
 

                        

 
Japán-magyar kutató hallgatók fóruma, a tokiói WASEDA

hallgatóinak látogatása az 

 
Az Edutus Egyetem Gazdálkodástudományi Tanszéke és 
Innovációja Szakmai Műhelye és Szakkollégiuma 
magyar kutató-diák találkozót 
Boér Elek termében a tokiói Waseda Egye
részvételével. Az ezt követő napon
Intézetének szervezésében a 
az egyetem - legkorszerűbb
laboratóriumaiban valamint a 
szintű alkalmazásával működt
 

A Waseda University japán magánegyetem, amelyet 
japán miniszterelnök alapított 
működik és az „élbolyban” foglal helyet a
és gazdasági innováció összekapcsolását és nemzetközi versenyképességének növelését célzó
felsőoktatási reformprogram -
Egyetem 2014-ben elnyerte az oktatásért, kutatásért felelős minisztérium (MEXT) 
Global University Project” támogatását
a ranglistán a világ legjobb 100 egyeteme közé.
K+F+I és nemzetközi együttműködési tevékenységének 
Japán a „világ leginnovatívabb országa

 
Talán meglepően hangzik, hogy az 

17 évvel ezelőtt 2003. január 8
Üzleti Tudományok Főiskolája
szervezése Vörös Mihály László
HÉLIA Szakmai Műhely és Szakkollégium
(elnökhelyettes, USJI U.S. – 
több éves, ma is élő személyes kutatói
együttműködést az évek során 
alapozták meg. A magyar Kormányközi 
nyújtott pályázati támogatásnak köszönhetően 1999
kormányközi kutatási csereprogramok
professzor előbb JSPS1 ösztöndíjat nyert el közös kutatásra, majd 2007
Alapítványi ösztöndíjat vendégprofesszori feladatok és
(2008-2009). Ezen előzmények után és felhalmozott tudás
ben a HÉLIA Szakmai Műhely és Szakkollégium
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allgatók fóruma, a tokiói WASEDA Egyetem professzorának és 
hallgatóinak látogatása az EDUTUS Egyetemen (Budapest/Tatabánya

 
Beszámoló és sajtó kommüniké  

Gazdálkodástudományi Tanszéke és HÉLIA Helyi Élelmiszerlá
űhelye és Szakkollégiuma 2020. február 3-án újabb 

diák találkozót szervezett Budapesten a FALK 1 rendezvényközpont 
tokiói Waseda Egyetem professzorának és kilen

részvételével. Az ezt követő napon 2020. február 4-én az Edutus Egyetem Műszaki 
a japán delegáció szakmai látogatáson vett 

legkorszerűbb lézer-robot technikával felszerelt - 
laboratóriumaiban valamint a japán alapítású és tulajdonú, a robot technika magas 
szintű alkalmazásával működtetett Bridgestone Tatabánya Termelő Kft

A Waseda University japán magánegyetem, amelyet Shigenobu Okuma, valamikori 
alapított 1882-ben, jelenleg közel 60 ezer hallgatói létszámmal 

foglal helyet a japán egyetemek rangsorában. A 
áció összekapcsolását és nemzetközi versenyképességének növelését célzó

 amely „Abeducation” néven vált ismertté - keretében 
elnyerte az oktatásért, kutatásért felelős minisztérium (MEXT) 

Global University Project” támogatását, amely komoly esélyt adott számára
jobb 100 egyeteme közé. A toplistán szereplő egyetemek 

és nemzetközi együttműködési tevékenységének hosszú távú támogatásán keresztül 
világ leginnovatívabb országa” cím elnyerésére kíván pályázni.    

Talán meglepően hangzik, hogy az első közös nemzetközi kutató-hallgatói
ezelőtt 2003. január 8-án került sor Tatabányán az egyetem jogelő

Üzleti Tudományok Főiskolája MÜTF „A” épület). Az immár hagyományos 
Vörös Mihály László, professzor emeritus (Gazdálkodástudományi Tanszék, 

és Szakkollégium vezetője) és Masahiko Gemma professzor 
 Japan Research Institute Japan Office elnöke)

élő személyes kutatói-oktatói kapcsolatnak köszönhető. A
együttműködést az évek során elnyert különböző tudományos és innovációs 

Kormányközi Tudományos és Technológia TÉT Alapítvány által 
támogatásnak köszönhetően 1999-2001 majd 2003-2006 között közös 

kormányközi kutatási csereprogramokban sikerült részt venni. Az intézmény tanára 
ösztöndíjat nyert el közös kutatásra, majd 2007

díjat vendégprofesszori feladatok és kutatási projekt
Ezen előzmények után és felhalmozott tudásbázison került megalapítás

ben a HÉLIA Szakmai Műhely és Szakkollégium.   
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Egyetem professzorának és 
Budapest/Tatabánya)  

Helyi Élelmiszerláncok 
újabb közös japán-

a FALK 1 rendezvényközpont 
tem professzorának és kilenc hallgatójának 

dutus Egyetem Műszaki 
 részt Tatabányán 

 műszaki oktatási 
ulajdonú, a robot technika magas 

Bridgestone Tatabánya Termelő Kft-ben.  

Shigenobu Okuma, valamikori 
közel 60 ezer hallgatói létszámmal Tokióban 

ban. A japán felsőoktatás 
áció összekapcsolását és nemzetközi versenyképességének növelését célzó 

keretében a Waseda 
elnyerte az oktatásért, kutatásért felelős minisztérium (MEXT) „Top 

komoly esélyt adott számára, hogy bekerüljön 
yetemek széleskörű 

osszú távú támogatásán keresztül 
    

hallgatói találkozóra 
az egyetem jogelődjénél (Modern 

z immár hagyományos diákfórumok 
(Gazdálkodástudományi Tanszék, 

) és Masahiko Gemma professzor 
h Institute Japan Office elnöke) között létrejött 

tnak köszönhető. A folyamatos 
innovációs pályázatok 
TÉT Alapítvány által 

2006 között közös 
Az intézmény tanára Vörös 

ösztöndíjat nyert el közös kutatásra, majd 2007-ben 1 éves Japán 
atási projekt2 megvalósítására 

bázison került megalapításra 2011-
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A kutató diákfórumok elsődleges célja oktatóink-kutatóink tehetséggondozási 
tevékenysége révén született kimagasló graduális, posztgraduális, valamint Ph.D. hallgatói 
munkák bemutatása, a megszülető újabb és újabb, aktuális tudományos információk 
cseréjének előmozdítása. Ezen túl természetesen a nemzetközi kapcsolatépítés, a 
multikulturális információcsere. A fórumokon, workshop-okon elhangzó előadások, 
prezentációk a közgazdaságtudomány, a környezettudomány, a regionális tudomány széles 
palettájára kiterjedően évről-évre színesítik oktató intézményünk nemzetközi rendezvény-
programját. A témák között szerepelnek a regionális gazdaságfejlesztés és integráció aktuális 
kérdései Kelet–Ázsia, Közép-Kelet Európa és hazánk térségeiben egyaránt; a helyi, rövid 
ellátó láncok, helyi termelői piacok fejlesztése; Japán komplex agrár-vidék-táplálkozás 
politikája a „Shokuiku” és annak más országokban hasznosítható elemei, eszközei, módszerei; 
a termékvédjegyek; a háztartások élelmiszerfogyasztási szokásai, a fenntartható 
agrárkörnyezet és agrárgazdaság; stb.  
 
A 2020. február 3-án megrendezett, immár 18-adik ez évi kutató hallgatói fórumot Laki 
Balázs egyetemünk tudományos tanácsadó tanára nyitotta meg. Majd Masahiko Gemma 
professzor tartott rövid előadást az ökonometriai modellek kidolgozásának és alkalmazásának 
elsajátítására irányuló graduális oktatás céljáról és tartalmáról a Waseda Egyetemen, amely 
kulcsszerepet játszik a hallgatók kutató munkára való felkészítésében. Ez követően két 
Waseda hallgatói előadás hangzott el: S. Takahashi, S. Moriya és I. Yamazaki japán hallgatók 
az általuk épített ökonometriai modell segítségével több országra kiterjedően vizsgálták a 
népesség alakulásának összefüggéseit, hatását a gazdasági növekedés alakulására. M. 
Mitsuhashi, hallgató pedig ugyancsak modell eszköz segítségével arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy milyen tényezők befolyásolják a banántermelés változásait Japánban. Magyar 
részről is két tudományos előadást hallhattunk. Dr. Peredy Zoltán, az egyetem Műszaki 
Intézetének vezetője „Reagálás a kihívásokra, elképzelések és teendők az innovatív vállalkozó 
egyetem fejlesztése irányában” címmel tartott előadásában vizsgálta, milyen kihívásai vannak, 
ill. milyen elméleti keretek, feltételek szükségesek az oktató intézmények vállalkozó 
jellegének kialakításához, majd SWOT elemzéssel mutatott rá, hogy egyetemünk milyen 
szakaszában tart. Milyen konkrét eredményeket ért már el, ill. milyen feladatok várnak még rá 
a vállalkozó egyetemmé válás folyamatában. Végezetül Laki Balázs kollégánk számolt be a 
Közép-Kelet Európai országok gazdasági növekedése közötti különbségek vizsgálatára 
irányuló közös kutatásuk eredményeiről, következtetéseiről. Az előadóknak közvetlen 
kérdéseket lehetett feltenni a prezentációikat követően. A rendezvény szakmai részét a 
nemzetközi workshop moderátori feladatait ellátó Vörös Mihály László professzor rövid 
értékelő összefoglalója zárta. Végezetül kötetlen beszélgetés segítette a résztvevők közötti 
multikulturális információcserét. 
 
 
Készítette: Prof. Dr. Vörös Mihály 
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