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„Kollaboratív tudásplatform” kutatóműhely 
a műhely vezetője: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes  

tudományos koordinátor: Dr. habil. Velencei Jolán  

a műhely tagjai: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita, Dr. László Gábor, Dr. Nagy Viktor, Petőné dr. Csuka Ildikó, 

Dr. Reicher Regina  

A műhely célja az innováció támogatása és az új ötletek terjesztése. Eddigi kutatásaink fókuszában a 

tartalommenedzsment, az IKT eszközök alkalmazása és egy felhőalapú platform létrehozása állt. Az előző 

években több külföldi egyetem kutatócsoportjával dolgoztunk együtt, és a „H2020-FETOPEN-2014-2015-

RIA” pályázati felhívásra “Next-Generation Decision Support System: In a Cloud-based Collaborative 

Decision Platform for SMEs” című projekt tervvel jelentkeztünk. Pályázatunk nem került elfogadásra, így 

2016-ban a hazai gyakorló szakemberek és a műhely tagjai közötti szorosabb kapcsolatépítés került a 

fókuszba. Ehhez több rendezvényt szerveztük, melyek kiváló alkalmat adta a praxis és a kutatás 

egymáshoz való közelítésére, közös kutatási célok körvonalazására. Különösen fontosnak tartjuk, hogy 

hallgatóink közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a gyakorló szakemberekkel, és részt vegyenek a 

kutatásainkban.  Mentoráljuk a tehetséges hallgatókat, hogy sikeresen pályázhassanak az Óbudai 

Egyetem által létrehozott „Leginnovatívabb szakdolgozat” című díjra. A műhely tagjai több sikeres 

Tudományos Diákköri Dolgozat konzulensei voltak, a tavaszi és az őszi félévben TDK felkészítő 

kurzusokat tartottak. 

A Nemzetközi Oktatási Iroda mobilitási program felelősének támogatásával, az Erasmus+ mobilitási 

program keretében külföldi egyetemen tartottunk előadásokat, melyek hozzájárultak a meglévő 

kapcsolatok erősítéséhez, újabbak létrehozásához és közös kutatásokhoz, az eredmények 

publikálásához. 

A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) a tavaszi és az őszi félévben meghirdette az „Írás 

és prezentációs készségfejlesztés” (oktató: Kolnhofer-Derecskei Anita), a „Döntéstámogató rendszerek 

és módszerek” (oktató: Velencei Jolán) és a „Vállalkozásinnováció” (oktató: Velencei Jolán) kurzusainkat. 

Az itt szerzett tapasztalatokat a műhely tagjaival megosztjuk, és támogatjuk az e-tantervekben 

meghirdetett tárgyak on-line kurzusainak fejlesztését. 

elismeréseink 

A 2016/2017 tanévre az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében Kolnhofer-Derecskei Anita, 

Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjat kapott a „Kockázatos döntések – Az Allais paradoxon 

vizsgálata a tulajdonlás, egyéni kockázatvállalás és a kultúra függvényében” című pályázata alapján.  
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Eddigi kutatási eredményeik és a habilitációs eljárás sikeres befejezése után Szeghegyi Ágnes és Velencei 

Jolán ebben az évben vették át habilitációs oklevelüket. 

Az Óbudai Egyetem Innovációs Tanácsának és az Innovációs főigazgatónak a gondozásában megjelent 

„Innovatív ötletek megvalósításának támogatása” pályázatra a műhely két tagja (Kolnhofer-Derecskei 

Anita, Reicher Regina) és Tóthné Téglás Tünde „Eladó a tudásunk – BrainBay Centrum” címmel 

benyújtott pályázatát elfogadta. Ez a támogatás hozzájárul a korábban tervezett platform kialakításához 

és teszteléséhez. 

rendezvényeink  

2016. február 24-én Stautz János, a TRL Hungary képviselője, a „Projekt alapú szolgáltató 
szervezetek emberi erőforrás tervezésének informatikai támogatása” címmel tartott előadást 

2016. április 6-án az „Önéletrajz, és ami mögötte van!” címmel a Jánossy Ferenc Szakkollégiummal 
együttműködve több mint kétszáz hallgatónak tartott előadást a Magyar Közigazgatási 
Ösztöndíjprogramról Csakurda Ágnes és Zobolyák Róbert. A versenyszektor elvárásaiba és a 
sikeres önéletrajz titkaiba az Opel Southeast Europe HR generalista szakembere, Máténé 
Bényász Kinga adott betekintést.  

2016. szeptember 30-án a KGK duális képzését népszerűsítő Nyílt Napot szerveztünk, és ezzel egy 
időben Kádár Anett Julianna és Jakab Sándor Templeton Fellow-k tartottak Interaktív előadást az 
egy éven át tartó programról.  

2016. október 5. és november 19. között a Maximulation Business Simulation Games Kft.-vel 
együttműködve megrendeztük a Corporaise üzleti szimulációs versenyt. A versenyre több mint 
300 diák jelentkezett, akiknek egy hat szereplős piacon felsővezetőkként kellett sikerre vinniük 
könyvkereskedelmi cégüket. A következő verseny 2017 tavaszán kerül megrendezésre. 

2016. október 26-án és november 2-án a Be-novative felhőalapú megoldás bemutatása után egy 
nyílt innovációs kihívásban vehettek részt hallgatóink, akiket ebben Morvayová Andrea és Pap 
Henrik, a Be-novative cég tagjai támogattak. 

publikációs tevékenységünk 

Kutatási eredményeinket öt angol nyelvű folyóiratcikkben, négy szakkönyvben (magyar nyelvű 

felsőoktatási tankönyv), hat angol nyelvű konferencia közleményben, három magyar és két angol nyelvű 

könyvben megjelent szaktanulmányban publikáltuk. 

Budapest, 2017. 01. 15. 

 

Dr. habil. Szeghegyi Ágnes 
A műhely vezetője 

 

Dr. habil Velencei Jolán 
A műhely tudományos koordinátora 

 

 


