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MEGHÍVÓ 

 

 „Kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

szombathelyi kampuszán” projekt záró rendezvényére 

 

Sikeres szakmai teljesítménnyel zárult az ELTE „EFOP-3.6.1-16-2016-00023 azonosító számú, 

Kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi 

kampuszán” című projektje, melyben célunk volt, hogy a szombathelyi régióban beindítsuk a műszaki-

informatikai kutatás/fejlesztést és a programtervező informatikus képzést.   

 

A projekt az informatikai és a természettudományi területeken az ELTE budapesti és szombathelyi 
adottságainak, erőforrásainak, kapacitásainak és lehetőségeinek figyelembe vételével – minden 
ottani előzmény nélkül – létrehozott és beindított egy jelentős kutatás-fejlesztési és oktatási 
fejlesztést Szombathelyen. Létrejött az Adattudomány Alkalmazásai Kutatócsoport és a projekt 
futamidejének a végére intenzív kutatási és publikációs tevékenység indult be. A Szombathelyi 
Régió műszaki és informatikai szakember igényének kielégítésére elindítottuk a programtervező 
informatikus alapképzést, és 2020 nyarán az első végzős hallgatók okleveleit is átadtuk. Felépült 
Szombathelyen a Gotthard Obszervatórium területén egy földi műholdvevő állomás, amely 
nemzetközi összefüggésben is szolgálja majd az asztrofizikai kutatásokat.  

A 2017 és 2021 között futó projekt több mint 330 millió forintból az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A sajtónyilvános záró rendezvény célja, hogy bemutassa a Szombathelyen kialakított új 

kutatási/fejlesztési kapacitást, a beindított és már sikeresen működő programtervező informatikus 

képzést, valamint a sikeresen megépített új kutatási infrastruktúrát. 

 

Időpont:      2021. február 26. (péntek)  11:30 – 13:30 

Helyszín:      Online (Microsoft Teams platformon)  
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A rendezvény tervezett programja: 

 

    11:30 –   11:35            Ünnepélyes megnyitó  

    11:35 –   11:55            Köszöntők 

Horváth Zoltán, ELTE IK dékán 

Nemény András, Szombathely polgármestere  

    11:55 –   12:15            Szakmai összefoglaló – Gergó Lajos (ELTE IK, a projekt szakmai vezetője) 

    12:15 –   12:25            Kérdések és válaszok  

    12:25 –   13:15            Tudományos előadások, kisfilm vetítés 

Együttműködés az Agrárkutató Intézettel – Farkas Gábor, ELTE IK 

Asztrofizikai kutatásokról - Werner Norbert, ELTE TTK 

   Kisfilm a Szombathelyen megépített földi műholdvevő állomásról  

    13:15 –   13:30            Rendezvény lezárása 

 

Kérjük, hogy a részvételi szándékot legkésőbb február 25. (csütörtök) 12 óráig jelezzék a 

fugi@inf.elte.hu e-mail címen.  

Az online részvétellel kapcsolatos információkról a részletes tájékoztatást fogunk küldeni.  
 


