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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

Szigorú óvintézkedésekkel rendezte évnyitó ünnepségét és kezdi a tanévet a Műegyetem 
 

Budapest, 2020. szeptember 4. – A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 

körültekintő biztonsági előírásokkal megrendezett, 239. tanévnyitó ünnepségén tartott 

beszédében Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a kutatói életpálya 

lehetőségeit, Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója pedig az egyetemi képzés és a 

vállalati gyakorlat szoros összekapcsolódásának fontosságát hangsúlyozta. Józsa János rektor 

kiemelte, a BME célja, hogy a képzései lendületet adjanak a tanulmányaikat most kezdőknek, a 

tudományos, a mérnöki, és az üzleti karrier során is. Elhangzott, hogy a Műegyetemen szigorú 

óvintézkedésekkel kezdődik az őszi félév. 
 

Dr. Józsa János rektor díszbeszédében köszöntötte az új hallgatókat és hangsúlyozta, az 

óvintézkedések számos korlátozás bevezetésével járnak, de ezek teszik lehetővé, hogy a Műegyetem 

falai között kezdődjenek az elsőévesek egyetemi évei. Elmondta, közel 5000 hallgató kezdheti meg 

tanulmányait idén szeptembertől a Műegyetemen. Az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas 

hallgatók átlagpontszáma kiemelkedően magas, 422 pont volt. Józsa János rámutatott, hogy az 

elsőévesek egy valódi nemzetközi egyetemen kezdik meg tanulmányaikat, amelynek angol nyelvű 

szakjaira évről évre több mint 70 országból, mintegy 2500 diák tanul. Hozzátette, 2020-ban a 

Műegyetem tagja lett a 7 európai ország 10 vezető felsőoktatási intézménye részvételével létrejött 

EELISA egyetemi szövetségnek, amely az európai műszaki diploma rendszerének kialakítását célozza. 
 

Freund Tamás, az MTA elnöke köszöntőjében a tudományos kiválóság fontosságára és fejlesztéseket 

megalapozó jelentőségére mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy a kutatói kiválóságban élenjáró Műegyetem 

közel negyven professzora akadémikus. Kiemelte, hogy a tanulmányaikat most kezdő hallgatók számos, 

a kutatói utánpótlás biztosítását célzó műegyetemi programra is támaszkodhatnak. Kutatómunkájukat 

pedig a kutatói életpálya különböző szakaszaiban járó műegyetemi oktatók mellett is megkezdhetik. Az 

MTA új elnöke rámutatott, a BME jelentősége megkerülhetetlen annak módszertanában ahogyan 

alapkutatási eredményeken nyugvó alkalmazott kutatások, majd innovációk indulnak a magyar 

felsőoktatásban. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Dale A. Martin, a Siemens elnök-vezérigazgatója. 

Kiemelte, milyen hozzáadott értéket jelent mindkét fél számára az egyetem és a multinacionális vállalat 

partnersége. Az egyetemi tudás mellé a hallgatók egy globális cégen belül nemzetközi kitekintést 

nyerhetnek a szakmai újdonságokra és trendekre, a vállalat pedig közös projekteken keresztül 

megismerheti és segítheti az ifjú tehetségeket. A rendezvényen felszólalt Horváth Péter a Nemzeti 

Pedagógus Kar elnöke, aki a BME és a közoktatás együttműködésére mutatott rá. A partnerség alapja, 

hogy a tehetségek a pedagógusok munkája révén tudják, a műszaki felsőoktatás választása fontos 

lehetőség a számukra. Horváth Péter – aki egyben a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója – 

kiemelte, hogy az intézményből idén 20 diák kezdi meg tanulmányait a BME-n. A tehetségeket felkaroló 

középiskolák szerepe elengedhetetlen abban is, hogy az ígéretes középiskolás diákok Magyarországon 

és ne külföldön folytassák tanulmányaikat, hangzott el az eseményen. 
 

Az BME-n az egyetemi polgárok internetes közvetítésen keresztül követhették az eseményt. A 

helyszínen korlátozott létszámban, az elsőéves hallgatók képviselői és meghívott vendégek 

részvételével, másfél méteres védőtávolság megtartásával és maszkviseléssel zajlott a tanévnyitó 

ünnepség. A Műegyetemen szigorú óvintézkedésekkel kezdődik a tanév, az egyetem egész területén 

kötelező a maszkviselés és a személyek közötti legalább1,5 méteres védőtávolság megtartása is kötelező 

a belső közösségi célú helyiségekben. A távolléti oktatásra bármikor, időkiesés nélkül át tud állni az 

egyetem, mert a kurzusok összes tanulástámogató anyagát folyamatosan naprakészen és hozzáférhetően 

kell tartani a távolléti oktatást segítő információs rendszerekben. 
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