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„BrainBay Centrum” tudományos kutatóműhely 

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ 

a műhely vezetője: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna 

tudományos koordinátor: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita 

a műhely tagjai: Dr. habil. Velencei Jolán 

Tóthné Téglás Tünde 

Az Óbudai Egyetem Innovációs Tanácsának és az Innovációs főigazgatónak a gondozásában 

megjelent „Innovatív ötletek megvalósításának támogatása” pályázatra benyújtott „Eladó a 

tudásunk – BrainBay Centrum” című pályamunkánkat a bíráló bizottság pozitívan értékelte és a 

pályázatot elfogadta. A kar dékáni vezetésének további hozzájárulásának segítségével a BrainBay 

Centrum 2017 januárjában jött létre. 

A Centrum célja, hogy az intézetünkben és karunkon, illetve a többi tudományos műhely keretei 

között született tudományos munkákat, kutatásokat eljuttassuk szervezett formában a gyakorlati 

szakembereknek. Ennek érdekében a tudományos publikációink anyagait átdolgoztuk kísérleti 

jelleggel és olyan formában szerkesztettük újra, amely jobban igazodik a vállalati szakemberek 

igényeihez, tartalmilag jobban koncentrál a gyakorlati alkalmazhatóságra. 

Ennek háttértámogatására olyan kutatásokat kívánunk végezni, melyre a gyakorlati szakemberek 

részéről felmerül igény. Ezeket a kutatásokat a gyakorlat generálja, de kivitelezésében és tudományos 

igényességében teljes mértékben igazodik az egyetemi világ elvárásaihoz. 

Kutatási kiadványaink tudományos publikáció formájában is megjelentek. 

ELISMERÉSEINK 

Az idei tanévben 2017 november 7-én meghívott előadóként részt vettünk a Makadám Mérnök Klub 

és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közös rendezvényén, ahol Dr. Reicher Regina és Dr. Kolnhofer- 

Derecskei Anita sikeres előadást tartott az Y generáció álláskeresési szokásaival és online térbeli 

viselkedéséről folytatott kutatásával kapcsolatosan. 

RENDEZVÉNYEK 

 2017 szeptember 29-én bemutatkoztunk az országos rendezvénysorozat keretein belül 

az Óbudai Egyetem Keleti Károly karán megrendezett kutatók éjszakáján, ahol számos 

vendégnek mesélhettünk munkánkról és jövőbeli terveinkről. 

 2017. október 18-19-én részt vettünk az egyetem által szervezett Állásbörze 

rendezvényeken, ahol önálló standdal jelentünk meg. A rendezvényen 

meglátogattuk a céges standok képviselőit, igyekeztünk feltérképezni az éppen 

folyó Y generációs kutatásunkkal kapcsolatos attitűdjeiket, érdeklődési területeiket 

és meghívtuk valamennyi résztvevőt a BrainBay workshopra. 

 2017 december 08-án nyílt napot tartottunk az egyetemi kollégák számára, ahol a 
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Centrum munkájának megismertetése, népszerűsítése volt a célunk. 

 Az Independent Media Education Center Employerbranding és/vagy HR 

marketing? címmel indított előadássorozatán 2017. november 17-én Tóthné 

Téglás Tünde mutatta be kutatási eredményeit, amely a pályakezdőkkel szemben 

támasztott kompetenciaelvárásokat vizsgálja. 

HALLGATÓK MENTORÁLÁSA 

Pályázatunkban vállaltuk, hogy Centrumunknak az Óbudai Egyetem domain neve alatt önálló webes 

felületet alakítunk ki. Ebben segítségünkre volt Dobák Róbert BsC hallgató, aki a webfejlesztési és 

design feladatokat is magára vállalata. A fejlesztés és honlapmenedzselés során betekintést 

nyerhetett egy induló vállalkozás problémáiban. 

Tudományos kutatásaink célja, hogy segítsük a PhD hallgatókat abban, hogy doktori cselekményüket 

minél színvonalasabban és minél hasznosíthatóbb tudományos kutatással zárhassák le. Tóthné 

Téglás Tünde a Centrum segítségével publikálhatta tudományos munkáját a gyakorlat felé és tovább 

lépett annak érdekében, hogy megvédhesse disszertációját. 

Terveink között szerepel további MSc és PhD hallgató bevonása is. 

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÜNK 

Kutatási eredményeinket angol nyelvű folyóiratcikkben, szakkönyvekben és konferencia 

kiadványokban tettük közzé, továbbá a BrainBay Centrum saját kiadásában megjelentette az első 

workshop anyagát. 

JÖVŐBELI TERVEINK 

Meghívást kaptunk a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a hagyományos, immár 20. 

alkalommal megrendezésre kerülő konferenciájára, amelynek fővédnöke dr. Fónagy János. E 

konferencia 2018 májusában lesz. 

 Terveink között szerepel további workshopok megrendezése új kutatási témákra felépítve. 

A 2018-as tanévben is részt veszünk az egyetem által megrendezésre kerülő Állásbörzén, ahol a 

meg hívott cégek képviselőinek kívánunk interaktív előadás formájában tájékoztatást adni a 

Centrum működéséről. 

 

Budapest, 2018. 01. 11. 

 

A műhely vezetője 

Dr. Reicher Regina Zsuzsánna 

A műhely tudományos koordinátora 

Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita 
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