallgatók. A 2. melléklet 2. táblázata azt a 14 középiskolát 

tartalmazza, ahonnan legalább 5 fő érkezett az Edutus Főiskola képzéseire. Látható, hogy 

abszolút túlsúlyban vannak a székelyudvarhelyi intézmények, tehát a felsőoktatási intézmény 

földrajzi közelsége a határon túli képzések esetén is döntő szerepet játszik a hallgatók 

választásában. 

 

2.1.4. A releváns felhasználói szféra bemutatása 

Mivel az Edutus Főiskola gazdasági és műszaki tudományterületeken folytat felsőoktatási 

tevékenységet, ezért a kibocsátott diplomás szakemberek elhelyezkedésének legfőbb színterét 

a vállalati szféra jelenti. 

Magyarországon a regisztrált gazdasági szervezetek száma az elmúlt másfél évtizedben szinte 

folyamatosan emelkedett, 2013-ban csaknem 1,7 profitorientált szervezetet tartottak nyilván. 

Viszont a működő vállalkozások száma ennek csak kb. harmada, 2013-ban 579.579 volt. A 

működő vállalkozások regionális megoszlását bemutató 1. melléklet 8. ábra alapján a Közép-

Dunántúli régióban található a vállalkozások 10%-a. A cégek a Közép-Magyarországi régióra 

koncentrálódnak (41%), a többi régió részesedésének pedig alacsony a szóródása, az arányok 

8-12% között mozognak. 

Az egyes régiókban működő vállalkozások lakosságarányos számát mutatja a vállalatsűrűség, 

amit az 1. melléklet 9. ábrája szemléltet. A Közép-Dunántúli régióban – újra csak Közép-

Magyarország és Nyugat-Dunántúl után – a harmadik legnagyobb volt ez a mutató 2013-ban: 

52 db/ezer fő. 

Az átlagos vállalatméret (a foglalkoztatottak létszámával mérve) a régióban kiemelkedően 

magas. Az országban itt a legmagasabb a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok 

részaránya, ami az összes működő vállalat egyharmadát teszi ki, és itt a legkisebb (szintén kb. 

egyharmad) a 10 fő alatt foglalkoztató mikrovállalkozások részaránya.9 Ennek megfelelően az 

egy vállalkozásra jutó árbevétel is jelentős mértékben meghaladja az országos átlagot, és a 

Közép-Magyarországi régió után a második legnagyobb az országban (2011-ben a régióban 

134 millió Ft volt, míg országos szinten 114 millió Ft).10 

Az átlagos foglalkoztatotti létszám és árbevétel alapján is kiemelkedően erős vállalati 

szférával való együttműködés jó lehetőséget teremt a térség gazdasági és műszaki 

tudományterületeken működő felsőoktatási intézményei – így az Edutus Főiskola – számára 

az oktatás és vállalati gyakorlat összekapcsolására (pl. duális képzés, szakmai gyakorlat), 

valamint a vállalati szférával közös kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás 

kibontakoztatására. 

 

2.1.5. Az intézményi vonzáskörzetek bemutatása 

Az Edutus Főiskola képzései iránti kereslet térbeli eloszlását elsőként a 2010-2015 között az 

intézménybe jelentkezők állandó lakóhelyének bemutatásával szemléltetjük (1. melléklet 10. 

ábra). Látható, hogy a jelentkezők túlnyomó többsége (935 fő, vagyis az ebben az időszakban 

jelentkezett 3061 fő 30,5%-a) budapesti, majd ezt követi a tatabányai jelentkezők száma (331 

fő, 10,8%). Emellett egyértelműen látszik, hogy az oktatási helyszín földrajzi közelsége 

fontos szerepet játszik a jelentkezési döntésekben, ugyanis Komárom-Esztergom megye, 

valamint Pest megyének a Tatabányához legközelebb eső települései alkotják a Főiskola fő 

                                                        
9 Forrás: KSH (2013): A vállalkozások regionális sajátosságai, 28. o. 
10 Forrás: KSH (2013): A vállalkozások regionális sajátosságai, 19. o. 
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vonzáskörzetét. Ugyanakkor az ország egész területéről vannak a Főiskola iránt érdeklődő 

potenciális hallgatók, bár az előzőekhez képest lényegesen kisebb számban. 

A továbbiakban a beiratkozott hallgatókat vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb 

hányaduk budapesti lakos, majd ezt követi Komárom-Esztergom megye és Pest megye. A 

jelentkezők térbeli eloszlása ismeretében ez várható volt, az 1. melléklet 11. ábráján azonban 

az is látható, hogy Fejér megyéből szintén jelentős számú hallgató érkezett. Emellett Győr-

Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 

származik még viszonylag sok hallgatónk, a többi 12 megye esetén számuk 50 alatti volt a 

vizsgált időszakban. 

A hallgatók lakóhely szerinti területi eloszlását az is befolyásolja, hogy egy adott térségben 

hány potenciális hallgató él, vagyis mennyi a leginkább releváns korú (vizsgálatunkban 20-24 

éves) lakosok száma. Az 1. melléklet 12. ábrája megmutatja, hogy az egyes megyékben és a 

fővárosban ezer 20-24 éves lakosra hány Edutus Főiskolára beiratkozott hallgató jutott a 

vizsgált időszakban. Látható, hogy ebben a vizsgálati dimenzióban Budapest elveszti vezető 

szerepét, a hallgatók számát a releváns korú lakosság arányában kifejezve egyértelműen 

Komárom-Esztergom megye az intézmény fő vonzáskörzete. Ezt követi Budapest, Pest 

megye és Fejér megye, majd pedig Bács-Kiskun, Tolna, Somogy és Zala megye. 

 

2.1.6. Versenytársak értékelése, elemzése hazai és nemzetközi dimenzióban 

Az Edutus Főiskola legfőbb versenytársainak köre egyrészt az azonos oktatási profil, másrészt 

a jelentős mértékben átfedő vonzáskörzet (földrajzi közelség) alapján határozható meg. 

Emellett – a Főiskola méretét is figyelembe véve – elsődleges versenytársainknak a hallgatói 

létszám tekintetében közel azonos nagyságrendet képviselő intézmények tekinthetők. 

Mindezek alapján a közép- és részben a nyugat-dunántúli, másrészt a budapesti gazdasági és 

műszaki képzést folytató intézmények a legfőbb versenytársainknak. A versenykörnyezet 

értékelésekor alkalmazott két fő szempont: az aktív hallgatói létszámok, valamint a felvételi 

adatok alakulása az elmúlt három évben. A fentiek figyelembevételével készült részletes 

elemzés a 3. mellékletben található. Az elemzés legfontosabb megállapításai: 

 A budapesti állami intézmények aktív hallgatói létszáma nem mutat lényeges 

változást, a nem állami és vidéki intézmények esetén enyhe csökkenés figyelhető meg. 

 Az Edutus Főiskola aktív hallgatói létszáma elmarad a nagyságrendileg hasonló 

versenytársak többségének létszámától, de három intézmény (Wekerle Sándor Üzleti 

Főiskola, Tomori Pál Főiskola, IBS (ÁVF-fel együtt) létszámát meghaladja. 

 Az utóbbi három évben a felvett hallgatói létszámok országos szinten nem mutatnak 

nagyarányú változást, az Edutus Főiskolán viszont 2013-ról 2014-re 45%-kal nőtt, míg 

2014-ről 2015-re 37%-kal visszaesett a felvett hallgatók száma. 

 A hasonló méretű, gazdasági képzést folytató intézmények körében az Edutus 

Főiskola viszonylag jól teljesített a felvett létszám tekintetében a gazdálkodási és 

menedzsment, a kereskedelem és marketing és a turizmus-vendéglátás 

alapképzéseken, a nemzetközi gazdálkodás alapképzésen és a marketing 

mesterképzésen viszont jelentős volt a visszaesés. 

 A műszaki képzések esetén hátrányosan érinti a Főiskolát, hogy nem áll 

rendelkezésünkre állami ösztöndíjas keret, ugyanakkor az önköltséges képzések között 

az Edutus Főiskola műszaki menedzser és különösen mechatronikai mérnök képzése 

számottevő súlyt képvisel. 
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2.2. A képzési tevékenység értékelése hazai és nemzetközi dimenzióban 

2.2.1. A képzésben részt vevő humán erőforrás értékelése 

Az Edutus Főiskola a 2015. októberi statisztika szerint összesen 134 főt foglalkoztatott 

munkaviszony keretében, ebből 61 fő oktató, 1 fő kutató és 72 fő nem oktató kollégát. Az 

oktatókra vonatkozó létszámadat részletezése a 4. táblázatban látható. 

4. táblázat: A munkaviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok 

létszámadatai (2015. október 15., fő) 

Foglalkoztatás módja 
Egyetemi 

docens 

Főiskolai 

tanár 

Főiskolai 

docens 

Adjunk-

tus 

Tanár-

segéd 
Tanár Kutató 

Össze-

sen 

Teljes munkaidős 4 13 11 4 6 16 1 55 

Részmunkaidős  1 4 2    7 

TM-re átszámított RM   0,5 2,13 1    3,63 

Összesen 4 13,5 13,13 5 6 16  58,63 

Forrás: 2015. októberi statisztika 

A munkaviszony keretében foglalkoztatott oktatókon túl 2015 októberében további 34 fő 

oktató foglalkoztatására került sor megbízás keretében, amely létszámnak a teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatásra átszámított értéke 3,23 fő. Így a teljes munkaidőre 

átszámított összlétszám 61,86 fő volt, amelyből a munkaviszony keretében foglalkoztatottak 

aránya (58,63/61,86) 94,8% volt. Az Nftv. 7.§ (1) szerint a felsőoktatási intézménynek önálló 

oktatói, kutatói karral kell rendelkeznie, ami a 7.§ (3) szerint akkor teljesül, ha a 

munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók 

részaránya legalább 60%, tehát ennek a feltételnek a Főiskola megfelel. 

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók, kutatók adatai az 5. táblázatban láthatók. 

5. táblázat: A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók közül tudományos 

fokozattal rendelkezők száma (2015. október 15., fő) 

Tudományos 

fokozat 
Egyetemi 

docens 
Főiskolai 

tanár 
Főiskolai 

docens 
Adjunk-

tus 
Összesen 

CsC/DsC 2 3 - - 5 

PhD 2 10 11 - 23 
Összesen 4 13 11 - 28 

Forrás: 2015. októberi statisztika 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott 55 oktató, kutató közül 28 fő (50,9%) rendelkezik 

tudományos fokozattal. Emellett a 7 fő részmunkaidőben foglalkoztatott oktató közül 5 fő 

rendelkezik tudományos fokozattal, ami teljes munkaidőre átszámítva 2,5 főt jelent. Így 

összesen 30,5 fő rendelkezik tudományos fokozattal az 58,63 fő munkaviszonyban 

foglalkoztatott oktató közül, ami 52%-nak felel meg. Az Nftv. 9.§ (3a) és (4) szerint főiskola 

esetén a munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók 

legalább harmadának, alkalmazott tudományok egyeteme esetén pedig legalább 45%-ának 

kell tudományos fokozattal rendelkeznie, tehát a Főiskola mindkét feltételnek eleget tesz. 

Emellett a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott 34 főből 5 fő professor emeritus/emerita, 

akik aktívan részt vesznek a Főiskola oktató-kutató munkájában, így akkreditációs 

szempontból tovább javítják az intézmény tudományos fokozattal rendelkező oktatóinak 

arányát. 

Az oktatók, kutatók és tanárok életkor és nem szerinti jellemzői láthatók a 6. táblázatban. A 

teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében a férfiak mintegy kétharmados túlsúlya 

érvényesül, mivel mindössze 34,5%-ot tesz ki a nők aránya. Életkor szerint vizsgálva az 
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adatokat megállapítható, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén a 40 év alatti 

korosztályok aránya 16,4%, míg a 60 év felettieké ennek közel a duplája (29,1%). Az oktatói 

kar koreloszlása ráirányítja a figyelmet arra, hogy az előttünk álló tervezési időszakban – a 

képzési portfólió bővítésétől függetlenül, már a jelenlegi helyzet stabilizálása érdekében is – 

szükségessé válik új – lehetőség szerint minél fiatalabb korosztályba tartozó – oktató kollégák 

foglalkoztatása. Ugyanakkor természetesen nem csak az életkort, hanem a tudományos 

fokozat létét és a szakmai megfelelőséget is figyelembe kell venni az oktatói kar részbeni 

cseréjének vagy bővítésének folyamata során. 

6. táblázat: Az oktatók, kutatók és tanárok életkor és nem szerint (2015. október 15., fő) 

Életkor 
Teljes munkaidős 

Részmunkaidős 
összesen nők 

25 év alatti - - - 
25-29 éves 1 - - 
30-34 éves 4 2 1 
35-39 éves 4 3 3 

40-44 éves 10 4 1 
45-49 éves 10 6 1 
50-54 éves 7 2 - 
55-59 éves 3 2 1 
60-64 éves 10 - - 
65 év fölötti 6 - - 

Összesen 55 19 7 

Forrás: 2015. októberi statisztika 

Az oktatók és tanárok minden félévre nézve elkészítik az Oktatói Teljesítményértékelési 

Rendszer (OTéR) dokumentumát. A 2015/2016. tanév előtt használt OTéR a tudományos 

kutatási és publikációs tevékenység, az oktatási tevékenység és az oktatáson kívüli egyéb, 

Főiskola érdekében végzett tevékenységek – előre meghatározott kategóriák és súlyozási 

rendszer alapján történő – számszerű és szöveges önértékeléséből, valamint mindennek a 

tanszékvezetők, intézményi szinten pedig az oktatási rektorhelyettes általi értékeléséből állt. 

A rendszer részét képezte az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” (OMHV) is, melynek 

keretében a teljeskörűségre törekedtünk: minden oktatóról minden félévben készüljön 

legalább egy – de lehetőleg több – kurzusa esetén értékelés. Az elmúlt három tanév OMHV 

átlagértékeit (5-fokozatú Likert-skálán mért intézményi átlagokat) szemlélteti az 1. melléklet 

13. ábrája, amely a vizsgált időszakban végig 4,5 feletti, vagyis igen jónak értékelhető 

minősítést mutat. Az egyéni átlagértékek jellemzően 4-5 között szóródnak, félévente 1-2 fő 

oktató átlagos értékelése van 3-4 között. 

A 2015/2016. tanévtől a fenti tartalmi elemeket továbbra is magában foglaló, de az oktatási, 

kutatási és egyéb, Főiskola érdekében végzett tevékenységeket nagyobb mértékben részletező, 

kizárólag mennyiségi értékelésen alapuló OTéR került bevezetésre. 

 

2.2.2. Az intézmény képzési portfóliójának értékelése 

A bolognai rendszer képzései 

Az Edutus Főiskola képzési portfóliójában megtalálható a bolognai rendszer első három 

szintje (ISCED 5-7), valamint a szakirányú továbbképzések és egyéb felnőttképzések széles 

palettája. A bolognai képzések rendszerét a 7. táblázat szemlélteti11. A tatabányai székhelyen 

mindegyik szakot meghirdetjük, Budapesten csak a gazdasági képzéseket (mivel a műszaki 

képzésekhez szükséges infrastrukturális feltételek csak Tatabányán állnak rendelkezésre), míg 

                                                        
11 A szakirányú továbbképzések és egyéb felnőttképzések a 2.2.3. fejezetben találhatók. 
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Székelyudvarhelyen kizárólag kereskedelem és marketing alapképzés folyik. A képzések – a 

nemzetközi gazdálkodás alapszak EU kereskedelem és SSC specializációja kivételével, 

amelyek angol nyelvűek – magyar nyelven folynak. Emellett a saját és az Erasmus program 

keretében nálunk tanuló hallgatóknak minden évfolyamon lehetőségük van egyes szaktárgyak 

angol nyelven történő hallgatására. 

 

 

 

7. táblázat: Az Edutus Főiskola bolognai rendszerű képzései 

Képzési terület Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Mesterképzés 

Gazdasági 

kereskedelem és marketing kereskedelem és marketing marketing 

gazdálkodási és menedzsment gazdálkodási és menedzsment - 

nemzetközi gazdálkodás* nemzetközi gazdálkodás - 

turizmus-vendéglátás turizmus-vendéglátás - 

Műszaki 
- műszaki menedzser - 

- mechatronikai mérnök - 
*A 139/2015.(VI.9.)Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 1. melléklete értelmében utoljára a 2016/2017. 

tanévben indítható. 

A képzések intézményi specifikumait leginkább az alapképzési szakok specializációinak 

kialakításában lehet érvényesíteni, miután a felsőoktatási szakképzések esetén ez a KKK 

alapján determinált, a marketing mesterképzésünkben pedig jelenleg nincs specializáció. 

Az alapszakok specializáció kínálata látható a 8. táblázatban: 

8. táblázat: Az alapszakok specializációi az Edutus Főiskolán 

Alapszak Specializáció 

kereskedelem és marketing marketingkommunikáció, e-kereskedelem 

gazdálkodási és menedzsment kis- és középvállalkozások, kontrolling, SSC** 

nemzetközi gazdálkodás EU kereskedelem*, regionális fejlesztés, SSC** 

turizmus-vendéglátás 
szállodamenedzsment, turisztikai termékmenedzsment, 

szállodai és térségi turizmus, rendezvényszervezés 

műszaki menedzser 
folyamat- és projektmenedzser, FM 

(létesítménygazdálkodási menedzser) 

mechatronikai mérnök lézertechnológia 
*angol nyelvű specializáció 

**Shared Service Center – 2015/2016. I. félévben bevezetett új angol nyelvű specializáció 

A szakstruktúrát vertikálisan vizsgálva látható, hogy az intézmény a kereskedelem és 

marketing képzés esetén rendelkezik a bolognai szakok teljes, egymásra épülő rendszerével (a 

doktori képzést kivéve), míg a további három gazdasági képzés esetén felsőoktatási 

szakképzések és alapszakok épülnek egymásra. Ez lehetővé teszi a felesleges ismétlésektől 

mentes tantervi struktúra kialakítását, valamint a hallgatók számára a tanulmányok 

intézményen belüli, magasabb szinten történő folytatását. A műszaki képzések területén 

jelenleg két alapszakkal rendelkezünk, ezért terveink között szerepel a vertikum bővítése 

mindkét irányban.12 

A szakok oktatási tartalma lehetőséget teremt horizontális szinergiák kialakítására és 

kihasználására is. Ennek fő területe a gazdasági alapképzések (elsősorban a gazdálkodási és 

menedzsment képzés), valamint a műszaki menedzser alapképzés – képzési és kimeneti 

                                                        
12 A fejlesztési elképzeléseket a 3.2. fejezet tartalmazza. 
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követelményekben meghatározott – átfedő kompetenciáinak felismerése, és ennek 

érvényesítése a szakok tanterveiben. 

Az intézménynek jelenleg nincs akkreditálás alatt álló új képzése. A gazdasági alapszakok és 

mesterszak párhuzamos programakkreditációs vizsgálata a 2014/2015. tanévben lezajlott. A 

MAB határozattervezetei13 értelmében minden szakunk akkreditációja sikeres volt, a 

képzések 2020-ig folytathatók azzal, hogy – a turizmus-vendéglátás alapszak kivételével – 

2017 szeptemberében monitoring eljárásra kerül sor. 

A képzési szintek közötti arányokat vizsgálva (9. táblázat) megállapítható, hogy a Főiskolán 

az alapképzések dominanciája érvényesül, a hallgatók 85-90%-a ezen a képzési szinten tanul. 

Ezt követi a felsőoktatási szakképzés 6-8% körüli aránnyal, míg a maradék mintegy 4-5%-on 

a mesterképzés és a szakirányú továbbképzések osztoznak. 

9. táblázat: Az Edutus Főiskola hallgatói létszáma képzési szintek szerint 

Jogviszony típusa Képzési szint név 
2014. október 2015. október 

fő % fő % 

Hallgatói  alapképzés (BA/BSc) 1246 89,0 930 85,2 

  felsőoktatási szakképzés 82   5,9 85 7,8 

  főiskolai képzés 1   0,0 0 0,0 

  mesterképzés (MA/MSc) 21   1,5 11 1,0 

  szakirányú továbbképzés 27   1,9 49 4,5 

Hallgatói összesen 1377 98,3 1075 98,5 

Vendéghallgatói alapképzés (BA/BSc) 23   1,7 16 1,5 

Vendéghallgatói összesen 23   1,7 16 1,5 

Főiskola összesen   1400 100,0 1091 100,0 

Forrás: Októberi statisztikák alapján saját szerkesztés 

Kihelyezett képzés Székelyudvarhelyen 

A főiskola 1998 óta folytat határon túli képzéseket. Az első ilyen képzés Székelyudvarhelye 

indult, és a kereskedelem és marketing alapszak (2005 előtt a főiskolai Kereskedelemi szak) 

azóta folyamatosan, hol kisebb-hol nagyobb képzési létszámmal indul. A 2015-ös 

programakkreditációs eljárás a szak akkreditációját intézkedési terv elkészítését követő 2017. 

szeptemberi monitoring eljárással 2020. december 31-ig meghosszabbította. A kihelyezett 

tagozaton két évig marketing mesterképzés is folyt, de a hallgatói létszám szűkössége miatt 

két sikeres évfolyam (2010 és 2011) után a képzés lezárult. 

A Főiskola továbbra is fontos feladatának tartja a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ 

szakmai gesztorálását, nem csak a saját kihelyezett képzések révén, hanem más felsőoktatási 

intézményekkel kialakított együttműködéseiben és kutatási tevékenységében, tudományos 

munkájában, konferenciaszervezéseiben, szakmai és vállalati kapcsolatai ápolásában. 

Szakmai gyakorlati képzés 

A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók száma (10. táblázat) az őszi félévekben 

meghaladta a 200 főt, míg a tavaszi félévekben 100 fő körül alakult. Ennek oka, hogy az 

alapképzések mintatanterveiben a szakmai gyakorlat a 7., vagyis őszi félévre esik. A szakmai 

gyakorlóhelyeket a hallgatók maguk választhatják meg az intézmény stratégiai partnerei 

közül, de igény esetén a Hallgatói Információs és Szolgáltató Iroda ezzel foglalkozó 

munkatársa segítséget nyújt számukra. A Főiskola minden szakmai gyakorlóhellyel 

együttműködési megállapodást köt, a megállapodások száma 2014-ben 97, 2015-ben pedig 89 

volt. Ez azt jelenti, hogy egy gyakorlóhely átlagosan kb. három hallgatót foglalkoztat. 

A szakmai gyakorlat értékelése három szinten folyik. Az első a hallgatók Főiskola általi 

értékelése minden szakon a mintatantervekben és a KTVSZ-ben rögzítettek szerint. Ez egy 

prezentáció elkészítését és legalább két oktatóból álló bizottság előtti bemutatását jelenti a 

                                                        
13 A végső MAB határozatok meghozatala 2015 decemberében várható. 
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gyakorlat alatt végzett szakmai tevékenységről, aminek a háromfokozatú értékelése alapján 

szerezheti meg a hallgató a szakmai gyakorlat kreditpontjait (gazdasági képzéseken) vagy az 

aláírást (műszaki képzéseken). Erre természetesen csak akkor kerülhet sor, ha a gyakorlóhely 

előzetesen igazolta a szakmai gyakorlat teljesítését, és értékelte – egy erre rendszeresített 

értékelőlap segítségével – a hallgató teljesítményét. Az értékelés harmadik fázisa, amikor a 

hallgató értékeli – kérdőív segítségével – a szakmai gyakorlóhelyet. Az értékelőlapok és 

kérdőívek feldolgozását a Minőségirányítási Iroda minden félév végén elvégzi, és az 

eredmények összesítését elküldi az érintett tanszékek vezetői és az intézményvezetés részére. 

10. táblázat: Szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók számának alakulása (fő) 

Szak 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

I. II. I. II. I. 

kereskedelem és marketing BA 57 35 83 32 67 

gazdálkodási és menedzsment BA 86 27 90 39 71 

nemzetközi gazdálkodás BA 20 11 29 5 16 

turizmus-vendéglátás BA 50 20 23 18 27 

műszaki menedzser BSc 3 - 16 8 16 

mechatronikai mérnök BSc - - - - 10 

felsőoktatási szakképzések - - - 7 6 

Összesen 216 93 241 109 213 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 

A legutóbb értékelt 2014/2015. II. félévben a munkáltatók részéről a legjobb értékelést 

(ötfokozatú skálán átlagosan 4,85) a hallgatók alkalmazkodóképessége kapta, a legkevésbé 

(4,42) pedig a hallgatók idegennyelv-tudásával voltak megelégedve, ami az előző félévben 

szintén a legalacsonyabb értékelést kapta. A hallgatók az új szakemberek megismerését, a 

kapcsolatépítést (4,79) tartották a legfontosabb értéknek gyakorlatuk alatt, míg 

legalacsonyabb értékelést a diplomadolgozat elkészítéséhez nyújtott segítség (3,55) kapta. 

Tehetséggondozás 

Az Edutus Főiskolán a tehetséggondozás és elitképzés a TDK-OTDK munkát, a 

szakkollégiumi tevékenységet, a szakmai és tudományos rendezvények szervezését, a hazai és 

nemzetközi szakmai tapasztalatcserét és látogatásokat, valamint a demonstrátori rendszert 

foglalja magában. Különös értéket jelent ezen a területen az, hogy UNWTO (Turisztikai 

Világszervezet) társult tagságunkból adódóan a legtehetségesebb diákok a legújabb 

publikációkhoz juthatnak hozzá, valamint, hogy legkiválóbb hallgatóinkat úgyszintén a 

nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolatainkra támaszkodva segítjük folyamatosan 

külföldi szakmai gyakorlatos helyekhez. A kiváló szakdolgozatok pályázatán való részvételi 

lehetőséggel pedig azokat a hallgatóinkat támogatjuk, akik szakdolgozatukat kimagasló 

színvonalon írták és védték meg a záróvizsgán. 

Az Edutus Főiskola TDK tevékenysége a közgazdaságtudomány és a műszaki tudomány 

területén kapcsolódik be az OTDT munkájába. A hallgatók tudományos kutatómunkáját 

főiskolai szintű TDK-Bizottság szervezi és koordinálja. A Főiskola valamennyi tanszékén 

lehetőség van TDK kutatások támogatására. A 2015/2016. tanévben a műszaki képzések 

hallgatói is bekapcsolódtak a TDK munkába. (11. táblázat) 

11. táblázat: A TDK-n és OTDK-n szereplő hallgatók száma 
Tanév TDK-n szereplő hallgatók (fő) OTDK-n szereplő hallgatók (fő) 

2012/2013. 10 7 (1 db különdíj) 

2013/2014. 16 - 

2014/2015.   9 2 

2015/2016. I.   6 - 

Forrás: Intézményi önértékelések a vizsgált tanévekben 
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A Főiskola kiemelt kutatási témáihoz igazodva a 2012/2013. tanévben 14, a 2013/2014-es 

tanévben 9, a 2014/2015. tanévben pedig 6 szakkollégiumi csoport munkájában vehettek részt 

ösztöndíjas támogatással hallgatóink. A szakkollégiumok témakínálatát a sokszínűség 

jellemzi. Néhány példa: Kárpát-medence turizmusa, Az utazások története – a turizmus 

története, Helyi élelmiszer láncok – hálózatépítés, Innovorg Research, Élelmiszermarketing – 

bormarketing, Nonverbális kommunikáció és tárgyalástechnika, Nemzetközi gazdaság és 

külpolitika, Globális gazdaság térségi folyamatai, Beágyazott rendszerek, Mobilmechatronika.  

Az Edutus Főiskola Szenátusának 2012. január 16-i ülésén elfogadásra került a demonstrátori 

rendszer bevezetése, melynek segítségével lehetőség nyílik a hallgatók közül azoknak a 

kiválasztására, akik tudásuk, képességeik és érdeklődésük alapján alkalmasak a tanszékek 

oktatási, kutatási munkájába való szorosabb bekapcsolódásra, ezáltal hosszú távon lehetőséget 

adva a Főiskola számára a későbbi munkaerő-fejlesztés megalapozására. A demonstrátorok a 

tanszékek által megnevezett tantárgyakhoz kötődve, az adott tárgy felelősének felügyelete 

alatt végzik munkájukat. A 2012/2013. tanévben 4, a 2013/2014. tanévben 11, a 2014/2015. 

tanévben pedig 9 demonstrátor segítette a munkát a Főiskola hat tanszékén.  

 

Felnőttképzés 

A Főiskola felnőttképzési intézete, az Edutus Felnőttképzési Akadémia, melynek elsődleges 

feladata szakirányú továbbképzések és iskolarendszeren kívüli felnőttképzések szervezése és 

lebonyolítása. Felnőttképzési programjai szervesen illeszkednek a Főiskola egyéb képzésein 

oktatott szakmai tartalmakhoz. Főbb képzéstípusok: szakirányú továbbképzések, OKJ szerinti 

szakképzések, szakmai célú képzések, nyelvi képzések, egyéb képzések, tréningek. 

Főiskolánk szakirányú továbbképzései elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált 

ismereteket közvetítenek kiscsoportos formában és hozzájárulnak a vállalkozások tartós 

versenyelőnyének érvényesítéséhez. Legkeresettebb és legjobb eredményeket felmutató 

programjaink az Online marketing és a Kulturális menedzser képzések.  Az Online marketing 

szakirányú továbbképzés a 2015/16-os tanévben a Főiskola legnépszerűbb felsőoktatási 

képzése volt, melynek keretében 23 fő kezdhette meg tanulmányait Budapesten, míg a 

Kulturális menedzser képzésen 17 fő. Főiskolánk 2015 őszén Tatabányán először indította el 

egyéves Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzését a hazai felsőoktatási piacon 

hiánypótló képzésként. A megnövekedett érdeklődésre tekintettel a képzést 2016 márciusában 

Budapesten is elindítjuk, melynek megvalósítása során a Főiskola a PQS International 

Hungary Kft. szakembereivel működik együtt. 

További szakirányú továbbképzéseink: Alkalmazott lézertechnológiai szakmérnök, 

Alkalmazott lézertechnológiai szakember, Fenntartható energetikai szakmérnök, Fenntartható 

energetikai szakember, Bor- és gasztroturizmus menedzser, CRM menedzser – 

ügyfélkapcsolati vezető, Desztináció menedzsment, Euromenedzser, Határon átnyúló 

fejlesztési szakreferens, Ipari park menedzser, Közép-európai turizmus menedzser, 

Marketingvezető, Modern üzleti szakújságíró, Piackutatás gyakorlata, Reklám, Rendezvény 

menedzsment, SSC specialista, Üzletfejlesztési menedzser. 

Az Edutus Főiskola felnőttképzési tevékenysége keretében nagy hangsúlyt kap a felnőtt 

lakosság gazdasági versenyképességének növelése, a munkaerő-piaci szempontból releváns 

képzettség elérhetőségének biztosítása. Az elmúlt két évben számos új OKJ-s képzést 

engedélyeztettünk és indítottunk el Tatabányán, Budapesten és Esztergomban: Bérügyintéző, 

CNC gépkezelő, Emelőgép-kezelő, Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Fogyóelektródás 

védőgázas ívhegesztő, Gépi forgácsoló, Gyártósori gépbeállító, Kulturális 

rendezvényszervező, Logisztikai ügyintéző, Mechatronikai technikus, Szállítmányozási 

ügyintéző, Szerszámkészítő, Társadalombiztosítási ügyintéző. 

Munkáltatói megkeresésre több szakmai célú képzési programot dolgoztunk ki és indítottunk 

el az elmúlt években. 2015-ben például az MKIK-nál ill. az NSZFH-nál sikerrel 

http://www.edutus.hu/tartalmak/kulturalis_menedzser
http://www.edutus.hu/tartalmak/letesitmenygazdalkodo_facility_manager
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engedélyeztettük, majd 3 csoporttal valósítottuk meg a Graboplast részére a Műpadló-gyártó 

gépkezelő képzést. Engedélyezett szakmai képzéseink: Szolgáltató Központi számviteli-

adminisztrátor, Műpadló-gyártó gépkezelő. 

Nyelvi képzéseink keretében a 2014/2015-ös tanévben a Nemzeti Alapból támogatott 

Diplomamentő Program keretén belül 363 főt képeztünk, 32 angol és német nyelvi képzést 

indítottunk. A tanfolyamok közül 14 képzést Tatabányán, 18-at Budapesten szerveztünk angol 

és német nyelven.  

Egyéb engedélyezett képzéseink: Környezeti fenntarthatósági ismeretek, Munkába állást segítő 

általános technikai és szerelési ismeretek, Általános alap- és középszintű infokommunikációs 

képzés. Összegezve megállapítható, hogy a 2014-es gazdasági évben fennállásának 

legeredményesebb évét zárta az Edutus Felnőttképzési Akadémia; amelynek felnőttképzésből 

származó nettó árbevételének összege 135 891 176 Ft volt.  

Sport 

Hallgatóink számára - tanterv szerint - egy félév testnevelés kötelező, melyet a budapesti 

képzési helyen a Falk Miksa utcai edzőtermünkben, a tatabányai tagozaton pedig az épület 

tornatermében - négy sportág közül választva - teljesíthetnek. A 2010/2011-es tanévben 

bevezetett Edutus Sportolói Program keretében egyedülálló lehetőséget kínálunk az 

élsportolók számára. Egyéni tanulmányi rend, egyéni vagy kis csoportos konzultációk, 

elektronikus tananyagok, webináriumi rendszer és egyéni vizsgarend áll rendelkezésükre 

annak érdekében, hogy tanulmányaikat össze tudják egyeztetni sporttevékenységükkel. 

2015/2016-ra a program keretében 51 élsportoló tanul Főiskolánkon, köztük 9 sportcsillag 

ösztöndíjas élsportoló. Iskolánk sportnagykövetei igazi példaképként jelennek meg 

hallgatóink előtt. Főiskolánk 2014 óta az Edutus Sport Ösztöndíj létrehozásával is támogatja a 

sportolókat, ami tandíjkedvezményt jelent számukra. Közel két éve működik a Főiskola saját 

sportegyesülete az EDUTUS SK, mely egyesület tagja a Magyar Vitorlás Szövetségnek, és 

idén kértük tagfelvételünket a Magyar Kerékpársportok Szövetségébe. Főiskolánk stratégiai 

partnerkapcsolatot ápol a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel és a Magyar 

Olimpiai Bizottsággal.  

2.2.3. A képzési eredményesség értékelése 

A képzések eredményességének értékelését három szempontból mutatjuk be a hallgatói 

tanulmányok előrehaladásának sorrendjében a 2012-2015-ig terjedő időszakban: 

1. A képzést végzés nélkül elhagyók (lemorzsolódók) adatai (12. táblázat) 

2. A képzést nyelvvizsga hiányában oklevél nélkül befejezők adatai (13. táblázat) 

3. Az intézményi DPR kutatások elhelyezkedési adatai (6. melléklet) 

12. táblázat: A lemorzsolódott* hallgatók számának alakulása (fő) 

Képzés 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

nappali levelező nappali levelező nappali levelező 

gazdálkodási és menedzsment BA 51 116 23 70 17 45 

kereskedelem és marketing BA 58 101 60 79 49 75 

mechatronikai mérnök  BSc 1 2 4 3 1 5 

műszaki menedzser BSc 2 11 - 19 - 18 

nemzetközi gazdálkodás BA 21 18 15 11 11 4 

turizmus-vendéglátás BA 45 58 39 26 25 10 

marketing MA - 12 - 8 - 6 

felsőfokú szakképzés 51 - 66 - 21 - 

felsőoktatási szakképzés - - - 2 10 9 

főiskolai képzés 27 29 1 5 1 - 

szakirányú továbbképzés - 26 - 8 - 7 

Intézmény összesen 256 373 208 231 135 179 
*Hallgatói jogviszony megszűnése saját kérésre vagy hivatalból az adott tanév folyamán 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 
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Ha a lemorzsolódási arány kiszámításához viszonyítási alapnak elfogadjuk az adott tanévek 

októberi statisztikáiban szereplő hallgatói létszámot (4. melléklet 2. táblázat), akkor a vizsgált 

három tanévben a nappali tagozaton sorrendben 20%-23%-19%, a levelező tagozaton pedig 

sorrendben 39%-30%-26% volt a lemorzsolódási arány. Az adatokból az alábbi fő 

következtetések vonhatók le: 

 A nappali képzés lemorzsolódási mutatói jóval kedvezőbbek, aminek nyilvánvaló oka, 

hogy a levelező képzés hallgatóinak lényegesen nehezebb a munka – sok esetben a családi 

kötelezettségek – és a tanulás összeegyeztetése. 

 A nappali képzésben nem látszik nagy időbeli ingadozás, a hallgatóknak kb. 20%-a 

morzsolódik le. Ezzel szemben a levelező képzésben két év alatt 15%-ponttal esett a 

lemorzsolódási arány. A hallgatói visszajelzések alapján tudjuk, hogy ez jelentős 

mértékben köszönhető a különféle korszerű tanulástámogató eszközök (pl. elektronikus 

tananyagok, webinárium) bevezetésének. 

A hazai felsőoktatás egyik legsúlyosabb problémája, hogy a végzett hallgatók jelentős része 

nem veheti át végzéskor az oklevelét az előírt nyelvvizsga hiánya miatt. Sajnos az Edutus 

Főiskolán is érvényesülnek az országos tendenciák, és az utóbbi hat záróvizsga időszakban 

59% és 76% között volt – meglehetősen nagy időbeli ingadozással – a végzéskor oklevél 

nélkül távozó hallgatók aránya (13. táblázat). A kedvezőtlen folyamat visszafordítása 

érdekében több intézkedés is bevezetésre került az utóbbi tanévekben: tanterven felüli nyelvi 

kurzusok szervezése az Edutus Nyelviskola keretében, idegen nyelvű szaktárgyak beépítése a 

tanulmányi rendbe, a „Diplomamentő Program”-ba való bekapcsolódás a korábban végzettek 

nyelvvizsgához juttatása érdekében. 

13. táblázat: Nyelvvizsga hiányában a végzéskor oklevelet nem szerzők aránya 

Képzés 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

I. II. I. II. I. II. 

gazdálkodási és menedzsment BA 58% 68% 56% 63% 48% 73% 

kereskedelem és marketing BA 56% 72% 71% 53% 66% 64% 

műszaki menedzser BSc - - 0% - 38% 50% 

nemzetközi gazdálkodás BA 100% 75% 75% 69% 81% 80% 

turizmus-vendéglátás BA 78% 85% 69% 82% 82% 79% 

Intézmény összesen 66% 76% 64% 64% 59% 73% 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 

A 2012-2015. évek tavaszán lezajlott DPR kutatások az előbbieknél kedvezőbb képet festenek 

a Főiskolán folyó munka eredményességéről (6. melléklet). A végzett hallgatóink túlnyomó 

többsége hosszabb-rövidebb keresés után talál munkát (többnyire kb. háromnegyedük), de 

jelentős az egy hónapon belül munkát találók aránya is (a 2015-ös kutatás során ez 

egyharmados volt). A végzettek mintegy fele beosztott diplomásként dolgozik, a következő 

legnépesebb tábor (20-30%) pedig – nyilván a nyelvvizsga hiánya miatt át nem vett oklevél 

miatt – beosztott nem diplomásként. 

 

2.2.4. A képzések iránti hallgatói kereslet bemutatása 

A Főiskola képzéseinek keresettségéről nyújtanak információt a felvételi statisztikák, amelyek 

– az utóbbi három évre nézve – a 14. táblázatban láthatók. 

 2013-ról 2014-re a jelentkezők száma 15%-kal, az első helyes jelentkezők száma 42%-kal, 

míg a felvettek száma 45%-kal nőtt. A felvetteken belül a pótfelvételin felvett hallgatók 

aránya 46%-ról 51%-ra nőtt, ami azt jelzi, hogy a pótfelvételi egyrészt igen nagy, ráadásul 

növekvő jelentőséggel bírt az intézmény életében. 

2015-ben sajnos a 2013-as szint környékére estek vissza az adatok. Az előző évhez képest a 

jelentkezők száma 20%-kal, az első helyes jelentkezők száma 28%-kal, a felvettek száma 
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pedig 37%-kal csökkent. A pótfelvételin felvettek száma 2015-ben 36%-ra mérséklődött, ami 

még mindig jelentős aránynak tekinthető. 

 

14. táblázat: Az Edutus Főiskola felvételi eredményei a 2013-2015. időszakban (fő) 

Év 
Jelentkezők összesen Jelentkezők első helyen Felvettek összesen 

A P A+P A P A+P A P A+P 

2013 835 124 1029 190 124 314 133 112 245 

2014 983 202 1185 244 202 446 176 180 356 

2015 833 114 947 207 114 321 143 80 223 

Forrás: Felvételi statisztikák alapján saját szerkesztés 

A felvételi adatokat telephelyenként és munkarendenként vizsgálva (ld. 4. melléklet 1. 

táblázat) megállapítható, hogy Budapesten a nappali, míg Tatabányán a levelező munkarend 

dominál. Az utóbbi három év (2013-2014-2015) felvételi eljárásai során a nappali tagozatos 

hallgatók 69-93-67%-át a budapesti képzési helyre, a levelező tagozatos hallgatóknak pedig 

az 57-64-67%-át a tatabányai képzési helyre vettük fel. 2013-ról 2014-re a felvett hallgatók 

száma a nappali tagozaton 41%-kal, a levelező tagozaton pedig 49%-kal nőtt. Ezzel szemben 

2014-ről 2015-re a nappali tagozatra felvettek száma 48%-kal, a levelező tagozatra felvettek 

száma pedig 29%-kal csökkent. 

A hallgatói létszám szakonkénti alakulását mutatja a 15. táblázat. A Főiskola legnagyobb 

létszámú szakja a kereskedelem és marketing alapszak, ahol a hallgatók közel harmada tanul. 

Ezt követi a gazdálkodási és menedzsment alapszak kb. egynegyedes, majd a turizmus-

vendéglátás alapszak közel 15%-os részaránnyal. Sajnos a három vezető szak létszáma 

folyamatosan csökkent, a 2015-ös létszám a 2013-asnak sorrendben a 60-60-65%-a a három 

felsorolt szak esetén. A táblázatban szereplő főiskolai képzések és felsőfokú szakképzések 

lényegében kifutottak, emellett a nemzetközi gazdálkodás felsőoktatási szakképzés is kifutó 

képzés, miután 2016-ban hirdethető utoljára. A felsőoktatási szakképzések (kivéve a 

nemzetközi gazdálkodást) és a műszaki alapszakok felfutó képzésként minősíthetők, miután a 

műszaki menedzser képzés 2010-ben, a mechatronikai mérnök képzés 2012-ben, a 

felsőoktatási szakképzések pedig 2013-ban indultak, azóta folyamatosan növekvő hallgatói 

létszámmal. A következő években a műszaki képzések további erősödésére számítunk, miután 

olyan unikális specializációkat kínálunk, mint a létesítménygazdálkodási menedzser (műszaki 

menedzser szakon) és a lézertechnológia (mechatronikai mérnök szakon). Emellett fontos cél 

a gazdasági képzések létszámcsökkenésének megállítása is, aminek következtében sajnos az 

összes hallgatói létszám 2013-ról 2014-re 16%-kal, 2014-ről 2015-re pedig 22%-kal csökkent. 

15. táblázat: Az Edutus Főiskola hallgatói létszáma szakok szerint (fő) 

Képzési szint Szak 
2013. 

október 

2014. 

október 

2015. 

október 

alapképzés gazdálkodási és menedzsment 467 378 282 

  kereskedelem és marketing 538 451 322 

  mechatronikai mérnöki 28 57 62 

  műszaki menedzser 69 69 71 

  nemzetközi gazdálkodás 124 87 44 

  turizmus-vendéglátás 231 204 149 

felsőoktatási gazdálkodási és menedzsment - 5 15 

szakképzés nemzetközi gazdálkodás 13 27 28 

  turizmus-vendéglátás 16 36 42 
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Képzési szint Szak 
2013. 

október 

2014. 

október 

2015. 

október 

 felsőfokú 

szakképzés 
energetikai mérnökasszisztens 1 - - 

európai uniós üzleti szakügyintéző 7 - - 

kereskedelmi szakmenedzser 16 4 - 

nemzetközi szállítmányozási és 

logisztikai szakügyintéző 
43 10 - 

idegenforgalmi szakmenedzser 3 - - 

főiskolai képzés gazdálkodási 6 - - 

  kereskedelmi 8 1 - 

 
idegenforgalmi és szálloda 3 - - 

mesterképzés marketing 32 21 11 

szakirányú  kulturális menedzser 23 9 17 

továbbképzés online marketing 25 18 23 

 
létesítménygazdálkodó - - 9 

alapképzés Erasmus képzés/vendéghallgatói 

tanulmányok 
16 23 16 

 Főiskola összesen  1669 1400 1091 

       Jelölések: kifutó képzések – dőlt, felfutó képzések - vastag 

Forrás: Októberi statisztikák alapján saját szerkesztés 

A létszámadatokat telephelyenként és munkarendenként mutatja be az 4. melléklet 2. 

táblázata. Az adatok alapján a következő főbb megoszlások és dinamikák állapíthatók meg 

(16. táblázat): 

16. táblázat: Az Edutus Főiskola aktív hallgatói létszámának jellemzői 

Telephely 
Létszám megoszlása (%) Létszám változása (%) 

2013 ősz 2014 ősz 2015 ősz 2014/2013 2015/2014 

Budapest   61   59   55 82 73 

Tatabánya   30   33   37 89 90 

Székelyudvarhely     9     8     8 80 70 

Összesen 100 100 100 84 78 

Forrás: Októberi statisztikák alapján saját szerkesztés 

A hallgatói létszám szempontjából domináns oktatási helyszín Budapest, de súlya csökkenő 

tendenciát mutat (2013-ról 2015-re 6%-pontot esett). Ennek oka a tatabányai helyszín 

erősödése, miután mind 2013-ról 2014-re, mind 2014-ről 2015-re Tatabányán volt a legkisebb 

mértékű (11 ill. 10%-os) a hallgatói létszám csökkenése (szemben a budapesti 18 ill. 27%-os 

csökkenéssel). 

A 4. melléklet 2. táblázatából az is kiderül, hogy a tatabányai képzés létszámarányának 

növekedése egyértelműen a levelező munkarendű képzésnek köszönhető, ugyanis ott 2013-ról 

2014-re 8%-kal nőtt (míg Budapesten 25%-kal csökkent), 2014-ről 2015-re pedig 2%-kal 

csökkent (míg Budapesten 27%-kal csökkent) a hallgatói létszám. Fontos kiemelni, hogy a 

tatabányai levelező képzés erősödése elsősorban a műszaki alapszakok felfutásának 

köszönhető: a műszaki képzésben résztvevők aránya a három vizsgált évben 28-35-39% volt a 

tatabányai levelező tagozaton. Ennek eredményeként, míg 2013-ban még a levelezős 

hallgatók legnagyobb hányada (56%) Budapesten tanult, addig 2015-ben már Tatabányán 

(48%). A nappali képzésben Budapest megerősítette vezető szerepét, miután 2013-ban a 

nappalis hallgatók 56%-a, 2015-ben pedig már a 72%-a tanult Budapesten. 

A hallgatói tanulmányok finanszírozási módját tekintve megállapítható, hogy a Főiskola 

hallgatói körében jelentősen csökkent az állami támogatásban, ösztöndíjban részesülők száma 

és aránya (4. melléklet 3. táblázat). 2013-ról 2015-re 80%-kal csökkent ennek a hallgatói 
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körnek a létszáma, az összes hallgatóhoz viszonyított arányuk pedig a 21,6%-ról 6,5%-ra 

mérséklődött. 

 

2.3. K+F+I tevékenység értékelése 
 

2.3.1. A kutatási portfólió értékelése 

Az Edutus Főiskola kutatási tevékenységének megvalósítása három formában folyik: 

 Az oktatók saját kutatási területükön egyénileg végeznek kutatási és publikációs 

tevékenységet. Ezek a kutatások egyrészt a doktori fokozat megszerzését, majd azt 

követően a választott terület kutatási eredményeinek további elmélyítését szolgálják, 

másrészt az oktatott tantárgy(ak) tananyag-fejlesztési hátterét teremtik meg.  

 A tanszékeken vagy tanszékközi formában egy-egy konkrét kutatási projekt 

elvégzésére megalakult kutatócsoportok tevékenysége. Az utóbbi három tanévben az 

alábbi témákban folytak/folynak ilyen módon kutatások: 

o Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék és Közgazdasági és Módszertani 

Alapozó Tanszék együttműködésével: kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása és külpiaci aktivitása. 

o Turizmus Tanszék kollégáinak együttműködésével: fesztiválokon történő 

piackutatás, egészségturizmus, örökségturizmus és rurális turizmus 

tapasztalatai a világban, a Feneketlen tó szabadidős és turisztikai 

hasznosításának tervezése, dunai hajós turizmus (Magyar Turizmus Zrt.-vel 

közösen), utazások története, Kárpát-medence turizmusa. 

o A Műszaki Intézet a lézertechnológiához és a megújuló energiához 

kapcsolódóan TÁMOP projektek kapcsán alakított ki kutatócsoportot, amely 

több hazai felsőoktatási és kutatóhellyel együttműködve dolgozott. 

 2015 júniusában szakmai műhelyek alakultak a Főiskolán, melyek tevékenysége a 7. 

mellékletben olvasható. A műhelyek: Alternatív Energetika Szakmai Műhely, 

„Bejárható Magyarország Program” Szakmai Műhely Galamb József Szakmai 

Műhely, HÉLIA Szakmai Műhely, Magyary Zoltán Műhely. 

 

2.3.2. A K+F+I kapacitások értékelése 

A kutatás-fejlesztési tevékenység legfőbb erőforrását a magasan kvalifikált humán erőforrás 

jelenti, ami a Főiskolán – profiljából adódóan – rendelkezésre áll. A kutatási tevékenységet is 

végző oktatói állományra vonatkozó adatok a 2.2.1. fejezetben található táblázatokban látható. 

A Főiskola 55 teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója közül 28 fő, 7 részmunkaidőben 

foglalkoztatott oktatója közül pedig 5 fő rendelkezik tudományos fokozattal, további 13 fő 

pedig PhD-tanulmányokat folytat. Számukra a Foglalkoztatási Követelményrendszer, illetve 

az Oktatói Teljesítményértékelési Rendszer előírja a rendszeres kutatási és publikációs 

tevékenység folytatását, amelyről a mennyiségi adatok tekintetében félévente, részletesen 

pedig évente kell számot adniuk a kollégáknak. 

A kutatásokhoz nélkülözhetetlen szakmai információk megszerzésében fontos segítséget nyújt 

az intézmény könyvtára. A mintegy 30 ezer kötetes szakkönyvtári gyűjtemény mellett több, 

tudományos kutatásra alkalmas internetes adatbázis áll a kutatók rendelkezésére (pl. 

UNWTO-n keresztül E-library adatbázis, LISTA14 adatbázis, stb.). Ezek intézményen belüli 

használatát a Főiskola informatikai hálózata, illetve a tatabányai könyvtárban megtalálható 

multimédiás gépek segítik. 

                                                        
14 Library, Information Science & Technology Abstracts  

http://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-and-technology-abstracts
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A műszaki területen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység alapfeltételei közé tartozik a 

megfelelő felszereltségű laboratóriumok rendelkezésre állása. A Főiskola tatabányai 

székhelyén az alábbi műszaki laboratóriumok működnek (részletes leírásuk a 8. mellékletben 

található): Ipari Lézertechnológia laboratórium, Automatika – Pneumatika laboratórium, 

Automatika – Hidraulika laboratórium és LEGO® műhely, Tervezés – Modellezés – 

Szimuláció laboratórium, Ipari Metrológia laboratórium, Lézerfizika, Lézersugár-védelem, 

Műszaki Optika laboratórium, Elektronika, Elektrotechnika laboratórium, Passzív Ház. 

 

2.3.3. A K+F+I eredményesség és a technológiai transzfer értékelése 

A K+F eredmények egyik fő megjelenési formáját az oktatók publikációi jelentik. A Főiskola 

2014-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tárához, és az oktatók publikációi 

szinte teljes körűen rögzítésre kerültek a rendszerbe. Az új publikációk feltöltése az oktatók 

feladata, amelyben a könyvtár munkatársa – mint MTMT adminisztrátor – nyújt segítséget. 

Az oktatók/tanárok közül 47 fő (78%) regisztrált az MTMT-be (a nem regisztrálás okai: gyes, 

ill. nincs publikációja). Az MTMT-be feltöltött intézményi publikációk 2015. szeptemberi 

adatait mutatja a 17. táblázat: 

17. táblázat: Az Edutus Főiskola oktatóinak MTMT-be feltöltött publikációi (2015. szept.) 

Publikáció típusa Nyilvános Nem nyilvános Összesen 

Folyóiratcikk 176 8 184 

Könyvrészlet 184 0 184 

Könyv  34 0   34 

Egyéb 

konferenciaközlemény 

  17 1   18 

Egyéb konferenciakötet     2 0     2 

Disszertáció     3 0    3 

Egyéb   73 0   73 

Közlemények összesen 489 9 498 

Forrás: MTMT adatai alapján saját szerkesztés 

Az Edutus Főiskola Technológiai és Tudástranszfer Szolgáltató Irodájának (TTI) létrehozása 

és működésének elindulása a TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0003 pályázat keretében 2010-2013 

között lezajlott, és azóta az Iroda folyamatosan működik. 

Az Edutus TTI az alábbi feladatokat látja el: 

 technológia-transzfer szolgáltatások  

o vállalkozásoknak (laborok, kutatási kapacitás kiajánlása, információszolgáltatás, stb.) 

o hallgatóknak (kutatásba való bevonás, versenyek, tudománynépszerűsítés, stb.) 

o kutatóknak (konferenciák, publikációs lehetőségek, projektinformációk, stb.) 

 egyéb vállalati kapcsolatok (vállalati kapcsolatok igazgatóval közösen) 

o hírlevelek, információk – innovációval, technika állásával kapcsolatban 

o hálózatépítés 

 külföldi partnerekkel való kapcsolattartatás 

o projektek szervezése a meglévő partnerekkel 

o új partnerek keresése, bevonása projektekbe 

 egyéb kommunikáció (marketinggel közösen) 

o weboldal, hírlevelek 

o rendezvényekkel, projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos kommunikáció 
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A technológiai és tudástranszfer tevékenység koordinálása a TTI feladata, de annak 

megvalósításába a Főiskola több szervezeti egysége, munkatársa is bekapcsolódik. A 

tudástranszfer tevékenység legfontosabb elemei és eredményei a 2014-2015. években: 

 A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából minden évben tudományos konferencia 

szervezésére kerül sor. A rendezvényen meghívott neves szakemberek, a Főiskola 

oktatói és TDK munkát végző hallgatói, a Collegium Talentum kutató hallgatói, 

valamint a kutatómunkájukat bemutató középiskolai tanárok és diákok tartanak 

előadásokat. A rendezvény két napos, és két helyszínen (Tatabánya és Budapest) 

folyik. A látogatók száma naponta és helyszínenként 100-150 fő közötti. 

 Minden évben csatlakozunk a Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz a 

tatabányai képzési helyszínen. A főiskolai és a meghívott külső előadók, valamint 

további színes programok (pl. LEGO® robot bemutató, Passzív Ház bemutató, 

Lézerlabor látogatás, stb.) várják a látogatókat, akiknek a száma általában 300 fő 

körüli. 

 A Főiskola műszaki laboratóriumai folyamatosan látogathatók, a külső érdeklődők 

számára szakmai vezetést biztosítunk. 2015 szeptemberéig a Lézerlabor látogatóinak 

száma mintegy 300, a Passzív Ház látogatóinak száma pedig 3300 főre tehető. 

 A Főiskola 2015-ben elnyerte a WRO (World Robot Olympiad) és az FLL (FIRST® 

LEGO® League) LEGO® robot programozási versenyek szervezési jogát, amelyhez 

kapcsolódóan általános és középiskolai tanulók számára robot programozási szakkört 

működtet. Ennek célja a természettudományos érdeklődésű fiatalok segítése a 

képességeik kibontakoztatásában és továbbfejlesztésében, hosszabb távon pedig a 

Főiskola műszaki képzései potenciális hallgatói bázisának kibővítése. A Tatabányán 

2015 májusában megrendezett WRO versenyen 50, a 2015 novemberében sorra kerülő 

FLL versenyen pedig 130 diák versengett a győzelemért.  

 

 

2.4. A harmadik misszió keretében végzett tevékenység értékelése 
 

2.4.1. A releváns felhasználói szféra szereplőivel kialakított együttműködések 

értékelése 

Az Edutus Főiskola kiemelt fontosságot tulajdonít a vállalati szférával való szoros 

együttműködés kialakítására és folyamatos fenntartására, fejlesztésére. Ennek egyik 

meghatározó eleme a hallgatók számára szakmai gyakorlati15 helyeket biztosító gazdálkodó 

szervezetekkel való együttműködés, de emellett egyéb – pl. kutatás-fejlesztés és innováció, 

pályázati aktivitás, stb. – területeken is jelentős vállalati kapcsolati hálót épített ki a Főiskola, 

amely a 9. melléklet 1. táblázatában kerül bemutatásra. 

 

2.4.2. A felsőoktatási intézményekkel kialakított együttműködés értékelése 

Az Edutus Főiskola működése során folyamatosan törekedett és törekszik a hazai és a határon 

túli felsőoktatási intézményekkel való széles körű együttműködés kialakítására elsősorban a 

kutatás-fejlesztési és a nemzetközi mobilitási16 tevékenységek terén. A 9. melléklet 2. 

táblázata bemutatja, hogy jelenleg a Főiskolának mely felsőoktatási intézményekkel van 

együttműködési megállapodása, és ezeknek melyek a legfontosabb tartalmi elemei. 

                                                        
15 Jelenleg (2015) az Edutus Főiskolának 89 szakmai gyakorlóhellyel van együttműködési megállapodása. 

16 Az Edutus Főiskola jelenleg 45 külföldi felsőoktatási intézménnyel kötött kétoldalú szerződés alapján 
biztosítja a nemzetközi mobilitásban való részvételt a hallgatók, oktatók és nem oktató munkatársak 
részére. A 6. melléklet 2. táblázata az ezen kívüli, elsősorban hazai felsőoktatási együttműködéseket 
tartalmazza. 
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2.4.3. Nemzetközi szerepvállalás értékelése 

Külhoni tehetséggondozás – Collegium Talentum 

Az Edutus Főiskola által alapított és gondozott Collegium Talentum a külhoni magyar 

tehetségeket támogató rendszer 2011 óta működik a Kárpát-medencében. A program célja, 

hogy a határon túli magyar értelmiségi utánpótlás számára tudományosan felkészült, nemzeti 

és európai szinten tájékozott fiatalokat képezzen, akiket a szakmai előrehaladás mellett a 

nemzeti értékek közvetítése is vezérel.  

A nemzetpolitikai forrásokból biztosított három éves támogatási program keretében a 

kollégistákat a szakmai kutatásaikban szakterületük professzorai közül választott személyes 

tutor segíti. Jelentős támogatás a kollégisták számára a tudományos kutatómunkához 

szükséges időbeli szabadság biztosításához, a szakirodalom beszerzésében illetve a kísérletek, 

tapasztalati adatgyűjtések feltételeinek megteremtésében a havi 72 000 forint ösztöndíj.  

A 2015-ben indult ötödik tanévben felvettekkel együtt már több mint 150 határon túli fiatal 

lett a Collegium Talentum tagja, tutoraikkal együtt már a 300 főt is meghaladja a nemzeti 

elkötelezettségű, határon túli szakmai, tudományos háló. A kollégisták földrajzi és 

tudományterületi megoszlását szemléltetik az 1. melléklet 14. és a 15. ábrái. A felvett és 

tervszerű előrehaladást felmutató kollégista három évig (ez a teljes támogatási időszak) 

maradhat tagja a kollégiumnak, vagy doktori címének megszerzésével hamarabb lezárul a 

támogatása. A kollégista időszak alatt már több mint ezer különböző szintű publikációt 

jegyeztek a kollégisták. Sikeres volt a 2013-as poszter verseny és bemutató, valamint a 2015-

ös „Science Slam” verseny, komoly elismerést váltottak ki a 2014-ben és 2015-ben megjelent 

„Intelligens háló…” című tanulmánykötetetek. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

A Főiskola nemzetközi tevékenysége a HJF és MÜTF 2011-es összeolvadásával kiszélesedett. 

2011-ben megalakult a Nemzetközi Iroda, mely az Erasmus programokkal, a nemzetközi 

tagsággal, a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos ügyeket viszi, ami 2014 óta az Erasmus+ 

programokat foglalja magában. A nemzetközi kapcsolati fő területei: 

Turisztikai Világszervezet (UNWTO) társult tagsága 

A HJF turizmus-vendéglátás képzésével társult tagságot nyert az ENSZ Turisztikai 

Világszervezetében az UNWTO-ban (United Nations’ World Tourism Organization) 2010-

ben, ami kiemelkedő jelentőségű, mivel egyedüli magyarországi felsőoktatási intézményként 

érte ezt el. Ezt a társult tagsági jogot az Edutus Főiskola továbbviszi. A tagság lehetőséget 

biztosít arra, hogy külföldi partnerkapcsolataink megsokszorozódásával hallgatóinknak 

szakmai gyakorlati helyeket biztosítsunk (400 UNWTO társult tag), valamint segítsük 

oktatóink külföldi tapasztalatszerzését, illetve külföldi oktatókat, szakembereket tudjunk 

fogadni. További jogosultságok: E-library korlátlan hozzáférés, UNWTO Platma tagsági 

hálózat e-platformján folyamatban levő projektek, eszmecserék, szakmai anyagok 

fejlesztésében való részvétel. 

ERASMUS mobilitási programok 

Nemzetközi tanulmányokat hallgatóink elsősorban az Erasmus+ mobilitás keretében 

folytathatnak. Főiskolánk jelenleg 45 külföldi felsőoktatási intézménnyel megkötött kétoldalú 

szerződés alapján biztosít mobilitási lehetőséget a hallgatók, oktatók és nem oktató dolgozók 

részére a Program keretében. Az utóbbi három tanév mobilitási adatai a 18. táblázatban 

láthatók. Más intézményekkel összehasonlítva az Erasmus szakmai gyakorlati mobilitás 

lényegesen nagyobb hallgatói kört érint. 

A 2012-2015. közötti időszak mobilitási adatait összehasonlítva megállapítható, hogy: 

 az ERASMUS mobilitási teljes keretszám lényegesen nem változott, azonban a kiutazó, ill. 

beutazó mobilitások aránya a beutazók javára módosult, 
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 a szakmai gyakorlat mobilitás a tanulmányi kiutazásokkal szemben emelkedő tendenciájú. 

Az angol nyelv térhódításával elsősorban az angol nyelvű képzést nyújtó Erasmus 

partnerintézmények iránt mutatkozik kiemelt igény, de nagy népszerűségnek örvendenek 

hallgatóink körében a német, spanyol, francia és olasz nyelvű főiskolák, egyetemek, továbbá a 

szomszédos, illetve közeli országok kínálta tanulmányi és szakmai gyakorlati lehetőségek is. 

18. táblázat: Erasmus mobilitás az Edutus Főiskolán (fő) 

Tanév 

Kiutazó 

hallgatók 

tanulmá-

nyi cél 

Kiutazó 

hallgatók 

szakmai 

gyakorlat  

Kiutazó 

oktató  

Kiutazó 

staff  

Beutazó 

hallgató  

Beutazó 

oktató  

Beutazó 

staff  

Mobilitásban 

részt vevők 

száma összesen 

2012/13 24 17 14 21 15 18 15 124 
2013/14 24 21 13 13 17 11 10 109 
2014/15 18 22 8 13 36 17 7 121 

Forrás: Intézményi nyilvántartás alapján saját szerkesztés 

ETAP programok 

A tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektet a Főiskola. Az ETAP (European Taxation and 

Accounting in Practice) program által szerzett tapasztalatok a curriculum- és 

tananyagfejlesztést, továbbá a nemzetközi dimenzió tágítását is szolgálja. Intézményünk 

minden évben 5-6 hallgatót küld az ETAP European Accountancy Week keretében 

megrendezésre kerülő nemzetközi megmérettetésre. 

Nemzetközi Hét 

Az Edutus Főiskola 2015-ben ünnepelte a Nemzetközi Hét 20. évfordulóját, mely 1995 óta 

minden évben megrendezésre került. A szakmai képzés teljes mértékben integrálódott a 

Főiskola programjába. Évek óta tartó sikeressége az alábbiakban rejlik: 

 Az Erasmus által támogatott oktatócsere-programok ilyen koncentrált szervezésű 

megvalósítása más magyar felsőoktatási intézményben nem ismert.  

 Több külföldi társintézményünk is szívesen felhasználta jó gyakorlatunkat, és hasonló 

módon szervezi az Erasmus oktatók bevonását saját képzésükbe (pl. SRH Hoschschule 

Heidelberg/Németország, Thomas More Uniersity Kempen/Belgium). 

A Nemzetközi Hét keretében meghirdetett kurzusok az alapképzés részét képezik, amelyek 

közül egy a turizmus-vendéglátás és a nemzetközi gazdálkodás szakokon kritérium 

követelmény. Más szakok hallgatói felvehetik az angol nyelven kínált kurzusokat különálló 

vagy szabadon válaszható tárgyként, vagy egy kötelező tárgy részeként, melyért sikeres 

vizsga esetén kreditpontot kapnak. 

 

 

2.5. A működési, gazdálkodási folyamatok értékelése 
 

2.5.1. Az intézmény nem oktató-kutató-tanár humán erőforrásának értékelése 

A Főiskola Foglalkoztatási Követelményrendszere 10. § (3) bekezdése alapján az oktatók, 

tudományos kutatók és tanárok munkájával és az intézmény működésével összefüggő 

feladatok ellátását ügyvivő szakértő, szervező, informatikus, könyvtáros, előadó, titkár, 

titkárnő, titkárságvezető, szolgáltató és egyéb szolgáltató (takarító) munkakörben 

foglalkoztatottak látják el.  

Az Edutus Főiskola a 2015. októberi statisztika szerint összesen 134 főt foglalkoztatott 

munkaviszony keretében, ebből 61 fő oktató, 1 fő kutató és 72 fő nem oktató kollégát. A nem 

oktató-kutató-tanár humán erőforrásra vonatkozó létszámadat részletezése a 19. táblázatban, a 

végzettségi szint szerinti megoszlás pedig a 20. táblázatban látható. 
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19. táblázat: A munkaviszony keretében foglalkoztatott nem oktató-kutató-tanár 

humán erőforrás létszámadatai (2015. október 15., fő) 

Foglalkoztatás 

típusa 

Ügyvivő-

szakértő 

Szerve-

ző 

Infor-

matikus 

Könyv-

táros 

Titkárság-

vezető 
Előadó 

Szolgál-

tató 

Egyéb 

szolgál-

tató 
Összesen 

Teljes munkaidő 6 10 4 1 1 16 4 3 45 

Részmunkaidő 1 18 - - - 2 - 6 27 

Összesen 7 28 4 1 1 18 4 9 72 

Forrás: 2015. októberi statisztika 

20. táblázat: A nem oktató-kutató-tanár humán erőforrás végzettségi szint 

szerinti megoszlása (2015. október 15., fő) 

Végzettségi 

szint 

Ügyvivő-

szakértő 

Szerve-

ző 

Informa-

tikus 

Könyv-

táros 

Titkárság-

vezető 
Előadó 

Szolgál-

tató 

Egyéb 

szolgál-

tató 
Összesen 

Alapfokú - - - - - - - 7 7 

Középfokú - 6 2 - 1 12 3 2 26 

Főiskola 1 9 2 1 - 6 1 - 20 

Egyetem 6 13 - - - - - - 19 

Összesen 7 28 4 1 1 18 4 9 72 

Forrás: 2015. októberi statisztika 

A nem oktató-kutató-tanár munkakörben foglalkoztatott 72 fő közül 20 fő rendelkezik 

főiskolai 19 fő egyetemi végzettségi szinttel, vagyis 54,2%-uk felsőfokú végzettségű.  Az 

oktatási tevékenységet támogató előadó munkakörben dolgozó 18 fő egyharmada rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel.  

A nem oktató-kutató-tanár humán erőforrás életkor és nem szerinti jellemzői láthatók a 21. 

táblázatban. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében a nők túlsúlya érvényesül, 

összesen 71,1%-ot tesz ki a nők aránya.  

21. táblázat: A nem oktató-kutató-tanár humán erőforrás életkor és nem szerinti megoszlása 

(2015. október 15., fő) 

Életkor 
Teljes munkaidős 

Részmunkaidős 
összesen nők 

25 év alatti 1 1 1 

25-29 éves 4 4 5 

30-34 éves 4 1 8 

35-39 éves 9 6 5 

40-44 éves 5 4 1 

45-49 éves 5 5 1 

50-54 éves 7 4 3 

55-59 éves 8 7 - 

60-64 éves 2 - 2 

65 év fölötti - - 1 

Összesen 45 32 27 

Forrás: 2015. októberi statisztika 

Az Edutus Főiskola a nem oktató-kutató-tanár munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 

körében 2014 nyarán teljesítményértékelést végzett. Ennek keretében minden munkavállaló 

értékelte a saját elmúlt tanévi teljesítményét (ötfokozatú Likert-skálán), majd közvetlen 

felettese is megtette ezt. Ezekből súlyozás után alakult ki a végleges teljesítményt mutató 

átlag. Az értékelés az alábbi kompetenciák mentén történt: 
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Munkavégzést leíró kompetenciák: munkavégzés minősége, munkavégzés eredményessége, 

elkötelezettség, munkabírás, terhelhetőség, szorgalom, igyekezet, szakismeret, 

felelősségvállalási készségek, tanulási és fejlődési készségek. 

Szociális kompetenciák: kommunikáció, együttműködés, információkezelés, 

konfliktuskezelés. 

Gyakorlati képességek: önállóság, innovációs készség, szervezőkészség, priorizálás, 

megoldások keresése. 

Vezető beosztásban dolgozó munkavállalók esetében a vezetői kompetenciák: irányító munka 

színvonala, vezetési stílus, következetesség, munka szervezettsége, hatékonysága, színvonala, 

kapcsolattartás, együttműködés másokkal, egymáshoz való viszony a szervezeti egységen 

belül, munkatársak minőségi fejlesztése. 

A teljesítményértékelés során a munkatárs önértékelése 40%-os súllyal, a felettesé pedig 

60%-os súllyal számított bele a végső értékelésbe. A Főiskolán az átlagos nem oktatói 

teljesítmény nagyon jó, az 1-5-ig terjedő skálán 4,7 pont. (1. melléklet 16. ábra) 

A fenti szempontok alapján összesített végső értékelés alapján a nem oktató-kutató-tanár 

munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 0%-a teljesített 3,49 pontérték alatt, 16%-a 

teljesített 3,5-4,49 pontérték között, 59%-a 4,50-4,84 pontérték között, valamint 25%-a 4,85-

5,00 pontérték között.  

 

2.5.2. Az intézményi költségvetési támogatások alakulásának elemzése 

Az Edutus Főiskola állami támogatásban, ösztöndíjban vagy részösztöndíjban részesülő 

hallgatóinak 2012-2014. évi adatai láthatók a 22. táblázatban. 

22. táblázat: Az Edutus Főiskola támogatott hallgatói létszáma, 

 költségvetési támogatása és ezek dinamikája 

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013

 - Államilag támogatott létszám (fő) 577 275 114 47,7 41,5

 - Állami ösztöndíjas/részösztöndíjas      

létszám (fő)
15 85 70 566,7 82,4

Támogatott létszám összesen: 592 360 184 60,8 51,1

Költségvetési támogatás (eFt) 265 677 131 618 131 309 49,5 99,8

Megnevezés

Támogatott létszám/támogatási 

összeg

Változása (%)

 Forrás: Intézményi számviteli rendszer adatai alapján saját szerkesztés 

Az Edutus Főiskola – mint nem állami felsőoktatási intézmény – 2012 szeptemberétől nem, 

illetve csak nagyon korlátozottan vehet fel állami ösztöndíjas/részösztöndíjas hallgatókat, 

ezért ezen hallgatók létszáma és aránya is folyamatosan csökkent a 2012-2014-ig terjedő 

időszakban. Ennek megfelelően a normatív költségvetési támogatás is több mint 50%-kal 

csökkent 2012-ről 2013-ra.  

Ez a drasztikus visszaesés nem csak a hallgatói létszám csökkenésének következménye, 

hanem annak a ténynek is köszönhető, hogy a nemzeti felsőoktatási törvény változásából 

adódóan 2013-tól az intézmény a tudományos célú normatívából nem részesül automatikusan.  

A költségvetési támogatás mértéke 2013-ról 2014-re gyakorlatilag nem változott, ami 

látszólag ellentmond a támogatott hallgatói létszám folyamatos csökkenésének. Ennek a 

ténynek az a magyarázata, hogy 2014. évben –a korábbi évektől eltérően- a működési 

költségek javítására speciális célú támogatásban is részesült az intézmény.  

 

2.5.3. Az intézményi saját bevétel szerzési képesség bemutatása 

Az Edutus Főiskola 2012-2014. évi saját bevételeinek alakulását mutatja a 23. táblázat. 
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23. táblázat: Az Edutus Főiskola saját bevételeinek megoszlása és dinamikája

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013

Alaptevékenység bevételei 609 302 560 116 527 569 91,9 94,2

 - ebből költségtérítés, önköltség 495 856 424 516 363 054 85,6 85,5

 - ebből felnőttképzés bevételei 29 707 101 702 140 997 342,4 138,6

Vállalkozási tevékenység bevételei 26 888 27 931 43 648 103,9 156,3

Saját bevétele összesen 636 190 588 047 571 217 92,4 97,1

Saját bevétel típusa
Bevételek összege (eFt) Bevételek változása (%)

Forrás: Intézményi számviteli rendszer adatai alapján saját szerkesztés 

Az intézmény saját bevételeinek túlnyomó többsége a költségtérítéses/önköltséges hallgatók 

képzési díjának befizetéséből származott 2012-ben. A hallgatói létszám folyamatos 

csökkenése előre vetítette ennek a bevétel típusnak a csökkenését is, ezért a Főiskola fő 

feladatának tekintette pótlólagos források megszerzését az oktatási feladatok ellátása és a 

folyamatos működtetés feltételeinek biztosítása érdekében. 

E törekvésnek köszönhetően a saját bevételek szerkezete fokozatosan átalakult a 2012-2014-

es időszakban: 

 Mivel az erőforrásaink az oktatási tevékenység végzéséhez állnak rendelkezésre, ezért 

a felnőttképzés irányába nyitottunk nagyon sikeresen, az ebből a tevékenységből 

származó bevételünk 2012-ről 2013-ra megháromszorozódott és 2014-ben is tovább 

növekedett. 

 A hallgatói létszám csökkenésének megfelelően a költségtérítés, önköltség 

befizetéséből származó bevételünk évente 15-15%-kal csökkent. 

 A rendelkezésre álló infrastruktúra hasznosításával a vállalkozási tevékenységből 

származó bevételeinket is sikerült növelnünk, különösen 2014-ben, amikor több mint 

50%-kal emelkedett ennek a bevétel típusnak az összege. 

 

2.5.4. A pályázati abszorpciós képesség és a forrásbevonó képesség elemzése 

Az Edutus Főiskola évek óta folyamatosan aktív pályázati tevékenységet folytat. Az 

intézmény a lezárt pályázatait sikeresen és eredményesen megvalósította, és gondoskodik 

azok folyamatos utánkövetéséről a fenntartási időszakokban. A pályázati menedzsment képes 

a pályázatok hatékony kezelésére, és a Főiskola rendelkezik a pályázatok megvalósításához 

szükséges emberi erőforrásokkal és technikai kapacitással. Az elmúlt három tanév pályázati 

eredményességét foglalja össze a 24. táblázat. 

24. táblázat: Az Edutus Főiskolán futó pályázatok számának alakulása 

Típus 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

TÁMOP 8 8 5 

TIOP 1 1 - 

KEOP 1 1 1 

Felnőttképzés: 

TÁMOP 

GINOP 

 

- 

- 

 

4 

- 

 

2 

1 

Elnyert pályázati 

forrás (ezer Ft) 

473.952 

(2012) 

222.972 

(2013) 

70.896 

(2014 és 2015) 

Forrás: Intézményi önértékelések a vizsgált időszakban 

Az intézmény pályázati tevékenységének részletei megtalálhatók a 10. mellékletben. 
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2.5.5. Az infrastruktúra-menedzsment értékelése 

Oktatási terek 

Tatabánya 

A tatabányai képzési hely két épülete az alábbi oktatási terekkel rendelkezik: 5 db 20 fős 

tanterem, 8 db 30 fős tanterem, 5 db 40 fős tanterem, 2 db 50 fős tanterem, 1 db 70 fős 

tanterem, 2 db 200 fős előadó, 1 db 300 fős előadó, 3 db számítógépes tanterem, melyek 

közül 11 webináriumi oktatásra is alkalmas. A teremszámok elegendőek a jelenlegi hallgatói 

létszám elhelyezésére. 

Mind az „A”, mind a „B” épülethez zárt parkoló tartozik, a „B” épületben található a 

könyvtár, a tornaterem, és a vendéglakás, az „A” épületben a kollégium és az étterem. 

Pályázati forrásból a „B” épület akadálymentesítése megtörtént, emellett emeletráépítéssel 

2014-ben négy új tanterem került kialakításra. 

A 2013/2014-es tanév során kiépített és berendezett műszaki laboratóriumok az oktatási-

kutatási tevékenységeiket a 2014/2015-ös tanévben kezdték meg. Valamennyi 

laboratóriumban hallgatói munkaállomásokon folyik az oktatás, kihasználtságuk magas. A 

laboratóriumok bemutatását a 8. melléklet tartalmazza. 

Budapest 

Az Edutus Főiskola budapesti telephelye az Edutus-Ház Falk1 Rendezvényközpont. A szép 

környezetben, rendkívül igényesen felújított ingatlanban a következő termekben folyik az 

oktatás, valamint a rendezvények (pl. tudományos konferenciák, Nemzetközi Hét, TDK 

konferencia, gólyabál, oktatói értekezletek, stb.) lebonyolítása. Ehhez 5 db 12-30 fős 

szemináriumi terem, 1 db 24 fős számítógépterem és 1 db 100 fős nagyelőadó terem áll 

rendelkezésre. 

Az épület egész területén vezeték-nélküli hálózat áll rendelkezésre, míg hallgatóink számára 

biztosított szolgáltatások között megtalálható az alagsori konditerem és szauna ill. Baristum 

kávézó, valamint a Magyary Zoltán rendezvényterem is. 

Az oktatási tevékenység részben a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem 

Alapítvány tulajdonában lévő épületben folyik. Az Edutus Főiskola kizárólagos használatába 

került az ingatlan 3. emeletén lévő összes irodahelyiség, 5 db 40 fős kistanterem és 1 db 80 

fős tanterem. A termek mindegyikét webináriumi oktatásra alkalmas technikával láttuk el, ill. 

kialakításra került 1 db videokonferencia terem is. Az épület egész területén vezeték-nélküli 

hálózat áll rendelkezésre. 

Kollégium 

Tatabánya 

A Stúdium téri Kollégiumban 3 emeleten 45 db kétágyas, mosdófülkés szobában laknak 

kollégistáink. Szintenként társalgó, TV szoba, felszerelt konyha (tűzhely, hűtő, mikrohullámú 

sütő) és közös higiénés helyiség van. A szobákban az internet csatlakozás biztosított. 

Budapest 

Budapesti Tagozatunkon tanuló nappali tagozatos hallgatóink kollégiumi elhelyezését a 

XXII. kerületben a Tomori Pál Kollégiumban 2-3 ágyas szobákban biztosítjuk. Minden 

szobához önálló fürdőszoba tartozik, parkolási lehetőség pedig az intézmény 1,5 hektáros 

ősparkján belül adott. Internet használat: ingyen vehető igénybe az épület és a park 

területén. 

Könyvtár 

Tatabánya 

Tatabányán a Főiskola "B" épületében működik a régió legnagyobb gazdasági szakkönyvtára, 

amely magyar és idegen nyelvű szakkönyvekkel és folyóiratokkal áll a hallgatók valamint a 

szakterület iránt érdeklődők rendelkezésére. Az állomány bővítése folyamatos, több mint 28 

ezer kötet könyv és több mint 30 féle folyóirat hozzáférhető a könyvtár olvasótermeiben. A 
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kölcsönzés valamint a helyben olvasás mellett a kutatószobában internetezésre is alkalmas 

számítógépek állnak rendelkezésre. Számítógépes katalógusunk interneten, honlapon 

keresztül is elérhető, (http://konyvtar.edutus.hu). 

Budapest 

A Budapesti Tagozat hallgatói használhatják a Villányi úti Konferenciaközpont és 

Szabadegyetem Alapítvány 40.000 kötetes és 69 féle szakfolyóirattal és internet kapcsolattal 

rendelkező könyvtárát. Az Edutus Főiskola Budapesti Tagozatának 2000 kötete is a 

Konferenciaközpont könyvtárában került elhelyezésre.  

2015. február 4-én az EMMI Kulturális Államtitkársága szakértő bevonásával ellenőrizte a 

könyvtárat. A szakértő végső megállapítása: ”A könyvtár továbbra is alkalmas az 1997. évi 

CXL. törvényben előírt nyilvános könyvtári alapfeladatok teljesítésére, a fenntartói 

nyilatkozatban pedig vállalták továbbra is a könyvtár folyamatos fejlesztését, működtetését.”   

Informatika 

Informatikai rendszer és eszközpark 

Hallgatóink Tatabányán kettő 25-25 férőhelyes, egy 32 férőhelyes és egy 18 férőhelyes 

légkondicionált, hálózatba kapcsolt és gyors internet-hozzáféréssel ellátott számítástechnikai 

teremben, 6 műszaki képzést segítő laborban, valamint 8 könyvtári munkaállomáson, 

Budapesten pedig egy 27 fős számítástechnika teremben és egy 24 fős reprezentatív 

számítástechnika teremben (Falk1), összesen több mint százötven számítógépen, valamint 

vezeték nélküli hálózat használatával is dolgozhatnak. A webináriumi rendszer 

üzemeltetéséhez Tatabányán 8 oktatóterem és 3 gépterem, míg Budapesten 6 oktatóterem 

került kialakításra. Tatabányán 3 db interaktív táblával és 23 db projektorral felszerelt 

teremmel, míg Budapesten 7 db projektorral felszerelt teremmel, és mindkét helyen mobil 

projektorokkal rendelkezünk. 

Tatabányán az 1/2/5/6-os laborok projektorral és oktatói számítógéppel felszereltek, melyet 

kiegészít az 1-es laborban 6 db notebook, az 5-ös laborban pedig egy webkamera, mely 

biztosítja az elektrotechnikai mérőműszerek projektoron történő prezentációs megjelenítését. 

A 3-as labor interaktív táblával és 18 fős számítógépteremként funkcionál. A 4-es laborban 

egy számítógép található, mely az ott működő mérőműszer vezérlését látja el. A „Passzív 

ház”-ban található előadóterem projektorral, hangosítással és előadói számítógéppel 

rendelkezik. A mérési feladatok ellátására kialakított irodában 3 számítógép és projektor áll 

rendelkezésre. A „C” épületben két nagy teljesítményű lézer berendezés dolgozik, melyek 

működését kamerákon keresztül folyamatosan figyelhetik. Az épület saját számítógép 

hálózattal, korszerű gépekkel és projektorral van ellátva. 

Külső hálózati kapcsolatok 

Az internet felé a felsőoktatási hálózaton keresztül a kapcsolatot az NIIF szolgáltatja 

Tatabányán, Budapesten a Villányi úton, valamint a Falk1 rendezvényházban is 1/1Gbps 

sebességgel. A Tatabányai „C” épületben 100/10Mbps internet csatlakozás került kialakításra 

a hálózat külső elérésének biztosításával. A tatabányai „A” és „B” épületekben 1 db 120/10 

Mbps és 4 db 500/30 Mbps sávszélességű kapcsolat is működik, mely a számítógéptermek, a 

könyvtár és a WiFi hálózat Internet elérését szolgáltatja. Az intézmény budapesti és 

tatabányai telephelyeinek összeköttetése a NIIF által biztosított VPN-es szolgáltatáson 

keresztül valósul meg, beleértve a telefonrendszert és a számítógépes hálózatot. A budapesti 

Falk1 rendezvényház a NIIF által biztosított kapcsolaton kívül a UPC által biztosított 120/10 

Mbps Internet kapcsolattal is rendelkezik. Az intézmény mobiltelefonos flottával rendelkezik, 

és a kommunikációt három videokonferencia-rendszer is segíti. 
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2.5.6. A vagyongazdálkodási tevékenység értékelése 

A Főiskola gazdálkodását a 2012-2014-ig terjedő időszakra bemutató mérleg és 

eredménykimutatás a 11. mellékletben található. Az adatok alapján az alábbi főbb 

megállapítások tehetők: 

BEVÉTELEK 

25. táblázat: Az Edutus Főiskola bevételeinek megoszlása és dinamikája 

Bevételek 
Bevételek megoszlása (%) Bevételek változása (%) 

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 

Értékesítés nettó árbevétele 47,1 32,9 37,3 92,4 97,1 

Egyéb bevételek 46,3 50,7 39,5 144,7 66,6 

Pénzügyi műveletek 

bevétele 

0,2 0,2 0,2 105,5 113,6 

Rendkívüli bevételek 6,4 16,3 23,0 338,9 120,5 

Összes bevétel 100,0 100,0 100,0 132,4 85,5 

Forrás: 11. melléklet adatai alapján saját szerkesztés 

A bevételek két fő forrásból származnak. Az értékesítés nettó árbevétele lényegében a 

hallgatók által befizetett önköltséget jelenti, aminek összege és súlya is – a hallgatói létszám 

csökkenésének következtében – csökkent a vizsgált időszakban. Az egyéb bevételek nagyobb 

hányada a pályázati bevételekből, kisebb hányada pedig az állami normatív támogatásból 

származik. Az utóbbi évről évre csökkent, viszont a pályázati források 2012-ről 2013-ra 

jelentősen növekedtek, míg a következő évben visszaestek. 

A másik két bevételi forrás jelentősége kisebb, de a rendkívüli bevételek számottevő 

növekedésen mentek keresztül. Ez egyrészt az alapítótól, fenntartótól származó befizetések, 

másrészt a kapott nem rendszeres támogatások alakulásának volt köszönhető. 

RÁFORDÍTÁSOK 

26. táblázat: Az Edutus Főiskola ráfordításainak megoszlása és dinamikája 

Ráfordítások 
Ráfordítások megoszlása (%) Ráfordítások változása (%) 

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 

Anyagjellegű ráfordítások 36,5 41,8 34,6 137,0 70,1 

Személyi jellegű ráfordítások 51,6 47,8 44,8 110,8 79,4 

Értékcsökkenési leírás 7,4 7,5 18,0 119,8 204,2 

Egyéb ráfordítások 4,0 2,9 2,4 87,6 68,2 

Pénzügyi műveletek 

ráfordítása 

0,5 0,0 0,0 0,7 158,3 

Rendkívüli ráfordítások 0,0 0,0 0,2 8,9 5604,0 

Összes bevétel 100,0 100,0 100,0 119,6 84,7 

Forrás: 11. melléklet adatai alapján saját szerkesztés 

A ráfordítások legnagyobb tételét – az intézmény profiljának megfelelően – a személyi jellegű 

ráfordítások adják. Ennek összege kisebb növekedést mutat 2012-ről 2013-ra, de súlya már 

ekkor is csökkent, a következő évben pedig nagyarányú visszaesés tapasztalható. Ennek oka, 

hogy 2012-ről 2014-re az oktatói létszám 7,7%-kal (65-ről 60 főre), a nem oktató létszám 

pedig 20,1%-kal (149-ről 119 főre) csökkent. A következő fő tételt az anyagjellegű 

ráfordítások jelentik, ahol 2012-ről 2013-ra több mint egyharmados növekedés, a következő 

évben viszont kb. ugyanilyen mértékű csökkenés tapasztalható. A többi ráfordítástípus 

jelentősége kisebb, de az értékcsökkenési leírás súlya növekvő tendenciát mutat, elsősorban a 

korábbi években pályázati forrásból történő fejlesztésekhez kapcsolódó amortizáció fokozatos 

elszámolása miatt. 
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EREDMÉNYESSÉG 

A Főiskola vezetése arra törekedett, hogy az erőforrások kihasználtsága maximális legyen, a 

tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat pedig a minimális szinten tartsa a jogszabályokban 

meghatározottak és az általánosan elvárható minőség mellett. Ennek következményeként a 

Főiskola gazdálkodásának eredményessége javuló tendenciát mutat és stabilizálódni látszik. 

Az eredmény 2012-ben még veszteség volt, de 2013-ban nyereségbe fordult, ami a 2014-es 

évben is megmaradt. Mivel a korábbi évek kumulált eredménye a mérleg „tőkeváltozás” 

sorában található, ezért a korábbi veszteségek negatív saját tőkét eredményeztek a vizsgált 

időszak első két évében, azonban 2014-ben már a saját tőke is pozitívvá vált. 

KÖTELEZETTSÉGEK, FORRÁSSZERKEZET 

A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a vizsgált időszakban megszűnt (alapítványi 

kölcsön elengedése miatt), így az intézménynek csak rövid lejáratú kötelezettségei voltak 

2014-ben. Ezek összege 2013-ról 2014-re 30%-kal nőtt, míg 2013-ról 2014-re 53%-kal 

csökkent. A változások oka a rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb hányadát kitevő 

pályázati előlegek és szállítók összegének változása volt. 

A források között szereplő legnagyobb és növekvő súlyú tételt a passzív időbeli elhatárolások 

adják. Ennek magyarázata, hogy itt kerül elszámolásra a pályázati bevételek 

eszközbeszerzésekre eső részének értékcsökkenéssel még nem ellentételezett hányada. 

Összességében megállapítható, hogy az intézmény gazdálkodása stabil, de a stabilitás 

megőrzéséhez szükség van a hallgatói létszám növelésére és/vagy a pályázati eredményesség 

fokozására. 
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3. AZ EDUTUS FŐISKOLA STRATÉGIÁJA 

3.1. Az intézmény jövőképe hazai és nemzetközi dimenzióban 

Az Edutus Főiskola a tervezési időszak közepétől (2017. szeptember) alkalmazott 

tudományok egyetemeként (Edutus Egyetem) működik, mint a régió meghatározó 

jelentőségű, államilag elismert magán felsőoktatási intézménye a gazdasági és műszaki 

képzések területén.  Professzionális, modern, hallgatóközpontú, jelentős hazai és határon túli 

felsőoktatási és vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkező, a fenntarthatóságot, mint 

alapértéket magáénak valló, gyakorlatorientált szolgáltató egyetem. 

Az Edutus Egyetem a felsőoktatási intézmények három fő tevékenységi területén a következő 

jellemzőkkel rendelkezik: 

OKTATÁS 

Az oktatás a gazdasági és a műszaki tudományterületeken folyik, melynek fő jellemzője a 

gyakorlatorientáltság. Az intézmény a korszerű tudás és gyakorlat központja, és az 

alábbiakkal jellemezhető: 

 gyorsan reagál a környezeti változásokra, kihívásokra, 

 modern technológiákat tanít és alkalmaz, 

 erős kompetenciaalapú gyakorlati képzést nyújt, 

 a legkorszerűbb oktatásmódszertant és –technikát alkalmazza, 

 széles regionális, országos és határon túli felsőoktatási kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik, 

 kiterjedt vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 

KUTATÁS 

Az intézmény a kutatási területei megválasztásakor az alkalmazott kutatásokat részesíti 

előnyben, melynek során alapvető fontosságúnak tartja a vállalati szférával való 

együttműködést. Alapkövetelménynek tekinti, hogy az oktatók tudományos kutatási és 

publikációs tevékenységének szakmai tartalma összhangban legyen az általuk oktatott 

tantárgyakkal, biztosítva ezzel a korszerű oktatási tartalmak kialakításának bázisát. Az új 

eredmények tudományos publikációk formájában történő közzététele mellett nagy hangsúlyt 

helyez a K+F eredmények gyakorlati hasznosíthatóságára is. Erős regionális beágyazottsága 

okán meghatározó szerepet vállal a térség (elsősorban Tatabánya, Komárom-Esztergom 

megye és a Közép-Dunántúli régió) fejlesztési stratégiáinak megvalósításában jelentős 

tudományos kutatási potenciáljának célirányos felhasználásával.  

HARMADIK MISSZIÓ – TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 

Az intézmény tevékenységét a helyi társadalom aktív tagjaként, a közjó érdekében végzi. 

Célja a térség képzési igényeinek minél szélesebb körű kielégítése, melynek érdekében input 

oldalon együttműködik a középfokú oktatási intézményekkel, output oldalon pedig a vállalati 

szféra szereplőivel. Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás mellett, ezért a kedvező 

munkaerő-piaci folyamatok és a társadalmi mobilitás elősegítése érdekében jelentős 

felnőttképzési tevékenységet folytat. Szakmai tanácsadást végez, és szakmai 

továbbképzéseket kínál a versenyszektor vállalatai és a non-profit szervezetek számára. 

Tevékenységével pozitív hatást gyakorol a térség népességmegtartó és befektetéseket 

ösztönző képességére, valamint oktatói és kutatói karának tevékenysége által a térség 

tudásközpontjának szerepét tölti be. Társadalmi szerepvállalásának kiemelt területe a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság szempontjainak érvényesítése egyrészt saját 

működése során, másrészt az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok minél szélesebb társadalmi 

rétegekkel történő megismertetése, ezáltal az intézmény belső és külső érintettjeinek 

szemléletformálása. 
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3.2. Stratégiai irányok és akciótervek meghatározása a kívánt jövőkép 

elérése érdekében 

Az Edutus Főiskola kiemelt stratégiai célja: az alkalmazott tudományok egyeteme 

minősítés elnyerése 2017-ben.  

Ezzel párhuzamosan, valamint ezt követően a tervezési időszak végéig (2020) fő cél az 

intézmény pozíciójának megerősítése a műszaki és a gazdasági, majd a társadalomtudományi 

képzések területén, egyrészt a jelenlegihez képest kibővített képzési portfólió hallgatói 

létszámának növelésével, másrészt a regionális fejlesztési stratégiákhoz illeszkedő kutatás-

fejlesztési és innovációs potenciál bővítésével, harmadrészt a társadalmi szerepvállalás 

(harmadik misszió) erősítésével. Mindezek sikerességét elősegíti az intézményspecifikus 

stratégiai kitörési pontok célkitűzéseinek megvalósítása. 

A stratégiai irányok és fejlesztési célok meghatározásakor mindvégig szem előtt tartjuk az 

alábbi ágazati és regionális stratégiákhoz való kapcsolódást: 

 Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia 

 Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

 Befektetés a jövőbe, Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 

 Közép-Dunántúl intelligens szakosodási innovációs stratégiája 

 Komárom-Esztergom megye területfejlesztési stratégiai és operatív programja 

 Tatabánya megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiája 

 Tata, Esztergom és Oroszlány városok integrált településfejlesztési stratégiája 

Emellett figyelembe vettük az alábbi európai uniós és hazai fejlesztési programokat is: 

 Europe 2020 stratégia 

 Horizon 2020 

 Széchenyi 2020 (EFOP, GINOP, TOP) 

Stratégiai céltérkép 

Az Edutus Főiskola a kiemelt stratégiai célkitűzésének (alkalmazott tudományok egyetemévé 

válás) megvalósítása, valamint a felsőoktatásban betöltött pozíciójának megerősítése 

érdekében számos stratégiai célt határoz meg, melyek rendszerét a stratégiai céltérkép 

szemlélteti. 

A stratégiai céltérkép elemeinek részletezése – az ágazati és regionális fejlesztési 

stratégiákhoz való kapcsolódásokra figyelemmel – az alábbiak szerint történik: 

 A céltérkép első része az alkalmazott tudományok egyeteme minősítés elnyeréséhez 

szükséges fő fejlesztési irányokat tartalmazza, melynek céldátuma 2017. szeptember. 

Ezen belül a képzési portfólió bővítéséhez kapcsolódó célok egy része túlmutat az 

egyetemmé válás alapkritériumain, ezért ezek céldátuma 2018. szeptember. Mindez a 

képzési tevékenység fejlesztésének részét képezi, így a 3.2.1. fejezetben kapott helyet. 

 A céltérkép második része a teljes tervezési időszakban (2016-2020) folyamatosan 

fejlesztendő területeket tartalmazza, amelyek egy része szorosan kapcsolódik a képzési 

tevékenységhez (hallgatói létszám növelése, valamint a határon túli és nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztése), ezért ezeket szintén a 3.2.1. fejezet tárgyalja. A K+F+I 

aktivitás fokozására vonatkozó célkitűzések a 3.2.2., a harmadik missziót (társadalmi 

szerepvállalást) érintő stratégiai irányok pedig a 3.2.3. fejezetben kerülnek 

bemutatásra.  

 A Főiskola olyan intézményspecifikus stratégiai kitörési pontokat határozott meg, 

amelyek átfogó módon segítik a stratégiai célrendszer megvalósítását. A 12. melléklet 

táblázata bemutatja, hogy melyek ezek a kitörési pontok, és hogyan járulnak hozzá a 

célok megvalósításához. 
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Az Edutus Főiskola stratégiai céltérképe 
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3.2.1. Stratégiai irányok és akciótervek a képzési tevékenységben 

I. Az alkalmazott tudományok egyetemének törvényi kritériumrendszere 

„Alkalmazott tudományok egyeteme az a felsőoktatási intézmény, amelyik: 

a) legalább négy alapképzési szakon és két mesterképzési szakon jogosult képzésre, 

b) – ha a működési engedélye a 108. § 1a. pontjában meghatározott képzési területre, 

szakra kiterjed – legalább két szakon duális képzést folytat, 

c) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, 

kutatóinak legalább negyvenöt százaléka tudományos fokozattal rendelkezik, 

d) képzéseit képes idegen nyelven folytatni az általa indított szakok egy részén, valamint 

e) tudományos diákkört működtet.”17 

Az Edutus Főiskola megfelelőségének vizsgálatát a fenti kritériumrendszer alapján a jelen 

dokumentum helyzetelemzésére támaszkodva a 27. táblázat tartalmazza. 

27. táblázat: Az alkalmazott tudományok egyeteme kritériumainak teljesülése 

Kritérium 
IFT 

fejezet 
Tényállapot 

Kritérium 

teljesülése 

Fejlesztési 

szükséglet 

min. 4 alapképzés 2.2.2. 
4 gazdasági és 2 műszaki 

alapképzés 
igen - 

min. 2 mesterképzés 2.2.2. 
1 gazdasági 

mesterképzés 
részben 

min. 1 új 

mesterképzés 

duális képzés min. 2 

szakon 
2.2.2. nincs duális képzés nem 

min. 2 szakon 

duális képzés 

oktatók/kutatók min. 

45%-a tudományos 

fokozattal rendelkezik 

2.2.1. 

oktatók/kutatók 52%-a 

rendelkezik tudományos 

fokozattal 

igen - 

képes idegen nyelvű 

képzést folytatni 
2.2.2. 

jelenleg nincs akkreditált 

idegen nyelvű képzés 
nem 

min. 1 új idegen 

nyelvű képzés 

tudományos diákkör 

működtetése 
2.2.2. 

működik a tudományos 

diákkör 
igen - 

A 27. táblázat a minimális fejlesztési szükségletet tartalmazza az alkalmazott tudományok 

egyeteme minősítés elnyeréséhez, azonban a Főiskola tényleges fejlesztési elképzelései ezen 

túlmutatnak. 

II. Az Edutus Főiskola alkalmazott tudományok egyetemévé válását megalapozó 

célrendszer bemutatása 

II.1. Jelenlegi képzések tartalmának fejlesztése, korszerűsítése 

A jelenlegi képzések tartalmának felülvizsgálatát három tényező teszi különösen aktuálissá: 

 Az intézmény megkapta a Magyar Akkreditációs Bizottság határozatait a 

gazdaságtudományi alap- és mesterképzési szakok 2014/2015. tanévben lefolytatott 

programakkreditációs eljárására vonatkozóan. Az ezekben szereplő minőségfejlesztési 

ajánlások alapján intézkedési tervek készülnek, amelyek fő fejlesztési irányvonalai a 

jelen intézményfejlesztési tervnek is részét képezik. 

 Az alap- és mesterképzési szakok, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és 

kimeneti követelményeinek jelenlegi módosítási folyamata várhatóan hamarosan 

befejeződik. Ez egyrészt szükségessé teszi a meglévő képzéseink programjainak 

                                                        
17 2011. évi CCIV. tv. 9.§ (3a) 
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felülvizsgálatát, másrészt várhatóan lehetőséget teremt a képzési portfoliónk 

bővítésére is a műszaki felsőoktatási szakképzés területén. 

 A külső követelményeknek való megfelelésen túl az intézmény további fejlesztési 

elképzelésekkel is rendelkezik a jelenleg futó képzések esetén. 

Az Edutus Főiskola a külső követelményeknek és a belső fejlesztési igényeknek megfelelően az 

alábbi általános (minden érintett szakra vonatkozó) és szakspecifikus stratégiai fejlesztési 

irányokat jelöli ki a jelenlegi képzései esetén: 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

 Tantervek áttekintése és átalakítása az alábbi szempontok alapján: 

o Tantárgystruktúra megfelelőségének vizsgálata, ha szükséges, módosítások elvégzése 

az új KKK és az intézményi fejlesztési igények alapján. 

o Tantárgyi programok korszerűsítése, különös tekintettel a tárgyak által fejlesztett 

kompetenciák bemutatására, valamint a korszerű hazai és külföldi szakirodalom 

folyamatos beemelésére a kötelező és ajánlott irodalmak körébe. 

o Az egyes alap- és mesterszakokhoz tartozó specializációk kínálatának és belső 

tartalmának áttekintése, korszerűsítése. 

 Az oktatók megfelelőségének és leterheltségének vizsgálata: 

o A MAB szakmai és életkorra vonatkozó követelményeinek megfelelő szak-, 

specializáció- és tárgyfelelősök folyamatos biztosítása, ennek érdekében a jelenlegi 

oktatói állomány belső és külső humán erőforrásból történő fejlesztése, bővítése, 

figyelemmel az oktatói korfa javítására is. 

o A tudományos kutatási tevékenység és publikációs aktivitás fokozása. Ennek 

elősegítése érdekében az oktatók viszonylag magas kredit- és óraterhelésének 

csökkentése, a szakmai műhelyek tevékenységének intenzívebbé tétele, valamint a 

tudományos tevékenység eddigieknél nagyobb súllyal történő elismerése az oktatói 

teljesítmények értékelésében. 

 A képzések eredményességének fokozása: 

o A végzés után közvetlenül kiadott oklevelek arányának növelése. Ennek érdekében a 

nyelvi képzés hatékonyságának fokozása egyrészt a hallgatói szükségletekhez 

igazított, több nyelvi kurzus felajánlásával, másrészt az idegen nyelven meghirdetett 

szakmai tárgyak számának további növelésével. 

o A lemorzsolódás mértékének csökkentése, melynek fontos eszköze a hallgatók jobb 

motiválása (pl. korszerű oktatásmódszertan és –technika segítségével, a webináriumi 

rendszer továbbfejlesztésével). 

 Az EDUTUS név ismertségének fokozása, hatékonyabb marketing tevékenység 

folytatása. Ennek egyik központi eleme a képzések unikális elemeinek hangsúlyozása (pl. 

gyakorlatorientált és korszerű specializációk kínálata). 

SZAKSPECIFIKUS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

Az egyes gazdasági képzésekre vonatkozó MAB ajánlásoknak a képzési programokba történő 

beépítését a szakonként elkészülő (a MAB számára 2016 márciusában benyújtandó) 

intézkedési tervek részletezik majd. 

A képzések korszerűsítésének intézményi igénye miatt az akkreditációval érintett és nem 

érintett szakok esetében is tervezünk módosításokat a következők szerint: 

Gazdaságtudományi képzési terület 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 

A gazdálkodás és menedzsment szak fejlesztésének fő irányát a kooperatív képzések jelentik 

a vállalati partnerekkel való együttműködésre építve: 



35 

 duális képzés indítása, melyet támogat az EFOP-3.5.1 pályázat (ld.jelen fejezet II.2.1.) 

 SSC (Shared Service Center) specializáció, melyet támogat a GINOP-3.1.1. pályázat; 

 SAP alapú képzés bevezetése, melyet támogat a GINOP-3.1.1. pályázat. 

SSC képzés: Magyarországon nagyjából egy évtizede működnek SSC-k, becslések szerint 

legalább 40 ezer főt foglalkoztatva. Az SSC-kben biztosított állások túlnyomó többsége az 

üzleti szolgáltatásokhoz kapcsolódik: pénzügy, kontrolling, értékesítés, ügyfélkapcsolatok 

kezelése területén. Évente átlagosan 1000-2000 új pozíció várható, de jelentős, több mint 

20%-os a fluktuáció is. Az SSC szektor szereplői komoly létszámbővítést terveznek a 

következő években, így min. 2000 új álláslehetőség lesz pályakezdőknek a következő 

években, kiemelkedő bérezési lehetőséggel. 

SAP alapú képzés: A szakon folyó pénzügyi és kontrolling képzés egybeesik az SSC 

igényekkel, és alkalmas a duális képzés igényeinek a kielégítésére, valamint a korszerű 

informatikai támogatással kifejlesztett tananyagok segítik a végzettek gyors és hatékony 

beilleszkedését elhelyezkedésük során. Célunk a hallgatók pénzügyi szemléletének és IT 

felhasználási jártasságának erősítése, a gyors reagáló-képesség kibontakoztatása. 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

A kereskedelem és marketing szakmában az utóbbi években olyan új területek jelentek meg és 

fejlődtek dinamikusan, mint az online business, e-kereskedelem. Meghatározó fontosságúvá 

váltak a vállalati hatékonyságot növelő IT-alapú döntéstámogató és vállalatirányítási 

rendszerek, pl.: SAP, SPSS, stb. Az egyre intenzívebb vállalati versenyben minden 

vállalatnak (mérettől függetlenül) szüksége van olyan szakemberekre, akik képesek gyors, 

eredményes marketing és értékesítési munka megvalósítására. Ezt támogatandó az alábbi 

fontos oktatási, oktatástechnológiai fejlesztéseket tartjuk elengedhetetlennek: 

 Az SAP rendszer felhasználása a szak több szaktárgyának oktatásában. 

 A specializációk kínálatának átgondolása, a képzés specifikumainak hangsúlyosabb 

megjelentetése a szak kommunikációjában. 

 IT megoldások (pl. SPSS, üzleti térinformatika) bevonása az oktatásba. 

 Kereskedelmi ismeretek (e-kereskedelem) és a content marketing (e-marketing) 

erősítése a szak képzési tartalmában. 

 Logisztika, kereskedelmi logisztika, szállítmányozás képzési területek modernizálása 

 Duális képzés elindítása (ld. jelen fejezet II.2.1.) 

 Angol nyelvű szakindítás (BA-szinten) a 2018-2020. közötti időszakban 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

A Főiskola legkisebb – és folyamatosan csökkenő – hallgatói létszámmal rendelkező szakja 

esetén komoly erőfeszítéseket tervezünk tenni a szak megtartása érdekében, de ennek 

sikeressége bizonytalan, ezért kétféle forgatókönyvet vázolunk fel: 

A szak pozitív forgatókönyve:  

 Átalakított, modernizált, egyedi szakmai tartalom. Új specializáció: SSC, a regionális 

fejlesztés specializációban pedig hangsúlyosabb szerepet kap a logisztika).  

 Javuló nyelvi képességek – egyre több szaktárgy idegen nyelven folyó oktatásának és 

a nyelvi alapozó képzésnek köszönhetően –, ezáltal a végzés után diplomát szerző 

hallgatók aránya nő. 

 Széleskörű vállalati és intézményi kapcsolatok (az intézményi kapcsolatok a regionális 

fejlesztés specializációnál, a vállalati kapcsolatok az SSC specializációnál fontosak). 

 Duális képzés sikeres elindítása (ld. jelen fejezet II.2.1.). 

 Sikeres beiskolázási kampány. 

 Fentiek következtében egyre bővülő hallgatói létszám. 

A szak negatív forgatókönyve: 
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 Nyelvi képességek hiányában magas lemorzsolódás és az oklevelet nem szerzők 

magas aránya továbbra is megmarad. 

 A szak iránti alacsony érdeklődés változatlanul jellemző lesz. 

 A duális képzés elindítása meghiúsul fokozva a szak versenyhátrányát. 

 Tartósan alacsony hallgatói létszám, megszűnő szak. 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak  

A szak fő fejlesztési irányai: 

 UNWTO nemzetközi akkreditáció megszerzése. 

 A turizmus-vendéglátáshoz kapcsolódó szakirányú továbbképzések kínálatának 

bővítése. 

 Specializációk újragondolása a hazai és nemzetközi trendeknek megfelelően. 

 Duális képzés elindítása (ld. jelen fejezet II.2.1.) 

Marketing mesterképzési szak  

A mesterszakok népszerűsége országos szinten is alacsony, ezért különösen fontos, hogy az 

Edutus Főiskola képes legyen saját mesterszakját jól pozícionálni. A továbbtanulási 

szokásokat, az intézményi sajátosságokat, valamint a szak KKK-jának jelentős változását 

figyelembe véve az alábbi intézkedéseket tervezzük a marketing mesterszak sikeresebb 

működtetése érdekében: 

 A csökkenő hallgatói létszám miatt a képzés meghirdetése keresztfélévben is 

erőteljesebb beiskolázási kommunikációval. 

 A szak sajátosságainak meghatározása és erőteljes kommunikálása. 

 A megváltozó KKK-hoz igazodó, kvantitatív, elemző képzés megvalósítása IT-

támogatással. 

Gazdasági felsőoktatási szakképzések18 

 A gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésben megszűnt a korábbi két 

szakirány, ezért itt a tantervek egységesítése szükséges, figyelembe véve az új KKK-

ban megjelenő kompetenciák módosított rendszerét is. 

 A kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés esetén a kereskedelmi 

logisztika szakirány logisztika szakirányra módosult, ezért a tantervet – szintén a KKK 

figyelembe vételével – át kell tekinteni. 

 A turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés kompetencia-rendszerét meg kell 

újítani. 

 A nemzetközi gazdálkodás felsőoktatási szakképzés megszűnt, ezért ki kell vezetni a 

képzési palettáról. 

Műszaki képzési terület 

A Főiskola vonzáskörzetébe települt vállalatok igénye alapján elvárt négy fejlesztendő terület: 

 Korszerű/új gyártástechnológiák és anyagok 

 Gépüzemfenntartás 

 Ipari folyamatok és minőségügy 

 Intelligens energetika, domatika 

Műszaki menedzser alapképzési szak 

 A szak tantervében a műszaki tudományterülethez tartozó ismeretkörök súlyának 

növelése, a laborfoglalkozások bővítése. 

 A jelenlegi Folyamat- és projektmenedzsment és Létesítménygazdálkodás 

specializációk megtartása és továbbfejlesztése. 

                                                        
18 A 139/2015.(VI.9.) Korm. rendelet 1. mellékletének figyelembe vételével, amely rögzíti az indítható 
képzések körét. 
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 Laborfejlesztések19: 

o Ipari folyamatok modellezése, Lean, Six Sigma módszertanok alapjainak 

begyakorlása, szerelősor+robot+magasraktár. (Automatika – Pneumatika 

laboratórium fejlesztése) 

o Megújuló energiaforrások, intelligens energetika és környezettudatosság a 

létesítménygazdálkodásban. (Passzív-ház laboratórium fejlesztése) 

 Az alapszak harmonizációja a képzési portfólió bővítésben részletezett műszaki 

menedzser mesterképzéssel. 

Mechatronikai mérnök alapképzési szak 

 Új specializáció indítása Rendszerdiagnosztika, gépüzemfenntartás néven, különös 

tekintettel az elektromobilitásra. 

 A jelenlegi Ipari lézertechnológia specializáció folyamatos fejlesztése. A K+F 

projektjeink eredményeinek bevezetése az oktatásba. 

Az Edutus Főiskola meglévő alap- és mesterképzéseinek bemutatott fejlesztési irányai 

összhangban állnak az egyes ágazati és területi stratégiák célkitűzéseivel, mely kapcsolódási 

pontokat a 13. melléklet szakonként mutatja be. 

 

II.2. A képzési portfólió bővítése 

A képzési portfólió bővítésének alábbi fő irányait határozza meg az intézmény, amelyből az 

első kettő kapcsolódik szorosan az alkalmazott tudományok egyeteme minősítés 

kritériumainak teljesítéséhez: 

A. Két új mesterképzési szak akkreditálása: 

o műszaki menedzser mesterképzési szak (magyar nyelven) 

o turizmus menedzsment mesterképzési szak (magyar és angol nyelven) 

B. Duális képzés bevezetése: 

o mechatronikai mérnök alapszakon 

o gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi 

gazdálkodás, valamint turizmus-vendéglátás alapszakokon 

C. Angol nyelvű BA képzés akkreditálása és indítása: 

o legalább egy gazdasági alapszakon 

D. Szakindítás új képzési területeken: 

o településfejlesztési mérnök (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Helyi Közösségi 

Akadémia és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) együttműködése, 

továbbá a Magyary Zoltán Műhely szakmai közreműködése) 

o mérnök informatikus BSc és informatikai rendszergazda OKJ (Informatikai, 

Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségével együttműködésben) 

E. Új felsőoktatási szakképzés akkreditálása: 

o műszaki mérnökasszisztens képzés 

Mind a jelenlegi képzések továbbfejlesztése, mind a képzési portfólió bővítése megköveteli a 

képzési tartalmak, a humán erőforrás és az infrastruktúra fejlesztését, emellett szükség lehet 

szervezeti átalakításra is. Az ezekre a területekre vonatkozó stratégiai fejlesztési célkitűzések 

a következők: 

II.2.1. Képzési tartalmak fejlesztése 

A jelenlegi képzések tartalmának fejlesztésére vonatkozó elképzelések a jelen fejezet II.1. 

pontjában már bemutatásra kerültek, ezért itt a tervezett új képzések fő tartalmi 

                                                        
19 A laborfejlesztések és az új laboratóriumok kialakítása jelentősen függ a 2016-2020-ig tartó fejlesztési 

időszakra tervezett pályázataink sikerességétől. 
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jellegzetességeire koncentrálunk. Itt a régió fejlesztési stratégiáihoz és munkaerő-piaci 

szükségleteihez való szerves kapcsolódást figyelembe vevő intézményi prioritásokat mutatjuk 

be, de az új KKK-k megjelenése után az abban foglalt követelményeket természetesen 

beépítjük a képzések programjaiba. 

 

A. Új mesterképzési szakok 

Műszaki menedzser mesterképzési szak (magyar nyelven) 

Az újonnan indítandó mesterképzési szakunk tartalma leginkább a „folyamat- és minőségügyi 

mérnök” fogalmat fedi le, de mivel a mesterszakok hatályos képzési listájában ez nem 

szerepel, a képzés megnevezése: műszaki menedzser mesterszak, folyamat- és 

minőségmenedzsment specializáció. A képzés a Főiskola vonzáskörzetébe települt vállalati 

igények egyik legmarkánsabban jelenlévő igényét igyekszik kielégíteni a 14. mellékletben 

bemutatásra kerülő tervezett képzési struktúrával. 

Turizmus menedzsment mesterképzési szak (magyar és angol nyelven) 

A tervezett mesterképzési szak specializációja: rendezvénymenedzsment (Event 

management), oktatási nyelve: magyar és angol. 

A képzéssel a hazai és a nemzetközi piacon jelenünk meg, részben hiánypótló szereppel, 

hiszen a régióban jelenleg nincs a turizmus menedzsment ismereteire alapozó, a rendezvények 

átfogó menedzsmentjével és lebonyolításával foglalkozó képzési tematikájú szak. A képzés 

során az általános menedzsment és turisztikai ismereteken túl nagy hangsúlyt fektetünk a 

nagyrendezvények speciális szervezési sajátosságaira (olimpiák, világkiállítások, 

kongresszusok, világ- és Európa bajnokságok), és az ezekhez kapcsolódó 

kockázatmenedzsment kérdéskörére is. A képzés megvalósításához egy nemzetközi oktatási 

tapasztalatokkal rendelkező, a nagyrendezvények menedzsmentjében és gyakorlati 

megvalósításában is jártas szakembert is sikerült megnyernünk. 

Az Edutus Főiskola tervezett mesterképzéseinek fejlesztési irányai összhangban állnak az 

egyes ágazati és területi stratégiák célkitűzéseivel, mely kapcsolódási pontokat a 15. melléklet 

szakonként mutatja be. 

 

B. Duális képzések 

Mechatronikai mérnök alapszakon – Az Edutus Főiskolán a műszaki képzés fókusza a 

mechatronikai mérnökképzés, ezen belül kiemeltem a lézer technológiák és annak ipari 

alkalmazása, mely lehetővé teszi az ilyen technológiákat alkalmazó ipari szereplőkkel való 

együttműködést a duális képzés megalapozására. Mind az intézmény laborjaiban, mind az 

ipari szereplő termelőeszközein szerzett gyakorlat elősegíti, hogy az oktatás eredményeit a 

világ bármely részén elismerjék, mert azok a munkaerőpiacon jól értékesülnek, így a 

nemzetgazdaság számára hasznosak. A duális képzés tágabb keretet biztosít a gazdaság 

értéktermelő folyamataiban közvetlenül részt vevő szakemberekkel való folyamatos 

együttműködésre, ezen keresztül pedig biztosítható a visszacsatolás a képzések folyamatos 

fejlesztésére. Az ipari kapcsolatok valós kutatási-fejlesztési igényeket generálnak, melyek – 

mint önálló projektek – lehetőséget biztosítanak a hallgatók bevonására, a csapatban való 

feladatmegoldás képességének elsajátítására.  

Gazdálkodási és menedzsment alapszakon – tekintettel a szaktudás konvertálhatóságára – 

egyértelmű célunk a duális képzés indítása a vállalati partnerek elköteleződése mellett.  A 

szak hallgatóinak jelentős része vállalkozó vagy vállalkozásnál dolgozik, így adódik a 

lehetőség, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (KEMKIK, BKIK) 

együttműködésben vonjunk be a képzésbe a kis- és középvállalatokat. A képzés során a 

következő kompetenciák fejlesztésére törekszünk: új szakmai ismeretek befogadására való 
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nyitottság, innovatív gondolkodás; gazdálkodási tevékenység tervezése, irányítása, 

ellenőrzése (kontrolling); kkv-k indításához és vezetéséhez szükséges ismeretek, a 

versenyképességüket befolyásoló külső és belső környezeti tényezők elemzésének képessége, 

vállalkozói kedv és gondolkodásmód fejlesztése. 

Kereskedelem és marketing alapszakon a duális képzés alapvetően a jelenlegi tantárgyi 

tematikára épül, együttműködésben olyan térségi vállalatokkal, melyek méretüknél és 

munkaerő igényüknél fogva illeszkednek az Edutus Főiskola kereskedelem és marketing 

alapszakján tanuló hallgatói létszámhoz. Elsősorban olyan vállalkozások bevonásával 

valósítjuk meg a képzés gyakorlati részét, melyek kiemelten a kereskedelem, logisztika és 

marketing területén folytatják fő tevékenységüket. 

Nemzetközi gazdálkodás alapszakon a megújuló képzési tartalom és módszertan egyértelműen 

a vállalati igényekre fókuszál. Ehhez elengedhetetlen a vállalatokkal való szoros 

együttműködés a képzésben is, amire legjobb lehetőséget a duális képzés kínál. Ebben a 

cégeken kívül szakmai szervezetek (pl. SSC Heros, HIPA) támogatására is számítunk. A 

képzés során fejlesztendő kompetenciák: értelmező képesség fejlesztése a gazdálkodó 

szervezetek struktúrájának és viselkedésének terén, nemzetközi szállítmányozási és pénzügyi 

folyamatokban való jártasság, gazdaságpolitikai, külkereskedelmi és európai integrációs 

folyamatok átlátása, kapcsolódó jogszabályi változások követésének igénye.  

Turizmus-vendéglátás alapszakon a duális képzés beindítása az első hallgatókkal a 

2017/2018-as tanévben megvalósítható, hiszen a képzéshez több hazai turisztikai és 

vendéglátó-ipari szakmai szervezet támogatását sikerült elnyernünk. A képzés megvalósítása 

során alapvetően a jelenlegi képzési tematikára támaszkodva, de a gyakorlati munkavégzést 

támogató ismereteket, valamint a szaknyelvi képzést a tantervben előrébb strukturálva 

szerezhetnek diplomát a hallgatók. A duális képzési rendszerbe csak a szakmai szervezetek 

által is támogatott foglalkoztató intézmények kerülhetnek be, akik vállalják a főiskolával 

történő folyamatos együttműködést. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a projekt alapú 

oktatásra és a csapatmunka támogatására is. 

Az oktatási kormányzat célkitűzése 2020-ra: 8% duális hallgató a felsőoktatásban. Az Edutus 

Főiskola célkitűzései a gazdasági és a műszaki képzések esetén: 

Tanév 

Bevont vállalatok/intézmények 

száma képzési területenként 

Duális hallgatók aránya 

mindkét képzési 

területen 

2017/2018 2 5% 

2018/2019 4 10% 

2019/2020 5 15% 

 

C. Angol nyelvű BA képzés legalább egy gazdasági képzésnél 

Az idegen nyelven (elsősorban angol nyelven) folyó képzés beindítása – amellett, hogy 

igazodik a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia egyik prioritásához – kiemelt 

jelentőséggel bír az Edutus Főiskola képzési palettájának bővítésében, mert jelentős mértében 

hozzájárulhat a Főiskola hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez, és a budapesti 

képzési hely nemzetközi szinten is vonzó helyszín lehet a hallgatók számára. A fejlesztés 

céldátuma: 2018. szeptember. 
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D. Szakindítások új képzési területeken: 

Településfejlesztési mérnök képzés alapítása és indítása: 

Az alapszak célja olyan igazgatási szakemberek képzése, akik egyrészt a közigazgatás és az 

állam- és jogtudományok, másrészt a regionális fejlesztés, harmadrészt a fejlesztések 

megvalósításához szükséges mérnöki tudományok alapjainak, módszertanának, céljainak és 

alkalmazásuk gyakorlati technikáinak ismeretében alkalmasak a társadalom területi 

megjelenési formáit (települések, településrészek, térségek, régiók) jellemző működési 

sajátosságok és változások feltárására, elemzésére, mindezek alapján a településfejlesztéshez 

kapcsolódó közigazgatási döntések előkészítésére, fejlesztési stratégiák megalkotására, 

valamint a stratégiák végrehajtásának megtervezésére és irányítására az önkormányzatok és 

más közigazgatási szervek keretei között. A képzés elindításához szükség van a 

településfejlesztési mérnök alapszak megalapítására, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Helyi Közösségi Akadémiájával és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME) 

együttműködésben, valamint a Magyary Zoltán Műhely szakmai közreműködésével tervezünk 

megvalósítani, majd – az akkreditációs feltételek teljesítése esetén – legkorábban 2018-ban 

tervezünk indítani. 

Informatikai képzés: 

Komárom-Esztergom megye, azon belül kiemelten Esztergom, Oroszlány és Tatabánya 

városok kkv-szektora és nagyvállalatai korszerű, IT alapú rendszereket használnak termelési 

rendszerük fejlesztéséhez, fenntartásához. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik például a 

felügyelet nélkül működő, autonóm irányítási rendszerek tervezése, kivitelezése, irányítása, 

üzemeltetése, az e rendszerek alapelemeire vonatkozó alkalmazástechnikák, az ipari robotok 

és robotrendszerek fejlesztése, tervezése, üzemeltetése és irányítása. A vállalati visszajelzések 

alapján a BSc képzésen túl igény jelentkezik mind MSc, mind OKJ-s képzések 

meghirdetésére, különös tekintettel utólagos automatizálás  (PLC) és beágyazott rendszerek 

területén. Az IVSz-szel és az Óbudai Egyetemmel közösen 2018-tól tervezzük az informatikai 

rendszergazda OKJ-s képzés, valamint – az akkreditációs feltételek teljesítése esetén – a 

mérnökinformatikus alapképzés elindítását. 

 

E. Műszaki felsőoktatási szakképzés  

A műszaki felsőoktatási szakképzés a Bologna rendszer első eleme, amely gyakorlatorientált 

képzésével elő tudja segíteni a hallgatók azonnali munkába állását. Az új KKK tervezet 

értelmében a műszaki képzési területre egy felsőoktatási szakképzés kerül kidolgozásra, 

amelynek lehetőséget kell biztosítania az igen széles körű műszaki BSc képzésekbe való 

továbblépésre, ahol a szintátmenetet megfelelő tehetséggondozó-mentoráló programok 

felépítésével lehet segíteni. A képzéshez szükséges laboratóriumi háttérrel a főiskola jelenleg 

is rendelkezik, így az engedélyezés után a képzés elindításának sem humán sem laboratóriumi 

beruházási igénye nincs. A várható hallgatói létszám a megszűnő műszaki mérnökasszisztens 

képzéseket (mechatronika, logisztikai, gépipari) alapul véve évfolyamonként 15-25 fő. 

 

II.2.2. Humán erőforrás fejlesztése: az oktatói kar megfelelőségének biztosítása 

Az oktató/tanár humán erőforrás fejlesztésének lépései: 

 A jelenleg futó képzések esetén az életkoruk előrehaladtával kieső szak-, 

specializáció- és tárgyfelelősök pótlási igényének feltárása. 

 Az új képzések tárgyainak lefedéséhez szükséges oktatói szükséglet megállapítása. 

 Mind a meglévő, mind az új képzéseken kiemelten fontos a szakmai, publikációs 

megfelelőség figyelembe vétele, és a tudományos-szakmai fejlődés támogatása. 

Mindehhez az időbeli ütemezés megtervezése és a költségek becslése is szükséges, ami a 19. 

és 20. mellékletekben látható. 
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II.2.3. Infrastruktúra fejlesztése 

A XXI. század informatikai térhódítását az oktatási terek esetén is figyelembe kell vennünk, 

de a számítógépes laborok kialakítását az oktatandó szoftverek, kompetenciák is 

meghatározzák. Tatabányán jelenleg 3 számítógépes kabinet működik, amelyek közül egy, a 

műszaki intézethez tartozó korszerű I7-s 12GB RAM-mal rendelkező gépekkel, 22” 

monitorral és SmartBoard táblával van felszerelve, így fejlesztést nem igényel. A másik két 

kabinetet meg kell újítani, figyelembe véve, hogy a levelező műszaki és gazdasági képzés 

informatikai igényét a laborok jelenleg nem tudják biztosítani. Az egyik kabinetet 24 db i7-s 

12 GB RAM, 22” monitorral felszerelve kerül kialakításra, amelyen az alapszoftvereken túl 

az AutoDesk szoftvercsalád és a Solid Edge programcsomag oktatása folyna, míg a másik 24 

db-os kabinetben i5-s gépek kerülnek telepítésre jellemzően az SAP alapú képzés 

bevezetésének támogatására. Mivel ez utóbbi képzés mind Tatabányán, mind Budapesten 

meghirdetésre kerül, ezért ez utóbbi labort Budapesten is ki kell építeni, de 30 fős kabinetben. 

Az Edutus főiskola élen jár korszerű informatika eszközök alkalmazásával az oktatásban, 

amelynek ékköve a webináriumi rendszer. Bevezetésével szignifikánsan csökkent a 

lemorzsolódás a levelező tagozaton. A rendszer üzemeltetéséhez elengedhetetlen az ezt 

kiszolgáló szerverpark megújítása és a hálózati eszközök cseréje, hogy egyenszilárdságú 1 

Gbit hálózattal rendelkezzünk.  

A műszaki képzéshez kapcsolódó laboratóriumi háttér korszerű, jól felépített, így csak az 

MSc képzéshez és a kutatáshoz kapcsolódóan kerülnek új laborok kialakításra: 

 Diagnosztikai és minősítő laboratórium: elektromobilok diagnosztikája, minősítése, 

gépüzemfenntartási folyamatai. Teljesen új laborrendszert jelent a megjelenése, amely 

a jelenlegi infrastruktúrában nem helyezhető el. Funkciója, költsége miatt stratégiai 

K+F labor lehet az elektromos járműgyártás terén. 

 Anyagvizsgáló laboratórium: járműipari korszerű/új fémes, nemfémes, hibrid, 

kompozit anyagok vizuális, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti, radiográfiai 

vizsgálata. 

 Korszerű gyártástechnológiai laboratórium: „mini” lézersugaras megmunkáló gépek, 

3D nyomtatás, hagyományos CNC forgácsolás. 

Az informatikai képzéshez (OKJ és BSc) kapcsolódóan új laborok kerülnek kialakításra: 

 Operációs rendszerek, számítógép-hálózatok laboratórium. 

 Beágyazott és intelligens rendszerek laboratórium. 

A meglévő laboratóriumban a további fejlesztések az oktatási háttér horizontális bővítését és a 

kutatási területek kiszolgálását teszik lehetővé. Ezek az alábbiak: 

 Az additív lézersugaras technológiai képesség megteremtése. (Ipari Lézertechnológia 

laboratórium) 

 Hallgatói munkaállomások eszközkészletének bővítése. (Automatika – Pneumatika 

laboratórium) 

 Hallgatói munkaállomások eszközkészletének bővítése. (Automatika – Hidraulika 

laboratórium és LEGO® műhely) 

 A legújabb modellező szoftvereszközök bevezetése az oktatásba. Hallgatói 

munkaállomások eszközkészletének bővítése. (Tervezés – Modellezés – Szimuláció 

laboratórium) 

 A 3D koordináta mérőgép fejlesztése lézerszkenneres technikával. (Ipari Metrológia 

laboratórium) 

 Hallgatói munkaállomások eszközkészletének bővítése. (Lézerfizika, Lézersugár-

védelem, Műszaki Optika laboratórium) 
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 Hallgatói munkaállomások eszközkészletének bővítése. (Elektronika, Elektrotechnika 

laboratórium) 

 Hulladékhő, hulladékenergia hasznosítása. A Solar kutatóközpont bővítése, (Passzív 

Ház laboratórium) 

A laborháttér eszközállományának szinten tartását, külső megrendelések elnyerését egyes 

laboratóriumok akkreditációja nagyban megkönnyítené, így egyik célunk az alábbi laborok 

erre történő felkészítése, és a tanúsítás megszerzése 2017 decemberére: 

 Ipari Lézertechnológia laboratórium 

 Ipari Metrológia laboratórium 

A Könyvtár szakkönyvállományának fejlesztésére az utóbbi évek pályázatai – amelyek 

előtérbe helyezték a MTMI képzéseket – jó lehetőséget biztosítottak a fejlesztésre, de a 

gazdasági, turisztikai szakkönyvek területén lemaradásunk van, amit pótolni kell, különösen 

az MA/MSc képzések tekintetében. Ugyanezt a célt szolgája, hogy a magasabb színvonalú 

oktatói-hallgatói kutatómunka érdekében fejleszteni szükséges a digitális adatbázisokhoz való 

hozzáférést is. 

Az infrastruktúra fejlesztés tervezett időbeli ütemezése és a költségek becslése a 19. és 20. 

mellékletekben látható. 

II.2.4. Szervezetfejlesztés 

Az Edutus Főiskola jelenlegi szervezeti felépítésének (ld. 5. melléklet) jövőbeni módosítását 

két fő tényezőcsoport indokolhatja. Egyrészt a képzési portfólió bővítése, valamint az oktatói 

és hallgatói létszám várható növekedése szükségessé teheti az oktatással foglalkozó szervezeti 

egységek közötti munkamegosztás átalakítását. Másrészt az intézmény nyitott az 

együttműködés számos formájára más felsőoktatási intézményekkel, beleértve az esetleges 

szervezeti egyesülést is, ami szintén szervezeti változásokat indukálhat. 

III. Az intézmény pozíciójának megerősítését szolgáló célrendszer bemutatása 

Az Edutus Főiskola felsőoktatásban elfoglalt pozíciójának megerősítése a tervezési időszak 

(2016-2020) folyamatosan megvalósítandó célkitűzése. Ennek fő területei az oktatási, a 

K+F+I és harmadik missziós tevékenység fejlesztése, valamint ezeknek a tevékenységeknek 

a határon túli és nemzetközi dimenziókban történő megvalósítása. 

Az oktatási tevékenység fejlesztésének fő irányát az alkalmazott tudományok egyeteme 

minősítés elnyerése jelenti, ami a jelen fejezet I-II. pontjában került kifejtésre. Itt az oktatás 

vonatkozásában még egy fontos fejlesztendő területhez, a hallgatói létszám növeléséhez 

kapcsolódó célkitűzések kerülnek bemutatásra. Emellett szintén a jelen fejezet tárgyalja a 

Főiskola tevékenységének határon túli és nemzetközi dimenziójához kapcsolódó 

célkitűzéseket is. 

III.1. A hallgatói létszám növelése 

A hallgatói létszám csökkenésének megállítása a Főiskola fejlődésének egyik kulcsfontosságú 

összetevője, amit az intézmény a következő eszközökkel kíván elérni: 

Képzési tevékenység fejlesztése: 

 A jelenlegi képzések tartalmi és módszertani korszerűsítése (ld. II.1.) 

 Új szakok, képzési formák (duális képzés, angol nyelvű képzés) bevezetése (ld. II.2.1.) 

 Új szakirányú továbbképzések és egyéb rövid ciklusú képzések elindítása a következő 

tervezett helyszíneken és témákban: 

o Balatonfüredi RIK-kel együttműködve turizmus szakterületen. 
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o Esztergomban a szakrális turizmus (Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel 

együttműködve) és a műszaki képzés (KEMKIK-val együttműködve) 

területén. 

o Tatán a Magyary Zoltán Műhely szakmai irányításával településfejlesztés 

területen. 

o Budapesten a XVII. kerületben a Magyary Zoltán Műhely szakmai 

irányításával településfejlesztés területen. 

 Kooperatív képzések szervezése: stratégiai partnerségek keretében vállalati 

évfolyamok indítása (akár részben a vállalatnál). 

 A webináriumi infrastruktúrára továbbfejlesztése. 

 Az ISCED 5-6-7 szintek közötti intézményen belüli átmenet tehetséggondozási és 

ösztöndíj eszközökkel történő elősegítése. 

 A főiskolai sportélet fejlesztése. 

Beiskolázást segítő egyéb eszközök: 

 Hatékonyabb marketingkommunikáció, beiskolázást segítő rendezvények. 

 Hatékonyabb együttműködés a KLIK helyi szervezeteivel és a Területi Szakképzési 

Centrummal (stratégiai együttműködési megállapodások megkötése). 

 Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséből származó létszámbővítés. 

 Ösztöndíjak körének bővítése. 

 Az alumni rendszerre (is) támaszkodó beiskolázás (content marketing alapokon). 

 A Főiskola ismertségének és elismertségének növelése a harmadik missziós 

tevékenységek által (ld. 3.2.3. fejezet). 

Távlati célként fogalmazzuk meg, hogy a jelenlegi szakmai együttműködésen túl a 

középiskolás hallatók megnyerése érdekében „gyakorló iskolai” hálózatot építsünk ki mind 

Budapesten mind Komárom-Esztergom megyében a Főiskola portfóliójába tartozó 

képzésekhez kapcsolódóan. 

Stratégiai kitörési pontok egy része a hallgatói létszám növelését segíti (ld. 12. melléklet). 

III.2. A határon túli és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése 

Az Edutus Főiskola határon túli képzési tevékenységének fejlesztésében három kiemelt 

területet lehet nevesíteni: 

Alapképzés: a székelyudvarhelyi magyar nyelvű felsőoktatás fenntartása és fejlesztése 

Az Edutus Főiskola 1998 óta folytat magyar nyelvű nappali tagozatos képzést. A képzése 

alapvetően az üzletemberi hátteret biztosító kereskedelem és marketing alapszakkal indult, de 

2011-től más magyarországi felsőoktatási intézményekkel (Széchenyi István Egyetem, 

Budapesti Gazdasági Főiskola, Pannon Egyetem Georgikon kar, Óbudai Egyetem) 

együttműködve – a szervezés-vezetés, a turizmus, a vidékfejlesztési agrármérnök és a 

könnyűipari mérnök képzéseket is megszervezte. 2013-ban a székelyudvarhelyi képzés 

elnyerte a Magyar Termék Nagydíj Régió díját.  

Az elkövetkező fejlesztési időszakban továbbra is a székelyföldi munkaerőpiac által igényelt, 

helyi felsőoktatási intézmények által le nem fedett felsőoktatás biztosítását és fejlesztését 

tartjuk szem előtt. A következő tervezési időszakban az alap- és mesterképzések mellett 

szakirányú továbbképzések meghirdetését is tervezzük, figyelembe véve a magyar 

felsőoktatási stratégia határon túli szempontjait, és törekedve a Sapientia EMTE-vel való 

együttműködésre. 

Tehetséggondozás: Collegium Talentum   

A 2011-ben elindított – az IFT 2.4.3. fejezetében bemutatott – Collegium Talentum program 

továbbvitelét és az eredmények széleskörű kommunikációját a következő stratégiai 

időszakban is fontos feladatának tartja az intézmény. A program folytatását és 
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továbbfejlesztését négy földrajzi területen (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék) és öt 

tudományterületen (természettudományok, orvosi tudományok, bölcsészettudományok, 

műszaki tudományok és társadalomtudományok) tervezzük megvalósítani. 

Szakképzés: MAGOR Kárpát-medencei képzési hálózat kiépítése   

Az Edutus Főiskola külhoni képzési tapasztalatai és kapcsolatai alapján fogalmazta meg egy 

új Kárpát-medencei képzési hálózat céljait és elveit, és nyerte meg ehhez első együttműködő 

stratégiai partnerként az egri Eszterházy Károly Főiskolát. A MAGOR projekt keretében a 

felsőfokú képzés alapvető célja a felsőfokú végzettségű magyar fiatalok arányának növelése a 

helyi lakosság körében. A képzések biztosíthatnák a Wekerle-terv megvalósításához, a KKV-

k versenyképességének javításához szükséges felkészült munkaerő hátteret. A célterültek: 

Kelet-Szlovákia és a Csallóköz, Kárpátalja, Észak-Partium, Székelyföld, Zenta. 

A képzések a távolságok új, a digitális távoktatás feltételeihez igazodó szakanyagok 

elkészítését igénylik. A tananyagokban megnyilvánuló K+F eredmények multiplikátor hatását 

fokozza, hogy a tananyagok három nyelven (az ország államnyelvén, magyarul és angolul) 

készülnek, ezáltal az eredmények helyi, regionális és EU szintű hasznosítása is biztosítható. A 

képzés szintjei: a felsőoktatási szakképzés (FOKSZ) és az arra épülő felsőoktatási alapképzés. 

Az FOKSZ a külhoni érettségizett hallgatók számára gyakorlati oktatásra épülő szakmát 

biztosít, amely már önmagában pályaorientációt adhat a fiatalnak, majd pedig a kapcsolódó 

alapszakon való továbbtanulás biztosított. Mindkét képzés gyakorlatorientált, az azonnali 

hasznosíthatóság szempontjaira összpontosít. Az induló képzési irányok: a turizmus-

vendéglátás és az élelmiszermérnöki szakterület. (Részletek a Függelék 2. pontjában.) 

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén – a meglévő Erasmus kapcsolatok további 

bővítése mellett – az Edutus Főiskola a Kormány „Keleti Nyitás” programjához igazodva, és 

kihasználva a Turisztikai Világszervezetben való egyedülálló társult tagságunkat, távol-keleti 

valamint dél- és közép-ázsiai országok számára is kínálni tervezi oktatási, képzési 

programjait.  Ezen országok többségében a turizmus lehetséges pozitív szerepének, 

jelentőségének felismerése a gazdaságfejlesztés területén még nem történt meg. Éppen ezért a 

tudatos fejlesztés, stratégiaalkotás kezdeti stádiumban van, hiányzik a szaktudás, a kiépítendő 

szervezeti struktúrák, a korszerű tervezési, szervezési és marketing ismeretek is hiányosak. 

Lépést kellene tartaniuk a növekvő, irányukban megnyilvánuló nemzetközi kereslettel, 

amihez ismerni kellene a nemzetközi keresleti tendenciákat, a potenciális piacaik 

fogyasztóinak motivációit, elvárásaikat, értékrendjüket, de mindezek szervezett, intézményes 

mechanizmusai kiépítetlenek, esetlegesen működnek. Emiatt a komplex stratégiaalkotás 

lehetetlen, így a piaci versenyképességük, részesedésük növelése sem képzelhető el. Ebben 

kíván az Edutus Főiskola meglévő tudásával, már kialakított nemzetközi 

kapcsolatrendszerével részt vállalni: angol nyelvű mesterszakkal, angol nyelvű szakirányú 

továbbképzésekkel, nyári egyetem szervezésével a turizmus területén. 

3.2.2. Stratégiai irányok és akciótervek a K+F+I tevékenységben 

A kutatás-fejlesztés és innováció terén az Edutus Főiskola az alábbi fő fejlesztési irányokat 

jelöli ki a 2016-2020-as tervezési időszakra: 

Kutatási infrastruktúra fejlesztése 

 Laborfejlesztések, új laboratóriumok: a 3.2.1. fejezet II.2.3. pontjában megfogalmazott 

laborfejlesztési koncepció megvalósulásával elsősorban az alábbi laboratóriumaink 

fognak részt venni K+F+I feladatokban, projektekben: 

o Ipari lézertechnológia laboratórium 

o Ipari metrológia laboratórium 

o Elektromobilitási diagnosztikai és minősítő laboratórium 

o Anyagvizsgáló laboratórium 
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o Passzív-ház laboratórium 

Kutatási HR fejlesztés 

 Kutatók számának növelése három fő területen: 

o Bejárható Magyarország Programhoz kapcsolódóan – 2 fő, 

o gazdasági kutatások területére – 2 fő 

o műszaki kutatások területére – 2 fő 

     (Mindhárom esetben 1 fő 2016. szeptembertől, 1 fő 2017. szeptembertől, ld. 19. melléklet.) 

 Külföldi kutatási együttműködések számának növelése. 

 Doktori iskolákkal kötendő stratégiai szövetség (cél, hogy az Edutus Főiskola minél 

több oktatója legyen valamely doktori iskola tagja). 

 Tudományos kutatási tevékenység színvonalának és elismertségének növelése. 

 

Tervezett kutatási irányok 

 Szakmai műhelyek kutatási irányai (ld. 7. melléklet), kiemelten kezelve a „Bejárható 

Magyarország Program” és a HÉLIA Szakmai Műhelyek kutatásait. 

 Új szakmai műhely létrehozása: KKV gazdálkodás (Gazdálkodás és Menedzsment, 

valamint Kereskedelem és Marketing Tanszékek együttműködésével). Kutatási 

irányok: kkv-k külpiaci aktivitásának vizsgálata, e-marketing és e-kereskedelem a 

kkv-knál. 

 Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék: nemzetközi vállalatok irányítási struktúráinak 

átalakulása, szolgáltató központok telephely választásának motivációi, tengeri és légi 

fuvarozás földrajzi vonatkozásai. 

 KKV-k innovációs potenciáljának felmérésére irányuló kutatás (TTI) 

 Műszaki kutatások (részletek a Függelék 6. pontjában): 

o Nagy energiasűrűségű megmunkálások, felületmódosítások kutatása lézersugaras 

technológiák felhasználásával. 

o Solar kutatóközpont (napelem – napkollektor) bővítése 

o Domotika kutatóközpont létrehozása 

Innovációs szolgáltatások fejlesztése (TTI) 

 kutatói és vállalati partnerkapcsolatok fejlesztése 

 tudástranszfer  

o konferenciák és egyéb tudományos rendezvények szervezése 

o Edutus Lego Robot tevékenységek 

o a tudományos információk közlése (hírlevél, tudományos kiadványok) 

o innovációs szakkollégium 

 start-up és spin-off vállalkozások támogatása 

o vállalkozások indításával kapcsolatos tanácsadás 

o üzleti ötlet versenyek szervezése 

 a K+F+I-re fordítandó források keresése és bevonása, együttműködésben a Tatabánya-

Esztergom Kiemelt Járműipari Körzettel 

o európai uniós (H2020) és hazai pályázatok figyelése, írása és menedzselése 

o befektetőkkel, üzleti angyalokkal történő kapcsolatfelvétel, partnerség kiépítése 

 tanácsadás az iparjogvédelem és a szellemi tulajdonjog védelem területén 

 nemzetközi tudományos kapcsolatok építése 

 

Kiemelt K+F+I projektek 

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia által felvázolt jövőkép alapján Komárom-

Esztergom megye az ipari termelési zónák közé tartozik, ahol a szakosodási irányokban 

kijelölt területen működő K+F+I tevékenység következtében a régiók be tudnak kapcsolódni 
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az innovációs láncba, nagy hozzáadott értékű termékek fejlesztése révén sikeres beszállítókká 

válnak, elsősorban a KKV szektor megerősödésével. A fenntartható növekedési pályára 

állással a régióknak lehetőségük nyílik arra, hogy saját tudásközpontokat hozhassanak létre a 

szakosodási irányaik mentén, ezáltal tudásrégióvá váljanak. A Nemzeti Specializációk fejezet 

alapján, az ipari termelési zónákban a gyártás, feldolgozóipar és az intenzív vállalati K+F 

jelenlét dominál, ahol az intelligens gyártás „Key Enabling Technologies” – korszerű 

anyagtechnológia (advenced materials), nanotechnológia, mikro- és nano-elektronika, ipari 

biotechnológia és fotonika (lézer technológia) területekre épül. Ezekhez a területekhez ágazati 

prioritásként az Edutus Főiskola az alábbi területeken tud kapcsolódni a már meglévő szakjai 

és laboratóriumi háttere alapján, melynek infrastruktúra és humánerőforrás fejlesztését az 

előző pályázati ciklusban TIOP 1.3.1, TÁMOP 4.2.2. és TÁMOP 4.1.1.C forrásból végezte el: 

 Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák: Gépipari K+F+I, fejlett 

gyártástechnológiai rendszerek, korszerű anyagok és technológiák, amelyek kiemelt, de 

nem kizárólagos célja a járműipar fejlesztése, a járműalkatrészek fejlesztésétől a 

különböző gépgyártási ágazatokig. Ennek érdekében termékfejlesztésre, gépipari fejlett 

gyártástechnológiai rendszerek fejlesztésére és haladó technológiákra van szükség. 

 Tiszta és megújuló energiák: Az energetikai szektort érintő prioritás célja, hogy tiszta, 

környezetbarát energiákkal, az ehhez köthető K+F+I tevékenység elősegítésével hazánk 

energiafüggősége csökkenjen úgy, hogy a helyben megtermelt energia fenntartható, a 

környezeti terhelést csökkentő és költséghatékony legyen, különösen a lakossági 

felhasználás terén. A megújuló energiák, illetve termálvizeink energiacélú felhasználása 

mellett cél a bio-energia hasznosítása is.  

A Fejlett jármű és egyéb gépipari technológiákhoz kapcsolódik az az alkalmazott 

lézertechnológiai kutatás, amely a Főiskola egyediségét adja, mivel Magyarország egyetlen 

olyan felsőoktatási intézménye, ahol ilyen irányú képzés folyik. Az erre a területre beadott 

pályázatok kapcsán partnereink a Széchenyi István Egyetem, Bay Zoltán Intézet, Szegedi 

Tudományegyetem és a Pallas Athéné Egyetem (Kecskemét) volt, amelyre most is 

támaszkodnánk. A projekt a kiemelt járműipari körzethez kapcsolódóan több, a 

járműgyártás során használt technológia fejlesztésén alapszik, amelyek a következőek: 

 alakító szerszámok felújítása és technológiai alkatrészek felületmódosítása lézersugaras 

technológiák alkalmazásával, 

 lézersugaras hegesztés/vágás technológiájának optimalizálás, 

 hibrid kötések létrehozása lézersugár segítségével. 

A következő kiemelt projekt a Tiszta és megújuló energiákhoz kapcsolódik, és két területet, a 

Domotikát és Solar energia kutatást öleli fel. A megalapozó kutatások, infrastruktúra 

kidolgozása kapcsán a Széchenyi István Egyetem, a Bay Zoltán Intézet és a Pannon Egyetem 

volt a stratégia partnerünk, amelyet továbbra is meg szeretnénk őrizni. A főbb vizsgálandó 

területek az alábbiak: 

 Vizsgálati módszer megalkotása, kidolgozása napelem, napkollektor rendszerek 

életciklus vizsgálatára (ökolábnyom). 

 Vizsgálati eljárások kidolgozása napkollektor táblák minősítésére: a felhasználás 

lehetséges módjait befolyásoló áramlástani jellemzők, az esetleges bevonatokat 

(abszorbeáló bevonat a nap felé néző oldalon) korróziós tulajdonságok, fény(hő)elnyelő 

képesség, kopásállóság a napkollektor hőszigeteltsége, stb.  

 Domotika kutatóközpont, amely az épületek energetikai mérlegén túl foglalkozik a 

szerteágazó tudományterületeken alkalmazott, fejlesztés alatt álló tudományos 

elképzelésekkel, elvekkel, termékekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy az 

épületinformatikai és villamos rendszerek komplexitásának növelésével a komfortosság 

javuljon, az energiatakarékosság növekedjen, a megújuló energiaforrások beépítése 



47 

bővüljön, a kezelhetőség egyszerűsödjön a kockázatok mérséklése és a rugalmas 

bővíthetőség figyelembe vételével. 

A fenti projekthez szorosan kapcsolódva az Edutus Főiskola bekacsolódott a „Fenntartható 

nyersanyag-gazdálkodás tematikájú hálózat építése” c. tematikus kutatási hálózatba a 

következő konzorciális partnerekkel együttműködve: Miskolci Egyetem, Nyugat-

magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem, Szegedi Tudományegyetem Pécsi 

Tudományegyetem. A kutatási hálózat célja közös kutatási projekt(ek) megvalósítása közös 

pályázat(ok) keretében, mely kutatás(ok) fő témakörei a következők: 

H2020 és FET nemzetközi hálózatépítést megalapozó tevékenységek: 

 Korszerű technológiák a járműipari- és elektronikai hulladékok hasznosítására.  

 Kritikus elemek nyersanyagforrásainak kutatása és előkészítése. 

 Nagy fűtőértékű RDF előállítása települési szilárd hulladékból. 

 Biogáz előállítása szerves hulladékokból, és hasznosítása a gázhálózatokban. 

Mezőgazdasági hulladékok (biomasszák) feldolgozása. 

 Szilikát tartalmú ipari melléktermékek (bányameddők, pernye, salak) hasznosítása.  

 Nyersanyagok alternatív feldolgozási lehetőségeinek vizsgálata 

 Hulladéklerakók hőjének hasznosítása. CO2 tárolás és ásványokon való megkötés 

kérdései. 

  Elhasznált megújuló energiaforrás hasznosító berendezések nyersanyagainak 

hasznosítása. 

Kapcsolódó tevékenységek: szakmai találkozók, pályázat előkészítő műhelymunkák, 

konferenciák szervezése, kutatócsere, közös publikációk készítése, hallgatói mobilitási 

akciók. 

Az Edutus Főiskola bekapcsolódott a „Lézersugaras vágástechnológia és felületmódosító 

eljárások kidolgozása rostos és szendvics szerkezetekhez” című tematikus projektbe is, 

melynek célja: Lézertechnológia alkalmazhatósága szendvicsszerkezetű anyagok méretpontos 

kialakítására, illetve felületi anyagtulajdonságok optimalizálása céljából, különböző 

felhasználási célokra. Együttműködő partnerek: Nyugat-magyarországi Egyetem, Kecskeméti 

Főiskola. 

Az országos programokon túl - mint Komárom-Esztergom megye Egyeteme Tatabánya 

MJV székhellyel - egyértelmű, hogy ezen közigazgatási egységek stratégiájához kapcsolódó 

kiemelt K+F+I tevékenységek is vannak, melyek országos relevanciája is jelentős: 

 Tatabánya MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Tata város integrált 

településfejlesztési stratégiájának és Komárom – Esztergom Megye Területfejlesztési 

Stratégiai és Operatív Programjának áttanulmányozása alapján elmondható, hogy a 

megye turisztikai adottságainak gazdagsága és a turisztikai ipar fejletlensége közötti 

óriási szakadék teszi szükségessé a turisztikai területnek a fejlesztését. Fő célkitűzés a 

meglévő turisztikai attrakciók fejlesztése, a természeti adottságok által biztosított 

lehetőségek erőteljesebb megjelenítése és használata a turisztikai kínálatában (Gerecse, 

Vértes). Az ágazat potenciálisan igen jelentős munkaerő felszívóképességgel rendelkezik, 

és a turisztikai vonzerőfejlesztésbe fektetett tőke, célirányos fejlesztések esetén, a helyi 

lakosság életminőségének javulásához (vonzó környezet, kulturális-szabadidős 

szolgáltatások hozzáférhetősége, identitás) is hozzájárul. Az önkormányzati szereplőkkel 

közös K+F+I-hez nagyszerű alapot jelent a Turizmus Tanszéken létrehozott Bejárható 

Magyarország Program Szakmai Műhely, melynek feladata az egyik legnagyobb 

potenciállal rendelkező kezdeményezés, a Bejárható Magyarország Program (BMP) 

koordinálása, mely az ifjúság aktív szabadidő eltöltését, a belföldi turizmus élénkítését, 

az egészség- és környezettudatos szemléletmód kialakítását és a felelősségteljes 

gondolkodást egyaránt szolgálja. A programban szereplő 5 jármód (természetjárás, 
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kerékpározás, lovaglás, túrakenuzás és vitorlázás) segítségével megismerhetőek hazánk 

természeti- és kulturális értékei, a magyar és magyarországi örökséghelyszínek. 

Mindezeken túl a Turizmus Tanszék hangsúlyosan foglalkozik az örökségturizmus, a 

művészetek és a turizmus kapcsolata, a fenntartható turizmusfejlesztés, a 

rendezvényszervezés, a világörökség helyszínek turisztikai hasznosításának lehetőségei 

területekkel, mely témákban kurzusokat, szakkollégiumokat indított illetve nemzetközi 

kutatásokban vett részt. A BMP megvalósítására együttműködési megállapodás jött létre 

az Edutus Főiskola, a Nyugat-magyarországi Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola és 

a Testnevelési Egyetem között. 

 A település- és területfejlesztési stratégiák - Tatabánya MJV Integrált Településfejlesztési 

stratégia és Komárom – Esztergom Megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív 

Program – jelentős mértékben tartalmaz olyan fejlesztési terveket, melyek megalapozó 

munkáiban a Főiskola aktívan közre tud működni, a regionális gazdasági fejlesztések 

értékelésében, elemzésében. A K+F+I tevékenység az alábbi területekre osztható: 

o A SMART City programhoz kapcsolódó társadalomtudományi kutatások. 

o Városmarketing megalapozó kutatás és stratégia kialakítása. 

o Városok és vonzáskörzetük társadalmi-gazdasági elemzése. 

o Városok népességmegtartó erejének növelése – egy élhetőbb város kialakítását 

megalapozó kutatás.  

o A tatabányai és térségi fiatalok továbbtanulási attitűdjének felmérése – motivációk, 

ill. a helyben tartásuk lehetőségeinek elemző értékelése.  

o A térségi innovációs potenciál feltárása, különös tekintettel a helyi spin-off 

lehetőségekre, azok intézményi meghatározottságaira. 

o A Tatabánya-Esztergom járműipari körzet kialakítását megalapozó társadalmi-

gazdasági elemzés.  

 A helyi természeti és kulturális erőforrásaink fenntartható módon történő hasznosításának 

elősegítése céljából „A fenntartható vidéki területfejlesztést, területhasznosítást és 

térségmarketinget szolgáló K+F+I” program keretében újabb kutatást indítunk a Főiskola 

korábbi kapcsolatai alapján a Perugia University és az Aristotle University of 

Thessaloniki közreműködésével. A közreműködők köre bővíthető más, elsősorban a 

Kárpát-medencében található egyetemekkel. 

A K+F+I terület célkitűzéseinek az ágazati és regionális stratégiákhoz való kapcsolódását a 

16. melléklet mutatja be. 

 

3.2.3. Stratégiai irányok és akciótervek a harmadik misszió keretében végzett 

tevékenységben 

Az Edutus Főiskola a társadalmi szerepvállalás terén a következő tevékenységeket kívánja 

megvalósítani, továbbfejleszteni a 2016-2020-as időszakban: 

 A fenntarthatóság gondolatának, az ökotudatosságnak a terjesztése – Passzív Ház:  

Elsődleges szempont, hogy az oktatásban a műszaki alapképzés tárgyai között meglévő 

„Energiagazdálkodás” és „Megújuló energiák”, illetve az SZTSZ keretében a 

„Energiamenedzsment és fenntarthatóság” tantárgyakban hangsúlyozottan kell, hogy szerepet 

kapjon a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a 122/2015. (V. 26.) 

Kormányrendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról. Kiemelt szempont 

mind a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben, mint a Nemzeti Épületenergetikai 

Stratégiában a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele. 

A másik feladat a tájékoztatás, minél szélesebb körben, de kiemelt helyen az általános és 

középfokú oktatásban résztvevő tanulókban tudatosítani kell a fenntarthatóság, öko-

tudatosság fontosságát, és gyakorlati példákkal segíteni az ismeretszerzést e területen. 



49 

A főiskola közel nulla energiafelhasználású épülete mindehhez a komoly műszaki bázist 

biztosít, melynek folyamatos látogathatóságát kívánjuk biztosítani. 

 Fiatalok természettudományos érdeklődésének erősítése – Edutus LEGO® Robot: 

Az Edutus Lego Robot kezdeményezés három főbb projektelemből áll: a LEGO Robot 

versenyek – World Robot Olympiad (WRO) és FIRST® LEGO® League (FLL) – 

szervezéséből, a LEGO Robot szakkörből, és a LEGO általános iskolai matematika képzésbe 

történő bevezetéséből. Az Edutus Lego Robot projektek elsődleges célja az általános és 

középiskolai diákok érdeklődésének felkeltése a műszaki- és természettudományok iránt. A 

LEGO Robotok építése és programozása játékos, kötetlen módon ismerteti meg a fiatalokkal a 

műszaki- és természettudományok, illetve a PLC programozás alapjait. A módszer fejleszti az 

algoritmikus gondolkodást és a problémamegoldó készséget, támogatja a csapatmunkát, 

felkelti a műszaki érdeklődést. A Főiskola további célja, hogy a projektek eredményeként 

javuljon a felsőoktatásba bekerülő, illetve onnan kikerülő fiatalok – munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő – tudása, emellett a projektek segítségével bővíthető az intézmény 

partnerhálózata is. Az Edutus Lego Robot kezdeményezés megvalósítására együttműködési 

megállapodás jött létre az Eszterházy Károly Főiskolával. 

 Kutatók Éjszakája az Edutus Főiskolán: 

A Kutatók Éjszakája rendezvénysorozathoz az Edutus Főiskola is évente csatlakozik. A 

rendezvény elsődleges célja, hogy a főiskola laboratóriumainak, projektjeinek bemutatásával 

ösztönözze a térségben élő fiatalokat a tudományos tevékenységre, a tudományos életpálya 

választására. A program hozzájárul az aktuális tudományos eredmények népszerűsítéséhez és 

a tudományos pálya imázsának növeléséhez is. A megvalósításba az eddigieknél nagyobb 

mértékben kívánjuk bevonni a térségben tevékenykedő vállalatokat (KKV-kat), így a 

rendezvény eredményeképpen az intézmény partnerhálózata és együttműködési hatékonysága 

is növelhető. 

 Tudomány Ünnepe – Jelen&Jövő szekció: 

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához az Edutus Főiskola is minden évben 

csatlakozik. Az eseményen kiemelt programként szerepel a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével közösen megrendezett 

Jelen&Jövő szekció, ahol a megye középiskolái mutathatják be tudományos eredményeiket. A 

jövőben a tehetséggondozásnak ezt a fórumát szeretnénk még több középiskola számára 

elérhetővé tenni, és az eseménynek az eddigieknél nagyobb nyilvánosságot biztosítani. 

 Pénzügyi tudatosság fejlesztése: 

A magyar lakosság pénzügyi, családi gazdálkodással kapcsolatos ismeretei fejlesztendőek, 

ezért kívánatos olyan programokat megvalósítása, melyek keretében a lakosság fejlesztheti 

alapvető pénzügyi jártasságát, megismerkedhet azokkal az alapfogalmakkal, 

gondolkodásmóddal, melyek nagyban hozzájárulhatnak a hosszú távon gondolkodó, felelős 

családi gazdálkodás, mint követendő cél eléréséhez. A program keretében alapvető pénzügyi 

és háztartás-gazdaságtannal kapcsolatos ismereteket tervezünk átadni, melyek az alábbi fontos 

fogalmak köré szerveződnek: bevételek, kiadások, finanszírozhatóság, befektetések, 

hozamok, hitel, kamat, lízing, részvény, kötvény, stb. 

 Hátrányos helyzetűek segítése: 

A hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek vagy szakképesítéssel nem 

rendelkezők számára az alábbi OKJ-s képzések megvalósítását tervezzük: Bérügyintéző, 

Kulturális rendezvényszervező, Társadalombiztosítási ügyintéző, Raktáros. 

A Raktáros OKJ képzés engedélyeztetése folyamatban van az NSZFH-nál, a többi képzésre 

érvényes engedéllyel rendelkezünk. 

A fentieken túl a Főiskola stratégiai kitörési pontjai közül az alábbiak sorolhatók a harmadik 

misszió keretében végzett tevékenységek közé (részletek a 12. mellékletben): 

 Bejárható Magyarország Program 
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 Pályáraállító Program 

 Sportolói Életpálya Plusz Program 

 Content Marketing Akadémia 

A harmadik misszió célkitűzéseinek az ágazati és regionális stratégiákhoz való kapcsolódását 

a 17. melléklet mutatja be. 

A képzés, a K+F+I és a harmadik misszió területén bemutatott fejlesztési célkitűzések 

összhangban állnak a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” stratégia egyes célkitűzéseivel, mely 

kapcsolódási pontokat a 18. mellékletben található táblázat mutatja be. 

 

3.3. Éves működési tervek a stratégiai irányok és akciótervek alapján 

Az IFT-ben meghatározott stratégiai fejlesztési célkitűzések időbeli ütemezését a 19. 

mellékletben található Gantt-diagram szemlélteti. 

 

3.4. A stratégiai irányok és akciótervek várható pénzügyi-gazdasági 

hatásai 
Az IFT-ben meghatározott stratégiai fejlesztési célkitűzések várható pénzügyi hatásait a 20. 

mellékletben található táblázat szemlélteti. 
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MELLÉKLETEK 
 

 

1. melléklet: Ábrakészlet 

 

1. ábra: A megtermelt GDP régiók szerinti megoszlása 2013-ban (%) 

 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

2. ábra: Az egy főre jutó GDP alakulása a régiókban (ezer Ft/fő) 

 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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3. ábra: A GDP megoszlása a nemzetgazdasági ágak főbb csoportjai szerint 
a régiókban 2012-ben (%) 

 

Forrás: KSH20 adatai alapján saját szerkesztés 

 

4. ábra: A foglalkoztatás arány alakulása (%) 

 
Forrás: KSH – Stadat adatbázis alapján saját szerkesztés 

  

                                                        
20 Forrás: KSH (2015): A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2013., 7. o. 
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5. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása (%) 

 
Forrás: KSH – Stadat adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

6. ábra: Magyarország népességének alakulása egyes kiemelt területeken 
(2005 = 100%) 

 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis alapján saját szerkesztés 
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7. ábra: Az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet 2014-ben 
(bevándorlás – elvándorlás, ezer fő) 

 

Forrás: KSH21 

 

8. ábra: A működő vállalkozások száma és aránya a régiókban 2013-ban (db; %) 

 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

  

                                                        
21 Forrás: KSH (2015): Népmozgalom 2014., Statisztikai Tükör, 2015. március 27., 7.o. 
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9. ábra: Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások 
száma a régiókban 2013-ban (db/ezer fő) 

 

Forrás: KSH – Stadat adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

10. ábra: Az Edutus Főiskolára 2010-2015 között jelentkezők 
állandó lakóhely szerint (fő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 
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11. ábra: Az Edutus Főiskolára 2010-2015 között beiratkozott hallgatók 
állandó lakóhely szerint (fő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 

 

12. ábra: Az Edutus Főiskolára 2010-2015 között beiratkozott hallgatók száma 
az adott területen élő 20-24 éves lakosság arányában (fő/1000 fő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 
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13. ábra: Az oktatói munka hallgatói értékelésének intézményi átlaga 
 

 

Forrás: OMHV kérdőívek adatai alapján saját szerkesztés 

 

14. ábra: A Collegium Talentum kollégistáinak regionális megoszlása 
a 2010-2015 közötti időszakban 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés 
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15. ábra: A Collegium Talentum kollégistáinak tudományterületek szerinti 
megoszlása a 2010-215 közötti időszakban 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

16. ábra: A nem oktató-kutató-tanár humán erőforrás átlagos értékelése 
(2014. augusztus) 

 

Forrás: Nem oktatói teljesítményértékelés adatai alapján saját szerkesztés 
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2. melléklet: Az Edutus Főiskola oktatási környezete 

1. táblázat: Az Edutus Főiskolára 2010-2015. között beiratkozott hallgatók középiskolái 
Középiskola Város Hallgatók száma 

(fő) 
Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán 
Szakközépiskola 

Tatabánya 139 

Tatabányai Árpád Gimnázium Tatabánya 73 
Hamvas Béla Gimnázium és Szakközépiskola Oroszlány 55 
Bárdos László Gimnázium Tatabánya 53 
Eötvös József Gimnázium Tata 45 
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakközép- és Szakiskola 

Tatabánya 44 

Péch Antal Műszaki Szakközépiskola és 
Gimnázium 

Tatabánya 40 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája 

Komárom 26 

Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, 
Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, 
Szakiskola, Kollégium 

Komárom 24 

Vajda János Gimnázium Bicske 23 
Budai Középiskola Budapest 19 
Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola 

Budapest 18 

Bánki Donát Ipari Szakközépiskola Tatabánya 17 
Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola 
és Gimnázium 

Budapest 16 

Szalézi – Irinyi Középiskola Nyergesújfalu 16 
Réti úti Szakközépiskolai Telephely Tatabánya 16 
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

Dunaújváros 15 

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és 
Szakiskola 

Esztergom 15 

Talentum Általános Iskola, Gimnázium és 
Kézműves Szakiskola 

Tata 15 
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2. táblázat: Az Edutus Főiskola Székelyudvarhelyi Képzési Központjába 
2010-2015. között beiratkozott hallgatók középiskolái 

Középiskola Város Hallgatók száma 
(fő) 

Tamási Áron Gimnázium Székelyudvarhely 31 
Eötvös József Mezőgazdasági 
Szakközépiskola 

Székelyudvarhely 30 

Kós Károly Szakközépiskola Székelyudvarhely 30 
Benedek Elek Pedagógiai Liceum Székelyudvarhely 19 
Bányai János Műszaki Szakközépiskola  Székelyudvarhely 17 
Baczkamadarasi Kis Gergely Református 
Gimn. 

Székelyudvarhely 12 

Joannes Kájoni Szakközépiskola Csíkszereda 11 
Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr 11 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr 8 
Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Székelyudvarhely 8 
Zeyk Domokos Iskolaközpont Székelykeresztúr 8 

Batthyány Ignác Technikai Kollégium 
Gyergyószentmikl
ós 

7 

Domokos Kázmér Iskolaközpont Szováta 5 
Márton Áron Gimnázium  Csíkszereda 5 
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3. melléklet: Az Edutus Főiskola versenykörnyezete 

 
Felsőoktatási létszámadatok (2013-2015) 

A táblázatokban szereplő adatok az adott év októberére vonatkozó aktív hallgatói létszámot 

mutatják (minden szak, minden évfolyam és minden képzési szint együttvéve). 

Intézmény 
Aktív hallgató létszám (fő) 

2013 2014 2015 

Országos 298 749 304 119 311 611 

Edutus Főiskola 1 669 1 400 1 091 

Forrás: FIR 

Az alábbi táblázatban azoknak a gazdasági és/vagy műszaki képzést folytató felsőoktatási 

intézményeknek a létszámadatai szerepelnek, amelyek az Edutus Főiskola legközvetlenebb 

versenytársainak tekinthetők a profil mellett a földrajzi közelség okán is. 

Intézmény 
Aktív hallgatói létszám 

2013 2014 2015 

Budapest 79 254 81 324 78 543 

Budapest, állami intézmények 62 120 65 194 64 278 

Budapesti Corvinus Egyetem 11 572 14 010 14 152 

Budapesti Gazdasági Főiskola 15 040 14 885 14 861 

Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudomány Egyetem 
22 774 23 506 22 932 

Óbudai Egyetem 12 734 12 793 12 333 

Budapest, nem állami intézmények 17 134 16 130 14 265 

Budapesti Metropolitan Főiskola 5 147 5 452 5 719 

Kodolányi János Főiskola 2 948 2 824 2 618 

Zsigmond Király Főiskola 2 087 1 762 1 537 

Gábor Dénes Főiskola 1 299 1 288 1 320 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 1 013 1 070 
854 

Általános Vállalkozási Főiskola 1 628 1 124 

Tomori Pál Főiskola 989 766 611 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 490 461 528 

Nyugat- és Közép-Dunántúl 20 196 19 420 18 589 

Edutus Főiskola 1 669 1 400 1 091 

Széchenyi István Egyetem 10 383 10 546 10 399 

Pannon Egyetem 7 310 6 833 6 369 

Dunaújvárosi Főiskola 2503 2041 1821 

Forrás: FIR 

Budapesten az állami intézmények létszáma nem mutat jelentős változást, a nem állami 

intézmények esetén enyhén csökkenő tendencia figyelhető meg. 2013-2015 között jelentősebb 

létszámcsökkenés az Edutus Főiskola, a Tomori Pál Főiskola, a Zsigmond Király Főiskola, a 

Dunaújvárosi Főiskola, illetve az összevonás után az IBS-ÁVF esetén tapasztalható, vagyis az 

Edutus Főiskola és több versenytársa hasonló kihívások előtt áll a következő időszakban a 

hallgatói létszám növelése terén. 
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Felsőoktatási felvételi adatok (2013-2015) 

 

Az elemzés célja az Edutus Főiskola felvételi adatainak bemutatása a tágabb, illetve az 

előbbiekben meghatározott szűkebb versenytársi környezet tekintetében. (Forrás: felvi.hu) 

A táblázatok adatai az általános és a pótfelvételi eljárás adatait összevonva tartalmazzák. 

 

1. Országos felvételi adatok 

Mivel az Edutus Főiskola a marketing mesterszak kivételével kizárólag önköltséges formában 

vett fel hallgatókat a vizsgált időszakban, ezért az erre vonatkozó országos adatot is közöljük. 

2013-ról 2014-re a Főiskola – az önköltséges képzések országos tendenciájával ellentétben – 

növelni tudta a felvettek számát, viszont 2015-re sajnos – az országos tendenciát követve –  

jelentős visszaesés következett be. 

Intézmény 
Felvettek összesen (fő) 

2013 2014 2015 

Országos 78869 81520 78221 

Országos önköltséges 24645 24417 22339 

Edutus Főiskola 245 356 223 

 

A képzési kínálat legnagyobb részét kitevő alapképzésen a felvettek száma országosan 

csökkenő, ezen belül nagyobb mértékben csökkent az önköltséges képzésre felvett hallgatók 

aránya és száma is. Komolyabb növekedés tapasztalható a felsőoktatási szakképzésre 

felvettek számában, vagyis úgy tűnik, hogy országosan is növekedett a képzés elfogadottsága. 

Az Edutus Főiskolán az alapképzés és felsőoktatási szakképzés esetén is a 2014-es felvételi 

volt a legeredményesebb. 

 

Intézmény 
Alapképzés Mesterképzés Felsőoktatási szakképzés 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Országos 53452 52200 49019 13758 15203 14720 5489 7510 7574 

Országos önköltséges 18667 17437 15786 2070 2261 2233 1520 2152 1709 

Edutus Főiskola 179 214 168 15 10 5 51 132 50 

 

Ha az alapképzésre felvett hallgatókat munkarend szerint is bontjuk, akkor látható, hogy 

országosan a nappali alapképzésre felvettek száma csökkenést, míg a levelező alapképzésre 

felvettek száma ingadozást mutat. Az Edutus Főiskolán hasonló ingadozás figyelhető meg 

azzal, hogy a felvettek között fokozatosan nőtt a levelezős hallgatók aránya. 

 

Intézmény 
Alapképzés nappali Alapképzés levelező 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Országos 41275 38749 36556 12177 13451 12463 

Országos önköltséges 11514 10050 9230 7153 7387 6556 

Edutus Főiskola 91 96 66 88 118 102 
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2. Gazdaságtudományi képzési terület 

Az országos, minden képzést tartalmazó adatok után vizsgáljuk meg az Edutus Főiskolát 

legjobban érintő képzési területet. 

 

Intézmény 
Összes gazdasági képzés 

Gazdasági nappali 

alapképzés 
Gazdasági felsőoktatási 

szakképzés 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Országos adatok 16489 17138 16716 8004 7355 6977 2927 3875 4059 

Országos önköltséges 11510 11125 10154 n. a. n. a. n. a. 752 1055 840 

Edutus Főiskola 218 331 190 86 94 63 51 132 50 

 

Amellett, hogy az országos adatok összességében nem változtak lényegesen, a képzési terület 

legfontosabb, nappalis alapképzési adata csökkent. A gazdasági felsőoktatási szakképzésnél 

jelentős növekedés volt országos szinten, ezen belül azonban alacsony az önköltséges 

hallgatók aránya. A gazdasági felsőoktatási szakképzésnél a finanszírozási forma szerinti 

bontásból kitűnik, hogy jelentős hátrány az, hogy intézményünk nem rendelkezik ezen a 

területen államilag támogatott helyekkel. Mivel néhány intézmény nem foglalkozik 

felsőoktatási szakképzéssel, illetve mások nem tudtak ilyen képzéseket akkreditáltatni, ezért 

arányát tekintve Főiskolánk jól teljesít az önköltséges képzések terén.  

 

Szakonkénti elemzés 

 

A továbbiakban egy-egy szakunk felvételi létszáma tekintetében az országos, ahol elérhető 

volt, ott az országos önköltséges, valamint a fő versenytársak adatai következnek (a könnyebb 

áttekinthetőség miatt nappali és levelező egyben). Az alapképzések esetén csak az országos és 

a Főiskolánkkal összemérhető nagyságrendű intézmények adatai szerepelnek, a legnagyobb 

intézmények (BCE, BME, BGF) adatai nem. 

 

2.1.Marketing mesterképzés 

Intézmény 
Marketing mesterképzés 

2013 2014 2015 

Országos 358 478 537 

Edutus Főiskola 15 10 5 

Budapesti Corvinus Egyetem 48 124 159 

Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudomány Egyetem 
n. i. 76 86 

Budapesti Gazdasági Főiskola 63 107 101 

Széchenyi István Egyetem 32 19 26 

 

Mivel a mesterszakok esetén jelentős a keresztfélévben felvettek aránya, ezért a fenti táblázat 

adatai ezt is magukban foglalják. 

Ezen a piacon jelentős változások történtek. Korábban Budapesten csak az Edutus biztosított 

lehetőséget a levelező képzésen állami ösztöndíjra. 2014-ben már a BGF-nek, illetve a BME-

nek is volt ilyen lehetősége, emiatt csökkent az Edutus Főiskolára felvettek száma, annak 

ellenére, hogy a teljes piac jelentősen növekedett. 
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2.2.Gazdálkodási és menedzsment alapképzés 

Intézmény 
GAM alapképzés 

2013 2014 2015 

Országos 3182 3208 2760 

Országos önköltséges 3032 3052 2544 

Edutus Főiskola 54 54 51 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 71 68 38 

Budapesti Metropolitan Főiskola 87 91 90 

Általános Vállalkozási Főiskola 154 128 megszűnt 

Gábor Dénes Főiskola 49 58 37 

Zsigmond Király Főiskola 38 35 39 

Kodolányi János Főiskola 118 84 76 

Tomori Pál Főiskola (csak Bp.) 38 24 12 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 22 23 33 

Széchenyi István Egyetem 197 211 206 

Pannon Egyetem 56 63 52 

A szak országosan a legnépszerűbb szakok egyike, felvételi létszáma viszonylag stabilnak 

tekinthető. Jelentősebb csökkenés mutatkozott az IBS-en, a Gábor Dénes Főiskolán, a 

Kodolányi János Főiskolán és a Tomori Pál Főiskolán. 

 

2.3.Kereskedelem és marketing alapképzés 

Intézmény 
KEM alapképzés 

2013 2014 2015 

Országos 1793 1702 1646 

Országos önköltséges 1707 1539 1518 

Edutus Főiskola 50 62 44 

Budapesti Metropolitan Főiskola 148 95 99 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 68 42 31 

Széchenyi István Egyetem 105 89 86 

Pannon Egyetem n. i. n. i. 33 

 

2013-ról 2014-re az országos és az intézményi felvételi létszámok is csökkentek, kivéve az 

Edutus Főiskolát, ahol jelentős növekedés volt tapasztalható. 2014-ről 2015-re az országos és 

többnyire az intézményi felvételi létszámok egyaránt csökkentek.  
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2.4.Nemzetközi gazdálkodás alapképzés 

Intézmény 
NKG alapképzés 

2013 2014 2015 

Országos 1919 1760 1782 

Országos önköltséges 1618 1465 1474 

Edutus Főiskola 6 9 n. i. 

Budapesti Metropolitan Főiskola 18 8 12 

Általános Vállalkozási Főiskola / IBS 43 37 27 

Zsigmond Király Főiskola 41 14 24 

Kodolányi János Főiskola 30 15 28 

Tomori Pál Főiskola (csak Bp.) 23 12 8 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 18 n. i. n. i. 

Széchenyi István Egyetem 42 36 40 

Pannon Egyetem 26 33 8 

 

A szak országos felvételi létszámából a felsorolt intézmények igen alacsony, sőt csökkenő 

arányban részesednek. Főiskolánkon a szakot 2015-ben nem tudtuk elindítani, ezért jelentős 

kihívást jelent számunkra a szak megtartása, aminek érdekében a stratégiában megjelölt 

lépéseket kívánjuk megtenni. 

 

2.5.Turizmus-vendéglátás alapképzés 

  Intézmény 
TUV alapképzés 

2013 2014 2015 

Országos 2318 1937 1788 

Országos önköltséges 2153 1667 1510 

Edutus Főiskola 35 57 40 

Budapesti Metropolitan Főiskola 346 218 169 

Kodolányi János Főiskola 177 83 73 

Pannon Egyetem 103 102 65 

 

2013-ról 2014-re az országos és az intézményi felvételi létszámok is csökkentek, kivéve az 

Edutus Főiskolát, ahol jelentős növekedés volt tapasztalható. Az általános csökkenő tendencia 

2015-ben folytatódott, de Főiskolánk 2015-ben felvett létszáma – a 2014-hez viszonyított 

csökkenés ellenére – meghaladta a 2013-ast. 

 

 

3. Műszaki képzések 

Mechatronikai mérnök alapképzés: 

  Intézmény 
Mechatronikai mérnök alapképzés 

2013 2014 2015 

Országos 552 529 569 

Országos önköltséges 60 65 75 

Edutus Főiskola 9 16 9 
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A szak felvételi létszáma országosan stabilnak mondható, amelyen belül alacsony súlyt 

képvisel az önköltséges képzés. Mivel az Edutus Főiskola nem rendelkezik állami ösztöndíjas 

kerettel, ez hátráltatja a 2012-ben indult szak létszámának növelését, viszont az önköltséges 

kategórián belül országos arányunk jelentős. Előnyünk, hogy levelező képzést is folytatunk, 

ami országos szinten csak néhány helyen található. 

 

Műszaki menedzser alapképzés: 

  Intézmény 
Műszaki menedzser alapképzés 

2013 2014 2015 

Országos 1635 1424 1232 

Országos önköltséges 302 282 235 

Edutus Főiskola 18 9 24 

A szak országos népszerűsége csökkenő, és Főiskolánk itt sem rendelkezik állami ösztöndíjas 

kerettel. Ezen a háttéren a szakunk figyelemre méltó arányt képvisel az önköltséges képzések 

között, és a 2015-ös eredmények időbeli összehasonlításban is kedvezőek. 

 

4. Teljes intézményi adatok 

Az alábbi táblázatban az látható, hogy egy-egy versenytárs intézmény vagy annak kara 

összesen mennyi felvett hallgatóval rendelkezett a vizsgált időszakban. Az intézmények felére 

a fokozatosan csökkenő tendencia jellemző, a másik felére pedig az ingadozás úgy, hogy 

többnyire a 2014. évi felvételi létszámok a legkedvezőbbek (ebbe a csoportba tartozik az 

Edutus Főiskola is). 

Intézmény 2013 2014 2015 

Budapesti Metropolitan Főiskola, Gazd. Kar 809 759 711 

Óbudai Egyetem, Gazd. Kar 816 785 648 

Zsigmond Király Főiskola 388 467 399 

Kodolányi János Főiskola 696 500 509 

Gábor Dénes Főiskola 324 383 323 

Általános Vállalkozási Főiskola 286 211 megszűnt 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 192 178 113 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 75 70 65 

Edutus Főiskola 245 356 223 

Pannon Egyetem, Gazd. Kar 696 763 690 

Széchenyi István Egyetem, Gazd. Kar 576 675 643 

Dunaújvárosi Főiskola 560 513 452 
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4. melléklet: Az Edutus Főiskola felvételi és létszámadatai 

 
 

1. táblázat: Felvételi adatok telephely és munkarend szerinti bontásban 

BUDAPEST 

Munkarend Képzési szint 
2013/A+P 2014/A+P 2015/A+P 

Jelentkezők

 összesen 

Jelentkezők

 első helyen 

Felvettek 

összesen 

Jelentkezők

 összesen 

Jelentkezők

 első helyen 

Felvettek 

összesen 

Jelentkezők

 összesen 

Jelentkezők

 első helyen 

Felvettek 

összesen 

Nappali alap 309 62 56 365 96 84 331 65 39 

 

felsőoktatási 

szakképzés 
101 29 23 136 66 65 62 22 17 

 

mester 3   5      

 Összeg 

 

413 91 79 506 162 149 393 87 56 

Levelező alap 121 46 41 209 76 57 158 58 40 

 

felsőoktatási 

szakképzés 
32 7  67 13 4 13 1 1 

 

mester 52 20 15 30 11 10 24 8 5 

Összeg 

 

205 73 56 306 100 71 195 67 46 

Budapest összesen 618 164 135 812 262 220 588 154 102 

 
TATABÁNYA 

Munkarend Képzési szint 
2013/A+P 2014/A+P 2015/A+P 

Jelentkezők

 összesen 

Jelentkezők

 első helyen 

Felvettek 

összesen 

Jelentkezők

 összesen 

Jelentkezők

 első helyen 

Felvettek 

összesen 

Jelentkezők

 összesen 

Jelentkezők

 első helyen 

Felvettek 

összesen 

Nappali alap 130 46 35 90 25 12 103 40 27 

 

felsőoktatási 
szakképzés 

41 11  25 6  10 2 1 

 
mester 1   1      

 Összeg 
 

172 57 35 116 31 12 113 42 28 
Levelező alap 127 64 47 174 91 61 168 94 62 

 

felsőoktatási 
szakképzés 

42 29 28 83 62 63 77 31 31 

 
mester       1 0  

Összeg 
 

169 93 75 257 153 124 246 125 93 
Tatabánya összesen 341 150 110 373 184 136 359 167 121 

 
 

Forrás: Felvételi statisztikák alapján saját szerkesztés 
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2. táblázat: Aktív hallgatói létszám telephely és munkarend szerinti bontásban 

BUDAPEST 

Képzési szint  Szak  
2013/14 ősz 2014/15 ősz 2015/16 ősz 

levelező nappali összeg levelező nappali összeg levelező nappali összeg 

alapképzés (BA/BSc) gazdálkodási és menedzsment 163 124 287 113 97 210 84 71 155 

 
kereskedelem és marketing 127 135 262 115 126 241 80 86 166 

 
nemzetközi gazdálkodás 19 70 89 13 52 65 5 25 30 

 
Nemzetközi program képzése 

 
16 16 

 
23 23 

 
16 16 

 
turizmus-vendéglátás 46 185 231 36 168 204 19 125 144 

alapképzés (BA/BSc) 
 

355 530 885 277 466 743 188 323 511 

felsőoktatási és Európai Uniós üzleti szakügyintéző 
 

7 7 
      

felsőfokú szakképzés idegenforgalmi szakmenedzser 
 

3 3 
      

 
kereskedelmi szakmenedzser 

 
6 6 

 
2 2 

   

 
nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéző  

14 14 
 

3 3 
   

 
turizmus-vendéglátás - turizmus 

 
16 16 2 24 26 

 
37 37 

 
turizmus-vendéglátás - vendéglátó 

    
10 10 

 
5 5 

felsőoktatási és 
felsőfokú szakképzés   

46 46 2 39 41 
 

42 42 

főiskolai képzés gazdálkodási 
 

1 1 
      

 
idegenforgalmi és szálloda 1 2 3 

      

 
kereskedelmi 

 
2 2 

      
főiskolai képzés 

 
1 5 6 

      
mesterképzés (MA) marketing 31 

 
31 21 

 
21 11 

 
11 

mesterképzés (MA) 
 

31 
 

31 21 
 

21 11 
 

11 

szakirányú 
továbbképzés 

kulturális menedzser 23 
 

23 9 
 

9 17 
 

17 

 
online marketing 25 

 
25 18 

 
18 23 

 
23 

szakirányú 
továbbképzés  

48 
 

48 27 
 

27 40 
 

40 

Összesen 
 

435 581 1016 327 505 832 239 365 604 
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TATABÁNYA 

Képzési szint Szak 
2013/14 ősz 2014/15 ősz 2015/16 ősz 

levelező nappali összeg levelező nappali összeg levelező nappali összeg 

alapképzés (BA/BSc) 

gazdálkodási és menedzsment 111 69 180 110 58 168 85 42 127 

kereskedelem és marketing 55 76 131 41 52 93 32 42 74 

mechatronikai mérnöki 14 14 28 39 18 57 43 19 62 

műszaki menedzser 60 9 69 60 9 69 65 6 71 

nemzetközi gazdálkodás 
 

35 35 
 

22 22 
 

14 14 

turizmus-vendéglátás 
       

5 5 

alapképzés (BA/BSc) 
 

240 203 443 250 159 409 225 128 353 

felsőoktatási 
és felsőfokú szakképzés 

energetikai mérnökasszisztens 
 

1 1 
      

gazdálkodási és menedzsment - 
projektmenedzsment    

5 
 

5 15 
 

15 

kereskedelmi szakmenedzser 
 

10 10 
 

2 2 
   

nemzetközi gazdálkodási - 
nemzetközi szállítmányozás és 
logisztika 

13 
 

13 27 
 

27 28 
 

28 

nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéző  

29 29 
 

7 7 
   

felsőoktatási és felsőfokú 
szakképzés  

13 40 53 32 9 41 43 
 

43 

főiskolai képzés 
gazdálkodási 4 1 5 

      
kereskedelmi 5 1 6 1 

 
1 

   
főiskolai képzés 

 
9 2 11 1 

 
1 

   
szakirányú továbbképzés létesítménygazdálkodó 

      
9 

 
9 

szakirányú továbbképzés 
       

9 
 

9 

Összesen 
 

262 245 507 283 168 451 277 128 405 

 
  



70 

SZÉKELYUDVARHELY 

Képzési szint Szak  
2013/14 ősz 2014/15 ősz 2015/16 ősz 

levelező nappali összeg levelező nappali összeg levelező nappali összeg 

alapképzés (BA) kereskedelem és marketing 73 72 145 69 48 117 65 17 82 

alapképzés (BA) 
 

73 72 145 69 48 117 65 17 82 

mesterképzés (MA) marketing 1 
 

1 
      

mesterképzés (MA) 
 

1 
 

1 
      

Összesen 
 

74 72 146 69 48 117 65 17 82 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 

 
 

3. táblázat: Állami (rész)ösztöndíjas, államilag támogatott hallgatók száma 

Képzési szint Képzés 
2013/14 

ősz 
2014/15 

ősz 
2015/16 

ősz 

alapképzés (BA/BSc) 

gazdálkodási és menedzsment 57 20 1 

kereskedelem és marketing 111 69 22 

mechatronikai mérnöki 7 7 4 

műszaki menedzser 12 12 8 

nemzetközi gazdálkodás 42 16 5 

Nemzetközi program képzése/Erasmus 16 23 16 

turizmus-vendéglátás 60 18 6 

alapképzés (BA) 
 

305 165 62 

felsőoktatási és 
felsőfokú szakképzés 

Európai Uniós üzleti szakügyintéző 4 
  

kereskedelmi szakmenedzser 5 1 
 

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
szakügyintéző 

15 
  

felsőoktatási és felsőfokú 
szakképzés  

24 1 
 

mesterképzés (MA) marketing 31 18 9 

mesterképzés (MA) 
 

31 18 9 

Összesen 
 

360 184 71 

Forrás: Neptun adatai alapján saját szerkesztés 
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5. melléklet: Az Edutus Főiskola organogramja 

 

 

ALTERNATÍV 
ENERGETIKAI 

MŰHELY 

BEJÁRHATÓ 
MAGYARORSZÁG 

PROGRAMMŰHELY 

GALAMB JÓZSEF 

SZAKMAI MŰHELY 

HÉLIA SZAKMAI 
MŰHELY 

MAGYARY ZOLTÁN 
MŰHELY 

REKTOR 
HALLGATÓI  

ÖNKORMÁNYZAT SZENÁTUS 
FELÜGYELŐ 

BIZOTTSÁG 

FENNTARTÓ 

OKTATÁSSZERVEZÉSI 

OSZTÁLY 

TANULMÁNYI 

CSOPORT 
NEPTUN CSOPORT 

HALLGATÓI 
SZOLGÁLTATÓ 

IRODA 

OKTATÓ 
SZERVEZETEK 

TURIZMUS TANSZÉK 

NYELVI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 

TANSZÉK  

MŰSZAKI INTÉZET 

KÖZGAZDASÁGI ÉS 
MÓDSZERTANI 

ALAPOZÓ TANSZÉK 

 

KERESKEDELEM ÉS 
MARKETING 

TANSZÉK 

GAZDÁLKODÁS ÉS 
MENEDZSMENT 

TANSZÉK 

LÉZERLABOR 

TITKÁRSÁG 

FŐTITKÁR 

BUDAPESTI 

TAGOZAT 

HATÁRON TÚLI 
TAGOZATOK 

COLLEGIUM 
TALENTUM 

EDUTUS 
FELNŐTTKÉPZÉSI 

AKADÉMIA 

GAZDASÁGI 

OSZTÁLY 

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ 
KOORDINÁCIÓS 

IGAZGATÓ 

ÜZEMELTETÉSI 
CSOPORT 

KOLLÉGIUM 

 

TECHNOLÓGIA- ÉS 
TUDÁSTRANSZFER 

SZOLGÁLTATÓ IRODA 
 

VÁLLALATI 
KAPCSOLATI 

IGAZGATÓ 

PÁLYÁZATI INTÉZET 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
ÉS 

OKTATÁSTECHNIKAI 
OSZTÁLY 

STRATÉGIAI FŐIGAZGATÓ  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
I IRODA 

MARKETING ÉS PR 
IRODA 

KARRIERKÖZPONT 

  

OKTATÁSI REKTORHELYETTES 
TUDOMÁNYOS ÉS 

NEMZETKÖZI 
REKTORHELYETTES 

NEMZETKÖZI IRODA 

KÖNYVTÁR 

KUTATÁSSZERVEZÉSI 
ÉS KOORDINÁCIÓS 

IRODA 

SZAKMAI 
MŰHELYEK 
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6. melléklet: Az Edutus Főiskola kiemelt DPR adatai 

 

 

Forrás: DPR felmérések adatai alapján saját szerkesztés 

 

  

Válaszadók 

megoszlása 

végzés éve 

szerint (fő/%) 

2012 (249 fő) 2013 (195 fő) 2014 (234 fő) 2015 (266 fő) 

2007 2009 2011 2008 2010 2012 2009 2011 2013 2010 2012 2014 

50 74 125 41 80 74 56 102 76 99 75 92 

20% 30% 50% 21% 41% 38% 24% 44% 32% 37% 28% 35% 

             

             

Abszolutórium 

megszerzése 

utáni 

álláskeresés 

eredménye 

(fő/%) 

2012 2013 2014 2015 

egy 

hónapon 

belül 

talált 

keresés 

után 

talált 

még 

nem 

talált 

egy 

hónapon 

belül 

talált 

keresés 

után 

talált 

még 

nem 

talált 

egy 

hónapon 

belül 

talált 

keresés 

után 

talált 

még 

nem 

talált 

egy 

hónapon 

belül 

talált 

keresés 

után 

talált 

még 

nem 

talált 

10 56 12 6 40 5 7 51 9 26 51 3 

13% 72% 15% 12% 78% 10% 11% 76% 13% 33% 64% 4% 

  
            

             
Beosztás 

(fő/%) 
2012 2013 2014 2015 

felsővezető 6 4,11% 0 0% 6 4% 5 3% 

középvezető 18 12,33% 12 11% 23 16% 23 14% 

alsóvezető 13 8,90% 6 5% 15 10% 18 11% 

beosztott 

diplomás 
72 49,32% 61 54% 71 49% 87 53% 

beosztott nem 

diplomás 
37 25,34% 34 30% 31 21% 31 19% 
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7. melléklet: Az Edutus Főiskola szakmai műhelyei 

 
Alternatív Energetika Szakmai Műhely: Az Edutus Főiskola a hagyományos 

energiafelhasználás alternatívájaként megújuló energiafelhasználást bemutató passzívházat 

hozott létre a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 kódszámú projekt keretében. Az ezen a bázison 

létrejött „ökofőiskolai” műhely a környezeti fenntarthatóság szemlélet elterjesztését tűzte ki 

célul kutatás, fejlesztés, képzés és gyakorlati megoldások kialakítása által. Közvetlen cél a 

fenntartható életmód népszerűsítése és a környezeti szemléletformálás eszközrendszerének 

fejlesztése, és egy új, megújuló energia felhasználásával működő non profit információs 

központ kialakítása. 

„Bejárható Magyarország Program” Szakmai Műhely: A Kormány 1184/2013. (IV.9.) 

határozata alapján hazánkban elindult a Bejárható Magyarország Program, mely az egyik 

legnagyobb potenciállal rendelkező hazai kezdeményezés. A programban szereplő 5 jármód 

(gyalogos, kerékpáros, lovas, vitorlás, túrakenu) segítségével megismerhetőek hazánk 

természeti- és kulturális értékei, a magyar és magyarországi örökséghelyszínek. A Műhely 

megalapításának célja a térségen belül – valamint a partnerkapcsolatok kiaknázásával 

országosan – a program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai 

tevékenységben való részvétel az ország minél részletesebb turisztikai megismertetésére 

vonatkozó kutatási, tudományos tevékenység, tananyagfejlesztés, oktatás, képzés, 

továbbképzés, tananyag- és termékfejlesztési javaslatok, gyakorlati megoldások kialakítása 

által. 

Galamb József Szakmai Műhely: A Kormány 1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozattal 

Tatabánya és Esztergom térségét kiemelt járműipari központtá nyilvánította. A Műhely 

megalapításának elsődleges célja az Edutus Főiskola oktatási, laboratóriumi potenciáljának és 

a kutatás-fejlesztési eredményeinek hasznosítása a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari 

és Mechatronikai Központhoz csatlakozó ipari partnerek számára. Stratégiai cél továbbá a 

program megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai kutatás-fejlesztési 

tevékenység, oktatás, oktatás-módszertani fejlesztés, tananyagfejlesztés és a releváns 

gyakorlati megoldások átadásának kialakítása, valamint ezek beépítése a Főiskola reguláris 

oktatásába. 

HÉLIA Szakmai Műhely: A “Helyi élelmiszerláncok fejlesztése és innovációja” Szakmai 

Műhely célja a térségen belül, a partnerkapcsolatok kiaknázásával pedig országosan és a 

határon túl a helyi élelmiszerláncok fejlesztésére, terjesztésére, K+F tudástranszfer és 

innováció megvalósítására irányuló szakmai tevékenység végzése, a legjobb gyakorlatok (best 

practice) elterjedésének segítése. A szakmai műhely tervezett kiemelt projektje 2016-tól a 

HORIZON 2020 Twinning pályázati támogatás elnyerése, amely az intenzív tudományos 

kapcsolatépítést, információcserét és az elért eredmények disszeminálását támogatja. A 

pályázat témája: „A fenntartható vidéki területfejlesztést, területhasznosítást, valamint 

régiómarketinget szolgáló K+F+I”. A szükséges külföldi konzorciális partnerekkel 

megkezdődött a kapcsolatfelvétel, és a konzorciumhoz a Földművelésügyi Minisztérium is 

csatlakozott. 

Magyary Zoltán Műhely: A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, mint 

közigazgatás-fejlesztési technológia, a közigazgatás átalakítására vonatkozó kezdeményezés. 

A Program az egész közigazgatás fejlesztését célozza, de főként a központi közigazgatást, az 

államigazgatást, miközben egyes intézkedései hozzájárulnak az igazságügyi és önkormányzati 

szervezet emberi erőforrásának fejlesztéséhez. A Műhely megalapításának célja a Program 

megvalósításával kapcsolatos tudományos és szakmai tevékenység, tananyagfejlesztés, 

oktatás, képzés, továbbképzés, termékfejlesztés, gyakorlati megoldások kialakítása. 
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8. melléklet: Az Edutus Főiskola műszaki laboratóriumai 

 
Ipari Lézertechnológia laboratórium (C épület) 

Partner intézmény: Bay Zoltán Intézet 

Az alkalmazott lézertechnológia laboratóriumban kapott helyet a 400 millió forint értékű 

TruDisk 4001 Laser sugárforrás és TruLaser Cell 7020 CNC cella. A lézer sugárforrás vágási 

teljesítménye 4000 Watt, felhasználási területe jellemzően vágási és hegesztési műveletek, 

hiszen nagy sebességgel és nagyon magas precizitással, tizedmilliméteres pontossággal képes 

vágni. 

A laboratóriumban található még egy 400W teljesítményű SPI Fiber Laser vágó- és 

hegesztőfejjel ellátott Kawasaki RS20N robotkar is, amely szabadabban mozog, ezért 

bonyolultabb felületek megmunkálására alkalmas. A konfiguráció lehetővé teszi korszerű, 

szoborszerű felületek megmunkálását éppúgy, mint a legnehezebb 6-szabadságfokú 

programozás gyakorlását. 

A megmunkáló berendezések mellett számos kiszolgálórendszert is üzemeltet a Főiskola 

(sűrített levegő és gázellátás, elektromos betáp, Fűtő- szellőzőrendszer), amelyek szintén 

részét képezik az oktatásnak. 

A hallgatóink team munkában teljesítendő, ú.n. Projektfeladat keretében, a Főiskola Tervezés, 

Modellezés, Szimuláció laborjában megtervezett terméket gyártanak önállóan (szigorú 

felügyelet mellett) a lézerlaborban, amely termék visszamérése az Ipari Metrológia laborban 

történik. 

 Automatika – Pneumatika laboratórium (B épület 1. labor) 

A mechatronikai terület két alaplaboratóriumában (pneumatika, hidraulika) az automatizálás 

oktatásához szükséges alaprendszerek kerültek kialakításra. A laborban megtalálhatóak az 

iparban használatos irányítás- és rendszertechnikai berendezések, eszközök. A fejlesztés 

kialakítása során a Főiskola teljes mértékben figyelembe vette a környékbeli vezető cégek 

képzési és munkaerő piaci igényeit. Ennek érdekében célul tűzte ki az iskola a Festo 

Authorized and Certified Traning Center (FESTO) akkreditációt. 

Automatika – Hidraulika laboratórium, LEGO® műhely (B épület 2. labor) 

A laboratóriumra érvényesek az előző laboratóriumnál írottak, kiegészítve az ide telepített 

„LEGO műhellyel”. A LEGO robotok építése és programozása, Főiskolánkon rendhagyó 

módon, már az általános iskolai szakkörök működtetésével is zajlik.  

Tervezés-Modellezés-Szimuláció laboratórium (B épület 3. labor) 

A laboratórium a legkorszerűbb számítógépes eszközökkel van ellátva, hogy ki tudja 

szolgálni a képzéshez kapcsolódó CAD/CAE/CAM programokat, amelyek segítségével a 

munkadarab „kitalálásától” a méretezésen keresztül a gyártásig minden funkció elkészíthető 

az AutoDesk, a SolidEdge, az EdgeCAM, a TruTopsCell programcsaládok segítségével. Ez a 

számítógépes háttér szolgálja ki LabView rendszer támogatásával a National Instruments által 

gyártott eszköz együttes, a mérés, beavatkozás, vezérlés és szabályozás területén grafikus 

programozói felületen, kiegészítve web alapú mérésekkel, amely otthonról is végrehajtható. 

Itt LAN-on elérhető legkorszerűbb mérésadat-gyűjtő rendszereket kell elképzelni, amelyek 

modulárisan bővíthetők, ezáltal is lehetőséget teremtve a sokszínűségnek, felműszerezve a 

hallgatói méréseket. Ez a terület oktatási szempontból a Mechatronika, Mérés és adatgyűjtés, 

Számítógépes irányítás, Beágyazott rendszerek - Mikrovezérlők témakörök laborhátterét fedi 

le. 

Ipari Metrológia laboratórium (B épület 4. labor) 

A Mitutoyo szerepe meghatározó mind az oktatásban, mind az iparban a méréstechnika 

területén. A laboratórium elsősorban oktatást fed le a hagyományos méréstechnikától a CNC 
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méréstechnikáig tartó területet. Ez utóbbi kiemelt jelentőségű, ugyanis a 3D-s CNC 

koordináta mérőgép használatát a hallgatók a TRUMPF CNC cellában elkészült alkatrészek 

visszamérésével gyakorolják. 

Lézerfizika, Lézersugár Védelem, Műszaki Optika laboratórium (B épület 5. labor) 

A laboratórium ad helyet a lézerfizika témakör mérési feladatainak vitelére, valamint az 

optikai-sugárvédelmi oktatási munkahelyek kialakításához. Itt két fő szempontot tart a 

Főiskola szem előtt: a tananyaggal összhangban mobil laboratóriumi munkahelyek 

kialakítását a fizikai, technológiai és biológiai alapok, valamint a lézervédelmi szaktárgyak 

támogatása a cél. 

Elektronika, Elektrotechnika laboratórium (B épület 6. labor) 

A laboratórium a korszerű mérőeszközeinek (Agilent digitális oszcilloszkópok, tápegységek, 

multiméterek, függvény-generátorok) segítségével támogatja a Mechatronikai mérnök BSc 

szakunk alaptárgyi moduljának egyik meghatározó területét. 

Passzív Ház (B épület 7. labor) 

A laboratóriumnak helyt adó épület alapfunkciója szerint megújuló és alternatív 

energiafelhasználási lehetőségeket bemutató oktatási egység. A beépített technológiák 

kiválóan illeszthetők be egy eleve nagyon alacsony energiafelhasználású, passzív-ház 

kialakítású objektumba, amely így lehetőséget biztosít a Facility Management (Létesítmény-

gazdálkodás) képzésen belüli energetikai, fenntarthatósági elemek bemutatására, oktatására is. 
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9. melléklet: Az Edutus Főiskola vállalati és felsőoktatási kapcsolatrendszere 

 

1. táblázat: Az Edutus Főiskola gazdálkodó szervezetekkel kötött 

együttműködési megállapodásai 

Gazdálkodó szervezet Együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemei 

AGC Glass Hungary Kft. 

Az AGC Glass Hungary Kft. lehetőséget biztosít az Edutus Főiskola 

Műszaki Intézete számára K+F projektekbe történő bekapcsolódásra. 

A felek kölcsönös szakértői segítséget nyújtanak egymás számára. A 

Főiskola az AGC igényeinek megfelelő eseti továbbképzéseket 

szervez a cég dolgozóinak. Az AGC tanulmányi ösztöndíjat alapít 

évente 5 fő Edutus főiskolai hallgató számára. 

AGORA Sport és Szabadidő 

Közhasznú Nonprofit Kft.  

Közös projektek kidolgozása a tatabányai jelenlét erősítése, a főiskola 

által képviselt korosztály hatékonyabb megszólítása érdekében. Az 

Agora infrastruktúrájának kedvezményes használata közösségi és 

sport programokhoz. Gyakornoki helyek biztosítása marketing szakos 

hallgatók számára. Kölcsönös bekapcsolódás egymás programjainak 

szervezésébe külön megállapodás szerint. 

ASG Gépgyártó Kft. 

Együttműködés műszaki kutatás-fejlesztési projektek terén. Közös 

pályázati lehetőségek felkutatása és megvalósítása. A főiskola – külön 

megállapodás szerint – helyet biztosít a cég rendezvényei számára. A 

főiskola eseti képzéseket biztosít a cég dolgozói számára, a cég pedig 

szakmai gyakorlóhelyekkel segíti a főiskola gyakorlati képzését.  

Bay Zoltán Alkalmazott 

Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység területén történő 

együttműködés. 

Tematikus projekt (IFT Függelék 8.2.): Lézersugaras 

vágástechnológia és felületmódosító eljárások kidolgozása rostos és 

szendvics szerkezetekhez. 

Borgwarner Turbo Systems 

Kft. 

Közös tananyag-fejlesztési tevékenység, pályázat keretében végzett 

K+F tevékenység lézeres hegesztés, vágás és hőkezelés területén. 

ELI-HU Kutatási és 

Fejlesztési Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Az ELI-HU kutatásainak elméleti és szakmai megalapozása, különös 

tekintettel a kutatási eredményeknek az alkalmazási lehetőségeire.  

Eruditio Hungária Kft.  

Együttműködés a felnőttképzés és a szakképzés területén mind a 

hazai, mind a határon túli képzési piacon. Hazai és nemzetközi 

pályázatok felkutatásában és lebonyolításában való együttműködés. 

Festo Kft. Közös tananyag- és laborfejlesztési tevékenység pályázat. 

Fogaskerékgyár Kft. 

Információk megosztása a feleknél tervezett és folyamatban lévő 

K+F+I tevékenységekre vonatkozóan. Célstratégia készítése, 

alternatív energiák hasznosítási lehetőségek feltárása, Európai Uniós 

pályázatokban együttműködés, képzések, pályázatírás, 

projektfejlesztési tevékenység.  

Graboplast Zrt. Tatabánya Folyamatos oktatási együttműködés a felnőttképzés területén. 

Grundfos Magyarország 

Gyártó Kft. 

Szakmai és oktatási együttműködés kialakítása a megújuló 

energetikához kapcsolódóan. 
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Gazdálkodó szervezet Együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemei 

KKVHÁZ Zrt. 

Együttműködés célja: szakmai kapcsolatbővítés, támogatni a 

hallgatók szakmai tapasztalathoz jutást. Szakmai gyakorlati helyek 

felkutatásban való részvétel, együttműködés olyan vállalati partnerek 

keresésében, akik potenciális résztvevői lehetnek az Edutus Főiskola 

munkaerő-piaci ösztöndíj programjának. Közös rendezvények 

szervezése, megjelenés biztosítása egymás rendezvényein. 

Megjelenés, információk elhelyezése egymás honlapján.  

Magyar Turizmus Zrt.  

Szakmai gyakorlati és diákmunka biztosítása a Főiskola hallgatói 

számára. Közös kutatási programok folytatása. Képzési programok 

folyamatos fejlesztése és indítása a változó igényeknek megfelelően. 

Szponzoráció, közös konferenciák, rendezvények szervezése. 

Magyarmet Finomöntöde Bt. 

Közös tananyag-fejlesztési tevékenység pályázat keretében, lézeres és 

anyagvizsgálati kutatási lehetőségek feltárása a precíziós öntés 

területén. 

Messer Hungarogáz Kft. 

Pályázati keretek közötti együttműködés az „Ipari gázok és 

lézertechnika” c. tananyagfejlesztés megvalósításában és ipari gázok 

lézeres alkalmazásában. 

MultiRáció Kft. 

A nyílt forráskódú és nyílt forráskódra épülő alap- és alkalmazás 

jellegű szoftverek kutatása és fejlesztése, melyhez a főiskola szakmai 

támogatást nyújt. A kifejlesztett nyílt forráskódú és nyílt forráskódra 

épülő szoftveralkalmazások Magyarországon történő elterjedésének 

támogatása, Nyílt Forráskódú Műhely létrehozása. 

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 

Adatok és információk megosztása a Feleknél tervezett és 

folyamatban lévő K+F+I tevékenységekre vonatkozóan. 

Energiahatékonyság növelése alternatív energia felhasználás 

lehetőségeivel, zöld energiák hasznosítási lehetőségeinek feltárása, 

bevezetése a Társaság szolgáltatási területén, illetve városi 

szolgáltatások terén; Európai Uniós pályázatokban (KEOP, TÁMOP)  

együttműködés; képzések, pályázatírás, projektfejlesztési 

tevékenység; energetikai és városfejlesztési mintaprojektek, 

programok kidolgozásában való együttműködés.  

PQS International Hungary 

Kft. 

Gyakornoki programok közös megvalósítása, szakmai támogatás 

pályakezdő állások betöltéséhez. Vendégelőadók a cég részéről, igény 

szerint helyszín bejárások; vállalati és FM rendszerek, új technológiák 

megismertetése, bemutatása. Oktatásfejlesztési célú támogatás és 

szakmai hálózatépítés. 

Premium Catering Kft. 

A Szolgáltató, mint az Edutus Főiskola FALK1 Rendezvényház 

rendezvényeinek szervezője, a Megrendelő rendezvényeinek 

lebonyolítására, igény szerint és/vagy vendéglátó szolgáltatás 

nyújtására jogosult. 

Sanmina - SCI 

Magyarország Kft. 

A felek külön megállapodások alapján vállalják az alábbiakat: 

hallgatók szakmai gyakorlaton történő foglalkoztatása, eseti képzések 

szervezése a cég dolgozói számára, közös kutatás-fejlesztési 

projektek, közös pályázati tevékenység, rendezvény helyszín 

biztosítása, együttműködés tananyagtartalmak kialakításában, közös 

konferenciák, rendezvények szervezése. 

Suzuki Magyarország Zrt. 
Együttműködés a K+F tevékenység (lézeres vágás) területén, 

gyakornoki program kidolgozása a főiskola hallgatói számára. 
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Gazdálkodó szervezet Együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemei 

SWR Bauconsulting Kft. 

Projektgenerálás és -menedzsment a következő kutatás-fejlesztési 

területeken: napenergia, szélenergia, geotermikus energia, hidrogén 

gazdaságos felhasználása. 

VALTON-SEC 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

A cég vállalja: tevékenységi körébe eső témákban, megfelelő 

gyakorlati ismeretekkel rendelkező munkavállalóik órát tartanak a 

főiskola hallgatói részére, az Edutus diákjait lehetőségeihez mérten 

foglalkoztatja elsősorban a kötelező szakmai gyakorlat idejére, 

segítséget nyújt szakdolgozat elkészítéséhez. Az Edutus vállalja: 

hoszteszeket biztosít a VALTON-SEC rendezvényeire. 

Wemont Villamos 

Szerelőipari Kft. 

Közös K+F projektek, pályázati együttműködés megvalósítása. A cég 

szakmai gyakorlóhely. A főiskola vállalja eseti továbbképzések 

szervezését a cég dolgozói számára. 

Wescast Hungary Autóipari 

Zrt. 

Adatok és információk megosztása a Feleknél tervezett és 

folyamatban lévő K+F+I tevékenységekre vonatkozóan. A K+F+I 

tevékenységét folytató vállalkozásokkal és intézményekkel történő 

kapcsolatépítésben egymás támogatása. Öntvények belső üregeinek 

ellenőrzése. Automatizált sorjátlanítási munkafolyamat kidolgozása.  

Zánka- Új Nemzedék 

Központ Nonprofit Kft.  

A cég számára továbbképzések szervezése. Szakmai gyakorlóhely 

biztosítása a hallgatók részére. Szakértők kölcsönös biztosítása közös 

projektekhez. Szponzoráció, közös konferenciák, rendezvények 

szervezése. A felek közös célként rögzítik a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos nemzetmegtartó tevékenységet, melynek 

érdekében közös tevékenységeket hajtanak végre. 

Tata Város Önkormányzata- 

Tata és Környéke Turisztikai 

Egyesület - DU-NA-TÚRA 

Fesztivál, és Ökoturisztikai 

Klaszter 

Edutus Főiskola: főiskolai szintű turisztikai képzés indítása tatabányai 

helyszínnel, a Tatán és térségében működő turisztikai szolgáltatók 

munkaerő-piaci igényeinek felmérésében való közreműködés. 

Tata Város Önkormányzata: kiemelt figyelmet fordít a turisztikai 

infrastruktúra és attrakciók fejlesztésére és fenntartására. A tatabányai 

székhelyű turisztikai képzés elősegítése érdekében a tatai székhelyű 

Edutus Gyakorlati Központ megvalósíthatóságának vizsgálata. A DU-

NA-TÚRA Öko- és Fesztiválturisztikai Klaszter gesztorszervezete, a 

Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft. vállalja, hogy az 

Edutus Gyakorlati Központ létrehozásának előkészítéséhez szükséges 

megvalósíthatósági vizsgálatot koordinálását elvégzi, de a Központ 

létrejötte előtti időszakban is szakmai gyakorlati helyet biztosít az 

Edutus Főiskola és hallgatói részére, és lehetőséget biztosítanak 

rendezvényeiken, kutatásaikban való részvételre. 
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Gazdálkodó szervezet Együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemei 

National Instruments (NI) 

Az NI egy innovatív, globális vállalat, amely a főiskola által 

megrendezett LEGO robotversenyek (FLL, WRO), nemzetközi szintű 

támogatója, a LEGO robotok hardver és szoftver elemeinek gyártója. 

Az Edutus Főiskola 2014 óta működik együtt az NI-tel, a hazai 

LEGO robot versenyek megvalósításában, illetve a LEGO-val 

kapcsolatos egyéb projektjeiben. A cég emellett 2016-tól, a Főiskola 

(a WRO magyarországi képviselője) partnereként a WRO Advanced 

Robotic Challenge (WRO egyetemi kategória) verseny szervezését is 

vállalta. 

HDidakt Kft. 

 

A cég a LEGO Education magyarországi képviselője, és fő profilja a 

LEGO-hoz kapcsolódó oktatási és fejlesztő eszközcsomagok, illetve a 

hozzájuk tartozó fejlesztő- és oktatóprogramok forgalmazása, 

terjesztése. A HDidakt Kft. képviselői 2014 óta rendszeresen és 

aktívan támogatják a főiskolát a LEGO robot versenyek 

megszervezésében és lebonyolításában, emellett részt vesznek a 

LEGO-val kapcsolatos, középiskolai oktatókat célzó képzési 

programban is. 2015-től a Főiskola és a vállalkozás egy olyan közös 

projekt elindításán dolgozik, amelynek célja a LEGO oktatási 

módszerek általános iskolai matematika oktatásba történő bevezetése, 

elterjesztése. 

Hands on Technology e.V. 

A Hands on Technology (HoT) egy olyan német, non-profit 

vállalkozás, melynek célja a tudomány népszerűsítés a fiatalok 

körében. A szervezet a FIRST® LEGO® League (FLL) Közép-

Európai képviselője, az FLL versenyek fő szervezője. A főiskola 

2015-ben franchise szerződést kötött a HoT-val, amely alapján 2015-

től megrendezheti az FLL Tatabányai Regionális Döntőjét. 

Mobilis Interaktív Kiállítási 

Központ 

A győri cég fő profilja, hogy az autó központi témáján keresztül 

mutassa be a természettudományos összefüggéseket és a 

műszaki technológiákat, azzal a céllal, hogy a jövőben egyre több 

fiatal válassza a természettudományos vagy műszaki életpályákat. A 

szervezet 2015-től, a főiskola partnereként részt vesz a LEGO robot 

versenyek megszervezésében és lebonyolításában. 

 

 

2. táblázat: Az Edutus Főiskola felsőoktatási intézményekkel kötött 

és tervezett együttműködési megállapodásai 

Felsőoktatási intézmény Együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemei 

Budapesti Gazdasági 

Főiskola 

A székelyföldi magyar oktatásban a turizmus-vendéglátás 

alapképzés bevezetése, „turisztikai képzési hálózat” létrehozása 

elsősorban Erdélyben. 

Debreceni Egyetem 
Kutatás-fejlesztés, technológia-transzfer és kutatási eredmények 

hasznosítása terén történő együttműködés.  

Eszterházy Károly 

Főiskola 

Bejárható Magyarország Program, Pályáraállító Program, Lego 

Robot kezdeményezés megvalósítása. 

Kecskeméti Főiskola 

(megállapodás megkötése 

folyamatban) 

A felsőoktatás és a vállalati szféra közötti oktatási, kutatási, 

innovációs együttműködések elősegítése, vállalati-kutatói 

kapcsolatok erősítése, a technológia- és tudástranszfer 

szolgáltatások kiépülésének elősegítése. 

Tematikus projekt (IFT Függelék 8.2.): Lézersugaras 

vágástechnológia és felületmódosító eljárások kidolgozása 

rostos és szendvics szerkezetekhez. 



80 

 

Miskolci Egyetem 
Tematikus projekt (IFT Függelék 8.1.): Fenntartható 

nyersanyag-gazdálkodás tematikájú hálózat építése. 

Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem 

(megállapodás 

folyamatban) 

Településfejlesztési mérnök alapképzés szakalapítási anyagának 

kidolgozása. 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem – Helyi 

Közösségi Akadémia 

(megállapodás 

folyamatban) 

Településfejlesztési mérnök alapképzés szakalapítási anyagának 

kidolgozása. 

Nyugat-magyarországi 

Egyetem 

Tematikus projekt (IFT Függelék 8.1.): Fenntartható 

nyersanyag-gazdálkodás tematikájú hálózat építése. 

Tematikus projekt (IFT Függelék 8.2.): Lézersugaras 

vágástechnológia és felületmódosító eljárások kidolgozása 

rostos és szendvics szerkezetekhez. 

Bejárható Magyarország Program megvalósítása. 

Nyugat-magyarországi 

Egyetem, Mezőgazdasági 

és Élelmiszer-tudományi 

Kar 

Az Edutus Főiskola oktatóinak bevonása a kari PhD-

képzésekbe. Kölcsönös publikálási lehetőség biztosítása az 

intézmények tudományos kiadványaiban. 

Óbudai Egyetem 

(megállapodás 

folyamatban) 

Kutatás-fejlesztés, technológia-transzfer és kutatási eredmények 

hasznosítása terén történő együttműködés. 

Közös képzések megvalósítása Tatabányán a műszaki és 

informatikai tudományterületeken. 

Pannon Egyetem 

Tudományos kutatási és fejlesztési partnerség erősítése, különös 

tekintettel a pályázati tevékenység összehangolására. 

Tematikus projekt (IFT Függelék 8.1.): Fenntartható 

nyersanyag-gazdálkodás tematikájú hálózat építése. 

Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem 

Kutatás-fejlesztés, technológia-transzfer és kutatási eredmények 

hasznosítása terén történő együttműködés.  

Pécsi Tudományegyetem 

(megállapodás 

folyamatban) 

Tematikus projekt (IFT Függelék 8.1.): Fenntartható 

nyersanyag-gazdálkodás tematikájú hálózat építése. 

Selye János Egyetem, 

Szlovákia 

Közös kutatási lehetőségek feltérképezése, közös indulás 

nemzetközi pályázatokon. A határon túli magyar értelmiségi elit 

fejlesztésének elősegítése, a Collegium Talentum 

tehetséggondozó programjának bővítése. 

Széchenyi István Egyetem 
Kutatás-fejlesztés, technológia-transzfer és kutatási eredmények 

hasznosítása terén történő együttműködés.  

Szegedi 

Tudományegyetem 

Kutatás-fejlesztés, technológia-transzfer és kutatási eredmények 

hasznosítása terén történő együttműködés. Oktatási-kutatási 

együttműködés a tatabányai lézer laboratóriumban. 

Tematikus projekt (IFT Függelék 8.1.): Fenntartható 

nyersanyag-gazdálkodás tematikájú hálózat építése. 

Testnevelési Egyetem Bejárható Magyarország Program megvalósítása. 
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10. melléklet: Az Edutus Főiskola pályázati tevékenysége 

 
A Főiskolán a 2013/2014. tanévben a következőkben részletezett pályázatok futottak: 
 
1. TÁMOP-4.1.1./08/1-2009-0008 
 
A projekt neve: 

„A MÜTF pályára állít”: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint 
azok intézményi támogatásának lehetőségei a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján 

A projekt időtartama: 2009. december 1. – 2011. november 30. 
Kedvezményezett: Edutus Főiskola 
 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet: 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely és postacím: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 138.691.591 Ft 
A projekt teljes költségvetése: 157.371.600 Ft 
 
A TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0008 pályázati projekt 2012. február 28-án zárt. A pályázat két éve alatt minden 
előzetesen vállalt tevékenység megvalósult, a teljes pályázati összeget elszámoltuk, minden előírt szakmai 
jelentést benyújtottunk. 
Jelenleg a kötelezően előírt 5 éves fenntartási időszak zajlik, melyben minden, a pályázatban elkezdett 
tevékenységet fenn kell tartani (DPR lekérdezések, VIR lekérdezések, alumni és tehetséggondozó tevékenység). 
 
Az egyes tevékenységi köröknél történt előrehaladásról a jelen önértékelés alábbi fejezetei számolnak be: 

 Vezetői Információs Rendszer: 10.2. alfejezet 

 Diplomás Pályakövetési Rendszer: 4.3. alfejezet 

 Tehetséggondozás: 5.3. alfejezet 

 Alumni: 9. fejezet 
 
 
2. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0046 
 
A projekt neve: 

A ME GTK és a MÜTF nemzetközi gazdálkodás szakának angol és magyar nyelvű 
digitális tananyagfejlesztése 

A projekt időtartama: 2012. január 1 – 2013. december 31. 
Főkedvezményezett: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 
Kedvezményezett: Edutus Főiskola 
 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet:  

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely és postacím: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Miskolci Egyetem 64.171.008 Ft 
 Edutus Főiskola: 121.790.806 Ft 
A projekt teljes költségvetése: ME: 67.548.430 Ft 
 Edutus: 128.200.850 Ft 
Támogatási intenzitás:  95% 
Szakmai alprojektvezető: Dr. Kovács András 
 
A projekt célja: 
A két intézmény által megvalósítandó fejlesztés alapvető célja, hogy a nemzetközi gazdálkodási szakon tanuló 
hallgatók nyelvi és IKT kompetenciáinak fejlesztésével olyan piacképes tudással rendelkező diplomások hagyják 
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el a két intézményt, akiknek versenyképessége középtávon is megfelel a munkaerő-piaci elvárásoknak. Ennek 
keretében 43 (9+34) db, többségében angol nyelvű, új módszertani elemeket tartalmazó korszerű, digitális 
tananyag kerül kidolgozásra. 
 
A projekt során megvalósított szakmai tevékenységek az Edutus Főiskola konzorciumi partner részéről: 
- A projekt befejezése előtt megtörtént a még hátralévő kötelező nyilvánossági elemek megvalósítása is: 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról; 

 Fotódokumentáció; 

 Sajtómegjelenések összegyűjtése; 

 „D” típusú tábla. 
- A projektben vállalt tevékenységek a Támogatási Szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerint 

határidőre megvalósultak: 

 A konzorciumi partner részéről 34 db digitális e-learning tananyag kifejlesztésre került. A tananyagok 
egy része belső erőforrásból került kifejlesztésre, kisebb részben külső szolgáltató került bevonásra. A 
tananyagok 2013 nyarára készültek el, utána következett a SCORM csomagok kifejlesztése, mely 2013. 
november 30-ra készült el. 

 A 34 tananyag mindegyike elkészült angol nyelven, 28 db pedig magyar nyelven is, az eltérés oka, hogy 
6 tantárgy esetében kizárólag angol nyelven történik az oktatás. 

 
Az elkészült tananyagok szerkezete és mennyiségi ismérvei: 
- Tantárgyi tematika, 
- Tantárgyi program leírása, 
- Legalább 100 db ppt, 
- 15 db 15 perces videó anyag – az előadások összefoglalója, 
- Legalább 1,5 ív írott, magyarázó tananyag. 
 

 A tananyagfejlesztés mellett megvalósult az oktatók képzése is, a Főiskola részéről összesen 
kumuláltan 180 fő került bevonásra – egy oktató több képzésen is részt vett. 

A projekt sikeresen megvalósult, a záró rendezvényre 2013. december 10-én került sor Miskolcon. 
A záró helyszíni szemle lefolytatására 2014. július 22-én került sor, az Edutus Főiskola részéről pótolni 
szükséges az ekvivalencia táblázat kialakítása és az intézmény honlapján történő elérhetőségének biztosítása. A 
hiánypótlásra 7 naptári nap áll rendelkezésre. A Záró Elszámolási csomag elfogadása jelenleg folyamatban van a 
Közreműködő Szervezet részéről. 
 
A projekt pénzügyi zárása: 
A projekt keretében 6 db időközi kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez. Előleg 
igénylését lehetővé tette a konstrukció, 30 447 701 Ft előleg került jóváhagyásra 2012. 03. 21. napján, mellyel a 
6. sz. és záró kifizetési igénylés során számoltunk el. A projekt utófinanszírozással valósult meg, a projekt 
önerejét (5%) a Főiskola biztosította. 
 
 
3. TÁMOP 4.1.2/A/1-11/1-2011-0062 
 
A projekt neve: 

Létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó képzésfejlesztések az Edutus Főiskolán 
A projekt időtartama: 2012. április 1 – 2014. március 30. 
Főkedvezményezett: Edutus Főiskola 

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Kedvezményezett: LSI INFORMATIKAI OKTATÓKÖZPONT 

a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány 
1037 Budapest, Bécsi út 324. 

Közreműködő szervezet:  
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely és postacím: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület 

A projekt teljes költségvetése: 
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 Teljes projekt költségvetés: 166.078.186 Ft 
 Teljes Edutus költségvetés: 121.898.212 Ft 
 Teljes LSI költségvetés. 44.179.974 Ft 
Támogatási intenzitás:  95% 
Szakmai vezető:  Molnár Katalin 
Projektmenedzser:  Magyar Márton 
 
A projekt célja: 
Az Edutus Főiskola a projekt keretében a Műszaki menedzser alapszakán Létesítménygazdálkodási menedzser, 
és különálló Létesítménygazdálkodó szakirányú továbbképzést kíván fejleszteni. A képzésfejlesztéshez 
kapcsolódva 23 db e-learning tananyagot kíván előállítani, melyhez szervesen kapcsolódik a képzők oktatása is, 
ehhez nyújt segítséget az LSI, mint konzorciumi partner. 
A projekt 2014. március 30-i zárónappal megvalósult. A záró beszámoló és záró elszámolási csomag benyújtása 
az ezt megelőző időszakos kifizetési igénylés hiánypótlásáig nem benyújtható. Erről a Közreműködő Szervezettel 
egyeztetve nyilatkozat készült, mely 2014. június 30-án benyújtásra került. 
 
A projekt során megvalósított szakmai tevékenységek: 
- A projekt keretében fejlesztendő tananyagok 2013. december 31-i dátummal a szakmai vezető 

koordinálásával elkészítésre kerültek. 
- A külső szolgáltató bevonásával megvalósított tevékenységek: 

 Képzések, oktatások megtartása (Webinárium képzés; Egyéb kompetencia képzések; Angol szaknyelvi 
képzés; Mérés-értékelés) – Hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
létrejött a vállalkozási szerződés. A teljesítés szerződés szerint megtörtént 2014. március 30-i teljesítési 
határidővel. 

 Tananyagfejlesztés – Hirdetmény nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a 
szolgáltatót, a tevékenység megvalósult: 23 db tananyag lefejlesztése. 

 Munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe (Tananyagok lektorálása) – Közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen szerződést kötött a Főiskola a nyertes ajánlattevővel, a tevékenység 2013. 
október 31-i teljesítési határidővel megvalósult. 

 „Munkaerő-piaci igényfelmérés” tanulmány elkészítésére 3 db árajánlat bekérése után a Főiskola 
szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a tevékenység 2013. október 31-i teljesítési határidővel 
megvalósult. 

 Tananyagok magyar és angol szaknyelvi lektorálása tevékenység tekintetében 3 db árajánlat bekérése 
után a Főiskola szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a tevékenység 2013. október 31-i teljesítési 
határidővel megvalósult. 

 Tananyagfejlesztésekhez kapcsolódó fordítási feladatok elvégzésére 3 db árajánlat bekérése után a 
Főiskola szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a tevékenység 2013. október 15-i teljesítési 
határidővel megvalósult. 

- A konzorciumi partner (LSI Informatikai Oktatóközpont) szintén lefolytatta a szükséges versenyeztetési 
eljárásokat, a szerződések megkötésre kerültek. A konzorciumi partner által elvégzett tevékenységek: 

 Audiovizuális e-learning tananyagok előállítása: a projekt keretében kifejlesztett 23 tananyag 
konvertálása, a Pályázati Útmutató előírásainak megfelelő SCORM csomagok kialakítása, a 
tevékenység 2014. január 31-i határidővel megvalósult. 

 E-learning oktatás, mely 2013. március 28-i határidővel megvalósult. 

 Audiovizuális oktatás, mely 2013. március 28-i határidővel megvalósult. 
 
A projekt pénzügyi zárása: 
A projekt keretében 4 db időközi kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez. Előleg 
igénylését lehetővé tette a konstrukció, 28.950.825 Ft előleg került jóváhagyásra 2012. 05. 10. napján, mellyel a 
4. sz. és záró kifizetési igénylés során számolunk el. A projekt utófinanszírozással valósult meg, a projekt 
önerejét (5%) a Főiskola biztosította. 
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4. TÁMOP 4.1.2./D-12/1/KONV-2012-0004 
 
A projekt neve: 
 Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése az Edutus Főiskolán 
A projekt időtartama: 2013. április 01 – 2014. július 31. 
Kedvezményezett: Edutus Főiskola 
 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet:Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága 
 (ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.) 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 72.474.000 Ft 
A projekt teljes költségvetése: 72.474.000 Ft  
Támogatási intenzitás:  100% 
Igényelhető előleg legmagasabb összege: 18.118.500 Ft 
Szakmai vezető: Vogelné Takács Gabriella 
 
A projekt célja: 
Olyan komplex fejlesztés megvalósítása, amely a munkaerő-piaci igényekkel összhangban hatékonyan fejleszti a 
hallgatók idegen nyelvi kompetenciáit, valamint szakmai fejlődési lehetőséget teremt az oktatók számára. 
- A Főiskola szaknyelvi képzésének és idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése, annak munkaerő-piaci 

elvárásokhoz való igazítása. 
- A nyelvoktatás és a bemeneti feltételek kiépítése érdekében a bejövő hallgatók tudásszintjének felmérését 

szolgáló online teszt szakmai és technikai fejlesztése a KER hatszintű besorolásával összhangban. Az ez 
alapján megállapított nyelvi szint szerint személyre szabott képzési tanácsadói rendszer kialakítása, egyéni 
képzési programok összeállítása. 

- Munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévő szaknyelvi oktatási rendszer kidolgozása. Szakmai 
konzultáció, együttműködés kialakítása a térség munkaerő-piaci szereplőivel, piaci képző intézményekkel. 

- A hazai államilag elismert nyelvvizsgák szintjeivel összhangban levő általános és szakmai 
nyelvvizsgarendszer kidolgozása. 

- A nyelvi kimeneti feltételek átfogó fejlesztése a Főiskolán. 
- A szakok képzési programjába, kreditrendszerébe illeszthető, a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő idegen 

nyelvű készségfejlesztő kurzusok kidolgozása. 
- Az eltérő igényű és tudásszintű felsőoktatási hallgatók nyelvoktatási szükségleteire hosszú távon reagálni 

képes fenntartható nyelvoktatási struktúra kialakítása, ehhez kapcsolódóan új nyelvtanítási módszerek 
bevezetése a Főiskolán. 

- A diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkező alapképzéses hallgatók számára a 
nyelvi szintjükhöz igazodó, intenzív nyelvi pilot képzés indítása. 

- Szaknyelvet oktatók továbbképzése szaknyelvi és módszertani területen, ill. a nyelvtanárok szakismereti 
képzése a tanítandó szaknyelvhez kapcsolódóan. 

- Oktatók, kutatók számára minél több lehetőség biztosítása a publikálásra. 
 
A projekt során eddig megvalósított tevékenységek: 
- Az előleg igénylése megtörtént, a Közreműködő Szervezet 2013. 07. 01-jén átutalt 18.118.500 Ft-ot a 

Főiskola részére. 
- A szakmai vezető személyének meghatározása megtörtént, szakmai vezető: Vogelné Takács Gabriella. 
- A Közreműködő Szervezet által kezdeményezett 1. sz. változás-bejelentő benyújtásra került, mely a 

költségvetési tábla aktualizálását jelentette, a projekt összköltségének változatlansága mellett. 
- A szakmai megvalósítás előkészítése a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján elkezdődött, az ütemterv 

aktualizálása megtörtént. 
- A projekt szakmai megvalósításában részt vevő kollégák személye kiválasztásra került, a feladatkörök 

meghatározásra kerültek: 

 Feladatsorok módszertanának meghatározása; 

 Online feladatsorok összeállítása; 

 Előrehaladás és kimenet vizsgálat koncepciójának kidolgozása; 

 Vizsgafeladatok összeállítása; 
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 Vizsgarendszer felülvizsgálata; 

 Tananyagfejlesztés; 

 Egyéni szintek meghatározása: értékelői sablon elkészítése; 

 Egyéni kiértékelések. 
- A projekt szakmai megvalósítása során azonban szembesültünk azzal a ténnyel, hogy Főiskolánkra 

jellemzően költségtérítéses hallgatók nyertek felvételt, azonban a kapcsolódó Pályázati Útmutató a pályázat 
célcsoportjának az államilag finanszírozott képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatókat, illetve a magyar 
állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott felsőoktatási hallgatókat jelöli meg. 

- A Közreműködő Szervezettel folytatott személyes egyeztetések alapján – annak érdekében, hogy minél több 
államilag támogatott hallgatót be tudjunk vonni a projektbe – szeretnénk a projekt megvalósításának napját 
az eredeti elképzelésekhez képest 2015. január 31-re módosítani. 

- Az ESZA Nonprofit Kft-vel folytatott személyes megbeszélések eredményeképpen a Támogatási Szerződés 
módosítása fog megtörténni, mely benyújtásra került 2014. május 12-én, azonban feldolgozása még 
folyamatban van. 

 
A projekt pénzügyi előrehaladása: 
Az 1. sz. kifizetési igénylés 2013. december 31-én benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére 
3.100.000 Ft igényelt támogatással. A kifizetési igénylés részben elfogadásra került, 2.880.000 Ft összeggel 
2014. február 2-án átutalásra került a projekt alszámlájára. Az elutasított tétel a következő kifizetési igénylés 
során újra benyújtható. 
A következő kifizetési igénylés 2014 augusztusában tervezett. 
 
5. TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0003 
 
A projekt neve: 

Technológiai és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozása a MÜTF-ön  
a Közép-Dunántúli Régió versenyképességének növeléséért 

A projekt időtartama: 2010. június 1. – 2012. március 31. (meghosszabbítva) 
Kedvezményezett: Edutus Főiskola 
 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet:  

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely és postacím: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 226.680.257 Ft 
A projekt teljes költségvetése: 257.858.900 Ft 
 
A 2013. november 25-én lezajlott záró helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy a pályázatban vállalt 
tevékenységek – ellenőrzés alapján – teljesítésre kerültek, így a pályázat fenntartási szakaszba lépett. A Főiskola 
feladata továbbra is, hogy integrált tudást biztosító, a versenyképességet hangsúlyozó innovációs menedzsment-
központként a gazdasági igényekhez igazodó szolgáltatásokat nyújtson, és hozzájáruljon a kutatási eredmények 
technológiaorientált hasznosításához a felsőoktatás és a gazdasági szféra között. 
 
6. TÁMOP 4.2.2./A-11/1/KONV-2012-0010 
 
A projekt neve: 
 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze 
A projekt időtartama: 2012. szeptember 01. – 2014. augusztus 31. 
Főkedvezményezett: Széchenyi István Egyetem 
Kedvezményezett1: Edutus Főiskola 
Kedvezményezett2: MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont 
Közreműködő szervezet:  
 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 542.162.918 Ft 
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ebből Edutus: 73.891.400 Ft 
A projekt teljes költségvetése: 542.162.918 Ft 

ebből Edutus: 73.891.400 Ft 
Támogatási intenzitás:  100% 
Projektmenedzser:  SZIE, Tamándl László  
Edutus koordinátor:  Berényi Szilvia 
 
2013. első felében megkezdődött a közbeszerzési eljárások előkészítése. A projekt során összesen 4 db 
eljárásra kerül(t) sor, melyből 3 kiírásra és teljesítésre is került. A 4. eljárás is sikeresen zárult, szerződéskötésre 
2013 szeptemberben került sor. 
 
Tevékenységek: 
- Lobbitérkép elkészítése a projektre vonatkozóan. A tevékenység teljesítésre és kifizetésre került. 
- Kutatásmenedzsment és adminisztrációs folyamatok szabályozása, K+F folyamatok pénzügyi és szakmai 

kockázatait felmérő és ezekre adekvát cselekvési tervet megfogalmazó stratégiai és cselekvési terv 
összeállítása. A tevékenység teljesült, a számla kiegyenlítésre került. 

- Videokonferencia rendszer (szoftver): A videokonferencia rendszer (hardver+szoftver) egy eljárás keretében 
került beszerzésre. A rendszer szoftver része jelen projektből, míg a hardver része a TÁMOP-4.2.2.A-0075-
ös projektből került beszerzésre. Az eszköz szállításra került, a  számla kiegyenlítésre került. 

- Smart City: A tevékenység ellátására szintén közbeszerzési eljárás került kiírásra. A tevékenység eredeti 
teljesítési határideje 2013. november vége, de a szerződés meghosszabbításra került. A módosított határidő: 
2014. március 31. A tevékenység a módosított határidőre teljesült. 

- Eszközbeszerzés: 2014. januárban: 

 LENOVO NB IdeaPad Z510, 15.6" HD AB (Slim), Intel Core i7-4702MQ (2,2 GHZ), 8GB DDR3, 
1TB+8GB SSHD, nVidioa GT740 2GB, DVD-RW, 4 cell, DOS, dark chocolate – 1 db 

 DELL NB Inspiron 5537 15,6" HD, Intel Core i5-4200U 1.60GHz, 8 GB, 1TB, DVD-RW, AMD Radeon 
8850M, Linux, 6cell, ezüst (S) – 3 db 

 win7 oprendszer a laptopokhoz 
 
 
7. TÁMOP-4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0075 
 
A projekt neve:  

Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás 
szolgáltában 

A projekt időtartama: 2012. október 01 – 2015. január 31. 
Főkedvezményezett: Edutus Főiskola 
Kedvezményezett1: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Kedvezményezett2: UNIVERSITAS – GYŐR Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Közreműködő szervezet: 
 EMMI (korábban ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.) 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 683.781.330 Ft 
 ebből Edutus: 336.497.237 Ft 
A projekt teljes költségvetése: 683.781.330 Ft 
 ebből Edutus: 336.497.237 Ft 
Támogatási intenzitás:  100% 
Projektmenedzser:  Orosz György/Szögi Zoltán 
Szakmai vezető:  Valenta László 
 
Az alapkutatás során az alábbi alprojektek valósulnak meg: 

1. Eltérő anyagú jármű karosszéria elemek egyesítése lézersugárral. 
2. Tömbi anyagok plazmaképződéssel járó lézersugaras hegesztési technológiájának fejlesztése 
3. Új típusú napkollektor, illetve hőcserélő létrehozása lézersugaras technológiával. 
4. Megújuló energiahasznosító rendszerek fejlesztő és minősítő módszerének elvi és gyakorlati kiépítése. 
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5. Lézersugaras technológiával gyártott általános célú és járművek energiamenedzsmentjében is 
alkalmazható duális funkció napelem panelek kutatása. 

6. Lézer sugárbiztonsági „safety office” és oktatás megteremtése. 
 
Szakmai megvalósulás: 
A teljesítési időszakban az alábbi tevékenységek valósultak meg. 
 
A lézertechnológiák területén (I-II-s alprojekt) a fogaskerekek (két részből lézer hegesztéssel egyesített testek) 
felhasználás szempontjából lényeges tulajdonságainak vizsgálata zajlott, úgy mint a tömbi fogaskerék anyagok 
összetételének és hőkezelési paramétereinek részletes elemzése, a fogaskerekek anyagainak előírt összetétele, 
hőkezelési paraméterei és az elérhető tulajdonságok összesítése irodalmi eredmények alapján, ezek 
összehasonlítása a mért tulajdonságokkal és a keménységmérés kontroll vizsgálatok tervezése. A 
tárgyidőszakban végzett kutatások legfontosabb megállapításai a következők: 
- A lézerrel egyesített kísérleti lemezek röntgenvizsgálata és a varrat felszín sztereo mikroszkópos vizsgálata 

átfogó képet adott a kötések minőségéről. 
- A röntgenvizsgálat a jelenlegi legkorszerűbb digitális technikával készült, és nagyon sok információt adott a 

varratokról a teljes varrat hosszon. 
- A varratok értékelése azt mutatta, hogy a 36 anyag- és paraméter kombináció többsége kifogásolható 

minőségű eredményt szolgáltatott. 
- A varrat felszín sztereo mikroszkópos vizsgálata kiegészítette a röntgenvizsgálati eredményeket, és 

rámutatott az egyenlőtlen varrat felszíni hibákra. 
- A következő kutatási ciklusra tervezett mikroszkópos és szilárdsági vizsgálatokhoz a próbavételt 

megkönnyíti az elvégzett két vizsgálat, mert így a kritikus varrat metszetek nagyobb biztonsággal 
kiválaszthatók. 

- A varratok végső értékelését a roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálatok eredményei alapján lehet 
megadni. 

 
A Robotkar szerszámozása (lézer-vágófej, távszabályzó hajtáslánc és rögzítés) olajfoltok képződése a fókuszáló 
lencsén hiba miatt szétszerelésre került, és egy úgynevezett lézer-szkenner fej került felszerelésre a robotkarra 
kísérleti céllal. 
 
Az elmúlt időszakban a TAMOP 4.2.2.A IV. alprojekt ütemezésének megfelelően a ”Napkollektor minősítő 
állomás” szoftverfejlesztésével foglalkoztunk. A minősítő rendszerhez kapcsolódó National Instruments® ipari 
adatgyűjtő eszközök és szenzorok beüzemelése mellett a minősítő állomás LabVIEW alapú szoftvere első 
verziójának kidolgozása történt, amely jelenleg is folyamatban van. A szoftverfejlesztés mellett a jövőbeli 
akkreditált minősítő állomás elérése céljából a rendszer- és szoftverfejlesztés során az aktuális, napkollektorok 
minősítésével, tesztelésével kapcsolatos szabványok feldolgozásával is foglalkoztunk. A szoftver első verzióját a 
projekt előrehaladása érdekében július hónapban teszteltük, és megkezdjük, illetve folytatjuk az eredmények 
alapján a szoftver módosítását. A ”Napkollektor minősítő állomás” kidolgozásával párhuzamosan az alprojekthez 
szorosan kapcsolódó ”passzívház” (KEOP projekt), illetve az ehhez kapcsolódó eszközök, rendszerek 
beillesztésének lehetőségét is megvizsgáltuk. 
Az említett időszakban a minősítő állomás tervezése mellett a költséghatékony mérési elrendezés kialakításával 
is foglalkoztunk. A kollektor hatásfokmérésnek egyik fontos bemenő adata az adott időszakban hasznosítható, a 
nap sugárzás intenzitása, melyet árnyékmentesen mérő globális sugárzásmérővel szeretnénk megvalósítani. 
Ennek elhelyezéshez megvizsgáltuk a rendelkezésre álló két telephelyen a 10 méter magas meteorológiai 
állomás elhelyezésének lehetőségeit, elsődlegesen abból a már említett szempontból, hogy a mérő elhelyezése 
biztosítsa az árnyékmentes mérést és természetesen a tartóoszlop rögzítése könnyen kivitelezhető és 
gazdaságos legyen. A kiválasztásnál szempontként figyelembe vettük a későbbi karbantartási feladatok 
elvégezhetőségét is. A helyszínként az „A” épület kollégium lapos tető került kiválasztásra. Megvizsgáltuk 
továbbá, hogy a leendő kollektor mérés helyszínének „B” épület „Passzívház” helyén mennyire eltérő a 
benapozás, milyen terepalakulatok és építmények befolyásolják a várhatóan majd a kollektorok hőenergia 
termelését. Ennek érdekében elkészítettük a „Passzívház” tervezett tetőmagasságában, 3,5 méter magasban az 
árnyékmaszkot. A duális funkciójú napelemek kapcsán a győri partner az elkészült vizsgáló berendezés 
paneljeinek és elektronikájának, valamint a vizsgálandó napelem-panelek tesztelését folytatta le, úgy mint a 
rendszer gépészeti elemeinek tesztelése és finomhangolása, panelmozgató szerkezet áttervezése, átépítése, az 
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elektronikai rendszer vízszigetelése és a mérőrendszer és a különböző kezelőfelületek elektronikai 
komponenseinek tesztelése, áramkör elemeinek finombeállítása. Mindezekkel párhuzamosan a megfelelő 
áramlás elérése érdekében folynak a szimulációk gyűjtőzsebekre és szűrőpanelekre vonatkozóan. 
 
A dulális funkciójú napelem vizsgáló berendezéshez (V. alprojekt) szükséges anyagbeszerzést lezártuk. A 
vizsgáló berendezésen különböző önteszt programokat futtattunk, melynek eredményeképpen a rendszer több 
szempontú kalibrációja megtörtént. A csatolt mérőeszközök sora az előzetes teszteléssel egybekötve 
kiegészítésre került a beszerzésbe tervezett specifikációjú hőkamerával, mellyel a felületi hőmérsékleti 
eloszlások, és így az áramlási-hűtési tulajdonságok is megfigyelhetőek. 
- Az elkészült 2 napelemmel előzetes teszteket folytattunk. 
- A 3. duális funkciójú napelem összeállítása részben megtörtént. 
- A napelem panelek diagnosztikai vizsgálatára vállalkozói szerződést kötöttünk az Energotest Kft-vel és a 

Korax Gépgyár Kft-vel. 
- A mérőberendezést előkészítettük a konzorciumi partner által szállítandó napkollektor hatásfok 

vizsgálatához. A mérőszoftvert a tapasztalatok alapján új igényspecifikációval módosítottuk. 
- Az Innotéka Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján publikációt jelentettünk meg a projekt keretében 

készülő vizsgáló berendezésről az Innotéka magazin május havi számában. 
A VI. alprojektben képzések történtek a lézerbiztonság, munkavédelem, hatósági eljárásmódok témakörökben 
(Általános munkavédelem (2014. 03. 21. Tatabánya, 8 órás képzés, Lézerek – Sugárbiztonsági előírások (2014. 
04. 04. Tatabánya, 8 órás képzés), ill. laboratóriumi munkahelyek kerültek kialakításra. 
- A tananyaggal összhangban mobil laboratóriumi munkahelyek kialakítása a Fizikai, technológiai és biológiai 

alapok, valamint a Lézervédelmi szaktárgyak támogatásához (A leggyakoribb ipari lézerek demonstrálása, 
Laser Safety). Ezen laboratóriumi mérőhelyek mobilitása lehetővé teszi az oktatás külső helyszínen való 
lebonyolítását is. 

- Az ipari lézerek in-situ működésének tanulmányozásához az Edutus Főiskola Lézerműhely 
berendezéseinek és a Bay-ATI Lézerműhely berendezéseinek elérhetősége, látogathatósága. 

 
8. TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV-2012-0030 
 
A projekt neve: 
 Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében 
A projekt időtartama: 2012. december 01 – 2014. november 30. 
Kedvezményezett: Edutus Főiskola 
Közreműködő szervezet:Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága 
 (ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.) 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 63.563.300 Ft  
A projekt teljes költségvetése: 63.563.300 Ft  
Támogatási intenzitás:  100% 
Szakmai vezető: Aliné Peres Anna 
Projektmenedzser: Magyar Márton 
 
A projekt alapvető célja, hogy az Edutus Főiskola hozzájáruljon a saját és a magyar tudomány eredményeinek 
disszeminációjához, kiemelve az MTMI tudományterületeket, azon belül is a megújuló és alternatív energiákat, 
lézertudományokat. 
‐ Tudományos utánpótlás biztosítása, kutatási eredmények népszerűsítése; 
‐ Képzési színvonal növelése, K+F projektek tapasztalatainak beépítése az oktatásba; 
‐ Műszaki tudományok iránti társadalmi érdeklődés fokozása; 
‐ Tudományos fokozattal rendelkezők arányának növelése; 
‐ Workshopok szervezése, a Főiskola piaci kapcsolatainak bővítése; 
‐ Oktatók, kutatók számára minél több lehetőség biztosítása a publikálásra. 

 
A projekt során eddig megvalósított tevékenységek: 
- Az előleg igénylése megtörtént, a Közreműködő Szervezet 2013. 05. 23-án átutalt 15.890.825 Ft-ot a 

Főiskola részére. 
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- A szakmai vezető személyének meghatározása megtörtént, szakmai vezető: Aliné Peres Anna. 
- A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása elkészült a Közreműködő Szervezet kezdeményezése alapján: 

a 3.2 pontban javításra került a Pályázati Felhívás megjelenésének dátuma. 
- Az őszi félévben (2013. október – 2014. február) a projekt keretében finanszírozott szakkollégiumok: 

 Dr. Jandala Csilla: Kárpát-medence turizmusa; 

 Némethné Dr. Gál Andrea: INNOVORG Research Szakkollégium; 

 Dr. Sándor Tibor: Utazástörténet; 

 Dr. Vörös Mihály: HÉLIA - Helyi élelmiszerláncok, hálózatépítés Szakkollégium. 
- Jelenleg a 2013/2014. tavaszi féléves szakkollégiumok megvalósítása zajlik (2014. március 1. – 2014. július 

31.): 

 Dr. Jandala Csilla: Kárpát-medence turizmusa; 

 Némethné Dr. Gál Andrea: INNOVORG Research Szakkollégium; 

 Dr. Sándor Tibor: Utazástörténet; 

 Dr. Vörös Mihály: HÉLIA - Helyi élelmiszerláncok, hálózatépítés Szakkollégium. 
- A projekt keretében végzett szakkollégiumi és TDK-munkáról jelen önértékelés 5.3. alfejezete számol be. 
- A disszeminációs feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került 2013. október 22-én. A 

szakmai megvalósítás zajlik, a teljesítés a projekt végéig folyamatosan zajlik. 
- Fenti eljáráson kívül a projekt keretében további versenyeztetési eljárást nem szükséges lefolytatni a 

szállítók kiválasztásra kerültek. 
 
A projekt pénzügyi előrehaladása: 
Az 1. sz. kifizetési igénylés 2013. november 26-án benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére 
8.268.894 Ft igényelt támogatással, mely teljes egészében elfogadásra került, az összeg 2013. december 6-án 
átutalásra került a projekt alszámlájára. 
A következő kifizetési igénylést a tervek szerint 2014 augusztusában nyújtja be a Főiskola. 
 
 
9. TIOP-1.3.1-10/1-2010-0015 
 
A projekt neve: Műszaki képzéshez kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése  
 a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján 
A projekt időtartama: 2011. április 15. – 2014. március 31. 
Kedvezményezett: Edutus Főiskola 
 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet: 
 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Székhely és postacím: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 926.147.270 Ft 
A projekt teljes költségvetése: 974.891.863 Ft 
Felhasznált támogatás:  925.072.025 Ft  
Támogatási intenzitás:  95% 
Projektmenedzser:  dr. Pászt Róbert  
Szakmai vezető:  dr. Gajda Tibor 
 
A projekt megvalósítása: 
A projekt 2014. március 31-i zárónappal megvalósult. A zárójelentés és záróelszámolás 2014. június 29-én 
beküldésre került a Közreműködő Szervezethez. 
A konstrukció célja a műszaki felsőoktatáshoz és a műszaki képzésekhez kapcsolódó oktatási és kutatási 
infrastruktúra fejlesztése volt. 
Ehhez kapcsolódóan az Edutus Főiskola (a projekt indításakor még Modern Üzleti Tudományok Főiskolája) 
alapvető célja a Főiskolán folyó műszaki képzések fejlesztése, a korábbi EU által támogatott projektek keretében 
kifejlesztett műszaki képzések tárgyi feltételeinek megteremtése. 
A műszaki képzés az akkreditációs eljárást követően 2010 szeptemberében indult el a Főiskolán 
projektmenedzser szakiránnyal, majd egy évvel később kibővült az országban egyedülálló 
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létesítménygazdálkodási szakiránnyal. A mechatronikai mérnök alapszak lézertechnológia szakiránnyal 2012-ben 
indult, melyet szintén EU-s forrás bevonásával fejlesztettünk. A lézertechnológia nemzetgazdasági szempontból 
is kiemelkedő fontosságú, szerteágazó kulcstechnológia, ám jelenleg a felsőoktatási képzések csak 
érintőlegesen foglalkoznak ezzel a területtel. Ebből következően Magyarországon hiányoznak azon felsőfokú 
végzettségű szakemberek, akik képesek lennének nagy hozzáadott értékű termék és termelés fejlesztésére. A 
lézertechnológia szakirány elindításával ez a hiány szűnik meg. 
A TIOP projekt fenti képzések tárgyi feltételeinek megteremtésére adott lehetőséget. A megvalósítás során a 
meglévő épület bővítésére (emeletráépítés, laborok kialakítása, lift), másrészt pedig a műszaki képzést támogató 
eszközök (laboratóriumi eszközök, berendezések, nagyteljesítményű lézerberendezés, informatikai eszközök, 
szerszámok, szoftverek) beszerzésére, illetve az eszközök üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások kerültek 
beszerzésre (oktatófilmek, oktatás, mérési útmutatók, segédletek stb.). 
A projekt során megvalósult építési beruházás a Főiskola „B” és „C” épületét érintette: a „B” épületben 
kialakításra került 4 db műszaki képzést támogató laboratórium, valamint beépítésre került az akadálymentesített 
lift. A „C" épületben került kialakításra a lézerlaboratórium. 
A kivitelezési munkálatok két ütemben zajlottak: 2013 januárjában befejeződött az I. ütem, melyben megtörtént a 
laborhelyiségek kialakítása és a lift beépítése a Főiskola „B” (Béla király krt. 58) és „C” (TISZK) épületében. 
2013. nyár folyamán kiírásra került az építkezés II. üteméhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás (kieg. építés és 
gyengeáramú hálózat fejlesztése). Az eljárás eredményeképpen augusztus közepén került sor szerződéskötésre 
60 napos teljesítési határidővel. Az építési beruházás ennek megfelelően 2013. október végén lezárult. 
Eszközbeszerzés során a „B” épületben kialakított 4 műszaki labor, valamint a „C” épületben kialakított  
lézerlaboratórium felszerelése történt meg. 
 
LÉZER: Nyílt közbeszerzési eljárás keretében újra kiírásra került a lézer beszerzés. Az eljárás sikeresen zárult, 
szerződéskötésre 2013. szeptember 6-án került sor a Lasersystems Kft-vel. Az eszköz 2013. december végén 
megérkezett. A lézerlabor ünnepélyes átadására 2014. február 7-én került sor. 
A 400 millió forint értékű TruDisk 4001 lézer sugárforrás és a TruLaser Cell 7020 5-tengelyes CNC-cella az 
alkalmazott lézertechnológia laboratóriumban kapott helyet. A lézer sugárforrás teljesítménye 4000 Watt, 
felhasználási területe jellemzően gravírozási, vágási és hegesztési műveletek, hiszen nagy sebességgel és 
nagyon magas precizitással, tizedmilliméteres pontossággal képes vágni. 
A lézer kutatási feladatokra alkalmas, jelenleg egy kutatási projektet szolgál ki, amely az Edutus Főiskola, a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a győri Széchényi István Egyetem 
együttműködésével zajlik (TÁMOP-4.2.2.A). A kutatás a lézertechnológiák járműipari és megújuló energiaforrás 
hasznosítás kedvező együtthatására irányul. A projekt során olyan lézertechnológiai folyamatokat, technológiákat 
dolgoznak ki, melynek segítségével a konzorcium a lézertechnológia terén nemcsak hazai, hanem nemzetközi 
szinten is a világ élvonalába kerülhet. 
 
LABORESZKÖZÖK: Laboreszközök beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás kiírására 2013 őszén 
került sor 4 részben. Az eljárás keretében 4 vállalkozóval kötöttünk szerződést: Mitutoyo, Festo, H-Didakt, 
Laborker 2014. március 31-i teljesítési határidővel. Az eszközök a teljesítési határidőre megérkeztek, 
nyilvántartásba vételük megtörtént, a laborok kialakításra kerültek. Az ünnepélyes laborátadóra 2014. március 
28-án került sor, a projekt zárórendezvényével egybekötve. 
A projekt keretében kialakított laboratóriumokról részletesen jelen önértékelés 1.4. alfejezete ír. 
 
INFORMATIKA ESZKÖZÖK: Közbeszerzési eljárás keretében, 2013. december végi teljesítési határidővel 
kerültek beszerzésre. Az eszközök teljesítési határidőre megérkeztek, azok nyilvántartásba vétele megtörtént. 
 
EGYÉB ESZKÖZBESZERZÉS, SZOFTVER: Az egyéb eszközök beszerzésére szintén közbeszerzési eljárás 
került kiírásra 5 részben. Az 5 részből 4-re kaptunk ajánlatot, ezek március 31-el beszerzésre kerültek. A 
maradék eszközöket (melyre nem érkezett ajánlat) idő hiányában nem tudjuk a projekt keretében beszerezni. 
 
BÚTOR: egyszerű árajánlatkéréssel beszerzett tevékenység: a bútorok (laboreszközökhöz kapcsolódó bútor) 
2014. március 31-i teljesítéssel megérkeztek (Mitutoyo). 
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INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS eszközei: egy árajánlatkéréssel beszerzett tevékenység 
(Bartlet Communcation). 2014. március 31-i teljesítési határidőre az eszközök megérkeztek (mobili indukciós 
hurok, braille térkép, helyiség táblák). 
 
LÉZERBERENDEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ OKTATÓFILMEK: Az utolsó változásbejelentőben kérelmezett és 
engedélyezett új tevékenység. A tevékenységet ellátó vállalkozó három árajánlat bekérésével került 
kiválasztásra. A nyertes ajánlattevővel, az Adaptatio-M Kft-vel 2014. március 18-án kötöttünk szerződést. Az 
oktatófilmek március 31-re elkészültek, az alábbi tartalommal: 
- Lézer gép üzemeltetés 1. (bekapcsolás) 
- Lézer gép üzemeltetés 2. (lekapcsolás) 
- Lézer gép üzemeltetés 3. (gázellátó rendszerek, sűrített levegő, szűrők) 
- Lézer gép üzemeltetés 4. (gázellátó rendszerek, sűrített levegő, szűrők) 
- Trumpf Lézer gép karbantartás (havi és éves karbantartási feladatok) 
- Trumpf fejcsere technológiai sorrend (vágó-hegesztő) 
- Trumpf vágás 
- Trumpf hegesztés 
- Kezelőpanel funkciók, programozás 1. 
- Kezelőpanel funkciók, programozás 2. 

 
A projekt pénzügyi zárása: 
A projekt keretében összesen 14 db kifizetési kérelem került benyújtásra a közreműködő szervezethez. A 
konstrukció előleg igénylését nem tette lehetővé, így a projekt vegyes (utó és szállítói) finanszírozással valósult 
meg. A projekt önerejét (5%) a Főiskola biztosította. 
 
 
A Felnőttképzési Intézet a 2013/14. tanévben folyamatosan nyújtott be pályázatokat a Komárom-Esztergom 
Megyei, a Pest Megyei, a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi központjainak, illetve a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatalnak. A pályázatok célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, 
valamint munkaerő-piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. A pályázati munkát az Edutus Felnőttképzési 
Akadémia saját erőforrásaira támaszkodva látta el magas szinten, kiemelkedő hatékonysággal. 
A pályázati munka mellett a pályázatírási technikákat is oktattuk külön tantárgy keretében szakirányú 
továbbképzéseinken. A jövőben tervezzük, hogy erre külön, önálló képzéseket is indítunk. 
 
Edutus Felnőttképzési Akadémia által elnyert és lebonyolított pályázatok a 2013/14. tanévben: 
 
A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” 

 Társadalombiztosítási ügyintéző (OKJ 51 344 02) 

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (OKJ 31 521 11 0100 31 03) 

 CNC-forgácsoló (OKJ 31 521 02 0000 00 00) 
 
TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” 

 Angol 0-ról középfokra KER B2 középfokú általános komplex nyelvvizsgára 

 Német 0-ról középfokra KER B2 (középfokú) komplex nyelvvizsgára 

 Bérügyintéző (OKJ 5134401) 

 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó (OKJ 54 343 05 0000 00 00) 

 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelő gépkezelő (kivéve targonca)) OKJ 3258202 

 Operátori felkészítő + Emelő gépkezelő (kivéve targonca) OKJ 31 582 06 0010 31 01  

 Operátori felkészítő + Targoncavezető (OKJ 31 582 06 0010 31 05) 

 CNC-forgácsoló (OKJ 31 521 02 0000 00 00) 

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (OKJ 31 521 03) 

 Gépbeállító (OKJ 31 521 10 0100 31 01) 

 Gépi forgácsoló (OKJ 31 521 09 1000 00 00) 

 Gyártósori gépbeállító (OKJ 34 521 05) 

 Mechatronikus karbantartó (OKJ 31 523 01 0000 00 00) 
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 Szerkezetlakatos (OKJ 31 521 24 1000 00 00) 

 Szerszámkészítő (OKJ 33 521 08 1000 00 00) 
 
TÁMOP-1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásáért a Közép-
magyarországi Régióban” 

 Társadalombiztosítási ügyintéző (OKJ 51 344 02) 
 
TÁMOP-2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” 

 Általános alap- és középszintű infokommunikációs képzés 

 Középfokú angol nyelvtanfolyam 

 Középfokú német nyelvtanfolyam 
 
Az elnyert és lebonyolított felnőttképzéshez kapcsolódó pályázatok összege a 2013/14. tanévben meghaladta a 
130 millió forintot, míg a képzéseken résztvevők száma a 700 főt. 
Ebből a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 keretében összesen 420 főt oktattunk 35 képzés keretében, míg az OKJ-s 
képzéseinken bizonyítványt szerzők száma meghaladta a 300 főt. 
 
 
  



93 

A Főiskolán a 2014/15. tanévben a következőkben részletezett pályázatok futottak: 
 
1. TÁMOP 4.2.2./A-11/1/KONV-2012-0075 
 
A projekt neve:  Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló energiaforrás hasznosítás 
szolgálatában 
 
A projekt kódja:  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0075 
A projekt időtartama: 2012.10.01. – 2015.01.31. 
Kedvezményezettek (konzorciumos): 
főkedvezményezett: Edutus Főiskola  
kedvezményezett1: Bay Zoltán 
kedvezményezett2: Universitas Győr Kht. 
Közreműködő szervezet:   ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  683.781.330 Ft 
ebből Edutus: 336.497.237 Ft 
A projekt teljes költségvetése:  683.781.330 Ft 
ebből Edutus: 336.497.237 Ft 
Támogatási intenzitás:  100% 
 
Az alapkutatás során az alábbi alprojektek valósulnak meg: 
 
1. Eltérő anyagú jármű karosszéria elemek egyesítése lézersugárral 

2. Tömbi anyagok, plazmaképződéssel járó lézersugaras hegesztési technológiájának fejlesztése 

3. Új típusú Nap kollektor, illetve hőcserélő létrehozása lézersugaras technológiával 

4. Megújuló energiahasznosító rendszerek fejlesztő és minősítő módszerének elvi és gyakorlati kiépítése 

5. Lézersugaras technológiával gyártott általános célú és járművek energiamenedzsmentjében is alkalmazható 
duális funkció napelem panelek kutatása  

6. Lézer sugárbiztonsági „safety office” és oktatás megteremtése. 

 
Szakmai megvalósulás: A teljesítési időszakban az alábbi tevékenységek valósultak meg. 
A lézertechnológiák területén (I-II-s alprojekt) a fogaskerekek (két részből lézer hegesztéssel egyesített testek) 
felhasználás szempontjából lényeges tulajdonságainak vizsgálata zajlott, úgy mint a tömbi fogaskerék anyagok 
összetételének és hőkezelési paramétereinek részletes elemzése, a fogaskerekek anyagainak előírt összetétele, 
hőkezelési paraméterei és az elérhető tulajdonságok összesítése irodalmi eredmények alapján, ezek 
összehasonlítása a mért tulajdonságokkal és a keménységmérés kontroll vizsgálatok tervezése. A 
tárgyidőszakban végzett kutatások legfontosabb megállapításai a következők:  

- A lézerrel egyesített kísérleti lemezek röntgenvizsgálata és a varrat felszín sztereo mikroszkópos 
vizsgálata átfogó képet adott a kötések minőségéről  

- A röntgenvizsgálat a jelenlegi legkorszerűbb digitális technikával készült, és nagyon sok információt 
adott a varratokról a teljes varrat hosszon  

- A varratok értékelése azt mutatta, hogy a 36 anyag- és paraméter kombináció többsége kifogásolható 
minőségű eredményt szolgáltatott  

- A varrat felszín sztereo mikroszkópos vizsgálata kiegészítette a röntgenvizsgálati eredményeket, és 
rámutatott az egyenlőtlen varrat felszíni hibákra  

- A következő kutatási ciklusra tervezett mikroszkópos és szilárdsági vizsgálatokhoz a próbavételt 
megkönnyíti az elvégzett két vizsgálat, mert így a kritikus varrat metszetek nagyobb biztonsággal 
kiválaszthatók  

- A varratok végső értékelését a roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálatok eredményei alapján lehet 
megadni.  
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A 3-s alprojekthez kapcsolódva 2015 márciusában készültek el az első „ipari” minőségű napelemek, amelyek 
minősítő vizsgálatát a projekt keretében elkészült napkollektor minősítő rendszerrel végeztük. A mérés, minősítés 
után további mind technológiai, mind konstrukciós megoldások kerültek megfogalmazásra. 
A 4-s alprojkethez kapcsolódva beüzemelésre került a napkollektor minősítő állomás, melynek kialakítása során 
figyelembe vettük a jelenleg hatályos, a napkollektorok tesztelésével, gyártásával kapcsolatos szabványokat (EN-
12975-1, EN-12976-1-2, EN-12977-1-2-3-4-5 és EN ISO 9806).Az épületgépészeti rendszerbe több mint 60 
szenzor került beépítésre, figyelembe véve a szabványokban meghatározott előírásokat (pl. hőmérséklet 
szenzorok esetében min. 1/3 DIN osztálypontosságú eszközök beépítése javasolt). A beépített szenzorok mellett 
egy komplex meteorológiai állomás 29 db környezeti paramétert mér. A mért adatokat egy nagysebességű 
National Instruments® cDAQ ipari mérő- és adatgyűjtő egység dolgozza fel és tárolja egy adatbázisba. A 
MARIANN egyedi tervezésű LabVIEW alapú szoftver segítségével a mért paraméterek közel valós idejű 
megjelenítése lehetséges, illetve egyes adatok WEB-n keresztül is megjeleníthetőek. A rendszer 1s mintavételi 
idővel méri az egyes szenzorokból érkező jeleket. A mérőrendszer kialakítása során 2db cDAQ egység 8-8 
modul befogadására képes, így a rendszer további bővítése megoldható. A MARIANN programcsomag több 
szoftvert foglal magába, melyek segítségével megvalósítható egy passzívház teljes monitorozása, a mért adatok 
web-es felületen való megjelenítése, valamint a napkollektor minősítés is. 
A projekt utolsó időszakában teljesült a 6. alprojektben tervezett tevékenység: 2014 végén kezdődött meg a 
Lézer sugárbiztonsági „safety office” oktatás megalapozása, mely 2015. áprilisára érett be.  A képzés tananyagát 
a Laser Zentrum Hannover oktatási hátterét biztosító LZH Laser Akademie-tól vásároltuk meg, mely Európa 
vezető K+F lézertechnológiai szervezetei közé tartozik. Az Akadémiával kötött megállapodás a tananyagok 
mellett „Train the Trainer” oktatást is biztosított, mely alapján két kolléga végezhette el a képzést. A képzésre 
2015.áprilisában került sor, melyre a Főiskola Vavra Gábort és Csiszér Tamást delegálta. Az LZH Laser 
Akademie által átadott tananyagok alapján elkészültek a magyar nyelvű oktatási anyagok is. 
A projekt utolsó negyedévében (2015. január-április) elkészültek az alapkutatáshoz kapcsolódó záró kutatási 
jelentések, melyekben összefoglalásra kerültek a kutatási eredmények és a további fejlesztési lehetőségek. A 
kutatási eredményekről a projekt keretében megjelent egy 120 oldalas kutatási összefoglaló is nyomtatott 
formában, ugyan úgy mint a projektet támogató tanulmányok is: partnerségi stratégia, lézerlabor 
minőségbiztosítási dokumentuma, költséghaszon elemzés, valamint a projekt értékelő tanulmánya. 
 
A projekt végére teljesültek a pályázatban vállalt indikátorok: az előző beszámolóhoz képest teljesült „A projekt 
eredményeként benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) száma 
(eljárás elindítása)” indikátor is. A szabadalmi kérelem benyújtására az Edutus Főiskola és az Universitas Győr 
Kht. együttműködésében került sor, az 5-s alprojekthez kapcsolódóan, mely az alábbi találmányra irányul: 
Módosított duális napelem konstrukció és kapcsolási elrendezés ennek alkalmazására. A szabadalmi kérelem 
mellett a használati mintaoltalmi bejelentést is kértük. 
 
 
2. TÁMOP 4.2.3-12/1/KONV-2012-0030 

 

A projekt neve:     Tehetség-fejlesztés Komárom-Esztergom megyében    
 
A projekt kódja: TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0030 
A projekt időtartama: 2012.12.01 – 2014.11.30 
Kedvezményezettek: Edutus Főiskola 
Közreműködő szervezet:  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  63.563.300 Ft  
A projekt teljes költségvetése:  63.563.300 Ft   
Támogatási intenzitás:    100% 

A projekt során megvalósított szakmai tevékenységek: 

 Külföldi tanulmányút lebonyolítása; 
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 Szakkollégiumok szervezése 4 féléven keresztül;Rendezvények szervezése;Kiállításokon, 
konferenciákon való részvétel;Reklámanyagok készítése;Főiskolai honlap fejlesztése;Tudományos 
publikációk megjelentetése 

 Eszközfejlesztés. 
 
 

3. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0479 

A projekt neve: A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések az Edutus 
Főiskolán 

A projekt kódja:  TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0479 

A projekt időtartama:  2014. március 1. – 2015. november 30. 
Kedvezményezett: Edutus Főiskola, 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet:  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  14 672 950 Ft 
Támogatási intenzitás:  100 % 
 
A projekt lehetőségeket adott arra, hogy a nem klasszikus foglalkoztatási formák alkalmazásának lehetőségét a 
szakmai felelős csapat áttekintse, a meglévők működését felülvizsgálja, a szükséges korrekciókat előkészítse és 
bevezesse a projekt ideje alatt. Ezen túl, és nem utolsó sorban, "családbarát" megoldásokat vezessen be, annak 
érdekében, hogy az Edutus Főiskola munkatársai a munka és a magánéletet még jobban összehangolhassák, és 
ez által növeljék hatékonyságukat a munkahelyen. 

A projekt során megvalósított szakmai tevékenységek: 

- Megtörtént a főiskola munkafolyamatainak és munkaköreinek racionalizálása, a munkaidő átszervezése, 
a dokumentációk átdolgozása ill. új típusú munkakörök bevezetése. 

- A munkavállalók közül 75 fő vett részt konfliktuskezelő, stressz prevenciós és változásmenedzsment 
tréningen, melyről tanúsítványt kaptak.   

- A kötelező nyilvánossággal kapcsolatban elkészült a fotódokumentáció és a sajtóközlemény. 
 
 
 
4. TÁMOP-6.1.2-11/1.-2012-0969 

 

A projekt neve: Egészségre nevelő és szemléletformáló programok az Edutus Főiskola dolgozói körében 
A projekt kódja:   TÁMOP-6.1.2—11/1.-2012-0969 
A projekt időtartama:   2013. december 1. – 2014. november 30. 
Kedvezményezett:   Edutus Főiskola, 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet:  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely és postacím: 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 10 000 000 Ft 
A projekt teljes költségvetése:  10 000 000 Ft 
Támogatási intenzitás:   100 % 
 
A projekt célja: az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének 
ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség 
javítása. 

A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz viszonyítva, mind az európai országok 
tekintetében igen kedvezőtlen. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jól-lét állapota, és nem csupán a 
betegség vagy fogyatékosság hiánya (WHO). A lehető legoptimálisabb szintű testi és lelki egészség egyike az 
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alapvető emberi jogoknak. Meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét éppúgy, mint a társadalom 
jövedelemtermelő képességét, ezért a hatékony egészségnevelés, egészségfejlesztés jelentősége a fejlett 
társadalmakban egyre jobban felértékelődik a versenyképes munkaerő biztosításának egyik tényezőjeként is. 
Az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmódprogramok különösen fontosak a népegészségügyi 
szempontból kiemelt területeken (a szív- és érrendszeri, a daganatos valamint a táplálkozással, és a káros 
szenvedélyekkel összefüggő megbetegedések, a lelki egészség tekintetében). 

A konstrukció alapvető céljai – A Semmelweis Terv, a Népegészségügyi Program, illetve Társadalmi Megújulás 
Operatív Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének 
a támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti 
felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az 
egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság 
életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott 
(egészség)tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése. 

A magyar munkaerő versenyképességét javítja, ha javul az egyének általános jól léte, vagyis életminősége, 
egészségi állapota. Ezt a javulást az egyének és helyi közösségek szintjén az a szemléletváltozás segíti elő, 
melyben az egészség tudatosság egyre nagyobb szerepet kap a mindennapi döntésekben. A különböző 
színtereken elindított, jól tervezett életmód programok olyan közösségi mintát teremtenek, melyek fenntartható 
módon szemléletváltozást eredményeznek és hosszú távon kevesebb terhet jelentenek egészségügyi 
ellátórendszerre is. Az egészség cél, érték és erőforrás. Az egészség ügye közügy, minden intézmény és egyén 
érdekelt a megóvásában, fejlesztésében. 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

- elkészült az Edutus Főiskola egészségteve, 
- a Budapesti és Tatabányai campuson is szerveztünk egy-egy egészségnapot, melynek keretében 

mozgás-edzés tanácsadás, stressz-szint mérés, mozgásszervi állapotfelmérés történt, 
- Tatabányán stresszkezelő, Budapesten autogén tréning zajlott, 
- mindkét tagozaton irodai mobil masszázs heti 1 alkalom 20-20 fő részére, 
- mindkét tagozaton munkahelyi modulrendszerű torna tréning heti 1 alkalommal 12-12 fő részére, 
- az egészséges táplálkozás, energiaegyensúly témakörében csoportos, gyakorlati és klubfoglalkozások 

zajlottak 2013. december és 2014. október időszakban minden hónapban több alkalommal. 
 
 
 

5. KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 

A projekt neve:  

Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az EDUTUS Főiskolán a fenntartható fejlődésért és a zöld jövőért  

A projekt kódja:   KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 
A projekt időtartama:  2013. 07. 02. – 2015. 05. 30. 
Kedvezményezett:  Edutus Főiskola, 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Közreműködő szervezet:  
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság, Projektfinanszírozási és Ellenőrzési Főosztály, Környezetvédelmi Finanszírozási 
Osztály 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 133 472 834 Ft 
A projekt teljes költségvetése: 140 497 720 Ft 
Támogatási intenzitás:  95 % 

Projekt leírása: 
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A projekt keretében olyan kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magában foglaló 
feladatok valósultak meg, melyek mintát mutatnak a célcsoportoknak a környezettudatos életmód és fogyasztás 
tekintetében. Cél a megújuló energia-használattal kapcsolatos innovációk és alkalmazások bemutatása az 
újépítésű non profit információs központban, amely a passzívházakra jellemző szigorú energetikai előírások 
figyelembevételével épült. Az épület kutatói és egyben demonstrációs laboratóriummal is rendelkezik. Az 
épületben a napkollektor minősítő rendszerhez tartozó eszközök mellett az alábbi rendszerek/eszközök kerültek 
beépítésre: 

 Levegő/víz- és talajhő/víz hőszivattyúk 

 3 db különböző napkollektoros rendszer 

 1500 Wp napelemes rendszer 

 Pellet tüzelésű kazán  

 Hőcserélős szellőztető rendszer 

 Meteorológia állomás 

 Globál és diffúz sugárzásmérő 

 Komplex mérő- és adatgyűjtő rendszer 

A fejlesztési projektnek kettős célkitűzése van: egyik, hogy a napjainkban használatos, és egyre inkább terjedő 
megújuló energiaforrások háztartásbeli felhasználását tovább népszerűsítse, és egy olyan bemutató 
laboratóriumot teremtsen, ahol mindenki megtekintheti és testközelből megismerheti a megújuló 
energiaforrásokban rejlő lehetőségeket, azokat testközelből megvizsgálhatja. A napkollektor minősítő állomás 
tervezése során, az épületben található rendszerek együttes szemlélete, azok integrálása kiemelt szempont volt. 
Pl. a levegő/víz hősszivattyúval a napkollektoros puffer tartályok visszahűthetőek, akár a környezeti 
hőmérsékletnél hidegebbre.  

Az épületben található komplex épületgépészeti rendszer számos paramétere mérhető közel valós időben, a 
mért érteket egy adatbázisba kerülnek ahonnan tetszőleges időtartamra, utólag is megnyithatóak további 
vizsgálatok céljából 

A 2015 tavaszán megkezdődött a házhoz kapcsolódó marketing tevékenység, amelynek során Tatabánya és 
szűkebb környezetének iskolai csoportjain túl, szakmai fórumokon is fogadtunk érdeklődőket, látogatókat. 

 

6. TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0007 

A projekt neve:   

Kutatás-fejlesztési projektek definiálása a lézertechnológia területén (nemzetközi) kutatói teamek 
közreműködésével a Széchenyi István Egyetem bázisán 

A projekt kódja:  TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV-2015-0007 
A projekt időtartama: 2015.04.01-2015.11.30. 
Kedvezményezettek (konzorciumos):  
főkedvezményezett: Széchenyi István Egyetem 
kedvezményezett1: Edutus Főiskola 
kedvezményezett2: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Közreműködő szervezet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 294.018.511 Ft 
ebből Edutus: 56.222.900 Ft 
Támogatási intenzitás:  100% 
 
A projekt célja, hogy a konzorciumi partnerek (SZE, Edutus, Bay) további kutatás-fejlesztési projekteket 
generáljanak a lézertechnológia területén. Cél, hogy azonosításra és definiálásra kerüljenek a kutatás-fejlesztési 
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területek és ezekhez konkrét megvalósítási terv készüljön. A projekt 8 db K+F projekt előkészítését tervezi. A 
projekt feladata is, hogy felmérje, a lehetséges hazai és nemzetközi partnereket is.  
 
A projektben az Edutus Főiskolának az alábbi feladatai vannak: 

 Lézersugaras vágás technológiájának fejlesztése. Ebben a kutatási főirányban a lézersugaras 
automatizált (NC) vágás technológiai paramétereinek fejlesztését tűzzük ki célul. Ehhez meg kell 
határozni azt az egy vagy több paraméteres célfüggvényt, amely biztosítja a vágási technológiával 
szemben támasztott komplex követelményrendszert. Ezen követelményrendszer mentén kell az 
optimalizációt végigfuttatni, annak a korlátnak a figyelembevételével, hogy a fizikai-műszaki térhez 
képest az adott lézerberendezés technikai ablaka szűkebb mezőt fed le. (pl. vágási sebesség, 
teljesítménysűrűség, üzemmód, stb.). A kísérlettervek segítségével törekedni kell a lokális optimumok 
helyett a globális értékek meghatározására. A főirányban két elkülönülő K+F projektet határoztunk meg. 

o Az autóiparban legjobban elterjedt bevonatos acéllemezekhez tartozó vágási paraméterek 
(vágási sebesség, lézersugár teljesítménye, fókuszhelyzet, fúvókatávolság stb.) 
optimalizálásával foglalkozunk.  

o A legújabb tudományos-technikai irányoknak megfelelő új anyagtípusok – alumínium- és 
magnézium ötvözetek illetve ezek szálerősített kompozitjai – eseteire új paramétercsoportokat 
kívánunk megalkotni  

 Hibrid kötések létrehozása lézersugár segítségével. A járműiparban négyféle anyagcsoport, a fémek és 
ötvözeteik, a polimerek, a kerámiák, és a társított anyagok együttes alkalmazása figyelhető meg, és 
ezért szükségszerű, hogy a különböző típusú elemek között tartós mechanikai igénybevételnek ellenálló 
kötést hozzunk létre. A megegyező anyagi minőségű alkatrészek közötti kötés létrehozására ma már 
kiforrott technológiák állnak rendelkezésre, de a különböző összetételű és szövetszerkezetű ötvözetek 
és más-más anyagcsoportba tartozó anyagú alkatrészek közötti közvetlen kötés technológiájának 
fejlesztése ma az érdeklődés középpontjában áll. Ebben a kutatási főirányban, a járműiparban 
széleskörűen alkalmazott lemezanyagok lézersugaras hegesztésével, illetve ugyanezen lemezanyagok 
és polimerek közötti közvetlen, vagy esetleg átmeneti réteg alkalmazásával végzett kötések technológiai 
fejlesztésével foglalkozunk.  

 

7. COLLEGIUM TALENTUM  
 

A támogató szervezet:  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
A támogatás célja:  A határon túli magyarság szülőföldjén való boldogulásának, az anyaországgal 
való kapcsolat erősítésének támogatása. 
Támogatás felhasználási ideje:  2014.01.01 – 2014.12.31. 
Elszámolás határideje:  2015.01.30. 
 A támogatás összege:  120 000 000,- Ft 
A Collegium Talentum vezetése 2014 második félévében az egyéni tehetséggondozással, tudósképzéssel 
egyenrangúan az évfolyamonkénti közösségek megszilárdítását tartotta legfőbb feladatának. A társadalmi 
problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelése érdekében erősítettük jelenlétünket a határon túli 
kollégisták életében, megteremtve azt a közeget, amelyben egy intelligens, motivált és kreatív fiatal ki tud 
bontakozni, sikeres tud lenni. Fontos célunk volt az intenzív fejlődéshez szükséges megfelelő légkör, 
kiegyensúlyozott társas kapcsolatok (a tutorokkal és kollégista társakkal egyaránt) biztosítása.   
Az egyéni fejlesztések formái: 

1. szakmai tutori támogatás  
2. egyéni tudományos munkaterv és beszámoló készíttetése és közös értékelése félévenként, a tervszerű 

előrehaladás félévenként személyes megbeszélése 
3. nemzetközi tudományos konferencián való aktív (előadással vagy poszterrel) részvétel anyagi 

támogatása 
4. idegen nyelvtanulás ösztönzése és anyagi támogatása 
5. nem utolsó sorban a havi ösztöndíj, amelyet a kollégisták többsége konferencia részvételre, 

nyelvtanulásra, szakkönyv- és kutatási segédanyagok, eszközök vásárlására használ fel 

A közösségi fejlesztés elemei: 
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1. szemeszterenként két alkalommal háromnapos közös képzések, amelyek tartalma: 
a. készségfejlesztési (kommunikációs, prezentációs, viselkedési) tréningek,  
b. kutatásmarketing, projektmenedzsment, tudománykommunikáció és kutatás etika előadások, 

programok,  
c. pedagógiai és oktatás módszertani programok,  
d. magyarság- és nemzettudat erősítő előadások, 
e. a nemzeti emlékhelyek, a magyar történelmi és kulturális örökség megismerését szolgáló 

programok (kirándulások, látogatások, meghívottak). 
2. bemutatkozó publikációs lehetőségek biztosítása (konferencia, poszter-kiállítás, tanulmánykötet 

formájában) 
3. közösségépítő programok  (a kollégisták szervezőként történő bevonása az egyes képzési elemekbe) 
4. évente egy akadémia program, amely célja valamely határon túli magyar terület közös meglátogatása, 

történelmi és kulturális helyeinek szakmai vezetéssel való megismerése, találkozás a helyi tudományos 
műhelyek képviselőivel 

5. egyre erősödő ALUMNI rendszer(belső pályázattal, célfeladatokkal 

Tanulmánykötet 
Az Intelligens háló című kötet a hároméves tehetséggondozó munka gyümölcse, 22 határon túli magyar fiatalt 
foglalkoztató, lelkesítő kutatási eredmények közlése tizenöt tudományágból. A szerzők többsége PhD-hallgató 
vagy doktorjelölt, vagy már fokozattal rendelkező kutató, akik a Collegium Talentumban eltöltött időszak alatt 
számos szakmai kiadványban – köztük magas impaktfaktorú nemzetközi folyóiratokban – bizonyították 
tudásukat, tehetségüket.  
2014/2015-ös tanévben folyamatosan nyújtottunk be pályázatokat a Komárom- Esztergom Megyei -, a Pest 
Megyei -, a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központjainak illetve Foglalkoztatási Főosztályaihoz, 
valamint az Országos Közfoglalkozatási Nonprofit Kft-hez. A pályázatok célja a felnőtt lakosság gazdasági 
versenyképességének növelése és munkaerő-piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. A pályázati munkát az 
Edutus Felnőttképzési Akadémia saját erőforrásaira támaszkodva látta el kiemelkedő eredményességgel. 
Edutus Felnőttképzési Akadémia által elnyert és lebonyolított pályázatok a 2014/15-ös tanévben: 
A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” 

 Társadalombiztosítási ügyintéző (OKJ 51 344 02)  

 Kulturális rendezvényszervező (OKJ 51 345 01)  

 Munkába állást segítő általános technikai és szerelési ismeretek  
TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” 

 Angol 0-ról- középfokra KER B2 –középfokú- általános komplex nyelvvizsgára  

 Bérügyintéző (OKJ 5134401)  

 Társadalombiztosítási ügyintéző (OKJ 51 344 02)  

 Társadalombiztosítási ügyintéző + Bérügyintéző (OKJ 51 344 02, OKJ 51 344 01)  

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (OKJ 31 521 03)  

 Gyártósori gépbeállító (OKJ 34 521 05)  
Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 5.2.1-14 projekt kerete finanszírozásában. 

 Gyártósori gépbeállító (OKJ 34 521 05)  

 Társadalombiztosítási ügyintéző + Bérügyintéző (OKJ 51 344 02, OKJ 51 344 01)  
Az NGM/25850-11/2013. iktatószámú előterjesztés, az NSZFT 46/2013.11.27. számú állásfoglalása, a 
nemzetgazdasági miniszter 26/2013. NFA KA NGM számú vonatkozó döntése és a 9/2013. NFA KA NGM számú 
miniszteri utasítása szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi központi kerete. 

 Műpadló-gyártó gépkezelő 39 fő 

A Diplomamentő program keretében angol B1 vagy a feletti szintről államilag elismert, általános komplex 
középfokú (B2) nyelvvizsgára felkészítés 

 180, 240, 360 órás angol, német nyelvtanfolyamok  

Az elnyert és lebonyolított felnőttképzéshez kapcsolódó pályázatok összege a 2014/15-ös tanévben meghaladta 
a 100 millió forintot, míg a képzéseken résztvevők száma a 700 főt. 
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11. melléklet: Az Edutus Főiskola mérlege és eredménykimutatása 

 
MÉRLEG 

 ezer Ft 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése 
2012. 

 év 
2013. 

 év 
2014.                

év 

1.  A. Befektetett eszközök (2. -  4. sorok)             743 453             1 454 305         1 476 900     

2.    I.  IMMATERIÁLIS JAVAK             310 775                 423 084            377 997     

3.   II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK             431 958             1 030 701         1 098 383     

4.  III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                     720                         520                    520     

5.  B. Forgóeszközök (6. -  9. sorok)             370 850                 264 172            280 124     

6.    I. KÉSZLETEK                  3 418                     2 786                 2 923     

7.   II. KÖVETELÉSEK                62 851                   39 362               35 088     

8.  III. ÉRTÉKPAPÍROK                78 164                   54 989            114 075     

9.  IV. PÉNZESZKÖZÖK             226 417                 167 035            128 038     

10.  C. Aktív időbeli elhatárolások             117 229                 175 890               16 016     

 
 

   

12.  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.+10. sor)          1 231 532             1 894 367         1 773 040     

 
 

   

13.  D. Saját tőke (14. - 19. sorok) -           133 106     -             43 462               55 595     

14.    I. INDULÓ TŐKE       

15.   II. TŐKEVÁLTOZÁS -             71 975     -          143 106     -        43 462     

16.  III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       

17.  IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

18.   V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -             68 121                   97 238               86 742     

19.  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL                  6 990                     2 406               12 315     

20.  E. Céltartalék       

21.  F. Kötelezettségek (22. - 24. sorok)             701 379                 894 763            395 409     

22.    I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                         -                              -                          -       

23.   II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                54 000                   54 000       

24.  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK             647 379                 840 763            395 409     

25.  G. Passzív időbeli elhatárolások             663 259             1 043 066         1 322 036     

 
 

   

26.  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25.)          1 231 532             1 894 367         1 773 040     
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EREDMÉNYKIMUTATÁS 
          ezer Ft 

S.sz. Megnevezés 2012. év 2013. év  2014. év  

1. Értékesítés nettó árbevétele     636 190         587 996         571 106     

2. Aktivált saját teljesítmények értéke               -                     -                     -       

3. Egyéb bevételek     626 673         906 826         604 012     

  ebből:               -                     -                     -       

   - tagdíj, alapítótól kapott befizetés               -                     -                     -       

   - támogatások     626 673         904 926         598 087     

4. Pénzügyi műveletek bevételei         3 081             3 251             3 693     

5. Rendkívüli bevételek       86 103         291 805         351 681     

  ebből:               -                     -                     -       

   - alapítótól, fenntartótól kapott befizetés       32 664         153 334         103 855     

   - támogatások       53 440         138 471         247 826     

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)  1 352 047      1 789 878      1 530 492     

  ebből: közhasznú tevékenység bevételei 1 325 159  1 761 998      1 486 844     

6. Anyagjellegű ráfordítások     515 591         706 589         495 646     

7. Személyi jellegű ráfordítások     729 102         808 133         641 857     

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai       13 025                   -             10 836     

8. Értékcsökkenési leírás     105 231         126 076         257 404     

9. Egyéb ráfordítások       56 290           49 338           33 650     

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai         6 404                  48                  76     

11. Rendkívüli ráfordítások            560                  50             2 802     

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)  1 413 178      1 690 234      1 431 435     

  
ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

 1 393 281      1 664 759      1 400 102     

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -     61 131           99 644           99 057     

12. Adófizetési kötelezettség               -                     -                     -       

D. Adózott eredmény (C-12) -     61 131           99 644           99 057     

13. Jóváhagyott osztalék               -                     -                     -       

E. Tárgyévi eredmény (D-13) -     61 131           99 644           99 057     
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12. melléklet: Az Edutus Főiskola stratégiai kitörési pontjai 

 

Projekt neve Szakmai tartalom 
Kapcsolódás a 

célokhoz 

Időbeli 

ütemezés 

MAGOR 

Kárpát-medencei képzési hálózat kialakítása, 

amely a határon átnyúló gazdaságfejlesztést 

segíti kiemelten a turizmus és az 

élelmiszergazdaság területén felsőoktatási 

szakképzés és alapképzés formában. Olyan 

területeken tervez képzéseket létrehozni, 

amelyek nem tartoznak közvetlenül a határon 

túli magyar egyetemek vonzáskörzetébe 

(Dunaszerdahely, Királyhelmec, Beregszász, 

Szatmárnémeti, Székelyudvarhely, Zenta)  

Határon túli 

szerepvállalás és 

a külhoni 

tehetséggondozá

s erősítése. 

(Bázis: 

székelyudvarhel

yi képzés és 

Collegium 

Talentum) 

Első 3-4 

képzés 

beindítása: 

2016-2018 

között, majd 

folyamatos 

képzésszerve-

zési aktivitás. 

Bejárható 

Magyar-

ország 

Program 

(BMP) 

A Bejárható Magyarország Program az ifjúság aktív 

szabadidő eltöltését, a belföldi turizmus élénkítését, 

az egészség- és környezettudatos szemléletmód 

kialakítását és a felelősségteljes gondolkodást 

egyaránt szolgálja. A programban szereplő 5 

jármód (természetjárás, kerékpározás, lovaglás, 

vitorlázás és túrakenuzás) segítségével 

megismerhetőek hazánk természeti- és kulturális 

értékei. A program részét képezik a témában 

végzett kutatások, valamint az eredmények oktatási 

rendszerbe történő integrálása is. (Együttműködő 

partnerek: Eszterházy Károly Főiskola, Nyugat-

magyarországi Egyetem, Testnevelési Egyetem) 

Harmadik 

misszió (Bázis: 

oktatási és 

kutatási 

tapasztalat a 

turizmus 

területén) 

2015-ben 

indult, 

folyamatos 

Content 

Marketing 

Akadémia 

Az első magyar Content Marketing Akadémia 

célja, hogy olyan szakembereket képezzen, 

akik megfelelő elméleti tudást kapnak a 

Content Marketing alapfogalmairól, 

alkalmazásáról, és ezeket magabiztosan tudják 

alkalmazni valós üzleti környezetben. Az 

Akadémia alapvetően olyan fiatalokat kíván 

elérni, akik 1-2 éve végeztek, de az üzleti 

életben eddig nem tudták kamatoztatni 

tudásukat. Felsőfokú végzettség nem feltétel az 

Akadémia sikeres teljesítéséhez. 

Harmadik 

missziós 

tevékenység. 

Képzési 

portfólió 

bővítése a 

felnőttképzés 

területén. 

(Bázis: 

felnőttképzési és 

marketing 

oktatási 

tapasztalat) 

 

Pilot program 

indulása: 2016. 

február 

Turisztikai 

keleti nyitás 

A projekt célja a kapcsolatfelvétel és az 

együttműködés kialakítása elsősorban a 

turisztikai képzés terén a következő 

célországokban működő felsőoktatási 

intézményekkel: Kína, Vietnam, Kazahsztán, 

Azerbajdzsán, Törökország, Oroszország. 

Nemzetközi 

kapcsolatok 

fejlesztése. 

(Bázis: 

UNWTO 

tagság) 

Sikeres 

kapcsolat-

felvételek 

történtek 2015-

ben, ezt 

követően 

folyamatos. 

Pályáraállító 

Program 

A projekt elsődleges célcsoportja a fogyatékkal 

élő fiatalok és fiatalfelnőttek, a másodlagos 

célcsoport a támogató rendszerükhöz 

Harmadik 

misszió: 

társadalmi 

Kutatások: 

2016. április-

június. 
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kapcsolódó személyek, illetve a munkáltatói 

oldalon lévő és a munkáltató és munkavállaló 

között álló szervezetek.  

A fogyatékkal élők munkaerő-piaci 

megjelenésének elősegítése érdekében a 

következő három célt tűzte ki a projekt:  

 Sikeres pályaválasztásra való felkészítés 

 Fogyatékkal élő fiatalok felsőoktatásba 

integrálása 

 Munkaerőpiac felvevőképességének 

növelése  

Lépések: megalapozó országos kutatások, 

képzési területek azonosítása, képzési tartalmak 

és módszertan kidolgozása. 

(Együttműködő partner: Eszterházy Károly 

Főiskola) 

felelősségvállalá

s. Hallgatói 

létszám 

növelése. 

Képzési 

program 

kidolgozása: 

2016. május-

július. 

Megvalósítás: 

2016. 

szeptember – 

2020 július. 

Pilot program: 

2016/2017. 

Sportolói 

Életpálya 

Plusz 

Program 

A program célja – a „MOB életút-program”, a 

„Héraklész-program” és a „Sport XXI 

program” már futó programokkal összhangban 

és azokat kiegészítve -, hogy átlátható 

alapítványi keretek között, magas 

hatékonysággal és minél szélesebb körben 

valósulhasson meg az aktív élsportolók sport 

melletti képzésének, sportpályafutást követő 

pályakezdésének aktív segítése. A program 

keretében megvalósuló tehetséggondozás célja, 

hogy egyetlen válogatott versenyző se hagyja 

abba a sportot a tanulás miatt, és minél több 

sportoló számára teremtsük meg sport utáni 

karrier esélyét. Ezzel összefüggő cél, hogy 

nemzetgazdasági szempontból egyre inkább 

hasznosuljanak azok a képességek a sporton 

kívüli világban, amelyek az élsportolókat 

jellemzik, így a kitartás, az összpontosítási 

képesség és a feladat iránti alázat. A program 

segíti felhívni a figyelmet az életen át tartó 

tanulás fontosságára. 

Harmadik 

misszió: 

társadalmi 

szerepvállalás. 

Hallgatói 

létszám 

növelése. 

(Bázis: Edutus 

Sportolói 

Program és 

Collegium 

Talentum 

tehetséggondozá

si tapasztalatai.) 

Program 

létrehozása: 

2016. április. 

Tanulmányok 

kezdete: 2016. 

szeptember. 

Gyakorló 

középiskolai 

program 

Komárom-Esztergom megye és Budapest 

területén együttműködés kialakítása 

középiskolákkal a Főiskola oktatási 

portfóliójába tartozó képzésekhez 

kapcsolódóan. A program célja a középiskolás 

diákok szemléletformálása és 

pályaorientációjának segítése, elősegítve ezzel 

a Főiskola sikeres beiskolázási tevékenységét. 

Komárom-Esztergom megyében elsősorban a 

TSZC-vel együttműködve a műszaki képzés 

területére, míg Budapesten főként a gazdasági 

és turizmus képzés területére fókuszálunk.  

Hallgatói 

létszám 

növelése. 

Program 

tervezett 

indítása: 2017. 

SSC (Shared 1. SSC (Shared Service Center) Képzésfejlesztés SSC 
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Service 

Center) 

képzések 

specializáció: 

Az Edutus Főiskola gazdálkodás és 

menedzsment és nemzetközi gazdálkodás 

szakos hallgatói számára biztosít választható 

specializáció keretében az SSC vállalatok 

igényei szerint összeállított, angol nyelvű 

képzést. A Főiskola az SSC szektor 

szereplőivel szorosan együttműködve 

garantálja, hogy a végzett hallgatók olyan 

naprakész és az SSC-k speciális igényeinek 

megfelelő felkészítést kapnak, melyek lehetővé 

teszik a nemzetközi környezetben történő 

munkavégzést, kapcsolattartást, 

kommunikációt. 

2. SSC specialista szakirányú továbbképzés: 

A képzés olyan átfogó és naprakész tudásanyagot 

nyújt, amely lehetővé teszi a végzettek számára 

valamely SSC-ben  való munkavégzést, legyen 

szó IT vagy pénzügyi területről.  A tanterv 

összeállításakor figyelembe vettük a hazai SSC-k 

munkaerővel szemben támasztott szakmai és 

személyes kompetenciák iránti speciális igényeit. 

3. Szolgáltató központi számviteli 

adminisztrátor képzés: 

Cél a képzésben résztvevők felkészítése számviteli 

adminisztrátori feladatok ellátására multinacionális 

vállalati környezetben, integrált vállalatirányítási 

rendszerek keretében. A képzés során a résztvevők 

alapismereteket szereznek a szolgáltató központok 

működési folyamatairól. A munkaterület 

ellátásához célirányos gazdasági, pénzügyi és 

kommunikációs alapismereteket sajátítanak el, 

beillesztve azokat az adott vállalatirányítási 

rendszerbe. 

i tevékenység az 

alapképzés és a 

szakirányú 

továbbképzés 

területén. 

Hallgatói 

létszám 

növelése. 

specializáció 

elindítása: 

2016. február. 

SSC 

specialista és 

szolgáltató-

központi 

számviteli 

adminisztrátor 

képzés: 2016. 

szeptembertől. 

Kiemelt 

Járműipari 

Központ 

A program célja, hogy a Tatabánya és 

Esztergom térségének kiemelt járműipari 

központtá nyilvánításáról szóló 1206/2014 

(IV.1) Korm. rendelet alapján létrejöjjön egy, a 

kormányrendeletben megfogalmazott 

lehetőségeket kihasználni képes cég. Szakmai 

célja az Edutus Főiskola oktatási, laboratóriumi 

potenciáljának és a kutatás-fejlesztési 

eredményeinek hasznosítása a Tatabánya-

Esztergom Kiemelt Járműipari és 

Mechatronikai Központhoz csatlakozó ipari 

partnerek számára. Stratégiai cél továbbá a 

program megvalósításával kapcsolatos 

tudományos és szakmai kutatás-fejlesztési 

tevékenység, oktatás, oktatás-módszertani 

fejlesztés, tananyagfejlesztés és a releváns 

K+F+I 

tevékenység 

fejlesztése, 

képzésfejlesztés 

a műszaki 

tudomány-

területen. 

(Bázis: Galamb 

József szakmai 

műhely, 

műszaki 

laboratóriumok 

és műszaki 

képzés.) 

Cégalapítás: 

2016 március. 

Működés: 

2016-

márciustól 

folyamatos. 
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gyakorlati megoldások átadásának kialakítása, 

valamint ezek beépítése a Főiskola reguláris 

oktatásába. 

Magyary 

Program 

(településfej-

lesztési 

mérnök 

képzés) 

A projekt célja a településfejlesztési mérnök 

alapszak alapítása (NKE-vel együttműködve), a 

képzési és kimeneti követelmények szakmai 

kidolgozásában való közreműködés, majd a 

szak elindítása. Együttműködő partnerek: NKE, 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) Edutus 

Főiskola, XVII. kerületi önkormányzat 

(Rákosmente), Tata 

Képzésfejlesztés

i tevékenység. 

Hosszabb távon: 

Hallgatói 

létszám 

növelése. 

Kidolgozás: 

2016. 

februártól. 

Várható 

indítás: 2018. 

szept. 

Idegen-

forgalmi 

kitelepülés - 

Balatonfüred 

Célok: 

 Balaton fejlesztési tudásközpont 

létrehozása. 

 Nyári egyetem továbbképző központ 

létrehozása (turisztikai summer school a 

Balaton körül, konferenciasorozat) 

Hallgatói 

létszám 

növelése, 

kapcsolódva a 

turisztikai keleti 

nyitáshoz. 

2016. januártól 

Saját campus 

kialakítása 

budapesti 

képzési 

helyen 

A Főiskola Budapesti Tagozata jelenleg a 

Villányi úti campuson működik. Céljaink 

között szerepel egy olyan saját épületegyüttes 

létrehozása, ahol a budapesti képzésekhez 

kapcsolódó vállalati partnerekkel közösen 

tudjuk a gyakorlatorientált képzést és a K+F 

együttműködéseket megvalósítani. 

Hallgatói 

létszám 

növelése, 

gyakornoki 

programok, K+F 

fejlesztése. 

Céldátum: 

2019. 

szeptember 
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13. melléklet: A meglévő alap- és mesterképzési szakok fejlesztésének stratégiai 

                  kapcsolódási pontjai 
 

Gazdálkodási és menedzsment alapszak 

Stratégia Gazdálkodási és menedzsment alapszak kapcsolódási pontjai 

EFOP 3.5 Duális képzés indítása. 

GINOP 3.1.1 
Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése: 

SSC specializáció elindítása, SAP képzés bevezetése. 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

A felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói 

munkavégzés központúvá tétele: duális képzés bevezetése. 

Közép-Dunántúl 

intelligens innovációs 

szakosodási stratégiája 

A regionális innovációs rendszer szempontjából meghatározó tudásbázisok a 

régióban továbbá a felsőoktatási intézmények. E tekintetben a Pannon 

Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola és az Óbudai Egyetem Alba Regia 

Egyetemi Központja (műszaki tudományok, anyagtudomány), valamint az 

Edutus Főiskola és a Kodolányi János Főiskola (társadalomtudományok) 

meghatározóak. Ezekben a tudásbázisokban a piaci igényeknek megfelelő 

képesítést szerezhetnek a diákok. A régió specializációjához leginkább 

illeszkedő képzések az alábbiak: 

KKV szakirány (Edutus Főiskola), stb. 

 

Kereskedelem és marketing alapszak 

Stratégia Kereskedelem és marketing alapszak kapcsolódási pontjai 

Europe 2020 
30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 30,3%-a felsőfokú (vagy azzal 

egyenértékű) végzettséggel rendelkezzen 

Horizon 2020 

Marie-Skłodowska Curie Akciók: Regionális, nemzeti, nemzetközi programok 

társfinanszírozása (Co-funding of regional, national and international 

programmes) COFUND 

A fenntartható vidéki területfejlesztést, területhasznosítást és térségmarketinget 

szolgáló K+F+I, Twinning. 

Széchenyi 2020 

Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)  

 3.4 intézkedés: A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítás 

 3.5. intézkedés: A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a 

felsőoktatási rendszerben 

 3.6 intézkedés: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a 

felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás 

fejlesztéseken keresztül 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

A gazdaságélénkítő és térségi fejlesztő szerep növelése a kreatív város (Smart 

City) koncepciók végrehajtásába való aktív bekapcsolódás által. 

Idegen nyelvű képzésfejlesztés, tartalomfejlesztés ösztönzése. 

A gazdaságtudományi felsőoktatási intézmények szakirányú szerepének pontos 

definiálása a továbbképzésben és a felnőttképzésben, valamint az ehhez 

szükséges feltételrendszer kialakítása. 

A duális képzési forma bevezetése. 

Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia 

Megyei Szakosodási Stratégiák – Intelligens technológiák – Logisztika, 

Kreatív ipar 

Befektetés a jövőbe, 

Nemzeti Kutatás-

fejlesztési és Innovációs 

Stratégia 

Decentralizált innovációs szolgáltatások - Regionális adottságok kihasználása, 

helyi speciális igényeknek való jobb megfelelés. 

Közép-Dunántúl 

intelligens innovációs 

szakosodási stratégiája 

4. Prioritás: Az innováció társadalmi szempontjainak fejlesztése - a magasan 

képzett fiatal (vállalkozói és kutatói) munkaerő helyben tartása, támogatása. 

Tartalomszolgáltatási és kreatív iparági szolgáltatás fejlesztés - Hálózati 
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tanulási környezet fejlesztése, különös tekintettel a fogyatékos és idős 

emberekre (eBefogadás) 

Komárom – Esztergom 

Megye Területfejlesztési 

Stratégiai és Operatív 

Programja 

KEM-intelligens szakosodási stratégiában: 

4.1 Felsőoktatási K+F+I infrastruktúra fejlesztése a vállalkozói igények 

figyelembevételével. 

4.3 A magasan képzett fiatal (vállalkozói és kutatói) munkaerő helyben tartása, 

támogatása. 

 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak 

Stratégia Nemzetközi gazdálkodás alapszak kapcsolódási pontjai 

EFOP 3.D és 3.5 
SSC szakirány a vállalati igényeknek megfelelő képzést kínál, hiányszakmát 

jelentő ágazatban. 

EFOP 3.7 
Más, nem piacképes szakterületen végzetteknek (pl. bölcsész) új, piacképes 

végzettséget ad az SSC szakirány. 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

Korszerű információs tartalmak, alkalmazói igények bekapcsolása a képzésbe, 

munkaerőpiacon értékes tudás szerzése: Az oktatott anyag tartalmában, 

módszertanában (business game) ezt a célt szolgálja.  

Széchenyi 2020 TOP 5.1 Szakmai szervezetek és a szak együttműködése területfejlesztési kérdésekben. 

Közép-Dunántúl 

intelligens innovációs 

szakosodási stratégiája 

A regionális innovációs rendszer szempontjából meghatározó tudásbázisok a 

régióban továbbá a felsőoktatási intézmények. E tekintetben a Pannon 

Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola és az Óbudai Egyetem Alba Regia 

Egyetemi Központja (műszaki tudományok, anyagtudomány), valamint az 

Edutus Főiskola és a Kodolányi János Főiskola (társadalomtudományok) 

meghatározóak. Ezekben a tudásbázisokban a piaci igényeknek megfelelő 

képesítést szerezhetnek a diákok. A régió specializációjához leginkább 

illeszkedő képzések az alábbiak: 

regionális fejlesztés szakirány (Edutus Főiskola), stb. 

 

Turizmus-vendéglátás alapszak 

Stratégia Turizmus-vendéglátás alapszak kapcsolódási pontjai 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

A felsőoktatási intézményeknek határozott képzési profillal kell rendelkezniük 

és az általuk képviselt területen világszínvonalú képzést kell nyújtaniuk. 

A felsőoktatás helyi gazdaságfejlesztésben gyakorolt hatásának erősítése. 

Komárom – Esztergom 

Megye Területfejlesztési 

Stratégiai és Operatív 

Programja 

A II. prioritás: a megye komplex turisztikai programja melletti kiállás. A 

prioritást a megye turisztikai adottságainak gazdagsága és a turisztikai ipar 

fejletlensége közötti óriási szakadék teszi szükségessé. Indokolja ugyanakkor 

az ágazat potenciálisan igen jelentős munkaerő felszívó képessége is. 

Tatabánya megyei jogú 

város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

T7. A fenntartható turizmus és térségi szintű rekreációs szolgáltatások 

kialakítása…. ami többek között magában foglalja a szolgáltatások fejlesztését, 

a negatív környezeti hatások csökkentését, a helyi lakosság 

szemléletformálását, a képzési rendszer modernizációját és a szolgáltató jellegű 

vállalkozások megerősítését.  

 

Marketing mesterszak 

Stratégia Marketing mesterszak kapcsolódási pontjai 

Europe 2020 
30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 30,3%-a felsőfokú (vagy azzal 

egyenértékű) végzettséggel rendelkezzen 

Horizon 2020 

Marie-Skłodowska Curie Akciók: Regionális, nemzeti, nemzetközi programok 

társfinanszírozása (Co-funding of regional, national and international 

programmes) COFUND 

A fenntartható vidéki területfejlesztést, területhasznosítást és térségmarketinget 

szolgáló K+F+I, Twinning. 
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Széchenyi 2020 

Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)  

 3.4 intézkedés: A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítás 

 3.5. intézkedés: A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási 

rendszerben 

3.6 intézkedés: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú 

oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 
A mesterszakok helyi igényekhez illeszkedő és gyakorlatorientáltabb továbbfejlesztése. 

Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia 

Megyei Szakosodási Stratégiák – Intelligens technológiák – Kreatív ipar, logisztikai 

területek. 

Befektetés a jövőbe, 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési 

és Innovációs Stratégia 

Képzés és tehetséggondozás - Kreatív, innovatív szakembereket kibocsátó szakképzés 

fejlesztése. 

 

Műszaki alapszakok  

Stratégia 
Műszaki menedzser alapszak 

kapcsolódási pontjai 

Mechatronikai mérnök alapszak 

kapcsolódási pontjai 

Europe 2020 

4. célkitűzés: Oktatás A képzettségi szint javítása, különösen törekedve arra, hogy 

kevesebb, mint 10 százalékra mérséklődjön a korai iskolaelhagyás aránya és 

egyidejűleg legalább 40 százalékra nőjön a felsőfokú vagy annak megfelelő 

végzettséggel rendelkező 30-34 éves korúak aránya 

2. kiemelt kezdeményezés: Innovatív Unió, Oktatási és képességfejlesztési kiválóság 

Horizon 2020 
III. pillér Társadalmi kihívások: 

Biztonságos, tiszta és hatékony energia 

I. pillér Kiváló tudomány: Jövőbeni és 

feltörekvő technológiák 

III. pillér Társadalmi kihívások: 

Intelligens, környezetkímélő és integrált 

közlekedés 

Széchenyi 2020 

EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 

oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 

való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára. 

EFOP 3.D. A munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási 

hallgatók körében: A megrendelői igények maradéktalanul megjelennek a képzési 

kínálatban és a képzések tartalmában. Bővül a képzésben a gyakorlati készséget 

elsajátítását lehetővé tevő módszerek köre. 

EFOP 3.5. A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben: 

Felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci 

relevanciájának fokozása. 

EFOP 3, EFOP 4: Felsőfokú alap- és posztgraduális képzés fejlesztése. 

GINOP 2.1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 

GINOP 6. Versenyképes munkaerő 

TOP 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és 

társadalmi együttműködés 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

Célkitűzések: A megújított képzési szerkezettel összhangban tartalmi és szerkezeti 

szempontból is megújulnak a képzési és kimeneti követelmények; Az alapképzés 

színvonalának emelése; Az alapképzések szerkezeti felépítésének megújítása; Az 

oktatási módszerek hatékonyságának növelése 

Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia 

Ágazati prioritások: Tiszta és 

megújuló energiák, Fenntartható 

környezet 

IKT technológiák és szolgáltatások: 
smart business/company; smart 

home/city; 

Ágazati prioritások: Fejlett jármű- és egyéb 

gépipari technológiák 

Intelligens technológiák: Fotonika, 

lézertechnológia, különleges anyagok, 

korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák, 

kulturális és kreatív ipar 

IKT technológiák és szolgáltatások: 

intelligens közlekedés, számítógép alapú 

műszerek és mérés- irányítástechnikai 

fejlesztések 
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Stratégia 
Műszaki menedzser alapszak 

kapcsolódási pontjai 

Mechatronikai mérnök alapszak 

kapcsolódási pontjai 

Befektetés a jövőbe, 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési 

és Innovációs Stratégia 

A tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus célok: A1. Képzés és tehetséggondozás, 

A2. Kutatóhelyek erősítése, A3. Nemzetközileg versenyképes K+F infrastruktúra, A4. 

Modern kutatásmenedzsment 

A nagyvállalatokkal kapcsolatos specifikus célkitűzések: C6. Magas tudástartalmú 

nagyvállalati munkahelyek, intenzív helyi tudáskapcsolatokkal 

Magyar Járműgyártás 

Stratégiája 

1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozat: Tatabánya és Esztergom térségének kiemelt 

járműipari központtá nyilvánításáról. 

1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozat: A Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó 

jogalkotási feladatokról 

369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az 

elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra 

telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról 

Jedlik Ányos Program, Jedlik Ányos Terv, Jedlik Cselekvési Terv: 

Elektromobilitás – hazai hozzáadott érték, Hazai tulajdonú minősítő labor. 

Közép-Dunántúl intelligens 

innovációs szakosodási 

stratégiája 

1. Prioritás: A Közép-Dunántúl gazdasági teljesítményét meghatározó 

iparágainak innováció orientált fejlesztése: A vállalkozói és kutató/felsőoktatási 

intézményi K+F infrastruktúra célirányos bővítési, kihasználási hatékonyságának 

növelése. 

2. Prioritás: Feltörekvő iparágak innováció orientált fejlesztése: A vállalkozások 

kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához a kutatás-fejlesztési célokat 

szolgáló tudományos eszközök és berendezések, kísérleti rendszerek, tesztkörnyezetek 

létrehozása. 

4. Prioritás: Az innováció társadalmi szempontjainak fejlesztése: A felsőoktatási 

K+F+I infrastruktúra fejlesztése a vállalkozói igények figyelembevételével. 

Komárom – Esztergom 

Megye Területfejlesztési 

Stratégiai és Operatív 

Programja 

III. prioritás: Stabil, versenyképes, 

diverzifikálódó gazdaság. 

A megújuló energiaforrások 

arányának növelése. Az 

energiahatékonyság javítása. Az IKT-

hoz való hozzáférés elősegítése és a 

technológiák használatának és 

minőségének fokozása.  

I. prioritás: A megyei gazdaság nemzetközi 

és makrotérségi beágyazódásának 

megerősítése. 

12.1. Tatabánya és Esztergom térségének 

kiemelt járműipari központtal kapcsolatos 

beavatkozás: járműipar, gépipar, 

mechatronika. 

Tatabánya megyei jogú 

város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

3. Kulcsprojekt: Tatabánya és Esztergom térsége kiemelt járműipari központ 

fejlesztése. 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzati Hivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, SUZUKI Zrt., 

az EDUTUS Főiskola és a fentiek elképzelését támogató önkormányzatok, széleskörű 

és nagyszámú ipari beszállítói környezet és a szakképző intézmények elhatározták, 

hogy a térség további magas színvonalú fejlődésének biztosítása érdekében létrehozzák 

a Tatabánya-Esztergom Járműipari és Mechatronikai (Lézertechnikai) kiemelt 

járműipari központot. 

Az Edutus Főiskola várható fejlesztései: Lézerlabor; Komplex oktató-kutató 

labor;”Open labor” megépítése, mely segíthet a kis- és középvállalkozások innovatív 

fejlesztéseiben; Green FM (facility management) létesítménygazdálkodás 

szabványnak, oktatásnak, gondolkodásmódnak elősegítése, kidolgozása; ÖKO 

rendszert bemutató és oktató terem kialakítása. 
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14. melléklet: A műszaki menedzser mesterszak tervezett képzési struktúrája 

 

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK 

tárgy kredit 

Természettudományos alapozó tárgyak (20-35 kredit 1. része) 

Ipari folyamatok operációkutatása 5 

Rendszerek és folyamatok modellezése 5 

Mérnöki optimalizálás 5 

Adatbázis-kezelés és adatvizualizáció (Oracle) 5 

Összesen 20 

Gazdasági-humán alapozó tárgyak (20-35 kredit 2. része) 

Vállalatirányítási információrendszer (SAP) 5 

Marketingtervezés 5 

Vezetői gazdaságtan 5 

Összesen 15 

Alapozó ismeretek összesen 35 

Szakmai törzstárgyak (15-35 kredit) 

Irányítási rendszerek (ISO 9000, 50001, 14001, 16949, Lean/SixSigma a 

gyakorlatban) 
9 

Regionális gyártástechnológiák 5 

Gépüzemfenntartás (TPM, PLM) 10 

Szakmai törzsanyag összesen 24 

Differenciált szakmai ismeretek (40-60 kredit) 

Diplomamunka 30 

Komplex méréstan (Ipari metrológia) 10 

Gyártósori diagnosztika és szerviz 15 

Differenciált szakmai ismeretek összesen 55 

Szabadon választható tárgyak (minimum 6 kredit) 

Big Data elemzés 3 

Épületenergetika 3 

Lézersugár védelem, Laser Safety 3 

Számítógéppel segített gyártás és mérés (CAM/CAMS) 6 

Tárgyalás- és előadás technikák 3 

Szabadon választható tárgyak összesen 6 

SZAK KREDITSZÁMA ÖSSZESEN 120 

 

  



111 

15. melléklet: A tervezett mesterképzések stratégiai kapcsolódási pontjai 

 

Műszaki menedzser mesterszak 

Stratégia Műszaki menedzser mesterszak kapcsolódási pontjai 

Europe 2020 

4. célkitűzés: Oktatás A képzettségi szint javítása, különösen törekedve arra, 

hogy kevesebb, mint 10 százalékra mérséklődjön a korai iskolaelhagyás aránya 

és egyidejűleg legalább 40 százalékra nőjön a felsőfokú vagy annak megfelelő 

végzettséggel rendelkező 30-34 éves korúak aránya 

2. kiemelt kezdeményezés: Innovatív Unió, Oktatási és képességfejlesztési 

kiválóság 

Horizon 2020 III. pillér Társadalmi kihívások: Biztonságos, tiszta és hatékony energia 

Széchenyi 2020 

EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke A felsőfokú vagy annak megfelelő 

szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása 

az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos 

helyzetű csoportok számára. 

EFOP 3.D. A munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a 

felsőoktatási hallgatók körében: A megrendelői igények maradéktalanul 

megjelennek a képzési kínálatban és a képzések tartalmában. Bővül a 

képzésben a gyakorlati készséget elsajátítását lehetővé tevő módszerek köre. 

EFOP 3.5. A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási 

rendszerben: Felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom 

modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása. 

EFOP 3, EFOP 4: Felsőfokú alap- és posztgraduális képzés fejlesztése. 

GINOP 2.1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 

GINOP 6. Versenyképes munkaerő 

TOP 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés 

és társadalmi együttműködés 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

Célkitűzések: A megújított képzési szerkezettel összhangban tartalmi és 

szerkezeti szempontból is megújulnak a képzési és kimeneti követelmények; 

Az alapképzés színvonalának emelése; Az alapképzések szerkezeti 

felépítésének megújítása; Az oktatási módszerek hatékonyságának növelése 

Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia 

Ágazati prioritások: Tiszta és megújuló energiák, Fenntartható környezet 

IKT technológiák és szolgáltatások: smart business/company; smart 

home/city; 

Befektetés a jövőbe, 

Nemzeti Kutatás-

fejlesztési és Innovációs 

Stratégia 

A tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus célok: A1. Képzés és 

tehetséggondozás, A2. Kutatóhelyek erősítése, A3. Nemzetközileg 

versenyképes K+F infrastruktúra, A4. Modern kutatásmenedzsment 

A nagyvállalatokkal kapcsolatos specifikus célkitűzések: C6. Magas 

tudástartalmú nagyvállalati munkahelyek, intenzív helyi tudáskapcsolatokkal 

Magyar Járműgyártás 

Stratégiája 

1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozat: Tatabánya és Esztergom térségének 

kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról. 

1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozat: A Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó 

jogalkotási feladatokról 

369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet: A Jedlik Ányos Terv keretében 

létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő 

infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

Jedlik Ányos Program, Jedlik Ányos Terv, Jedlik Cselekvési Terv: 

Elektromobilitás – hazai hozzáadott érték, Hazai tulajdonú minősítő labor. 
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Stratégia Műszaki menedzser mesterszak kapcsolódási pontjai 

Közép-Dunántúl 

intelligens innovációs 

szakosodási stratégiája 

1. Prioritás: A Közép-Dunántúl gazdasági teljesítményét meghatározó 

iparágainak innováció orientált fejlesztése: A vállalkozói és 

kutató/felsőoktatási intézményi K+F infrastruktúra célirányos bővítési, 

kihasználási hatékonyságának növelése. 

2. Prioritás: Feltörekvő iparágak innováció orientált fejlesztése: A 

vállalkozások kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához a kutatás-

fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések, kísérleti 

rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása. 

4. Prioritás: Az innováció társadalmi szempontjainak fejlesztése: A 

felsőoktatási K+F+I infrastruktúra fejlesztése a vállalkozói igények 

figyelembevételével. 

Komárom – Esztergom 

Megye Területfejlesztési 

Stratégiai és Operatív 

Programja 

III. prioritás: Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság. 

A megújuló energiaforrások arányának növelése. Az energiahatékonyság 

javítása. Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és a technológiák 

használatának és minőségének fokozása.  

Tatabánya megyei jogú 

város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

3. Kulcsprojekt: Tatabánya és Esztergom térsége kiemelt járműipari 

központ fejlesztése. 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom 

Megyei Önkormányzati Hivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, SUZUKI Zrt., az EDUTUS Főiskola és a fentiek elképzelését 

támogató önkormányzatok, széleskörű és nagyszámú ipari beszállítói 

környezet és a szakképző intézmények elhatározták, hogy a térség további 

magas színvonalú fejlődésének biztosítása érdekében létrehozzák a Tatabánya-

Esztergom Járműipari és Mechatronikai (Lézertechnikai) kiemelt járműipari 

központot. 

Az Edutus Főiskola várható fejlesztései: Lézerlabor; Komplex oktató-kutató 

labor;”Open labor” megépítése, mely segíthet a kis- és középvállalkozások 

innovatív fejlesztéseiben; Green FM (facility management) 

létesítménygazdálkodás szabványnak, oktatásnak, gondolkodásmódnak 

elősegítése, kidolgozása; ÖKO rendszert bemutató és oktató terem kialakítása. 

 

Turizmus menedzsment mesterszak 

Stratégia Turizmus menedzsment mesterképzési szak kapcsolódási pontjai 

Horizon 2020 

Pályázat Erasmus Mundus mesterképzések támogatására. 

Pályázat felsőoktatási fejlesztési projektek támogatására. 

Pályázat Erasmus tudásszövetségek támogatására. 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

A felsőoktatási intézményeknek határozott képzési profillal kell rendelkezniük 

és az általuk képviselt területen világszínvonalú képzést kell nyújtaniuk. 

Támogatni és ösztönözni szükséges az idegen nyelvű képzések indítását. 

A mesterszakok helyi igényekhez illeszkedő és gyakorlatorientált 

továbbfejlesztése, a gazdasági mesterszakok kínálatának szélesítése. 

Komárom – Esztergom 

Megye Területfejlesztési 

Stratégiai és Operatív 

Programja 

A II. prioritás: a megye komplex turisztikai programja melletti kiállás. A 

prioritást a megye turisztikai adottságainak gazdagsága és a turisztikai ipar 

fejletlensége közötti óriási szakadék teszi szükségessé. Indokolja ugyanakkor 

az ágazat potenciálisan igen jelentős munkaerő felszívó képessége is. 

Tatabánya megyei jogú 

város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

T7. A fenntartható turizmus és térségi szintű rekreációs szolgáltatások 

kialakítása…. ami többek között magában foglalja a szolgáltatások fejlesztését, 

a negatív környezeti hatások csökkentését, a helyi lakosság 

szemléletformálását, a képzési rendszer modernizációját és a szolgáltató 

jellegű vállalkozások megerősítését.  
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16. melléklet: A K+F+I terület célkitűzéseinek stratégiai kapcsolódási pontjai 

 

Stratégia K+F+I terület kapcsolódási pontjai 

Europe 2020 

2. célkitűzés: K+F: Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a 

fejlesztésbe kell fektetni. 

2. kiemelt kezdeményezés: Innovatív Unió 

Horizon 2020 

I. pillér: Kiváló tudomány - az EU-nak a tudományos kiválóság terén 

világviszonylatban betöltött vezető szerepének megerősítését célozza. 

II. pillér: Vezető ipari szerep  

III. pillér: Társadalmi kihívások  

I/3. célterület: Marie SkŁodowska Curie Akciók 

I/4. célterület: Kutatási Infrastruktúrák 

Széchenyi 2020 

GINOP 1.1. Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése  

GINOP 3.1. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése – 

hálózatfejlesztés, klaszterfejlesztés. 

GINOP 2.1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 

GINOP 4.1. K+I aktivitás növelése, Vállalati K+I tevékenység intenzitásának 

ösztönzése 

 a vállalkozások számára kedvező innovatív környezet megteremtése 

 a kkv-k innovációs készségének javítása 

GINOP 4.2 Stratégiai K+I hálózatok számának növelése  

GINOP 5.1 A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizon 2020 

részvétel  

TOP 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése, Üzleti infrastruktúra és 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése  

TOP 2. A Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása 

településfejlesztési beavatkozásokkal  

TOP6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

 Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése  

 Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása 

városfejlesztési beavatkozásokkal  

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés  

 Szemléletformáló akciók, képzések 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

Kutatási kiválóság stratégiai célkitűzés, Világszínvonalú kutatás 

Célkitűzés: intézmények közötti K+F+I hálózatok kialakítása, a K+F+I fókusz 

erősítése. 

Célkitűzés: a felsőoktatás részt vesz a technológia-intenzív vállalatok - 

elsősorban KKV-k – innovációs kompetenciájának felépítésében, összhangban 

a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia által kijelölt specializációkkal és 

irányokkal. 

Társadalmi felelősség stratégiai célkitűzés, A felsőoktatás a városi és 

regionális fejlődés katalizátora 

Célkitűzés: a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló 

szolgáltatások bővülnek, és növekszik a hozzáférés a felsőoktatási 

tudásbázisokhoz 

Célkitűzés: a felsőoktatás szolgáltató funkcióinak megerősítése mind a 

hallgatók, mind a helyi társadalom irányába 

Természettudományos, műszaki és informatikai képzés speciális 

beavatkozási célterület 

Célkitűzés: a kutatás eredményességének növelése 

Célkitűzés: ipari kapcsolatok erősítése, hogy a tudományegyetemek 

tudományos eredményei minél hamarabb közel kerüljenek az alkalmazáshoz 

Célkitűzés: A felsőoktatási intézmények és a végzősöket alkalmazó cégek 

közti új partnerség kialakítása és ennek szabályozása 



114 

Stratégia K+F+I terület kapcsolódási pontjai 

Nemzeti 

Intelligens 

Szakosodási 

Stratégia 

Régiótípusok szerinti célkitűzés:  

 a szakosodási irányokban kijelölt területen működő K+F+I 

tevékenység következtében, a nagy hozzáadott értékű termékek 

fejlesztése révén a régióknak lehetőségük nyílik arra, hogy saját 

tudásközpontokat hozhassanak létre a szakosodási irányaik mentén, 

ezáltal tudásrégióvá váljanak. 

Az iparági megújulások főbb irányai: Rendszerszemléletű kutatás, 

Intelligens gyártás, Fenntartható társadalom 

Ágazati prioritások: Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák, Tiszta és 

megújuló energiák, Fenntartható környezet 

Intelligens technológiák: fotonika, lézertechnológia, különleges anyagok, 

korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák, kulturális és kreatív ipar 

Befektetés a 

jövőbe, Nemzeti 

Kutatás-

fejlesztési és 

Innovációs 

Stratégia 

1. célkitűzés: +30 nagyobb kutatási és technológiai fejlesztési műhely lép be a 

„világelitbe” 

3. célkitűzés: +30 K+F intenzív makroregionális középvállalat termel és 

szolgáltat 

4. célkitűzés: +300 KFI és növekedésorientált kisvállalat (ún. „gazella” cég) 

találja meg globális piaci számításait 

5. célkitűzés: +1000 innovatív kezdő vállalkozás jut az induláshoz szükséges 

jelentős támogatáshoz 

 

A tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus célok: A1. Képzés és 

tehetséggondozás, A2. Kutatóhelyek erősítése, A3. Nemzetközileg 

versenyképes K+F infrastruktúra, A4. Modern kutatásmenedzsment 

A tudásáramlás erősítésével kapcsolatos specifikus célok: B1. Hatékony 

központi állami innovációs szolgáltatások, B3. Erős hagyományos innovációs 

kooperációk, B4. Nyílt, prekompetitív és társadalmi innovációs 

együttműködések felkarolása, B5. EU és nemzetközi pályázatokon és 

kezdeményezésekben való hatékony részvétel 

A tudásfelhasználással, kisvállalkozásokkal kapcsolatos specifikus 

célkitűzések: C1. Start-up ökoszisztéma építése 

A középméretű cégekkel kapcsolatos specifikus célkitűzések: C3. K+F iránti 

középvállalati igény megteremtése 

A nagyvállalatokkal kapcsolatos specifikus célkitűzések: C6. Magas 

tudástartalmú nagyvállalati munkahelyek, intenzív helyi tudáskapcsolatokkal 

C7. Egyre innovatívabb, diverzifikálódó beszállító KKV-k 

A közszféra-innovációkkal kapcsolatos célkitűzések: P1. Innovációk 

dinamizálása az egészségügyben, környezetügyben, energetikában, oktatásban, 

közlekedésben/logisztikában 
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Stratégia K+F+I terület kapcsolódási pontjai 

Közép-Dunántúl 

intelligens 

innovációs 

szakosodási 

stratégiája 

Fejlesztési részterületek: 

 K+F+I infrastruktúra fejlesztése 

 Tudástermelést, tudástranszfert és felhasználást segítő szolgáltatási 

környezet 

 Hálózatosodás, együttműködés fejlesztés 

1. Prioritás: A Közép-Dunántúl gazdasági teljesítményét meghatározó 

iparágainak innováció orientált fejlesztése 

 a technológiai inkubáció szerepének erősítése 

 a vállalkozói és kutató/felsőoktatási intézményi K+F infrastruktúra 

célirányos bővítési, kihasználási hatékonyságának növelése  

 a tudástermelést és tudástranszfert támogató tevékenységek 

erősítése 

3. Prioritás: A fenntartható régiófejlesztést támogató innovációk 

 az innovációhoz kapcsolódó tudatformálás és népszerűsítő 

kezdeményezések erősítése 

4. Prioritás: Az innováció társadalmi szempontjainak fejlesztése 

 felsőoktatási K+F+I infrastruktúra fejlesztése a vállalkozói igények 

figyelembevételével 

 hatékony, igény-alapú regionális közösségi szolgáltatásfejlesztési 

eszközrendszer kialakítása. 

Komárom – 

Esztergom Megye 

Területfejlesztési 

Stratégiai és 

Operatív 

Programja 

I. A megyei gazdaság nemzetközi és makrotérségi beágyazódásának 

megerősítése, 1.2. nagytérségi beágyazódást szolgáló kiemelt 

gazdaságfejlesztési térségek és ágazatok 

III. Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság, 3.2. innovatív üzleti 

környezet megteremtése, továbbfejlesztése 

IV. Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás, 4.1. 

egészséges és gondoskodó társadalom, 4.2. intelligens társadalom 

Tatabánya megyei 

jogú város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

I. átfogó cél: Magas hozzáadott értéket előállító, versenyképes gazdaság  

I.2. Aktívan fejlődő gazdasági környezet  

T.3 KKV-k versenyképességének támogatása piacra jutásuk elősegítése  

T4. Fejlett és innovatív üzleti infrastruktúra kiépítése a stabil és diverzifikált 

gazdasági struktúra kialakításához 
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17. melléklet: A harmadik misszió célkitűzéseinek stratégiai kapcsolódási pontjai 
 

Stratégia Kapcsolódási pont 

A fenntarthatóság gondolatának, az ökotudatosságnak a terjesztése (Passzív Ház) 

Széchenyi 2020 

GINOP 4. Energia. Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának 

elősegítése 

EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke, EFOP 3.D. A munkaerő-piaci 

kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében  

TOP6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

Természettudományos, műszaki és informatikai képzés speciális 

beavatkozási célterület 

Célkitűzés: Műszaki területen az oktatási módszerek hatékonyságának növelése 

Társadalmi felelősség stratégiai célkitűzés, A felsőoktatás a városi és 

regionális fejlődés katalizátora 

Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia 

Az iparági megújulások főbb irányai: Rendszerszemléletű kutatás, 

Intelligens gyártás, Fenntartható társadalom 

Tiszta és megújuló energiák: zöldenergia – megújulók és bioenergia, 

atomenergia, energiahatékonyság 

Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet 

Ágazati prioritások: Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák, Tiszta 

és megújuló energiák, Fenntartható környezet 

Komárom – 

Esztergom Megye 

Területfejlesztési 

Stratégiai és 

Operatív Programja 

V. Biztonságos környezet, gyógyuló tájak, 5.2. klímatudatos társadalom 

Tatabánya megyei 

jogú város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

T6. A természeti környezet javítása, vonzó és korszerű épített környezet 

kialakítása  

 

Fiatalok természettudományos érdeklődésének erősítése: Edutus LEGO® Robot 

Széchenyi 2020 
EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke, 3.4 A felsőfokúnak megfelelő 

szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

Oktatási innováció támogató folyamat, Célkitűzés: a felsőoktatásban 

használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá 

tétele 

Természettudományos, műszaki és informatikai képzés speciális 

beavatkozási célterület, Célkitűzés: Műszaki területen az oktatási módszerek 

hatékonyságának növelése 

Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia 
Ágazati prioritások: Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák 

Befektetés a jövőbe, 

Nemzeti 

Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia 

A tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus célok: A1. Képzés és 

tehetséggondozás 

Komárom – 

Esztergom Megye 

Területfejlesztési 

Stratégiai és 

Operatív Programja 

IV. Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás, 4.1. egészséges 

és gondoskodó társadalom, 4.2. intelligens társadalom 

Tatabánya megyei 

jogú város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

I.1. Gazdaság igényeit kiszolgáló képzési rendszer továbbfejlesztése: T.1 

Tatabánya középfokú képzésben és szakképzésben betöltött szerepének 

növelése, T.2 Helyi gazdaság igényeihez alkalmazkodó felsőoktatási képzés 
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Kutatók Éjszakája az Edutus Főiskolán 

Széchenyi 2020 EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

3.4 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása 

Célkitűzés: a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló 

szolgáltatások bővülnek, és növekszik a hozzáférés a felsőoktatási 

tudásbázisokhoz 

Befektetés a jövőbe, 

Nemzeti 

Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia 

A tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus célok: A1. Képzés és 

tehetséggondozás 

Komárom – 

Esztergom Megye 

Területfejlesztési 

Stratégiai és 

Operatív Programja 

IV. Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás, 4.1. egészséges 

és gondoskodó társadalom, 4.2. intelligens társadalom 

Tatabánya megyei 

jogú város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

I.1. Gazdaság igényeit kiszolgáló képzési rendszer továbbfejlesztése: T.2 

Helyi gazdaság igényeihez alkalmazkodó felsőoktatási képzés 

Tudomány Ünnepe: Jelen&Jövő szekció 

Széchenyi 2020 EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban 

3.4 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása 

Célkitűzés: a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló 

szolgáltatások bővülnek, és növekszik a hozzáférés a felsőoktatási 

tudásbázisokhoz 

Befektetés a jövőbe, 

Nemzeti 

Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia 

A tudásbázisokkal kapcsolatos specifikus célok: A1. Képzés és 

tehetséggondozás 

Komárom – 

Esztergom Megye 

Területfejlesztési 

Stratégiai és 

Operatív Programja 

IV. Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás, 4.1. egészséges 

és gondoskodó társadalom, 4.2. intelligens társadalom 

Tatabánya megyei 

jogú város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

I.1. Gazdaság igényeit kiszolgáló képzési rendszer továbbfejlesztése: T.2 

Helyi gazdaság igényeihez alkalmazkodó felsőoktatási képzés 

Pénzügyi tudatosság fejlesztése 

Széchenyi 2020 

EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke 

vállalkozás indítását és fenntartását segítő program  

EFOP 3.D. A munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a 

felsőoktatási hallgatók körében  

EFOP 3.4 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása  

EFOP 3.5. A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási 

rendszerben 

GINOP 6. Versenyképes munkaerő  

6.4.3. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés 

javítása 

TOP 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-

ösztönzés és társadalmi együttműködés  
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Komárom – 

Esztergom Megye 

Területfejlesztési 

Stratégiai és 

Operatív Programja 

IV. Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás, 4.1. egészséges 

és gondoskodó társadalom, 4.2. intelligens társadalom 

Tatabánya megyei 

jogú város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

I.1. Gazdaság igényeit kiszolgáló képzési rendszer továbbfejlesztése: T.2 

Helyi gazdaság igényeihez alkalmazkodó felsőoktatási képzés 

Bejárható Magyarország Program 

Széchenyi 2020 

Széchenyi 2020 EFOP 

EFOP 3.4: A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása, Nemzetköziesítés és hallgatói 

mobilitás, A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének ösztönzése, a 

nemzetközi megjelenés és külföldi (mind EU, mind Európán kívüli) hallgatói 

vonzó képesség növelése; valamint a hallgatói, oktatói-kutatói mobilitás 

ösztönzése a felsőoktatásban. 

EFOP 3.D. A munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a 

felsőoktatási hallgatók körében  
Nő a nemzetközi mobilitási programokban résztvevők száma 

Széchenyi 2020 GINOP 

GINOP 7. TURIZMUS 

7.1 Versenyképes turisztikai kínálat 

Széchenyi 2020 TOP 

TOP 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére  

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  

TOP6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

Megyei jogú városok gazdasági környezetének fejlesztése a foglalkoztatás 

növelése érdekében  

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  

Komárom – 

Esztergom Megye 

Területfejlesztési 

Stratégiai és 

Operatív Programja 

II. Megyei turisztikai program, 2.2. által-ér térségi komplex turisztikai 

kínálatfejlesztés, 2.3. sajátos gazdálkodási hagyományokra és természeti 

értékeire épülő turisztikai kínálatok 

Tatabánya megyei 

jogú város Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

II. átfogó cél: Megyeszékhelyi és városi szolgáltatások komplex fejlesztése, 

a XXI. századi vonzó városi környezet megteremtése  

II.2. Megyei és városi rekreációs és kereskedelmi célú szolgáltatás-fejlesztés  

T.7 A fenntartható turizmus és térségi szintű rekreációs szolgáltatások 

kialakítása 

Tata város integrált 

településfejlesztési 

stratégiája 

Átfogó cél 3: A város épített örökségének és természeti értékeinek 

fenntartható fejlesztésére alapozott idegenforgalom, Városi szintű 

középtávú tematikus célok, T5: Fenntartható idegenforgalom 
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18. melléklet: Az Edutus Főiskola egyes fejlesztési céljainak kapcsolódása a 

                „Fokozatváltás a felsőoktatásban” stratégiához 

„Fokozatváltás a felsőoktatásban” stratégia Edutus IFT kapcsolódó 

célkitűzése célkitűzése fejezet/oldal 

„országos és intézményi szinten meg 

kell erősíteni az alkalmazói (vállalati, 

munkaadói) kapcsolatrendszert” 

2.1.1. / 22. 
duális képzések elindítása a 

műszaki és a gazdasági képzési 

területen 
„munkaerő-piaci részvételhez jobban 

alkalmazkodó képzési formákra van 

szükség” 

2.1.1. / 23. 

„tartalmi és szerkezeti szempontból is 

megújulnak a képzési és kimeneti 

követelmények” 

2.1.1. / 23. 
a tantervek átalakítása az új KKK-

k követelményei szerint 

„felsőoktatási hozzáférést növelő 

megoldások és programok bevezetése, 

folytatása” 

2.1.1. / 24. 
új műszaki menedzser és 

turizmus-menedzsment 

mesterképzések indítása, 

új műszaki felsőoktatási 

szakképzés indítása 

„felsőoktatás helyi 

gazdaságfejlesztésben gyakorolt 

hatásának erősítése” 

2.3.1. / 34. 

„ a felsőoktatás részt vesz a 

technológia-intenzív vállalatok – 

elsősorban KKV-k – innovációs 

kompetenciájának felépítésében” 

2.2.1. / 30. 

KKV-k innovációs potenciáljának 

felmérésére irányuló kutatási 

célkitűzés 

„felsőoktatási intézmények 

aktivitásának növelése a társadalmi 

kihívások kezelésében és a társadalmi 

innováció terjesztése területén” , ezen 

belül pl.: „biztonságos, tiszta és 

hatékony energia” 

2.3.1. / 35. 

a Passzív Ház adta lehetőségek 

fokozott kihasználása a 

környezettudatos szemlélet 

formálásában 

„tudománynépszerűsítő, 

ismeretterjesztő, szemléletformáló 

szolgáltatások bővítése” 

2.3.1. / 36. 
nyilvános szakkönyvtári állomány 

fejlesztése 

„megfelelő színvonalú hallgatói 

bemenet biztosítása a természet-

tudományi szakokon” 

4.2.1. / 65. 

harmadik misszió keretében az 

FLL és WRO versenyek hosszú 

távú felkarolása 

„műszaki területen az oktatási 

módszerek hatékonyságának növelése”, 

pl.: „kevés a levelező formában 

meghirdetett képzés”, „kevés az 

interdiszciplináris szak” 

4.2.2. / 70. 

az új műszaki menedzser MSc 

(interdiszciplináris jellegű) és 

műszaki FOKSZ képzéseket 

levelező munkarendben  is 

tervezzük indítani 

„a mesterszakok helyi igényekhez 

illeszkedő és gyakorlatorientált 

továbbfejlesztése”, „a gazdasági 

mesterszakok kínálatának szélesítése” 

4.3. /73. 
a turizmus-menedzsment  MA 

képzés tartalma illeszkedik a 

regionális fejlesztési 

elképzelésekhez, és angol nyelven 

(is) tervezzük indítani 
„idegen nyelvű gazdasági képzések 

erősítése” 
4.3. /74. 

Megjegyzés: A színezett sorok a képzési portfólió bővítésére vonatkozó intézményi célokat 

           tartalmazzák. 
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19. melléklet: A fejlesztések időbeli ütemezése – Gantt-diagram 
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1. Képzésfejlesztés

1.1. Jelenlegi képzések fejlesztése

Képzések kompetencia-mátrixának elkészítése 2016. március 2016. április

BA/BSc és MA képzések tantervének átdolgozása 2016. április 2016. május

Gazdasági FOKSz képzések tantervének átdolgozása 2016. május 2016. május

Tantárgyi tematikák átdolgozása 2016. június 2016. június

1.2. Új képzések kidolgozása, akkreditációja, indítása

Műszaki menedzser MSc szakindítási anyagának 

kidolgozása 2016. február 2016. május

Turizmus menedzsment MA szakindítási anyagának 

kidolgozása 2016. február 2016. május

Műszaki FOKSz képzés szakindítási anyagának 

kidolgozása 2016. március 2016. május

Új MA/MSc és FOKSz képzések szakindítási 

anyagainak benyújtása 2016. június 2016. június

Új MA/MSc és FOKSz képzések első meghirdetése 2016. november 2016. november

Új MA/MSc és FOKSz képzések indítása, oktatás a 

képzéseken 2017. szeptember 2020. december

Duális képzések együttműködő partnereivel 

szándéknyilatkozatok aláírása 2016. február 2016. június

Duális képzések tantervének kidolgozása a partnerek 

bevonásával 2016. április 2017. május

Duális képzések partnereivel együttműködési 

megállapodás aláírása 2016. április 2017. május

Duális képzések anyagainak benyújtása a DKT-hoz 2017. június 2017. június

Duális képzések első meghirdetése 2017. november 2017. november

Duális képzések indítása, oktatás a képzéseken 2018. szeptember 2020. december

Angol nyelvű gazdasági alapképzés szakindítási 

anyagának kidolgozása 2017. január 2017. április

Angol nyelvű gazdasági alapképzés szakindítási 

anyagának benyújtása 2017. május 2017. május
Angol nyelvű gazdasági alapképzés első 2017. november 2017. november

Angol nyelvű gazdasági alapképzés indítása, oktatás 

a képzésen 2018. szeptember 2020. december

Igazgatási mérnök alapképzés szakalapításának 

előkészítése (NKE-vel) 2016. március 2016. december

Településfejlesztési mérnök alapképzés szakindítási 

anyagának kidolgozása 2017. január 2017. április

Településfejlesztési mérnök alapképzés szakindítási 

anyagának benyújtása 2017. május 2017. május

Településfejlesztési mérnök alapképzés első 

meghirdetése 2017. november 2017. november

Településfejlesztési mérnök alapképzés indítása, 

oktatás a képzésen 2018. szeptember 2020. december

Informatikai képzés előkészítése (IVSZ-el) 2016. március 2016. decemberInformatikai képzés szakindítási anyagának 

kidolgozása 2017. január 2017. áprilisInformatikai képzés szakindítási anyagának 

benyújtása 2017. május 2017. május

Informatikai képzés első meghirdetése 2017. november 2017. november

Informatikai képzés indítása, oktatás a képzésen 2018. szeptember 2020. december

2018 2019 2020
FEJLESZTÉSEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

Kezdő időpont                       

(év, hó)

Határidő                      

(év, hó)

2016 2017
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2. Humán erőforrás fejlesztés (oktató, kutató, tanár)

Új MSc/MA képzések szak- és 

specializációfelelőseinek alkalmazása (3 fő)
2016. április 2020. december

Jelenlegi képzésekhez új oktatók alkalmazása (3 fő), 

átsorolások (2 fő), kutatók felvétele (3 fő)
2016. szeptember 2020. december

Laborfelelősök alkalmazása (2 fő) 2017. január 2020. december

Jelenlegi képzésekhez új oktatók alkalmazása (4 fő), 

átsorolás (1 fő)
2017. február 2020. december

Településfejlesztési mérnök képzéshez szakfelelős 

alkalmazása (1 fő)
2017. április 2020. december

Új MSc/MA (5 fő) és a jelenlegi (3 fő) képzésekhez 

oktatók alkalmazása, átsorolások (2 fő), kutatók 

alkalmazása (3 fő)

2017. szeptember 2020. december

Laborfelelősök alkalmazása (3 fő) 2018. január 2020. december

Új MSc/MA és jelenlegi képzésekhez oktatók 

alkalmazása (5 fő)
2018. február 2020. december

Új MSc/MA és jelenlegi képzésekhez (3 fő), 

településfejlesztési mérnök (2 fő), informatika (2 fő) 
2018. szeptember 2020. december

Új MSc képzéshez (1 fő) és településfejlesztési 

mérnök képzéshez (1 fő) oktatók alkalmazása
2019. február 2020. december

3. Infrastruktúra fejlesztés

3.1. Meglévő infrastruktúra korszerűsítése 

Tatabányán

1 db 24 fős CAD/CAM számítástechnikai kabinet 

korszerűsítése Tatabányán
2016. augusztus 2017. február

1 db 24 fős vállalati információs rendszerek 

számítástechnikai kabinet korszerűsítése
2016. augusztus 2017. február

Hálózati fejlesztések (szerver, webináriumi 

rendszer, stb.)
2016. augusztus 2017. augusztus

Lézer laboratórium továbbfejlesztése additív 

technológiához (porszórás) + forgatófej, 

sugárkicsatolás, CNC-cella mérőgép funkció, 

Robottechnika kiterjeszté

2017. január 2017. augusztus

Hallgatói munkaállomások eszközkészletének 

bővítése, fejlesztése a laboratóriumokban (FESTO-

automatika labor): Hajtástechnika, 

Szabályozástechnika, Szenzortechnika.

2017. január 2017. augusztus

Hallgatói munkaállomások eszközkészletének 

bővítése, fejlesztése a laboratóriumokban (optika és 

lézerfizika labor)

2017. január 2017. augusztus

Hallgatói munkaállomások eszközkészletének 

bővítése, fejlesztése a laboratóriumokban 

(Elektrotechnika-elektronika labor, Tervezés-

modellezés-szimuláció labor)

2017. január 2017. augusztus

Ipari Metrológia laboratórium fejlesztése: 3D 

koordináta mérőgéphez lézerszkenner és mérő 

mikroszkóp

2017. január 2017. augusztus

Passzív Ház megújuló energetika laboratórium 

fejlesztése
2017. január 2018. január

Könyvtári fejlesztések 2016. augusztus 2020. december

3.2. Meglévő infrastruktúra korszerűsítése 

Budapesten

1 db 30 fős vállalati információs rendszerek 

számítástechnikai kabinet korszerűsítése
2016. augusztus 2016. szeptember

Hálózati fejlesztések (szerver, webináriumi 

rendszer, stb.)
2016. augusztus 2017. augusztus

Könyvtári fejlesztések 2016. augusztus 2020. december

2018 2019 2020
FEJLESZTÉSEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

Kezdő időpont (év, 

hó)

Határidő (év, 

hó)

2016 2017
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3.3. Új kapacitások kiépítése Tatabányán

Anyagvizsgáló laboratórium: járműipari korszerű/új 

fémes, nemfémes, hibrid, kompozit anyagok 

vizuális, mechanikai, technológiai, szövetszerkezeti, 

radiográfiai vizsgálata

2016. szeptember 2017. augusztus

Korszerű gyártástechnológia labor:  „mini” 

lézersugaras megmunkáló gépek, 3D nyomtatás, 

hagyományos CNC forgácsolás

2016. szeptember 2017. augusztus

Diagnosztikai és minősítő laboratórium: 

elektromobilok diagnosztikája, minősítése, 

gépüzemfenntartási folyamatai

2017. szeptember 2018. július

Operációs rendszerek, számítógép-hálózatok 

számítástechnikai laboratórium kialakítása 24 főre
2017. szeptember 2018. július

Beágyazott és intelligens rendszerek 

számítástechnikai laboratórium kialakítása 24 főre
2017. szeptember 2018. július

3.4. Új kapacitások kiépítéséhez kapcsolódó épület 

építése, korszerűsítése, alap infrastruktúra fejlesztés 

Tatabányán

Infrastruktúra kialakítás "B" épület (tervezés, 

engedélyeztetés)
2016. június 2017. január

Infrastruktúra kialakítás új épület elhelyezése 

(tervezés, engedélyeztetés)
2016. október 2018. január

Infrastruktúra kialakítás "A" épület (tervezés, 

engedélyeztetés)
2017. március 2018. január

2018 2019 2020
FEJLESZTÉSEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

Kezdő időpont (év, 

hó)

Határidő (év, 

hó)

2016 2017
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20. melléklet A/: A fejlesztések tervezett költsége a humán erőforrás fejlesztés területén 

 

Besorolási 

bér*

Bérköltség 

(Ft/hó)

Kezdő 

hónap

Összes 

hónap

Összes 

bérköltség 

(Ft/év)

Besorolási 

bér*

Bérköltség 

(Ft/hó)

Kezdő 

hónap

Összes 

hónap

Összes 

bérköltség 

(Ft/év)

Besorolás

i bér*

Bérköltség 

(Ft/hó)

Kezdő 

hónap

Összes 

hónap

Összes bérköltség 

(Ft/év)

Besorolási 

bér*

Bérköltség 

(Ft/hó)

Kezdő 

hónap

Összes 

hónap

Összes bérköltség 

(Ft/év)

Besorolási 

bér*

Bérköltség 

(Ft/hó)

Kezdő 

hónap

Összes 

hónap

Összes bérköltség 

(Ft/év)

Műszaki menedzser MSc akkreditációja

Szakfelelős főiskolai tanár (ft.2.) 341 094 433 189 4 9 3 898 704 341 094 433 189 1 12 5 198 273 341 094 433 189 1 12 5 198 273 341 094 433 189 1 12 5 198 273 341 094 433 189 1 12 5 198 273 24 691 795

Szakirányfelelős főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 4 9 3 748 754 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 23 742 110

Főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 9 4 1 666 113 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 16 661 130

Főiskolai docens (fd.1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 12 218 162

Főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 2 11 4 581 811 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 14 578 489

Főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 9 4 1 666 113 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 11 662 791

Főiskolai docens (fd.1.) 240 515 305 454 2 11 3 359 995 240 515 305 454 1 12 3 665 449 7 025 443

Összesen 849 718 7 647 459 1 571 700 13 084 541 2 404 756 25 108 323 2 710 210 32 217 072 2 710 210 32 522 526 110 579 920

Turizmus menedzsment MA akkreditációja

Szakirányfelelős főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 4 9 3 748 754 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 23 742 110

Külföldi oktató (3000 EUR/hó, 320 Ft/EUR) 960 000 1 219 200 9 4 4 876 800 960 000 1 219 200 1 12 14 630 400 960 000 1 219 200 1 12 14 630 400 960 000 1 219 200 1 12 14 630 400 48 768 000

Főiskolai docens (fd.1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 12 218 162

Félállású docensből egész állású (fd.1.) 120 258 152 728 9 4 610 911 120 258 152 728 1 12 1 832 732 120 258 152 728 1 12 1 832 732 120 258 152 728 1 12 1 832 732 6 109 106

Főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 2 11 4 581 811 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 14 578 489

Főiskolai docens (fd.1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 8 552 713

Összesen 416 528 3 748 754 2 093 910 11 707 866 2 815 892 30 930 546 2 815 892 33 790 707 2 815 892 33 790 707 113 968 581

Műszaki alapképzések fenntartása

Főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 2 11 4 581 811 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 19 576 828

Főiskolai docens (fd.1.) 240 515 305 454 2 11 3 359 995 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 14 356 340

Főiskolai tanár (ft.1.) 327 975 416 528 2 11 4 581 811 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 14 578 489

Főiskolai docens (fd.1.) 240 515 305 454 2 11 3 359 995 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 10 690 892

Összesen 721 982 7 941 805 1 443 965 16 605 593 1 443 965 17 327 575 1 443 965 17 327 575 59 202 549

Gazdasági alapképzések fenntartása

Főiskolai tanársegéd (ts.1.) - logisztika, keresk. 174 920 222 148 9 4 888 594 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 11 551 717

Főiskolai tanársegéd (ts.1.) - online marketing 174 920 222 148 9 4 888 594 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 11 551 717

Főiskolai docens (fd.1.) - számvitel 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 15 883 611

Főiskolai tanár (fd.1.)-marketing** 0 0 2 11 0 0 0 1 12 0 0 0 1 12 0 0 0 1 12 0 0

Főiskolai docens (ft.1.)-marketing** 0 0 2 11 0 0 0 1 12 0 0 0 1 12 0 0 0 1 12 0 0

Főiskolai tanár (ft.1.) - SAP (+MSc) 327 975 416 528 9 4 1 666 113 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 16 661 130

Főiskolai tanár (ft.1.) - pénzügy (+MSc) 327 975 416 528 9 4 1 666 113 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 16 661 130

Főiskolai tanár (ft.1.) - menedzsment (+MSc) 327 975 416 528 9 4 1 666 113 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 16 661 130

Főiskolai docens (fd.1.) - e-ker., online mark. 240 515 305 454 2 11 3 359 995 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 10 690 892

Főiskolai docens (fd.1.) - marketingkutatás 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 8 552 713

Főiskolai docens (fd.1.) - pénzügy** 0 0 9 4 0 0 0 1 12 0 0

Összesen 749 751 2 999 003 1 999 336 13 995 349 2 610 244 28 573 838 2 610 244 31 322 924 2 610 244 31 322 924 108 214 039

Átsorolások

Félállású adjunktusból főállású docens 142 122 180 495 9 4 721 980 142 122 180 495 1 12 2 165 939 142 122 180 495 1 12 2 165 939 142 122 180 495 1 12 2 165 939 142 122 180 495 1 12 2 165 939 9 385 737

Tanársegédből adjunktus 21 865 27 769 9 4 111 074 21 865 27 769 1 12 333 223 21 865 27 769 1 12 333 223 21 865 27 769 1 12 333 223 21 865 27 769 1 12 333 223 1 443 965

Tanársegédből adjunktus 21 865 27 769 2 11 305 454 21 865 27 769 1 12 333 223 21 865 27 769 1 12 333 223 21 865 27 769 1 12 333 223 1 305 122

Docensből főiskolai tanár 87 460 111 074 9 4 444 297 87 460 111 074 1 12 1 332 890 87 460 111 074 1 12 1 332 890 87 460 111 074 1 12 1 332 890 4 442 968

Docensből főiskolai tanár 87 460 111 074 9 4 444 297 87 460 111 074 1 12 1 332 890 87 460 111 074 1 12 1 332 890 87 460 111 074 1 12 1 332 890 4 442 968

Összesen 208 263 833 054 458 180 3 693 210 458 180 5 498 165 458 180 5 498 165 458 180 5 498 165 21 020 759

Kutatók felvétele

Tudományos munkatárs (BMP) 218 700 277 749 9 4 1 110 996 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 14 442 948

Tudományos munkatárs (gazdasági) 218 700 277 749 9 4 1 110 996 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 14 442 948

Tudományos munkatárs (műszaki) 218 700 277 749 9 4 1 110 996 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 14 442 948

Tudományos munkatárs (BMP) 218 700 277 749 9 4 1 110 996 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 11 109 960

Tudományos munkatárs (gazdasági) 218 700 277 749 9 4 1 110 996 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 11 109 960

Tudományos munkatárs (műszaki) 218 700 277 749 9 4 1 110 996 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 218 700 277 749 1 12 3 332 988 11 109 960

Összesen 833 247 3 332 988 1 666 494 13 331 952 1 666 494 19 997 928 1 666 494 19 997 928 1 666 494 19 997 928 76 658 724

További képzések 2018 szeptembertől

Területfejlesztési mérnök szakfelelős (ft.1.) 327 975 416 528 4 9 3 748 754 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 18 743 771

Területfejlesztési mérnök (ft.1.) 327 975 416 528 9 4 1 666 113 327 975 416 528 1 12 4 998 339 327 975 416 528 1 12 4 998 339 11 662 791

Területfejlesztési mérnök (fd.1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 8 552 713

Területfejlesztési mérnök (fd.1.) 240 515 305 454 2 11 3 359 995 240 515 305 454 1 12 3 665 449 7 025 443

Informatikus (fd.1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 8 552 713

Informatikus (fd.1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 8 552 713

Angol nyelvű alapszak (fd1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 8 552 713

Angol nyelvű alapszak (fd1.) 240 515 305 454 9 4 1 221 816 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 8 552 713

Összesen 416 528 3 748 754 2 360 327 12 773 533 2 665 781 31 683 916 2 665 781 31 989 370 80 195 572

Új laboratóriumok felelősei, oktatói

Anyagvizsgáló labor (fd.1) 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 14 661 794

Korszerű gyártástechnológia labor (ts.1) 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 174 920 222 148 1 12 2 665 781 10 663 123

Diagnosztikai és minősítő labor (adj.1.) 196 785 249 917 1 12 2 999 003 196 785 249 917 1 12 2 999 003 196 785 249 917 1 12 2 999 003 8 997 010

Operációs rendszerek, szg.hálózatok l. (fd.1.) 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 240 515 305 454 1 12 3 665 449 10 996 346

Beágyazott és intelligens rendszerek l. (adj.1.) 196 785 249 917 1 12 2 999 003 196 785 249 917 1 12 2 999 003 196 785 249 917 1 12 2 999 003 8 997 010

Összesen 527 602 6 331 229 1 332 890 15 994 685 1 332 890 15 994 685 1 332 890 15 994 685 54 315 284

Mindösszesen 3 057 507 18 561 258 9 455 733 73 834 706 15 092 749 155 482 611 ######## 187 832 972 ######## 188 443 880 624 155 428

* Meglévő munkatárs magasabb bérkategóriába sorolása esetén itt a két besorolási bér közötti különbözet szerepel.

**Ezekben a sorokban azért szerepel 0 Ft-os költség, mert nyugdíjba vonuló munkatársak pótlásáról van szó.

Összesen (Ft)Javasolt HR-fejlesztés

2016 2017 2018 2019 2020
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20. melléklet B/: A fejlesztések tervezett költsége az infrastruktúra fejlesztés 

területén 

 
  

kezdete vége

Meglévő infrastruktúra korszerűsítése Tatabányán

1 db 24 fős CAD/CAM számítástechnikai kabinet korszerűsítése 

Tatabányán
2016. augusztus 2017. február 11

24+1 db számítógép, monitor, 1 db 

projektor, 1 db Smart tábla

1 db 24 fős vállalati információs rendszerek számítástechnikai 

kabinet korszerűsítése
2016. augusztus 2017. február 11

24+1 db számítógép, monitor, 1 db 

projektor, 1 db Smart tábla

Hálózati fejlesztések (szerver, webináriumi rendszer, stb.) 2016. augusztus 2017. augusztus 3 Swich-ek, kábelezések, router, stb.

Lézer laboratórium továbbfejlesztése additív technológiához 

(porszórás) + forgatófej, sugárkicsatolás, CNC-cella mérőgép funkció, 

Robottechnika kiterjesztés

2017. január 2017. augusztus 138

Forgatóasztal és bekötés a vezérlésbe, 

porszórófej, kamerarendszer in-situ 

minősítéshez, 1db plusz 

sugárkicsatolás. Robotcella 

képességeinek kiterjesztése: 

pneumatikus megfogók, palettázó 

funkció, magasraktár modellezés.

Hallgatói munkaállomások eszközkészletének bővítése, fejlesztése a 

laboratóriumokban (FESTO-automatika labor): Hajtástechnika, 

Szabályozástechnika, Szenzortechnika.

2017. január 2017. augusztus 25

Szervo és léptetőmotoros hajtások, 

fogazott szíjas és orsós tengelyek. 

Hagyományos és programozható 

szenzorok, szenzortesztelő rendszer. 

PID szabályozás és elemeinek 

bemutatására szolgáló modulok, 

szabályozástechnikai alapegységek. 

Meglevő pneumatika-hidraulika 

laboreszközök kiegészítése, 

továbbfejlesztése.

Hallgatói munkaállomások eszközkészletének bővítése, fejlesztése a 

laboratóriumokban (optika és lézerfizika labor)
2017. január 2017. augusztus 12

optikai padok, lencsék, szűrők, 

tartóelemek, finompozícionálók

Hallgatói munkaállomások eszközkészletének bővítése, fejlesztése a 

laboratóriumokban (Elektrotechnika-elektronika labor, Tervezés-

modellezés-szimuláció labor)

2017. január 2017. augusztus 18

6 korszerű munkaállomás kialakítása 

(oszcilloszkóp, frekvencia-generátor, 

tápegység, forrasztó állomás, 

multiméterek, mérőpanelek, 1f és 3f 

transzformátorok és villamos 

forgógépek) elektrotechnika, 

elektronika és analóg digitális 

mérések végrehajtására.  Modellező 

alkalmazás: 10 db 

Matlab+Simulink+Simscape licensz. 1 

db Smart tábla.

Ipari Metrológia laboratórium fejlesztése: 3D koordináta 

mérőgéphez lézerszkenner és mérő mikroszkóp
2017. január 2017. augusztus 68

3D koordináta mérőgéphez 

lézerszkenner, 3D mérőmikroszkóp

Passzív Ház megújuló energetika laboratórium fejlesztése 2017. január 2018. január 35

Mérőelem és feldolgozási kapacitás 

bővítése (NI-LabView). Hulladékhő 

hasznosítás kutatás-fejlesztése (pl. 

Stirling-motor, ORC motor) 

hHőkamera kiértékelő szoftverrel. 

Épületfelügyeleti rendszerbe integrált  

- mozgatható külső árnyékoló 

rendszer kiépítése és szabályozása,  

légállapot mérő szenzorok beépítése. 

Megújuló energia hasznosító 

berendezések villamos energia 

fogyasztásának a mérőrendszerbe 

való bevitele.

Könyvtári fejlesztések 2016. augusztus

folyamatosan a 

képzések 

indításához 

kapcsolódóan

6

Szakkönyvállomány bővítése, különös 

tekintettel az indítani kívánt új 

képzések szakterületeire. Digitális 

adatbázisokhoz való hozzáférés 

fejlesztése.

Meglévő infrastruktúra korszerűsítése Budapesten

1 db 30 fős vállalati információs rendszerek számítástechnikai 

kabinet korszerűsítése
2016. augusztus 2016. szeptember 15

30+1 db számítógép, monitor, 1 db 

projektor, 1 db Smart tábla

Hálózati fejlesztések (szerver, webináriumi rendszer, stb.) 2016. augusztus 2017. augusztus 4 swich-ek, kábelezések, router, stb.

Könyvtári fejlesztések 2016. augusztus

folyamatosan a 

képzések 

indításához 

kapcsolódóan

6

Szakkönyvállomány bővítése, különös 

tekintettel az indítani kívánt új 

képzések szakterületeire. Digitális 

adatbázisokhoz való hozzáférés 

fejlesztése.

Fejlesztési időszak
Infrastruktúra fejlesztés költségterve

Fejlesztés tervezett költsége                     

millió Ft
Fejlesztés tartalma
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kezdete vége

Új kapacitások kiépítése Tatabányán

Diagnosztikai és minősítő laboratórium: elektromobilok 

diagnosztikája, minősítése, gépüzemfenntartási folyamatai
2017. szeptember 2018. július 350

4-6 munkaállomásos diagnosztikai 

labor, hideg-meleg tesztelő kamra, 

motorpad, fékpad, futómű ellenőrző 

állomás, szoftver-ellenőr, ultrahangos 

és örvényáramos mérők, 

rezgésmérők, 

Anyagvizsgáló laboratórium: járműipari korszerű/új fémes, 

nemfémes, hibrid, kompozit anyagok vizuális, mechanikai, 

technológiai, szövetszerkezeti vizsgálata

2016. szeptember 2017. augusztus 62

vágó, beágyazó, automata csiszoló, 

mikrokeménység- keménységmérő, 

szakítógép, fémmikroszkóp,

Korszerű gyártástechnológia labor:  „mini” lézersugaras megmunkáló 

gépek, 3D nyomtatás, hagyományos CNC forgácsolás
2016. szeptember 2017. augusztus 44

CNC maró, CNC eszterga, polimer 

rapid prototype, bakköszörű, oszlopos 

fúró, műhelyasztal, satu, 

kéziszerszámok

Operációs rendszerek, számítógép-hálózatok számítástechnikai 

laboratórium kialakítása 20 főre
2017. szeptember 2018. július 12

20+1 db számítógép, monitor, 1 db 

projektor, 1 db Smart tábla

Beágyazott és intelligens rendszerek számítástechnikai laboratórium 

kialakítása 20 főre
2017. szeptember 2018. július 12

20+1 db számítógép, monitor, 1 db 

projektor, 1 db Smart tábla

ÖSSZESEN 832

Új kapacitások kiépítéséhez kapcsolódó épület építése, 

korszerűsítése, alap infrastruktúra fejlesztés Tatabányán

Infrastruktúra kialakítás "B" épület (tervezés, engedélyeztetés) 2016. június 2017. január 12

2 jelenlegi tanterem átalakítása, 

festés, padlóburkolat, villamos és 

informatikai hálózat kiépítése, 

risztórendszerbe bekötése.

Infrastruktúra kialakítás új épület elhelyezése (tervezés, 

engedélyeztetés)
2016. október 2018. január 150

Új, korszerű, megújuló 

energiaforrásokat használó oktató-

kutató csarnok felépítése elektromos 

járművek tesztelésére, szerelésére. 

Előkészítés hideg, meleg kamra, 

futómű, elektromos zavar/sugárzás 

mérés, villamos hajtásrendszer 

mérésére/tesztelésére

Infrastruktúra kialakítás "A" épület (tervezés, engedélyeztetés) 2017. március 2018. január 24

Az informatikai képzéshez kapcsolódó 

infrastruktúra kialakítása, amely 

felölel egy előadó, két tanterem és 

egy tanári kialakítást, ill. egy pihenő-

társalgó részt a hallgatók részére. A 

folyosó szeparáltan, beléptető 

rendszerrel kerül kialakításra. Az 

átalakítás során a villamos és 

gyengeáramú hálózat teljesen 

megújul.

ÖSSZESEN 186

MINDÖSSZESEN 1018

Infrastruktúra fejlesztés költségterve
Fejlesztési időszak Fejlesztés tervezett költsége                     

millió Ft
Fejlesztés tartalma


