
























































































































































































































































A MENEDZSMENT IRÁNYÍTÁSA – Kancellári Iroda 

 

A MOME 2020-as üzleti évének fókuszában a Kancellária területén is a modellváltás, mint lehetőség és 

feladat állt. Elmondható, hogy a szervezeti egység a Gazdasági Igazgatóság mellett a másik kiemelkedő 

aktora volt a folyamatoknak. Kollégáink az átállást tervezési, jogi és humánpolitikai oldalról segítették.  

 

A modellváltás kapcsán kiemelkedő eredménynek tartjuk kancellári státusz vezérigazgatói titulussal 

történő megerősítését, amely a teljes kancellári csapat modellváltás előtt és alatt végzett munkájának 

egyfajta visszajelzése.  

 

Szintén a kiemelkedő sikerek között tartjuk számon a MOME teljes munkavállalói körének „átvitelét” 

a közalkalmazotti státuszból a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatási rendszerbe, 

lemorzsolódás nélkül. Mindemellett olyan Kollektív Szerződés került kialakításra az egyetem 

szakszervezetével, amely széles és közös alapon nyugszik, és példaként szolgálhat más modellváltás 

előtt álló felsőoktatási intézmények számára. 

 

Humánpolitikai oldalról további fontos eredménynek tartjuk a munkavállalói létszám közel 15%-os 

növelését, új hiányzó munkakörök betöltését, valamint egy évek óta várt bérfelzárkóztatási program 

megvalósítását, mely körében a munkavállalók közel fele (a legalacsonyabb keresetű kollégák) 

részesült béremelésben. 

 

A COVID járvány szintén nagy feladatok elé állította az egyetem igazgatásáért felelős szervezeti 

egységet. A kihívást mind igazgatási, mind jogi, mind emberi oldalról igyekeztünk kiemelten kezelni. A 

változó járványhelyzetre gyors döntésekkel, és azokat leíró, de „felhasználóbarát” utasítások és 

iránymutatások elkészítésével reagáltunk.  

 

Fontosnak tartottuk, hogy az oktatás átalakításnak és digitalizálásának segítése mellett saját 

területeiken is segítsük a hallgatóinkat ebben a nehéz időszakban. A HÖK munkáját a rendkívüli 

szociális támogatások keretösszegének növelésével segítettük, míg a hallgatói mentálhigénés állapot 

javításához életvezetési tanácsadói és személyes coach szolgáltatások biztosításával járultunk hozzá. 

 

2020-ban is folytatódott együttműködésünk az ELTE-vel a hallgatók számára biztosított mentálhigiénés 

tanácsadás kapcsán. Újdonság azonban a témában, hogy belső felmérésünk alapján az egyetem 

hallgatói és oktatói is nagyban szorgalmaznák a MOME-n állandó belsős pszichológus kolléga 

jelenlétét, így az egyetem vezetésében jelenleg vizsgáljuk ennek a megvalósíthatóságát.  

 

 

 

 



TANULMÁNYI INFORMÁCIÓS KÖZPONT - HALLGATÓI KORMÁNYABLAK 

 

2020-ban az átalakuláskor megerősített, profiltisztított feladatkör. 

 

A TIK SzMSz-ben jelölt feladata igazgatási, adminisztratív, informatikai, jogi, gazdasági, pénzügyi–

működtetési, szabályossági, pénzügyi adminisztratív feladatellátás. Feladatkörét tekintve 

bürokratikus, ’munkás’, de jelenlegi formájában hatékonyan, pontosan, sikeresen működő szervezeti 

egység. Szemléletét tekintve az ügyfél élmény fejlesztésével és megvalósításával jelentős informatikai 

és szolgáltatási potenciállal rendelkezik. A TIK a szabályossági kontroll alapeleme, az erős 

vezérigazgatói/kancellári szerepvállalás fontos egysége: az általa kezelt adatnyilvántartásokon 

keresztül valósulhat meg a leghatékonyabb formában a vezetői ellenőrzés – adatvagyonnal való 

gazdálkodás.  

Egyértelmű keretek közt adunk praktikus szolgáltatásokat minden egyetemi polgárnak. A tanulmányi 

adminisztrációnak a folyamatosan változó jogszabályi környezet, gyorsuló információáramlás és 

digitalizálódó kulturális háttér mellett is meg kell felelnie a hivatali működés szabályainak. Fontos 

eredmény a hallgatói és oktatói ügyintézés gyorsítása a MOME szellemiségének megfelelő személyes, 

rugalmas hallgatói kommunikáció megőrzése mellett. Ez részben szervezési döntésekkel, részben az 

elektronikus ügyintézés több elemének bevezetésével vált elérhetővé.  

 

A MOME új Alapító Okirata a kancellári feladatot az Nftv. 13/A.§-ra hivatkozva fogalmazza meg: 

„kancellár felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, 

számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény 

vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, 

szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést(…)” – a jelölt 

törvényi feladatokat a TIK is végzi. A TIK legfontosabb funkciói: 

 

 hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztráció – jogviszony létesítése, megszüntetése, 

igazolások kiadása – jogi tevékenység, igazgatási tevékenység 

 diákigazolványok kezelése - igazgatási tevékenység hatósági kapcsolattartással 

 hallgatói egészségbiztosítási jogosultságok kezelése - igazgatási tevékenység hatósági 

kapcsolattartással 

 hallgatói juttatások elosztásának és folyósításának előkészítése, hallgatói pénzügyi 

kötelezettségek kezelése – ösztöndíjak, kivetések, befizetések kezelése tartalmi és formai 

tekintetben – pénzügyi tevékenység, informatikai tevékenység 

 felvételi eljárás lebonyolítása – felvételizők adatainak, intézményi feladatainak kezelése a 

meghirdetéstől a felvételi határozat megszületéséig – logisztikai tevékenység, jogi 

tevékenység, informatikai tevékenység, adatgazdálkodás 

 oklevelek kiállítása, kiadása - jogi tevékenység, igazgatási tevékenység hatósági 

kapcsolattartással 

 Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatszolgáltatás – Nftv. kötelezettség – igazgatási 

tevékenység hatósági kapcsolattartással, informatikai tevékenység, amely a gazdálkodást is 

döntően befolyásolja a normatíván keresztül 



 hallgatói adatok kezelése ’back office’ – elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül – 

igazgatási tevékenység, informatikai tevékenység, adatgazdálkodás  

 hallgatói ügyfélfogadás ’front office’ – szolgáltatási tevékenység 

 ERASMUS – hallgatói ügyintézés – A nemzetközi kapcsolatok kiemelt szerepet játszanak az 

Egyetem működésében és távlataiban, az intézmény önmagát egyértelműen nemzetközi 

kontextusban értelmezi és méri. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és 

minősége legtöbb mutatóban javult, köszönhetően a kapcsolatok bővítésének, a működési 

környezet fejlesztésének, és a számos kedvező lehetőségnek, amely a hallgatók rendelkezésre 

áll. 

 

 A 2020. év főbb eredményei a Tanulmányi Információs Központban: 

A kormánynak a járványügyi készültség kapcsán hozott, 2020. március 11-én hatályba lépett, 

a felsőoktatást is érintő rendelkezéseivel összhangban a Tanulmányi Információs Központ 

2020. márciusában teljes körű elektronikus ügyintézésre tért át; elsődleges szempont volt a 

hallgatók és munkatársak egészségének és biztonságának megőrzése mellett az, hogy a 

hallgatók tanulmányi ügyeiket továbbra is zökkenőmentesen bonyolíthassák, amit jelentős 

szervezési és folyamatmenedzselési fejlesztések segítségével sikerült megoldani: 

 a hallgatók kérelmeiket e-mailben nyújthatták be, az eredeti aláírásokat szkennelve 

vagy sk. aláírással helyettesíthették 

 a hallgatók kérdéseiket e-mailben tehették fel, azokra minden esetben 24 órán belül 

választ kaptak 

 a végzett hallgatók sikeres záróvizsgájukat követően elkészült oklevelüket választásuk 

alapján előzetes időpont egyeztetés után személyesen vehették át a Tanulmányi 

Információs Központban a járványügyi előírások szigorú betartása mellett, vagy postai 

kézbesítést kérhettek 

 a nyári felvételi vizsgákat – mind a gyakorlati feladatokat, mind az interjúkat - minden 

szükséges folyamatot megtartva, valós időben online térben bonyolítottuk le. A 

felvételi vizsgák öt napon keresztül 9 alapképzési és 12 mesterképzési szakon 

párhuzamosan zajlottak, mindösszesen 710 felvételiző és mintegy száz egyetemi 

munkatárs részvételével; a teljesen újszerű technikával, sikeresen zárult feladatot a 

Tanulmányi Információs Központ koordinálta 

 



 

 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahely teremtési programjának részeként a 2020. augusztus 31-ig 

záróvizsgát tett hallgatók nyelvvizsga nélkül átvehették oklevelüket. Az oklevelek kiállítása 

egyetemünkön a Tanulmányi Információs Központ koordinálásával teljes körűen megtörtént: 

összesen 447 oklevelet adtunk át 2020-ban a megelőző 17 évben sikeres záróvizsgát tett, 

nyelvvizsgával nem rendelkező volt hallgatóinknak. 

 

Fontos visszajelzés, hogy a diplomás pályakövetési kutatásban (DPR) a hallgatói elégedettség 

szempontjából a TIK hallgatókat segítő támogató tevékenysége 2020-ban az első 5 helyezett közé 

került: 

 A hallgatótársak közötti kapcsolat 

 A könyvtár szolgáltatásai 

 A hallgatók és oktatók közötti kapcsolat 

 A TIK hallgatókat segítő támogatása 

 Az intézeti adminisztráció hallgatókat segítő támogatása 
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GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

A Gazdasági Igazgatóság az Egyetem központi funkcionális szervezeti egysége, amely a kancellár 

közvetlen irányítása mellett ellátja az Egyetem gazdálkodásával összefüggő feladatokat. 

A Gazdasági Igazgatóság pénzügyi, számviteli, az egyetem gazdálkodásával összefüggő beszámolási, 

adatszolgáltatási, beszerzési-koordinálási; humánerőforrás adminisztrációs feladatokat lát el. 

A 2019-ben megkezdett modellváltásra vonatkozó tervezési folyamat 2020. év tavaszán folytatódott a 

megvalósítási szakasszal. A 2020. évi XXXV törvény rendelkezéseit végrehajtva a Gazdasági Igazgatóság 

a Kancelláriával közösen felkészült az augusztus 1-én megvalósuló modellváltásra. Ez az Igazgatóság 

számára számos feladatot adott. Új adószámmal, NAV felé történő bejelentéssel, új tevékenységi körök 

kialakításával, regisztrálásával, bejelentésével járt, amit határidőre sikerült végrehajtani.  

Az új jogszabályi környezetnek megfelelően új gazdálkodási rendszer beszerzését hajtotta végre. Az új 

rendszerbe sikeresen áttöltött több, mint 43 ezer vevői és szállítói adatot, az új gazdálkodási rendszert 

a MOME képére alakította és sikeresen elkezdte működtetni. A régi gazdálkodási rendszerben működő 

gyűjtök kódrendszerét újra cserélte és a régi kódokat megfeleltette mind a 43 ezer adat esetében.  

Az átalakulás következtésben új Számviteli Politikát alakított ki és az összes gazdálkodási szabályzatot 

átalakította. Ez összesen 11 szabályzat átírását jelentette. A felsorolt feladatokat a Kancellária Jogi 

Csapata és az Egyetem könyvvizsgálója segítségével hajtotta végre az Igazgatóság. 

A bérszámfejtésnél ugyanez a folyamat zajlott le 317 alkalmazott adatit sikerült szinte hiba nélkül 

átvinni az Államkincstár KIRA rendszeréből a Kulcs nevű bérszámfejtő programba. Augusztus 1-től a 

bérszámfejtést a HSSC Kft. végzi. Minden változást rögzítve szeptember 5-én sikeres bérutalást hajtott 

végre az Egyetem.  

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt valamennyi alkalmazott jogviszonyát meg kellett 

szűntetni és új munkaszerződéseket kellett összeállítani és kiosztani a munkavállalóknak. Minden 

dokumentum határidőre elkészült és szétosztásra került a munkavállalóknak. Mindeközben a korábbi 

rögzítési hibák is javításra kerültek. 

A modellváltás során az államkincstári bankrendszerből is kikerült a MOME. Sikeresen lebonyolításra 

került egy banki beszerzési eljárás is. Ennek eredményeként az Intézmény az OTP Bank Nyrt-vel 

szerződést kötött és megnyitotta a működésünkhöz szükséges folyószámlákat és alszámlákat. A 

modellváltás utáni napokban az új rendszer már képes volt a számlákra utalásokat fogadni, és arról 

utalásokat indítani. 

A költségvetési intézményként működő korábbi MOME megszűnt, ezért 2020. július 31-i zárónappal 

beszámoló készítési kötelezettsége keletkezett. A beszámoló elkészítésének határideje szeptember 30. 

napja volt. A beszámoló elkészült és feltöltésre került az államkincstári adatszolgálatási rendszerbe. A 

beszámolót mind a fenntartó ITM, mind az Államkincstár, mind a könyvvizsgáló elfogadta.  

A megszűnt költségvetési intézmény használatában lévő vagyontárgyakat az átalakulási szabályoknak 

megfelelően vissza kellett adni az MNV Zrt-nek, majd vissza kellett venni azokat. A folyamatot 

sikeresen lebonyolította az Igazgatóság. Több, mint 14 ezer eszköz került átadásra és visszavételre. 

Mindezt számviteli nyilvántartásokban is az átmeneti törvényeknek megfelelően történt, kivezetése és 

visszavezetése sikeresen megtörtét az Egyetem könyveibe. 

A modellváltási folyamat közben az átalakulás előtt és után is megtörtént a tájékoztatása az 

Egyetemmel kapcsolatban lévő partnereket az adószám, bankszámlaszám és gazdálkodási forma 

változásról.  



Minden támogatóval egyeztett az Igazgatóság, hogy mit vár a MOME átalakulása során az általa 

korábban folyósított támogatások kezelésével kapcsolatban. Voltak támogatók, akikkel az addig 

felhasznált összegről el kellett számolni és a maradványt visszautalni, volt akit csak tájékoztatni kellett 

a változásokról. 

Az adatszolgáltatási kötelezettségek is változtak a modellváltás miatt. Az adatkérők körébe 

becsatlakozott a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügy Minisztérium is. Az adatkérés, mint kormányzati 

szektorhoz tartozó nonprofit szervezetre vonatkozik. Negyedévente kontrolling jelentést kell küldeni 

számunkra. Továbbra is megmaradt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatási 

Államtitkárság által kért adatszolgáltatási kötelezettség, a Központi Statisztikai Hivatal adatbekésései.  

Az Állami Számvevőszék vizsgálata során is feltöltésre kerültek a gazdálkodási szabályzatok, több száz 

bekért dokumentum. 

A beszerzési szabályozási környezet is változott. Az Egyetem kikerült a KEF hatásköre alól, valamint 

2021. január elsejétől a DKÜ és NKOH kormányrendeletek hatálya alól is. Ez a beszerzési és 

közbeszerzési rendszert is érintette, amely a szabályzatok újraalkotását eredményezte. Az új 

szabályozásnak megfelelően átalakításra kerültek a beszerzési dokumentumok és tervezési sablonok 

is. Új beszerzési eljárás bonyolítottunk le az irodaszerek beszerzése tárgyában. Az Igazgatóság továbbra 

is koordinálja, illetve ellenőrzi a beszerzési folyamatokat és közbeszerzési eljárásokat. 

Az oktatási, kutatási, hallgatói pénzügyi, gazdasági folyamatok mellett a projektek kezelése és a 

támogatások pénzügyi koordinálása ez egyik fő feladata a Gazdasági Igazgatóságnak. Számos projekt 

és támogatás közül kiemelkedő jelentőségűek a következők:  

- Campus fejlesztési kormányzati támogatás, amely pénzügyi lezárásának elkészítése 

zajlik.  

- A pénzügyi lezárási határidő 2021. június 30.; folyamatban van a 2020. évi normatív 

és speciális támogatás elszámolása. Az elszámoláshoz az ITM-től várunk alapadatokat. 

A 2020. évben nagy kihívás volt, hogy a járvány miatt szükséges kevesebb jelenléttel is biztosítani 

lehessen a folyamatos ügyvitelt. A feladatot a Kancellári által kialakított ügyviteli rend segítségével jól 

végrehajtotta. 

 

Összegzésként leírható, hogy a Gazdasági Igazgatóságra modellváltás miatti számos feladatot, 

rendkívüli terhelést a kollégák nagy teherbírással, remekül fegyelemmel viselték és a faladatokat jól 

megoldották. A szervezeti egység az átalakulást sikeresen végrehajtotta, képzésekkel felkészült az új 

szakmai kihívásokra, a folyamatosan érkező adatszolgáltatásokat határidőre és jól végrehajtotta. 

Személyi összetételében a GI 2020-ban nem változott. 

  



HR 

 

A MOME-n (Gazdasági Igazgatóság, Kancellária Iroda) működő, bár szervezeti egységgé még nem 

formálódó hr terület a 2020-as évben jelentős kihívásokra igyekezett válaszokat adni. Munkánk 

fókuszában a napi feladatokon túl a következő kiemelt feladatok szerepeltek: 

• felkészülés a modellváltás hr aspektusaira 

• a modellváltás hr oldali végrehajtása 

• az Innovációs Központ állományának feltöltése 

• bérfelzárkóztatási program végrehajtása 

• Covid kihívások kezelése 

Felkészülés a modellváltásra 

Az egyetemi modellváltásból adódó egyik leglátványosabb és legkényesebb változás, hogy az egyetem 

teljes munkavállalói állománya a közalkalmazotti státuszból Munka Törvénykönyve szerinti 

munkavállalói státuszba került. E feladattal kapcsolatban új vezetői és munkavállalói mintaszerződések 

kerültek kialakításra, valamint teljes körűen megtörtént a munkaköri leírások frissítése is.  

Kiemelt feladatként kezeltük az egyetemen újonnan létrejövő Szakszervezettel történő proaktív és 

alapos egyeztetést, mely fókuszában a modellváltáshoz időzített Kollektív Szerződés előkészítése volt. 

A konstruktív együttműködés kapcsán kialakult, más felsőoktatási intézményeknek is például szolgáló 

Kollektív Szerződés az előzetesen egyeztetetteknek megfelelően a modellváltás fordulónapja előtt 

aláírásra és kihirdetésre került. A dokumentumnak köszönhetően a MOME munkavállalói köre számára 

továbbra is biztosítottak a kjt. által kínált előnyök mindamellett, hogy az MT keretrendszerben a 

munkáltatás körülményei rugalmasabbá váltak. 

 

A modellváltás hr oldali végrehajtása 

A 2020-as év egyik elvárt, mégis kiemelkedő sikereként említjük, hogy a MOME teljes munkavállalói 

köre (319 fő) aláírta az új munkaszerződését, így egyáltalán nem történt lemorzsolódás az egyetemi 

modellváltáshoz kapcsolódóan. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a kollégák részére bőven 

biztosítottunk időt jövőbeli szerződésük átnézésére, valamint ezek megtárgyalására operatív vagy 

munkáltatói szinten. 

Fentiek mellett fontosnak tartottuk az egyetem új Fenntartójának operatív kollégáit segíteni az 

egyetemi on-boarding folyamatban, így a modellváltás megtörténte után ezt is kiemelt feladatként 

vittük. 

 

Az Innovációs Központ állományának feltöltése 

A 2019-ben megkezdett projekt végrehajtása kapcsán a 2020-as forrás megérkezését követően 

folytatódott a szervezeti egység állományának feltöltése. Ennek keretében főleg a szervezet szakmai 

stábja bővült jelentősen, ami összegyetemi szinten is éreztette a hatását, a MOME-n dolgozó kutatók 

létszáma 14-ről 33-ra emelkedett. 

 

 



Bérfelzárkóztatási program végrehajtása 

Szintén a Szakszervezettel közös munkában készült el a MOME újkori történetének első 

bérfelzárkóztatási kezdeményezése, amely az egyetemi vezetés előterjesztésére a Fenntartó 

alapítvány kuratóriumának jóváhagyásával valósult meg 2020 decemberében. Ennek keretében a 

legalacsonyabb bérű kollégák (131 fő) bére került megemelésre sávosan 5-15-25%-os mértékben. 

 

Covid kihívások kezelése 

A pandémia természetesen az egyetem hr munkáját is nagyban befolyásolta, és új kihívások elé 

állította. A kihívásokra adott válaszok közül kiemelendő, hogy szinte szökkenőmentesen sikerült a 

munkakultúrát az eddig kevéssé használt online platformokra átterelni, valamint, hogy munkakörtől 

függetlenük minden kollégának sikerült úgy bővíteni, alakítani a munkakörét, hogy a korlátozott 

személyes jelenlét ellenére is folyamatos munkavégzés volt lehetséges, így fel sem merült a pandémiás 

helyzet okán munkaszerződések felbontása, szüneteltetése vagy fizetés nélküli szabadságok 

elrendelése. 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy a hr területen is a kiemelkedő kihívások éve volt a 2020-as, ennek 

ellenére mind a munkavállalói létszám, mind az átlagbérek növekedtek. 

 

  



BRAND IRODA 

 

A MOME életében éves szinten százas nagyságrendben zajlanak a nyilvánosságot is érintő események. 

Ezek túlnyomó többsége tanszéki, partneri, civil vagy hallgatói kollaboráción alapuló rendezvény (pl. 

Design Hét eseményei, külső helyszínen zajló programok, intézeti és tanszéki szervezések, 

vendégelőadók meghívása és nyilvános előadásai, konferencia- vagy kiállítási részvétel, HÖK-ös 

beszélgetések stb.). Azoknak az eseményeknek a száma, amelyek a Brand Iroda szervezésében (vagy 

aktív közreműködésével) évről-évre tradicionálisan megrendezésre kerülnek kb. 20-ra tehető. 

A 2020 év elején kirobbanó világjárvány sokban átalakította intézményünk kommunikációját és éves 

rendezvénytervét. Így rendezvényeink nagy része elmaradt, de igyekeztünk online platformon 

megrendezett eseményekkel helyettesíteni őket, beszélgetéseket, habilitációs előadásokat, doktori 

védéseket, megnyitókat ültettünk át virtuális térbe. Online tartottuk a diplomavédéseket és a 

diplomaosztó ünnepségeket, ősszel virtuális nyílt napot is szerveztünk. 2020-ban az elsők között 

voltunk az online kiállításszervezésben. Mesterszakon diplomázott hallgatóink diplomamunkáiból 

építettünk fel és alakítottunk ki egy teljes átfogó diplomakiállítást, amelyhez online tárlatvezetéseket 

is társítottunk. 

A home office elrendelése szükségessé tette, hogy új stratégiát építsünk fel a rendelkezésünkre álló 

online csatornákon. A tavalyi év során fejlesztett új weboldal maximális figyelmet kapott a külső és a 

belső kommunikáció szempontjából is, a tájékoztatás, a szakok, szervezeti egységek, oktatók, dolgozók 

és az egyetemen zajló munka bemutatása mellett ezen a felületen tettünk közzé minden fontos 

információt, hasznos tudnivalót. Emellett folyamatosan zajlottak az új honlap felülvizsgálatának és 

adott esetekben átalakításának munkálatai. 

Ez alapján ugyanilyen plusz terhelést kapott a többi online csatornánk is, az intézmény központi 

Facebook oldala, a Youtube csatorna is folyamatosan segített a szükséges információk terjesztésében. 

A honlapon és a közösségi médiában is növekedett a cikkek mennyisége, a követők száma is növekvő 

tendenciát mutatott. 2020 őszén teljesen új stratégiát kapott a központi Facebook oldal, új célcsoport 

bontással, új tartalommarketinggel, új grafikai és képi megjelenéssel működik. Bővítettük a közösségi 

médiával foglalkozó csapatunkat. Elindítottuk a központi Instagram oldalt, működése folyamatos és 

aktív, rövid időn belül sok követőre tettünk szert. 2020 ősze óta ez az oldal is új célcsoport bontással, 

új tartalommarketinggel, új grafikai és képi megjelenéssel működik. Az egyetem LinkedIn profilját 

felfrissítettük, az oldalon rendszeres tartalomközlés folyik 2020 ősze óta. 

Margaret Ann Dowling személyében új kommunikációs igazgató érkezett 2020. október 1-jével a Brand 

Iroda élére, aki hazai és nemzetközi tapasztalata révén új stratégiát, új struktúrát, új feladatköröket 

épít ki és von be az iroda mindennapjaiba, munkájába. Így a Brand Irodában zajló munka és 

feladatmennyiség megkívánta a korábbi kommunikációs tevékenységeket végző munkatársak mellett 

az operatív csapat bővítését is. A feladatkörök újra pozicionálásával folyamatosan zajlik az új 

munkatársak felvételének előkészítése. 

A MOME Brand Iroda ellátja az egyetem megítélést pozitívan befolyásoló, a MOME márka védelmét és 

értékének növelését szolgáló hazai és nemzetközi marketingkommunikációs tevékenységet. Kiemelt 

figyelmet és fókuszt kap az intézmény közösségi média kommunikációja. 

A sajtómegjelenések elemzését követően a MOME kedvező imázsa rajzolódik ki a nyilvánosságban. Az 

egyetem volt és jelenlegi hallgatóiról, oktatóiról, az intézmény körüli eseményekről döntően pozitív 

hangnemben számol be a sajtó. Politikai irányultságtól függően az egyes médiumok mind a campus-

beruházásról, mind a MOME átalakulásáról vérmérsékletük szerint tudósítanak. Magasan a legtöbb 

említést a jelenlegi vagy volt hallgatók eredményein (kiállítás, díj, elkészült/átadott munka, külföldi 



szereplés stb.) keresztül kapja az egyetem, kedvező előjellel. Az egyetemi alumni gyakran kap alapos 

bemutatást, interjúlehetőséget pl. kiállítások, megbízások miatt, elősorban az erre specializálódott, 

design- vagy művészeti online médiumokban, de a szélesebb elérésű online felületeken is. A MOME 

oktatói közül a médiadesign és az építészet területén tapasztalhatunk tudatosan kézzelfogható 

jelenlétet. 

A járványhelyzet új belső kommunikációs rendszer kialakítását is megkövetelte, hogy hatékonyan 

terjedhessenek az aktuális információk, újdonságok. 2020 márciusában kialakítottuk a belső heti 

hírlevelet, amelyet a friss hírekkel kiküldtük a dolgozóknak, oktatóknak és a hallgatóknak egyaránt. 

A honlapon létrehoztunk egy felületet, ahol összegyűjtöttük a lezárások alatt ingyenesen elérhetővé 

vált múzeumokat, programokat, könyveket, filmeket, kikapcsolódási lehetőségeket. Ezt elérték a 

kollégáink, dolgozóink és hallgatóink is. A honlapon emellett a legfrissebb járványügyi rendelkezéseket 

és az egyetemre vonatkozó korlátozásokat is folyamatosan közzétettük - ezen információkat belső 

körlevél formájában is megosztottuk az értintettekkel.  

Szerda esténként közös online kollégáknak és hallgatóknak szóló vezetett beszélgetéseket tartottunk. 

Közösségünknek ebben a helyzetben is különösen igénye van a találkozásra, még ha ez csak online is 

valósulhat meg, így decemberben online tartottunk közös karácsonyi ünneplést, ahol vezetőink 

mondtak köszöntőt, meghallgattuk Vecsei H. Miklós felolvasását, közösen ünnepeltünk, rajzoltunk és 

díszítettünk karácsonyfát. 

A Brand Iroda gondoskodik egyes meghatározott belső egyetemi rendezvények, események 

színvonalas megszervezéséről és lebonyolításáról. Biztosítja és fejleszti az Egyetem belső 

kommunikációját.  A belső információáramlásnak ugyanakkor a Brand Irodából történő megosztása is 

fontos tényezője. A Brand Iroda szerepe a belső kommunikáció terén kiemelten fontos, ezáltal 

igyekezett kialakítani egy belső kommunikációs hangvételt és stílust az egységes használatra. Ez az 

adminisztrációhoz tartozó dokumentumok szövegezésétől a hallgatókkal való levelezésig, és a 

dolgozókat tájékoztató levelekig terjed, de idetartozik a weboldal hangvétele is. 

A Brand Iroda ápolja és bővíti az Egyetem korábbi hallgatóival tartott kapcsolatot, valamint egységes 

rendszerben értékesíti az egyetem által kínált szolgáltatásokat itthon és külföldön. 

A MOME kommunikációs tevékenysége során az alábbi célokat tartottuk szem előtt: 

• a MOME stratégiai pozíciójának megerősítése a nyilvánosságban: az oktatás, kutatás és 

technológiai kiválóság hármasának rögzítése az egyetem kapcsán; 

• az egyetem ismertségének növelése nemzeti és globális szinten; 

• kedvező véleményklíma kialakítása a kulcsfontosságú stakeholderek körében. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a MOME 2020-ban is globálisan versenyképes intézményként 

inspiráló oktatási, kutatási és technológiai környezetet biztosított a design, az alkotóművészetek és a 

kreatív ipari diszciplínák területén, folyamatosan szem előtt tartva, hogy szakmai kiválósága 

eredményeit a társadalom és a gazdaság számára hozzáférhetővé, hasznosíthatóvá tegye. 

 

  



CAMPUS IGAZGATÓSÁG 

Campusfejlesztés 

A Kormány 1438/2014. (VII. 31.) határozata alapján állami beruházás keretében megvalósítandó 

MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark 2014 évben megkezdett kialakítása a lezárásához 

közeledik. A Campusfejlesztés mindhárom kivitelezési üteme, mely a teljes beruházás legnagyobb 

pénzügyi volumenű szerződéseit képviselte, 2019-ben sikeresen lezárult.  A 21,395 Mrd forint fedezet 

felhasználására és a Kormányhatározatok által biztosított források pénzügyi elszámolására vonatkozó 

határidő meghosszabbításra került 2021. június 30-ig.  

A 2020-2021 években az elkölthető maradvány 376 millió forint, mely kisebb, a működéshez 

elengedhetetlen kiegészítő beszerzések forrásául szolgál. 

A Beruházás részeként a konyhatechnológiai berendezések beszerzése 55,5 millió forint értékben, a 

sikeres közbeszerzés eredményeképpen 2020 évben megtörtént. A kantin üzemeltetésére a pályázat 

kiírása előkészíthető. 

Sor került még kiegészítő bútorok beszerzésére 13 millió forint és kiegészítő médiatechnológiai 

eszközök beszerzésére 22 millió forint értékben. 

Előkészítésre és kiírásra került 2020 évben a kiegészítő műhelytechnológia eszközök és az árnyékolók 

közbeszerzésére irányuló eljárás is. 

A III. ütemben elkészült épületek garanciális időszakban vannak, a hibabejelentések alapján a 

hibajavítások zajlanak. A COVID helyzet miatt ezek üteme néhány szakterületen lassabb; a külföldi 

beszállítók, alvállalkozók szállítási és utazási nehézségei miatt. A II. ütemben elkészült TWO épület 

garanciális időszaka 2020. novemberében lejárt, itt a Műszaki Ellenőrök részvételével az utó-

felülvizsgálat megtörtént, a bejáráson felvett hibalista javítása folyamatban van. Az ütemezést nehezíti 

a COVID miatt akadályoztatott külföldi beszállítók elérhetősége. 

A Campusfejlesztés során kivitelezett Technológia Park épületeit MOME 2016 II. negyedév és 2018 II. 

negyedévében vette birtokba. A harmadik ütemben kivitelezett épületek birtokba vételére 2019. 

augusztusában került sor. 

A Campus korábbi infrastruktúrája alapjaiban újult meg a XXI század követelményeinek megfelelő 

műszaki színvonalú épületek létrejöttével. Az üzemeltetendő épületek nettó alapterülete közel 

kétszeresére emelkedett, az épületek nagy része hűtéssel, légkezeléssel ellátott, 9 db lift üzemel, 

korszerű tűzoltó és tűzjelző rendszerek kerültek beépítésre. A megújult campus üzemeltetési feladatait 

is korszerűsíteni kellett, melynek folyamatai 2019 évben megkezdődtek és 2020 évben sor került az 

üzemeltetés rendszerének felállítására, a feladatok újraszervezésére, az eljárások szabályozására. 

A campus üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok közül azok, amelyekhez a campusigazgatóságon 

belül nincs megfelelő szaktudás, illetve költséghatékonyabban hajható végre külső szolgáltató 

igénybevételével, kiszervezésre kerültek. A vagyonvédelmi szolgáltatás, a gépészeti üzemeltetés 

feladataira szakvállalkozó nyújt kapacitást, a takarítási, gondnoksági és logisztikai feladatok 

végrehajtása belső erőforrással történik. 

Az épületek használata során a birtokba adás után a kezdeti üzemeltetési időszakban előforduló 

garanciális hibák száma 2020-ra elenyészőre csökkent. A használat függvényében a beállítási 

paraméterek finomhangolása folyamatosan zajlik. 



A Campusigazgatóság kiemelten kezeli az energiafelhasználás optimalizálását. A megújult Campus 

tényleges energiafogyasztásáról a gyűjtött adatok nem adnak még valós képet, mivel a COVID helyzet 

2020-ban nagyban befolyásolta a Campus normál használatát.  

A COVID járvány során bevezetett kormányzati intézkedések miatt az oktatás és munkavégzés jelentős 

része on-line formában zajlott az év során.  Így az energiafelhasználás mind a fűtés/hűtés, mind a 

világítás tekintetében jelentősen csökkent. A 2019-es évhez képest a villamosenergia fogyasztás több, 

mint 30%-kal, a földgáz fogyasztás körülbelül 20%-kal csökkent. Plusz kiadást jelentett a szükséges 

fertőtlenítőszerek, maszkok, kesztyűk beszerzése. 

IT 

Folytattuk részvételünket a Microsoft Campus programban, így biztosítva a használt operációs 

rendszerek és irodai szoftverek jogtisztaságát. Az oktatásban használható szoftvereket körét, 

felhasználószámát bővítettük, frissítettük. 

Munkaállomásainkat korszerűsítettük, melynek keretében cseréltük a már nem megfelelő 

teljesítményű számítógépeinket, és új asztali és notebook számítógépeket szereztünk be. 

A pandémiás helyzetben igyekeztünk kiszolgálni az időnként párhuzamosan is zajló jelenléti oktatást 

és otthoni munkavégzést egyaránt. Az otthoni munkavégzés feltételeinek javításához elindítottuk 

központi tűzfalunk cseréjét, és bővítettük kiszolgáló infrastruktúránk kapacitását. 

Kollégium 

A Campus területén elhelyezkedő kollégiumban 2014. évben 98 férőhely állt az Egyetem 

rendelkezésére, azonban a Campus fejlesztés során végzett építési munkálatok okán a Kollégium e 

célra történő igénybevételét az Egyetem 2015-ben megszüntette, bérleményben helyezi el hallgatóit. 

A bérelt kollégium férőhelyeinek száma a 2016. június 30. napján lejárt szerződés értelmében 80 fő 

volt. A dologi előirányzat szűkössége, illetve az egyéb területeket érintő többlet finanszírozási igény 

okán (lásd. Műhelyház fenntartás, költözés, stb.) 2016. július 1-jétől az Egyetem 40 fő számára tud 

kollégiumi férőhelyet biztosítani az általa bérelt épületrészben. A kollégium alapfeladata, férőhely 

biztosítása nappali tagozatos hallgatók számára.  

2020-ban a COVID helyzet miatt a Kollégiumban csak egyedi, rektori engedéllyel rendelkező, külföldi 

hallgatók tartózkodhatnak. 

 

  



PÁLYÁZATI IRODA 

 

A Pályázati Iroda 2020. novemberében alakult azzal a céllal, hogy építve a korábbi pályázati 

eredményekre és nemzetközi kapcsolatokra, a MOME-t intézményi szinten bekapcsolja a nemzetközi 

és hazai innovációs hálózatokba valamint segítse az oktatók és kutatók munkájának fejlődését, 

nemzetköziesítését.  

A pályázati Iroda élére új vezető érkezett, akinek nemzetközi pályázatok előkészítésében, 

megvalósításában, valamint a design menedzsment területén is van tapasztalata. Feladata egy olyan 

csapat felépítése, amely hazai és nemzetközi szinten is képes nagyszámú projekt megvalósítására. 

A pályázati terület fő irányai az intézmény és oktatásfejlesztés, az kutatásfejlesztés és innováció, illetve 

a piaci szereplőkkel való közös innovációs tevékenység. 

 

A pályázati iroda ennek érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

folyamatos hazai és nemzetközi pályázatfigyelés, az Egyetem oktatói és kutatói felkészítése a 

pályázatokban való aktív részvételre,  a pályázati részvételre vonatkozó proaktív javaslat, a Pillér 

Vezetői Testület által javasolt pályázatok vizsgálata, témaötletek gyűjtése, oktatói és kutatási témák és 

ötletek fejlesztése, konzorciumépítés, kapcsolattartás és érdekérvényesítés a finanszírozó szervezetek 

felé, szerződéskötési folyamat irányítása, pályázati menedzsment, pályázatok megvalósításnak, 

fenntartásának koordinációja. 

 

1.A pályázatfigyelés az alábbi pályázatokra terjed ki: 

Nemzetközi közvetlen EUs pályázatok: Horizon Europe, Urban Innovative Actions, Urbact, Interreg, 

EGT, EIT, New European Bauhaus és egyéb közvetlen EUs pályázat 

Hazai közvetett EUs pályázatok: Hazai innovációs, kutatás-fejlesztési, oktatás-fejlesztési, 

szervezetfejlesztési célú közvetett EUs pályázatok 

 

2.Az oktatók és kutatók felkészítése pillér szinten és téma specifikus módon történik. Információs 

tevékenység és témaötletek gyűjtése után témánként workshopokat szervezünk, melyek a megjelent 

kiírásokra való felkészítést célozzák. 

A pályázati Iroda 2020 ősze óta folyamatosan dolgozik azon, hogy az egyes szervezeti egységek 
felkészüljenek a 2021. áprilisában megnyíló nemzetközi pályázatokra. Ennek érdekében 
felkészítő workshopokat, beszélgetéseket tart az Akadémia, az Innovációs Központ, Doktori 
iskola és a Techpark számára. 

2020. 08. 31. – 2021. 01. 30. között megtartott nemzetközi pályázati felkészülési beszélgetés 

Sorszám 
MOME oktatási 

terület 
Dátum H2020 Infó Pont – téma 

1 
Doktori Iskola 

bemutatkozása 
2020.09.09 

Információs Pont feladatának és az együttműködés 

lehetőségének bemutatása 



2 
MOME IK 

kutatók 
2020.10.01 

Információs Pont feladatának és az együttműködés 

lehetőségének bemutatása 

3 Design Intézet 2020.10.14 
H2020/Horizont Európa keretprogram bemutatása Design 

Intézetre szabva. 

4 Média Intézet 2020.11.04 
H2020/Horizont Európa keretprogram bemutatása Média 

Intézetre szabva. 

5  Doktori Iskola 2020.11.05 
H2020/Horizont Európa keretprogram bemutatása Doktori 

Iskolára szabva. 

6 
 Elméleti 

Intézet 
2020.11.19 

H2020/Horizont Európa keretprogram bemutatása Elméleti 

Intézetre szabva. 

7 

Juhász Janka, 

Kovács Bogi 

(doktorandusz 

hallgatók) 

2020.11.24 
Információs Pont feladatának és az együttműködés 

lehetőségének bemutatása 

8 Textiltervezők 2020.11.26 
H2020/Horizont Európa keretprogram bemutatása 

Textiltervezőkre szabva 

9 Média Intézet 2020.12.08 
H2020/Horizont Európa keretprogram bemutatása Média 

Intézetre szabva 

10 
Építészet 

Intézet 
2020.12.10 

H2020/Horizont Európa keretprogram bemutatása Építész 

Intézetre szabva 

 
 

3.A pályázatfejlesztési és pályázatírási feladat a szakmai területekkel, igy az Akadémiával, Innovációs 

Központtal szoros együttműködésben zajlik.  

 

 

Pályázatfejlesztés területen végzett feladatok:  
 
 
A nemzeközi pályázatok keretében az alábbi H2020 projekteket készítette el a pályázati iroda: 

H2020 és Horizont Európa pályázatokkal kapcsolatosan akciótervet dolgoztunk ki, és folyamatosan 

tájékoztatást nyújtottunk. H2020 és Horizont Európa pályázatokat bemutató 6 db hangos prezentáció 

készült el a MOME Intézeteinek. Előkészítettünk a H2020 program keretén belül 3 db Green Deal 

pályázatot. 

 
 



Indikátor neve Mértékegység Érték 
Teljesítés 

(%) 
Megjegyzés 

H2020 program 

keretében az egyetem 

részvételével befogadott 

pályázatok intézményi 

támogatási értéke 

Ft 
984.308 EUR  

(349.429.340 Ft) 
2329 % 

Teljesült 

  

H2020 program 

keretében az egyetem 

részvételével benyújtott 

pályázatok száma 

db 4 200 % 
1 db MSCA 

3 db Green Deal 

H2020 programmal 

kapcsolatban tartott 

tájékoztató 

eseményeken, 

konzultációkon részt vett 

oktatók/kutatók száma 

fő 62 120% 

 

16 db 
rendezvény  

 

 

Beadott H2020 - Green Deal pályázatok (2021. január 26.) 

         a.Topic: LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way 

Type of action: IA 

Proposal title: Targeting the energy transition in existing buildings 

Konzorciumvezető: FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

MOME részesedése: 316 218 EUR 

b. Topic: LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal 

Type of action: RIA 

Proposal title: ART: An innovative means for engaging citizens & stakeholders in behavioural, social 

& cultural change towards sustainable transition under the Green Deal 

Konzorciumvezető: University of Eastern Finland 

MOME részesedése: 275 000 EUR 

 

c. Topic: LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the 

Farm-to-Fork Strategy 

Type of action: IA 

Proposal title: DelivEring susTainable and hEalTHy diets for systemiC change acrosS Europe 

Konzorciumvezető: UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA 

MOME részesedése: 150 000 EUR 

 



 

Innovációs partnerségek és konzorciumok építésében is komoly eredményeket értünk el, a Európai 

Innovációs Ügynöksége (EIT) által kiíírt pályázatra Európa legnevesebb egyeteivel közösen készülünk. 

 

4.A pályázati menedzsment a szakmai vezetéssel szorosan együttműködve irányítja a projektek sikeres 

megvalósítását. 

 

Projekt megvalósítás területén végzett feladatok: 

 

1.VEKOP-2.2.1-16-2017-00007 Okosiroda a jövő generációi számára 

Futamidő: 2017.12.01. - 2020.11.30. 

Konzorciumvezető: BALATON BÚTOR Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. 

Partnerek: MOME 

 

Támogatási összeg: 498 636 863 Ft (Összköltség: 670 034 536 Ft)  

MOME támogatási összege: 314 955 600 Ft  

Szakmai vezető: Püspök Balázs 

 

A fejlesztési projekt alapvetően három részre tagolódik. Az első év főként szakterületenkénti kutatással 

és a külső piac- és trendkutatási feladatokkal és azok feldolgozásával telt, valamint a kutatási projekt 

egyetemi oktatásba való részbeni integrálásával.  

A második 2019 évet a konkrét tárgyak koncepcionális- forma- és műszaki tervezése és a prototípus 

előkészítése határozta meg. A kutatás-fejlesztés konkrét elkészítendő prototípusai az első év 

kutatómunkájának és tervezésének eredményeképpen kerültek meghatározásra az első negyedévben. 

Egy okosasztal, a hozzá tartozó kis irattárolóval, egy univerzális tárolásra használható okosszekrény, 

valamint egy modulárisan változtatható akusztikai panelrendszer alkotja a termék családot. Az ötödik 

bútor egy a tárgyalókban, oktatótermekben használható kisméretű okosasztal-rendszer  lesz.  

 

Több változat készült, amelyek folyamatosan prezentáltva lettek a konzorcium vezető Balaton Bútor 

Kft felé. Az egyeztetések alapján folyamatosan fejlesztésre és javításra kerültek az eddigi 

tervek.  Elkezdődött az akusztikai panel tervezése is. Ehhez kiválasztásra került több kárpit anyag, 

amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy átvilágítsa őket a benne lévő LED kijelző. 

Elkészült egy prototípus, melyet teszteltünk.  

 



A bútortervezéssel párhuzamosan az egész rendszerhez tartozó applikáció koncepciójának a tervezése, 

valamint az okosbútorokba kerülő hardverek beszerzése (Balaton Bútor Kft) is megkezdődött. A 

hardverigények és elektronikai részegységek tervezése az applikációval, annak működésével, a bútor 

formatervezésével és a gyártási technológiával 2021. február 28-ig megvalósult, a pénzügyi elszámolás 

2021. március 31-én lezárult. 

 

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Pályázat: 

NKFIH által felügyelt Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázati konstrukció támogatja (2019-1.2.1-

EGYETEMI-ÖKO - EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA - Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése a 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen).  

Az újonnan létrehozott Design Kompetencia Központ tevékenységei között kiemelt szerep jut a 

tudásmenedzsment számára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a 

szakterület fejlesztésére 2019. tavaszán egy pályázatot írt ki „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma 

(2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO” címmel.  

A pályázati program keretében a MOME támogatást nyert, amely pályázat keretében az egyetem 

innovációs ökoszisztémájának fejlesztésére kapott támogatást. A fejlesztés legfontosabb eleme az 

intézményi tudás- és technológiatranszfer szolgáltatások kialakítása, nemzetközi pályázati tevékenység 

kapacitás fejlesztése.  A fejlesztés két ütemben valósul meg: első lépésben az DKK működését 

megkezdő innováció-menedzsment tevékenységeket erősítik és fejlesztik. A második ütemben a 

központ tevékenységeit bővítik a (pályázat választható tevékenységei közül választott) öt új funkcióval. 
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2. sz. melléklet: Rektori szervezeti egységek beszámolói  
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1. Design Intézet 

1.1 Tevékenységek 

Adatok 

Felvettek létszáma 

2020 őszre felvettek létszáma (BA/MA):  

 Textiltervező szak: BA/25 fő, MA/19 fő 

 Formatervező szak: BA/17 fő, MA/11 fő 

 Tárgyalkotó szak: BA/16 fő, Kerámiatervezés MA/9 fő, Ékszertervezés és fémművesség: MA/4 

fő 

 

Aktív hallgatói létszámok (BA/MA) 

2020 tavasz 

Design Intézet: 157 fő 

 Textiltervező szak: BA/52 fő, MA/13 fő 

 Formatervező szak: BA/37 fő, MA/12 fő 

 Tárgyalkotó szak: BA/32 fő, Kerámiatervezés MA/5 fő, Ékszer és fémművesség MA/6 fő 

 

2020 ősz 

Design Intézet: 249 fő 

 Textiltervező szak: BA/74 fő, MA/31 fő 

 Formatervező szak: BA/50 fő, MA/22 fő 

 Tárgyalkotó szak: BA/49 fő, Kerámiatervezés MA/12 fő, Ékszer és fémművesség MA/11 fő 

 

Diplomázók létszámai 

2020 tavasz 

BA  

Design Intézet: 54 fő 

 Textiltervező szak: BA/24 fő 

 Formatervező szak: BA/19 fő 

 Tárgyalkotó szak: BA/11 fő 

MA 

Design Intézet: 44 fő 

 Textiltervező szak: MA/18 fő 
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 Formatervező szak: MA/17 fő 

 Tárgyalkotó szak: Kerámiatervezés MA/5 fő, Ékszer és fémművesség MA/4 fő 

  

1. Kurzus heti kurzusok  

(kurzus cím, kurzus oktató, résztvevők száma) 

2020 tavasz  

Textiltervező szak 

 Temporal garment/Choreographic garment, angol nyelvű - Linnea Bågander, Nagy Adrienn 

BA/MA textil – 7 fő 

 EjTech – Kárpáti Judit Eszter, Esteban De La Tore (angol/magyar) – BA/MA szakfüggetlen - 12 

fő 

Formatervező szak 

 Philips workshop (NL) - Sustainability in context of home with the focus on Generation Z 

o Philips Design Amsterdam szakemberei, Multidiszciplináris kurzus, angol nyelvű 

o Házigazda: Keszei István, 14 fő 

  Rémi Bouchaniche (FR) - francia tervező experimentális bútortervező workshop, 26 fő 

o Házigazda: Püspök Balázs 

 Designo – Toroczkay Róbert (DE) Hochschule Darmstadt, Szegedi Csaba: Formatervező BA1, 18 

fő 

 Jens Gijbels (NL) - Future Probing-Building a bright future from scrath, angol nyelvű, 7 fő 

o Házigazda: Pais Panni 

Tárgyalkotó szak 

 Porcelán styling, minta és grafika tervezés kerámiára matricákkal– Integrált kurzus BA/MA 

szakfüggetlen, Lublóy Zoltán, 13 fő 

 Üveggyöngy-üvegékszer készítés üvegtechnikával- Edőcs Márta, Balla Benjamin, üveg 

szakosoknak, 10 fő 

 ANYAG+TECHNOLÓGIA KREATÍV KUTATÁS- Bokor Zsuzsa, Kovács Nagy Ferenc, Dezső Renáta 9 

fő 

 Think FUN – Lipóczki Ákos, Póczos Valéria, Szentandrási Dóra, Wunderlich Péter, 14 fő 

2020 ősz 

Textiltervező szak 

 Heimtextile - Strandtörölköző, Balázs Viola, textil, grafika - BA / MA, 19 fő 

 Divatillusztráció - Divatkiegészítő tárgyábrázolás, Hajdú Anett, textil BA / MA, 11 fő 

Formatervező szak 

 Hang és Design, Vető Péter, szakfüggetlen BA/MA, 8 fő 

 Alkotói erőforrás- Tervezői identitás, tervező hallgatók BA/MA, 10 fő 
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Tárgyalkotó szak 

 3D kerámianyomtatás, Kondor Edit, Bokor Zsuzsa, Lubloy Zoltán, Tárgyalkotás BA MA 

Formatervezés elsősorban /+szakfüggetlen, 10 fő 

 Jövődesign, Tillmann József, Dezső Renáta, Schneider Ákos, Turcsány Villő, Blaumann Edit, 

Miklósvölgyi Zsolt, Szakfüggetlen BA/MA, 14 fő 

 

2. KFI kurzusok  

(kurzus cím, kurzus oktató, résztvevők száma) 

2020 tavasz  

Textiltervező szak 

 Trendkutatás - intercolor, Kormos Anna Zsófia, 20 fő 

Formatervező szak 

 MOME HOME, Lipóczki Ákos, Csernátony Fanni, Barna Máté, 15 fő 

 Agóra tér mint közösségi tér, Püspök Balázs, 10 fő 

2020 ősz 

Textiltervező szak 

 Trendkutatás - intercolor, Kormos Anna Zsófia, 20 fő 

 

1.2 Eredmények, hallgatói és alumni projektek 

Textiltervező szak 

3. Heimtextil - Frankfurt, Németország 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézetén belül működő Textil Tanszék, a frankfurti 

Heimtextil kiállítás és vásár rendszeres résztvevője és látogatója. 2007 óta veszünk részt az eseményen, 

mint a Best of Design európai művészeti egyetemek textiles szakmai fórumának tagjai, mely a 

Heimtextil Design pavilonjában rendezi kiállítását, ahol egyetemünk minden évben ingyenes 

bemutatkozási lehetőséget kapott 12-15 társ egyetemmel együtt. Ezt az idén csupán a legjobb 4 

egyetem részére biztosították. A vásáron való részvétel személyes bemutatkozási lehetőség a szakma 

piaci szereplőivel. Hallgatóinknak önálló, kifejezetten a vásárra készült mintaterv kollekcióik 

bemutatására van lehetőségük. Későbbi pályafutásához fontos kapcsolat szerzési lehetőségeket kínál, 

ezáltal saját szakmai tevékenységük elindításához nyújt segítséget a szereplés. A standot látogatókkal 

a hallgatók önállóan gyakorolhatják a szakmai párbeszédet, gyakorolhatják a saját munkájuk 

bemutatását, mely mind hozzájárul szakmai fejlődésükhöz.   

 

4. Gali Cnaani vendégelőadó - MOME auditórium 

Előadás témája: a művész különleges szövési eljárásai, tervezői hitvallása, munkásságának bemutatása 
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Időpont: 2020. január 30. 

Gali Cnaani világszerte ismert textil designer, művész és a tel-avivi Shenkar College oktatója, valamint 

textiltervező tanszékének egyik vezetője. Munkái a legnevesebb izraeli múzeumok mellett több 

európai és japán múzeumban is kiállításra kerültek az elmúlt években. 

 

5. Costume Intro program - Jelmez MA specializációhoz kapcsolódó előadás sorozat 

A Costume Intro programsorozat eseményeként egész napos konferenciát szerveztünk, mely során a 

jelmeztervezést a szakma kiemelkedő művészeinek előadásain keresztül ismertettük meg.  

Program: 

 Bényei Tünde - Film és színházi jelmezek professzionális kezelése, antikolása. A jelmez 

utómunka speciális szakmai jelentősége 

 Bérczi Zsófia - A független látványszínház lehetőségei, és szerepe a kortárs kultúrában 

 Tihanyi Ildikó - Látvány- és jelmeztervező szakmai életút bemutatása 

 Bujdosó Nóra - A jelmeztervező lehetőségei hazánkban és külföldön 

 Enyedi Éva - A független színházi életpálya bemutatása 

 Pusztai Judit - MOME-n végzett divattervező, alkotómunkássága jelmeztervezőként 

 Keszég László - Reflexió az elhangzottakra a saját szakmai tapasztalatok tükrében 

 Bodor Johanna - Színház koreográfusi szemmel 

 kerekasztal beszélgetés - a jelmeztervezés helyzete, a szakma jövőképe 

Időpont: 2020. február 17.  

Helyszín: MOME Campus, Base épület 

 

6. „A jövő most kezdődik” kortárs design kiállítás 

Szeptember 8-án 19-kor nyílt meg a Brussels Design September keretében fiatal magyar tervezők 

kiállítása a Brüsszeli Balassi Intézetben. 

Magyar tervezők legújabb generációja sorra innovatív megoldásokkal reagál a divatipar és textilgyártás 

környezetkárosító hatására. Fenntarthatóság, futurisztikus technológiák, organikus anyagok és 

társadalmi értékek kerülnek a középpontba és jelöli ki útját a textilipar jövőjének alakulását. 

Az ökodesignerek az előttünk álló ökológiai katasztrófa a termelési mechanizmusok és az ipari 

működés teljes egészének újragondolását követelik. Ennek megvalósításához olyan termelési 

mechanizmusokat és új technológiákat vetnek be, amelynek keretében a lehető legkevesebb energia 

és nyersanyag ráfordításával, megújuló energiaforrások felhasználásával, technológia bevonásával és 

meglevő anyagok újrahasznosításával tudnak létrehozni kifogástalan minőségű és esztétikájú 

termékeket. 

The Future begins now című kiállítás célja, hogy beavassa a látogatókat a divat világának alakulásába, 

bemutassa a high-tech öltözködés, intelligens ruhatervezés, növényi alapanyagok, textil innovációk és 

a jövő divatiparát meghatározó irányzatok hazai úttörőit. Az innovatív technológiák köre folyamatosan 

növekszik, amelynek felhasználási területe láthatóan betört a hazánkban alkotó tervezők eszköztárába 

is. 



6 
 

A tárlat hazai tervezők és elsősorban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem diplomás hallgatóinak 

úgynevezett intelligens innovációit, anyagkísérleteit mutatja be, összesen nyolc tervezőtől: 

Kiállítók: 

 Kis-Baraksó Alexandra 

 Temesi Apol / Textiltervezés / 2014 

 EJTECH lab 

 Lévai Zsófia / Divat- és textiltervezés MA / 2017 

 Tóvaj Rozália / Divat- és textiltervezés MA / 2018 

 Huszár Katalin / Divat- és textiltervezés MA / 2017  és Raffai Dávid 

 Labus Lili / Textiltervezés / 2018  és Győrbíró Csenge / Textiltervezés  

 Veszprémi Gabriella / Divat- és textiltervezés MA / 2017 

 Kurátor: Fazekas Fanny 

A kiállítás a Brüsszeli Magyar Intézet közreműködésével jött létre. 

 

7. Vogue Portugal szeptemberi "Hope Issue"  

Tóth Lala BA másod- és harmadéves tervezési feladatok során született munkái megjelentek a Vogue 

Portugal szeptemberi "Hope Issue" számában. A témavezetői Kormos Zsófia és Tomcsányi Dóra voltak. 

 

8. Global Design Graduate Show 

Bognár Angéla / Textiltervezés 2018 /  Natura névre keresztelt diplomamunkájával megnyerte a Global 

Design Graduate Show "fashion accessory" kategóriáját. A témavezetője Bráda Judit volt a 

diplomafolyamat során. 

 

Formatervező szak 

1. Stockholm Furniture Fair - Greenhouse 

AZ NKA iparművészeti kollégium által támogatott külföldi megjelenés a Stockholm-i Furniture Fair-en, 

a Formatervező szakok hallgatóinak válogatott munkáival. 

Időpontja: 2020.02.28. 

Koncepció 

Az egyetemi hallgatók hazai és nemzetközi láthatóságának növelését a Design Intézet szakjai első 

számú célkitűzésüknek tartják, ezért egyre több lehetőséget és felületet biztosítanak a diákok külföldi 

bemutatkozására. A Stockholm Furniture and Light Fair maga és a Greenhouse inkubációs programja 

kedvező lehetőséget biztosít felsőoktatási intézmények és egyéb design iskolák/ képzések egymásra 

találására, kapcsolatfelvételre és a diákok szakmai debütálására. A kiállításon lehetőség nyílik bútorok, 

lámpák, építészeti textilek, üveg és egyéb kísérleti jellegű koncepciók és termékek bemutatására. 

Háttér 

A Greenhouse, a Stockholmi Bútorvásár inkubációs programja, független tervezők és design iskolák 

számára szolgál elsőrangú lehetőségként a bemutatkozásra, ahol a feltörekvő tervezők és a 
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tanintézmények bemutathatják tervezéseiket és prototípusaikat a jövő partnereinek, gyártóknak és 

egyéb ügyfelek számára. A fiatal és tehetséges tervezők közül például Oki Sato a Nendotól, a 

GamFratesi design stúdió, a Form US With Love, valamint Morten & Jonas csak néhány tervező, akik a 

Greenhouse-ban kezdték pályafutásukat. 

Kiállítás 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Formatervező Tanszékének önálló standdal, második 

alkalommal volt lehetősége részt venni a világ egyik legnagyobb bútorkiállításán, a Stockholm Furniture 

and Light Fair eseményén. A stockholmi bútorvásár 2020-ban ünnepli 70. évfordulóját, 1951-es 

alapítása óta képviseli a skandináv bútortervezés hagyományait és értékeit. Az ötnapos rendezvény 

három nagyobb részből áll, melyek közül a Greenhouse szekcióban mutatkoznak be a legfrissebb fiatal 

tervezők és a legkreatívabb design iskolák. Itt kapott helyet a MOME Forma standja, ahol 11 végzős és 

frissen végzett hallgató bútor és lámpa prototípusa került bemutatásra, köztük 3d nyomtatott szék, 

személyre szabott asztalok, pihenő- és tárolóbútorok, és új innovatív tervezési megoldásokat 

felsorakoztató világítótestek. 

A kiállításon résztvevő hallgatók és frissdiplomás tervezők: 

 Becker Dóra 

 Czikkely Anna 

 Csoma Sarolta 

 Hevesi Annabella 

 Kispál Márton 

 Kovács Alexandra 

 Németh Dóra 

 Ollé Gellért 

 Péni Brigitta 

 Pinezits Petra 

 Sipos Anna 

A kiállításon résztvevő oktatók: Pais Panni, Püspök Balázs 

Témavezetők: Juhász István, Kerékgyártó András, Lakos Dániel, Püspök Balázs 

Projektmenedzser: Barna Máté, Vesmás Júlia 

 

2. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 

Fogarasi Demeter (Formatervező művész MA 2015) - tavaly másodszor is elnyerte a Moholy-Nagy 

László Formatervezési Ösztöndíjat, amelynek keretében – a Meshlin nevű céggel együttműködve – 

létrehozta a Breeze Chair prototípusát.  

https://phenomenon.hu/a-het-kreativja-fogarasi-demeter/?fbclid=IwAR243vY-Ibu0-

TLS92zXTezgcV2UcpwzGwtKKaNciKsf03qPYSmxpuxPI8o  

 

3. Aquaton 24 órás ötletverseny 

Guthy Máté formatervező hallgatónk és csapattársai elnyerték az Aquaton 24 órás ötletversenyének 

első helyezését.  

https://phenomenon.hu/a-het-kreativja-fogarasi-demeter/?fbclid=IwAR243vY-Ibu0-TLS92zXTezgcV2UcpwzGwtKKaNciKsf03qPYSmxpuxPI8o
https://phenomenon.hu/a-het-kreativja-fogarasi-demeter/?fbclid=IwAR243vY-Ibu0-TLS92zXTezgcV2UcpwzGwtKKaNciKsf03qPYSmxpuxPI8o
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https://mome.hu/en/hir/337/celunk-koztudatba-hozni-a-vizlabnyom-kifejezest  

 

4. Határtalan Design kiállítás 

Szalai Bálint / Formatervezés 2016 / a Design without borders / Határtalan Design kiállítás International 

Visegrad Fund díjának elnyeréséért. Bálint díjazott diplomamunkájának témavezetője Pais Panni. 

 

Tárgyalkotó szak 

1. Iparművészeti Múzeum kortárs ötvös gyűjteményének része 

a Kocsor Eszter Sára / Fémművesség 2018 /  Tükör a tükörben ékszerkollekció egyik gyűrűje.  

Ebben az évben tíz magyar kortárs ékszertervező tárgyával gazdagodott az Iparművészeti Múzeum 

ötvös gyűjteménye. A múzeum kollekciójába többek között olyan alkotók ékszerei kerültek be, mint 

 Fekete Fruzsina Fémművesség MA 2018  

 Szilágyi Sapi Fémművesség MA 2017 

 Huber Kinga 

 

2. Lőrincz Réka / MFA Boston  

Alumnánk (MOME forma és fémműves tervező, vizuális nevelőtanár szak) How deep is your love, 

honey? című ékszeralkotása bekerült a Bostoni Szépművészeti Múzeum ( MFA Boston)  

ékszergyűjteményébe. 

A nyaklánc egy hétköznapi plasztik tárgy értelmezéséből született, melyet a művész gyöngyökkel, 

gyémánttal és arannyal egészített ki. Az ékszert a New York City Jewelry Week-en a Charon Kransen 

Arts mutatta be 2019 novemberében. A kiállítást követően egy hazai műgyűjtő, Spengler Katalin 

megvásárolta az alkotást, és felajánlotta az MFA Boston gyűjteményének ajándékként. A múzeum 

kurátori testületének 2020. februárban hozott döntése értelmében az ékszer a tekintélyes múzeum 

mintegy 20 000 darabot számláló ékszerkollekciójába került. 

 

3. Ékszerek Éjszakája 

2020. szeptember 17. 

Arany Oroszlán Klub (Ráth-ház) 

XYZ kiállítás 

Kiállító alkotók: Balázs Eszter, Jeney Judit, Seres Eszter 

Díjak: ÉÉB Alapító Csapat Díja, HYPEANDHYPER-díj 

Három fiatal tervező ugyanazon kérdésekre kereste a választ a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 

végzett tanulmányaik során. Rendhagyó megjelenésű munkáikra jellemző az anyagokkal és formákkal 

való aktív kísérletezés. A kiállítás helyszínén az ékszerek a súlytalanság állapotában, a fényben 

https://mome.hu/en/hir/337/celunk-koztudatba-hozni-a-vizlabnyom-kifejezest
https://www.facebook.com/designwithoutbordersbudapest/?__cft__%5B0%5D=AZXXWP_1fYFxA0eOTgYqQoxzGpJe_Ad_PFPzRH_uuT1b5JOxiPab8jwSqCuvc9VhlMgRpKI2eCvG48bqOuAZwEyxZSacyorMrnilR1TumGuJGIjnEUi840cQkRgrDYbMk7oDHtiOMBZO37qKC92Kya75HvMEh5qo6Lak5hUvHd-HL133RBXl2ld8CmDiYXbk8oU&__tn__=kK-R
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lebegtek, amelynek keretül szolgált a tömör, nyers környezet. Az alkotásokon keresztül a munkákon 

átívelő metszéspontokat fedezhette fel a néző. 

 

4. Műtárgyak Éjszakája 

2020. szeptember 17. 

helyszín: Kubik Coworking 

De hominis dignitate - Válogatás a MOME Tárgyalkotó Tanszék diplomamunkáiból 

Kiállító alkotók: Nagy-György Ágnes, James Carcass, Szél Róbert 

Kurátor: Hamvai Kinga 

Projekmenedzser: Szántó Gerzson 

Konzulens: Dezső Renáta 

 

„James Carcass a poszthumanizmus diskurzusába illeszkedő, design fikciós projektjében alternatív 

jövő- és emberképet vázol fel. Groteszk fejplasztikái utópikus jellegűek, egyfajta antropológiai 

optimizmust sugároznak. Az ember emberen túli, emberfeletti törekvése jelenik meg Szél Róbert 

tornyain. A közösségi média és big data tárgyköréhez kapcsolódó kortárs értékválság archaizáló 

megjelenítése, a bábeli torony ikonográfiája baljóslatú olvasatot hívhat elő. A két figuratív 

alkotáscsoport mellett egy absztrakt, folyamatalapú művészeti projekt is helyet kap a tárlaton. Nagy-

György Ágnes művében a rendszerező kísérletezésben ugyan tetten érhető az ember, de az idő 

központi szerepe hangsúlyos. A filozofikus, meditatív jellegű alkotás egyfajta belenyugvást tükröz: az 

ember nem irányíthat mindent, csupán képességeinek határain belül létezhet, alkothat, formálhatja a 

világot.” 

 

5. Visegrad Group 2020 

18. alkalommal jelent meg a Visegrad Group szemléje 

Fakó András / Formatervező művész 2019 /  Alternatív közösségi munkaterek című mesterszakos 

diplomamunkája 

Szőke Barbara / Fémművesség MA 2019 / A tárgyalkotás szerepe a fiatalkorú nők börtönében című 

mesterszakos diplomamunkája  

Pázmány Lili / Divat- és textiltervezés MA 2019 / Unobstructed című mesterszakos diplomamunkája 

 

1.3 Oktatói sikerek, projektek, együttműködések 

Formatervező szak 

1. Kerékgyártó András - doktori fokozat 

Design Management Díj 2020:  
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Plydesign 2014–2020 – A tudatosság és szellem győzelme 

Magyar Formatervezési Díj 2020 (termék kategória):  

TILT karfás és karfa nélküli szék 

Alkotó(k): PLANBUREAU - LAKOS Dániel 

Gyártó: Balaton Bútor Kft. 

 

2. Magyar Formatervezési díj 2020 

Termék kategória: Lakos Dániel (PLANBUREAU) - TILT szék (gyártó: Balaton Bútor Kft.) 

Design Management Díj: Plydesign Kft. (Tervező: Kerékgyártó András) 

Emberi Erőforrások Minisztériuma – Kultúráért Felelős Államtitkárság különdíja: Kókai András - Aura 

(Diplomamunka, Témavezető: Koós Pál) 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium – Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős 

Államtitkárság különdíja: Kispál Márton - Frigo (Diplomamunka, Témavezető: Püspök Balázs) 

 

Tárgyalkotó szak 

1. Pattantyús Gergely - Ferenczy Noémi-díj 2020 

2. Dezső Renáta - EDF & Oracle digitális hozzáférhetőségi ösztöndíj 

Megkapta idén az EDF és az Oracle fogyatékossággal élő hallgatók számára alapított digitális 

hozzáférhetőségi ösztöndíját. https://www.edf-feph.org/  

Az ösztöndíjat az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF) és az Oracle indította el 2015-ben az európai 

digitális akadálymentesítés előmozdítása érdekében. Célja, hogy felhívja a figyelmet a témára az 

európai egyetemek körében, és ösztönözze az akadálymentesség biztosítását informatikai 

tanterveikben. Hosszú távon remélik, hogy Európában jelentős számú digitális akadálymentesítési 

szakember fog tevékenykedni és hozzájárulni, hogy az innovációban mindenki részt vehessen. 

 

https://www.edf-feph.org/
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2. Média Intézet 

2.1 Eredmények, hallgatói és alumni projektek 

Animáció 

1. László Márk, MOME Anim alumni az első magyar Hellboy-rajzoló 

2020. január 15-én jelent meg a 2019-es Hellboy Winter Special és benne a fiatal magyar művész, 

László Márk rajzolta The Miser’s Gift című papírmozi. Első ízben fordult elő, hogy egy Budapesten élő 

és alkotó magyar művész rajzai az egyik legnagyobb amerikai képregénykiadó nyomtatásában jelentek 

meg. 

 

2. Bucsi Réka a Berlinale Zsűrijében 

A 2018-as Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyerő Bucsi Réka rendező, MOME Anim alumna 

2020-ban zsűritagként tért vissza a Berlinaléra, a nemzetközi rövidfilm szekció zsűrijébe hívták meg a 

szervezők. 

 

3. Shortlistes a Broken Things 

Gyulai Panni animáció szakos alumna Broken Things című filmje shortlistes lett a Global University Film 

Awardson.  

 

4. MOME-s munkák a 8. Friss Hús magyar versenyprogramjában 

A 8. Friss Hús programjába Ászity Boglárka, Darabos Éva és Szöllősi Anna diplomafilmjei is láthatók 

voltak, továbbá Andrasev Nadja új filmje is bekerült a versenyprogramba. 

 

5. MOME Anim alumnik a 8. CEE Animation Fórumon 

A MOME Anim volt hallgatói, Buda Flóra Anna, Hegyi Olivér és Balogh Fábián filmtervei mutatkoznak 

be a 8. CEE Animation Fórumon. Az alkotók között nemcsak a MOME-s egyetemi múlt az összekötő 

elem, hanem a közvetlen, nagyon személyes témaboncolás is. 

 

6. A Limbo-Limbo Travel a hónap animációi között 

A Dot & Line februárban a hónap animációi közé választotta Kreif Zsuzsanna és Zétényi Bori 

diplomafilmjét, a Limbo-Limbo Travelt. 

 

7. Sola az Indy Film Library-n 

A 2020-as MOME Anim diplomafilmek a körülményekhez képest is sok fesztivál és online magazin 

tetszését nyerték már el. Az Indy Film Library Debreczeni Zoltán Sola című filmjéről írt méltatást. 
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8. Oscar-kvalifikáló fesztiváldíjat nyert Andrasev Nadja MOME Anim alumna filmje 

Az egyik legrangosabb amerikai fesztivál, a South by Southwest (SXSW) zsűrije a legjobb animációs 

kisfilm díjával jutalmazta Andrasev Nadja MOME alumna alkotását. Andrasev Nadja kisfilmje a legjobb 

animációs film fődíját nyerte el a rövidfilmes zsűritől, ilyen fontos díjat magyar alkotó még nem kapott 

soha az SXSW zsűrijétől. 

      

9. Újabb elismerés Buda Flóra Anna MOME Anim diplomafilmjének 

A GLAS Animation fesztivál zsűrije különdíjban részesítette Buda Flóra Anna Entropia című MOME Anim 

diplomafilmjét. A film így már összességében a Berlinale Shorts, TEDDY AWARD, GLAS 

AnimationMalter, BUSHO, Promofest, és a DumboFilmFestival díjazottjai közé tartozik. 

 

10. MOME Anim diplomafilm a Blow-UP díjazottja 

Szöllősi Anna Helfer című MOME Anim diplomafilmje a Blow-Up 2019-2020 fesztivál díjazottja lett az 

Animáció kategóriában. A filmet korábban beválogatták a Vienna Shorts nemzetközi 

versenyprogramjába is. 

 

11. Kádár Melinda filmje az Annecy Fesztiválon 

A legnagyobb európai animációs fesztivál rövidfilm és diplomafilm válogatásában szerepelt Kádár 

Melinda MOME Alumna, jelenlegi oktató The Wellspring and the Tower - A forrás és a torony 3D 

animációs filmje.  

 

12. A LOOP Gallery online kiállítása Mákó Bori MOME Alumna munkájával 

Az I Scroll Therefore I Am kiállítássorozat után a LOOP Gallery 2020 első felében is az online térben, a 

galéria Facebook oldalán valósította meg a kiállítási programját, melynek köszönhetően Mákó Bori 

Silence/Csend című alkotása már teljes terjedelmében elérhető online. 

 

13. A stuttgarti ITFS versenyprogramjában szerepel a Windbreak MOME Anim diplomamunka 

Győrfi Ágnes Szélfogó című diplomafilmje az idei Stuttgart Festival of Animated Film (ITFS) 

versenyprogramjában szerepelt, ezúttal online. 

 

14. A Lidérc úr című MOME Anim munkát díjazták 

A Mecal Pro zsűrije a legjobb animációnak járó díjat Tóth Luca Lidérc úr - Mr. Mare alkotásának ítélte 

oda. 
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15. Az Entropia sikerei után Buda Flóra Anna MOME Anim alumna új filmterve a MIFA 

pitchfórumán 

Buda Flóra Anna 2019-ben a diplomafilmjével szerepelt az Annecy-i Nemzetközi Animációs 

Filmfesztiválon, 2020 pedig új filmtervével tért vissza a MIFA pitchfórumára. A 38 projekt között 7 

rövidfilm szerepelt, melyek közt az új filmterv, a 27 – My Last Day at Home vett részt. A filmterv végül 

elnyerte a pitchfórum Ciclic-díját, mely hat hónapos projektfejlesztést jelent a vendôme-i animációs 

rezidencián, Franciaországban, melyhez 35.000 eurós pénzjutalom is jár. 

 

16. MOME Anim diplomamunkák a birminghami Faltpack Festival-on 

A Flatpack Festival zsűri által kiválogatott filmjei között szerepelt Natália Azavedo Andrade Tövisek és 

Szálkák, Tóth Luca Lidérc úr, valamint Schmidt András Doll című filmje. 

 

17. Három MOME-alkotás az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál programjában 

Öt magyar animáció utazott virtuálisan Ottawába, köztük két Alumna, Darabos Éva Bye Little Block /Pá 

kis Panelom/ és Kádár Melinda: The Wellspring and the Tower - A forrás és a torony című munkája. 

 

18. A 16. BuSho Film Festivalon szerepeltek a MOME Anim tavalyi diplomafilmjei 

Szeptember első hetében a 16. BuSho Film Festivalon vetítették Animációs szakos hallgatóink tavalyi 

diplomafilmjeit, melyből ketten: a Helfer és a Thorns and Fishbones a versenyprogramban 

szerepetnek, a Symbiosis mellett!   

 

19. Animáció alumni siker a CEE Animation-ön 

Hegyi Olivér által rendezett alkotás nyert CEE Animation Forum AWARD-ot rövidfilm kategóriában.! 

 

20. MOME Anim diplomafilmek a Rajzfilmünnepen 

A nyár folyamán az Animáció szak először rendezett egy tematikus hónapot, Summer Premier 2020 

néven, amely időszak keretein belül több, addig csak fesztiválokon látott diplomafilmet mutattunk be. 

Ez a válogatás olyan nagy sikernek örvendett, hogy ősszel újra látható volt az Országos Rajzfilmünnep 

online fesztiválján. 

 

Fotográfia 

1. Nyilvános hallgatói prezentációk a Budapest FotóFesztivál keretében 

Március 12-én a Budapest FotóFesztivál keretében nyilvános hallgatói prezentációk formájában 

mutatták be hallgatóink a BredaPhoto fesztivál kurátorai által beválogatott projekteket. A Hibridart 

Galériában megrendezett eseményen megismerhettük a munkakoncepciójukat és az eddig elkészült 

képsorozataikat. Az esemény a Budapest Fotófesztivál hivatalos programjának részeként valósult meg. 
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2. Végzett fotósunk első önálló bemutatkozása a TOBE Galleryben 

Az FFS  "Átlátás #3" sorozatán belül került sor Zellei Boglárka Éva első önálló bemutatkozására, 

„Latorlépés” címmel. Zellei Bogi két éve végzett a MOME Fotográfia mesterszakán. 

 

3. MOME Fotográfia alumni díjazottak a Futures Photography ifjú tehetségei között 

A Capa Központ 2020-as, Futures Photography díjazott tehetségei között számos MOME Fotográfia 

alumninak gratulálhattunk. A kiválasztottak - Bielik István és a négy alumni, Ladocsi András, Máté 

Balázs, Szalai Dániel, Vékony Dorottya - 2020 októberében az UNSEEN fotófesztiválon, Amszterdamban 

képviselhették a magyar fotográfiát és a Capa Központot. 

 

4. Számos MOME alumninak gratulálhattunk az idei Pécsi József Fotóművészet Ösztöndíj okán 

Idén kiemelkedően sok izgalmas terv és kiváló portfólió érkezett be a Pécsi József Fotóművészeti 

ösztöndíj pályázatára, így még nehezebb volt a kuratórium dolga, mely Szatmári Gergely elnökletével 

tíz fiatal alkotó munkáját részesítette a 2020. évi Pécsi József Fotóművészeti ösztöndíjban. Az érintett 

MOME Alumnik: Bánhegyesy Antal, Bilák Krisztina, Piti Marcell, Sivák Zsófia, Szalai Dániel József, 

Sztrehalet Oxána, Zagyvai Sára, Nyíri Julianna, Turós Balázs 

 

5. MOME Fotográfia alumna lett a Canon nagykövete 

Martin Wanda MOME Fotográfia alumna a Canon európai márkanagyköveti programjában vesz részt. 

 

6. Szombat Éva MOME alumna és oktató készítette a LYNX boldogságdefiniáló számának 

címlapját 

A Contemporary Lynx Magazine 2020/1 kiadásának címlapfotóját Szombat Éva egykori fotós hallgató, 

jelenlegi oktató készítette. A szám fő témája a boldogság definiálása. 

 

7. Regős Benedek MOME Fotográfia alumnus diplomamunkája a Punkt.hu-n 

A Magyar Fotóművészek Szövetségének ösztöndíj-programjában részt vevő Regős Benedek MOME 

Fotó alumnus 2017-es Szerkezet című diplomamunkája megjelent a Punkt.hu-n. 

 

8. Neogrády-Kiss Barnabás a Jelenkorban 

A MOME alumnus fotográfussal fényképsorozatairól, koncepcióiról, látásról és betegségről 

beszélgetett Németh Domonkos Tamás. 

 

9.  Sivák Zsófia az Index Nagykép-ben 
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„Hevesi presszókban mutatja meg a legőszintébb arcát a vidéki Magyarország” címmel jelent meg 

összeállítás Sivák Zsófia újabb munkáiról. Zsófia 2017-ben - a heves megyei Józsiék című sorozatával - 

a Magyar Sajtófotó Pályázat társadalomábrázolás-kategóriájának első helyét, a legjobb 30 év alatti 

fotóriporter díját, valamint a Pécsi József-ösztöndíjat nyerte el. 

      

10. Égetés – Fotográfia és Építész kollaboráció 

Az Égetés című projekt két MOME-alumni, Máté Balázs fotográfus és Bene Tamás építész 

együttműködésének eredménye, egy 120 képből álló szekvencia. A munka első felét egy tárgy 

tervezése és építése jelentette, a szekvencia pedig ennek teljes elégését követi olyan körülmények 

között, ahol a tárgyat megvilágító lámpák fényereje jelentősen túllépi a tűz által kibocsájtott fényét. 

 

11. Cserna Endre Fotográfia BA hallgató esszéje a Hévíz folyóiratban Moholy-Nagyról 

A Hévíz folyóiratban Pionír és asztronauta címmel megjelent Cserna Endre esszéje Moholy-Nagy 

Lászlóról. 

 

12. Bede Kincső fotográfia szakos hallgató a BredaPhoto ITP-ben, valamint a Carte Blanche 

pályázat díjazottjai között 

Bede Kincső MA2 fotográfia szakos hallgató a BredaPhoto International Talent Program 2019 – 2020 

keretében képviselte a MOME-t.  

A világ egyik legrangosabb kortárs fotóművészeti vására, a Paris Photo által fiatal fotográfusok számára 

meghirdetett Carte Blanche pályázatán a négy nyertes alkotó egyike Bede Kincső, MA másodéves 

fotográfus hallgató „Három színt ismerek a világon” című mestermunkájával, amely reflexió a 

Ceausescu korszak Romániájára a művész szüleinek emlékeiből merítve. A Carte Blanche-díj 

döntőseinek alkotásaiból nagyszabású kiállítást szerveztek a párizsi Gare du Nord állomáson, illetve a 

Paris Photo vásáron a Grand Palais-ben. 

 

13. Rédling Hanna Fotográfia MA szakos hallgató mestermunkája a Qubiton, valamint az 

artportalon 

Rédling Hanna fotográfia MA végzős hallgató COLOR TV, QUEEN BEDS, EXOTIK DREAMS  című 

mestermunkáját a Qubit és az artportal is bemutatta.  

 

14. MA végzős hallgatók diplomamunkáiról a Fotóművészet folyóirat hasábjain 

A MOME két MA végzős hallgatójának, Rédling Hanna és Miron-Vilidár Vivien munkáiba, a mögöttük 

kibontható koncepciókba Palotai János írása vezette be az olvasót a Fotóművészet hasábjain. 

 

15. MOME Fotográfia diplomamunkák az Urbanlights utcakiállításon 
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A budapesti Urbanlights utcakiállításon tizenegy, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia 

alapképzésén frissen diplomázott hallgatónk munkáját lehetett megtekinteni. A kiállító hallgatók: 

Eördögh Lola, Gajda Barna, Horváth Adrienn, Kepes Dorottya, Lászlók Noel, Nagy Izabella, Nemeskéri-

Tóth Zsófia, Novák Dorottya, Orbán Szilárd, Turi András, Varga Domonkos 

   

16. Fotográfia szakos hallgatók kiállítása a Várkert Bazárban 

Hat jelenlegi és volt MOME hallgató képein jelentek meg a vár különleges, meghatározó vagy éppen 

rejtett arcai, foglalkozásai a Várkert Bazár déli teraszán a Budavári legendák című szabadtéri 

fotókiállításon. A kiállító alkotók: Ekler Artúr, Gajewszky Anna, Rédling Hanna, Mór Rebeka, Sivák Zsófi 

és Tóth Richárd. 

 

17. Adam Mazur előadása az őszi kurzushéten | How to get out of Central European 

Photography Ghetto? 

A kritikus, művészettörténész, kurátor és BLOC magazin alapító Adam Mazur előadását hallgathatták 

az érdeklődők a MOME Fotográfia kurzusheti programjainak keretein belül. 

 

18. Capa-nagydíj 2020 és ösztöndíjak 

A zsűri Kettős Kötés című művéért Neogrády-Kiss Barnabásnak, Fotográfia alumninak ítélte oda a Capa-

nagydíjat 2020-ban. Emellett bejelentették a Capa-nagydíj 2021-es ösztöndíjasait is: Bácsi Róbert 

László mellett, két MOME Fotográfia alumni sikeréhez gratulálhatunk. Szombat Éva oktatónk 

Orgazmust kérek, nem rózsát munkacímű projektjét és Turós Balázs A dolgok természete című 

sorozatát díjazta a nemzetközi zsűri. 

 

19. Home Work címmel a British Journal of Photography hasábjain a MOME Fotográfia  

Home work címmel jelent meg cikk a MOME Fotográfia szakáról a neves brit fotográfiai magazin, a 

British Journal of Photography 2020. októberi számában Michael Grieve tollából. 

 

20. Donald Weber, a hágai Royal Academy of Art fotóművészeti karának professzora volt a 

MOME Fotográfia szak nyílt heti programjának vendége 

A számos kitüntetésben és ösztöndíjban, köztük egy Guggenheim-ösztöndíjban is részesült professzor 

2020. november 26-án volt a szak vendége. Előadásában a fotográfia politikájáról, a 

téma/hely/történet megközelítésének módjairól a művészi személyiség és ambíció szempontjából 

beszélt. 

 

21. MOME Fotográfia alumni siker a Hemző-díjon 

A zsűri kihirdette a 2020-as döntőbe jutottak névsorát, köztük Bánhegyesy Antalnak és Sivák Zsófiának, 

két MOME alumninak nevét.  
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Média design 

1. Nemzetközi kiállításon mutatkoztak be a MOME hallgatói: január közepén „After Bauhaus” 

címmel nyílt új tárlat Rómában 

A Média design szak hallgatóinak interaktív árnyjátéka a „Conformism” nevet viseli és az „Extended 

Sensorium” című speciális kurzus keretében valósult meg Chris Salter kortárs performance-művész 

vezetésével. A kurzus az érzékek konceptuális és gyakorlati felfedezésére irányult szenzortechnológiai 

digitális eszközökkel, a megalkotott installáció hátterében egy lüktető ritmus játszódik, mely minél 

inkább mozgásra készteti a nézőt, annál nagyobb jutalomban részesíti azt, saját és mások árnyékának 

közös mozgása, tánca formájában. Témavezető oktató: Chris Salter, Erhardt Miklós)  

  

2. Média design MA hallgató kollaborációja a Volkova Sisters Dear Dancer című videóklipjében 

Az április elején megjelent, a Volkova Sisters zenekar 10 éves pályafutását záró alkotásként jegyzett 

Dear Dancer c. klipben Szeri Viktor Média design MA hallgató működött közre.  

 

3. Szeleczki Rozi, Média design BA alumna sikere Szarajevóban 

A Talents Sarajevo 2006 óta ad lehetőséget a szakmai fejlődésre, tapasztalatcserére és a kapcsolati 

háló építésére, a programra Délkelet-Európa és a kaukázusi térség fiatal filmes tehetségei 

jelentkezhettek.  

 

4. Három MOME-alkotás az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál programjában 

Öt magyar animáció utazott virtuálisan Ottawába, köztük a Média design MA-n diplomázott Lerch Júlia 

Needs című 3D munkája. 

 

5. MOME Alumnik kiállítása a debreceni MODEM-ben. 

Tasnádi József Média design MA szakvezető nyitotta meg Piti Marcell és Váczi Lilla MOME Alumnik 

Termő/Föld című kiállítását a debreceni MODEM-ben. 

 

6. Média design hallgatói főcím a 2020-as Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon 

Hallgatóink évek óta készítenek főcímeket a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál vetítéseihez 

Sánta Balázs oktató vezetésével.  2020-ban Csordás Eszter Média design MA hallgató munkáit 

választották ki a szervezők, így az ő animációit vetítették a filmek között. 

 

7. Média design oktatói munka Triesztben | ESOF2020 
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Tarr Kálmán Média design alumni és óraadó oktató munkája volt látható Triesztben az EuroScience 

Open Forum (ESOF2020) alkalmából megvalósuló Science in the City fesztivál keretében. A Triesztben 

megvalósuló kiállítás virtuálisan is megtekinthető lesz. 

 

8. Média design diplomamunka a Warsaw Film Festival versenyprogramjában 

László Lili diplomafilmjének világpremierje a FIAPF (Filmproducerek Nemzetközi Szövetsége) által A-

kategóriásnak minősített Warsaw Film Festival versenyprogramjában volt. 

 

9. Nemzetközi irodalmi fesztiválon a Média design szak hallgatóinak installációja 

2020.09.22-25. között rendezték a második PesText világirodalmi fesztivált, melynek egyik 

installációját az egyetem két Média design szakos hallgatója, Songoro Laura és Vigh Violetta készítette. 

A fesztivál küldetése, hogy ráirányítsa a figyelmet a műfordítás, mint az egyik legfontosabb irodalmi 

alkotói tevékenység fontosságára – a „Kizökkent az idő” elnevezésű installáció is erre a tematikára 

reflektált. 

 

10. BUDAPEST, NEW YORK | innovatív online irodalmi játék a MOME és a párizsi Magyar 

Kulturális Intézet közös fejlesztésében 

A Budapest, New York egy irodalmi detektívjáték, mely a XX. század eleji Budapestre invitálja a játékost. 

A feladat nem más, mint egy a New York kávéházban elkövetett bűntény felgöngyölítése. A 

kezdeményezés elsődleges célja, hogy felkeltse a világ különböző pontjain élő fiatalok érdeklődését a 

magyar kultúra iránt. A külföldön működő magyar kulturális intézetek közreműködésének 

köszönhetően több, mint tíz nyelven lesz elérhető a játék, amely már most is öt nyelven fut. A játék 

fejlesztésében részt vett Bakk Ágnes, MOME IK kutató, Halák László András Média Design MA2 hallgató 

és Kovács Dorottya MOME-alumna, valamint a MOME Global. 

 

11. Hamburgban nyert rangos díjat Schnábel Zita Média design alumna 

Kiosztották a Theaterpreis Hamburg idei díjait, melyen Schnábel Zitát Bodó Viktor A kastély című 

rendezéséhez készített látványtervéért díjazták. 

 

Tervezőgrafika 

1. Részvétel a Heimtextil szakvásáron 

A 2020. január 7-10. között megrendezett jubileumi Heimtextil Szakvásáron a Textiltervező Tanszék a 

Grafika szakkal együttműködésben két standdal biztosított lehetőséget hallgatóinak, illetve az 

egyetemünkön végzett frissdiplomás textil- és mintatervezőknek a bemutatkozásra. 

 

2. Nemzetközi kiállításon mutatkoztak be a MOME hallgatói: január közepén „After Bauhaus” 

címmel nyílt új tárlat Rómában 
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A Tervezőgrafika szak Bauhaus kurzusa a kortárs értelmezésekre fókuszált, mely nyomán tűzfalak, 

illusztratív plakátsorozatok, ikonikus lakberendezési tárgyak grafikai parafrázisai, Bauhaus 

könyvsorozatok, könyvtárgyak, logók, bélyegek és képeslapok születtek. A kiállított munkákban a 

Bauhaus öröksége az aktuális trendekkel keveredve izgalmas vizuális lenyomatként van jelen, ahol a 

hagyományos médiumok és technikák alkalmazása (plakát, könyv, arculattervezés) és az új digitális 

technológiák (webdesign, hangdesign) is megfigyelhetőek. (Témavezető oktatók: Balla Dóra, Borbás 

Márton, Nagy László, Pálfi László György, Marcell Tamás, Gulyás Benedek, Kósa Tamás, Zsótér László, 

Marcell Tamás, Simon Péter Bence, Jekli Ágnes, Vargha Balázs, Ulrich Sára, Gryllus Ábris, Katyi Ádám)  

 

3. Hallgatói siker az OPLA-n 

Vándor Rita MA2 tervezőgrafikus hallgató második helyezést ért el az OPLA plakátpályázaton.  

 

4. Grafika Est: Best of Grafika '19 díjak átadása 

Január végén, az immár 5. alkalommal megrendezett Grafika Est keretében kerültek átadásra a Best of 

Grafika '19 díjak. Az őszi félévben a grafikus hallgatók, akik közös szavazással döntöttek a díjról, Fazekas 

István (BA3) és Vásárhelyi Áron (MA1) munkáit találták a legjobbnak. A díjazottakat a tanszék benevezi 

egy európai viszonylatban is jelentős nemzetközi versenyre, a Joseph Binder Award-ra, ahol a hallgatók 

a legnevesebb kortárs grafikusok nemzetközi mezőnyében mutatják be munkáikat. 

 

5. MOME - MICA Transzatlanti Együttműködés 

2018 tavaszán a MOME EcoLab, a MOME Tervezőgrafika Szak és az amerikai Maryland Institute College 

of Art (MICA) együttműködésében egy közös kurzus valósult meg, ahol grafikus és szociális design 

hallgatók mindkét intézményben egy közös design kutatásba és design együttműködésbe kezdhettek 

a design gondolkodás és szociális design módszertani folyamataira alapozva. 

A kétéves munkafolyamat eredményeit, valamint az alapítvány új arculatát Fehér Bori, Lee Davis és 

Szerencsés Rita a megbízást adó alapítvánnyal közösen mutatta be a MICA baltimore-i (USA) campusán 

2020. január 28-án. 

 

6. Díjazott diplomamunkák 

Két hallgató, Császár Adrienn és Grünczeicz Mátyás diplomamunkája a Graduation Projects nyertesei 

között.  

 

7. MOME Alumnus interjú a Designisso-n 

Borbás Marci 2017-ben végzett a MOME Tervezőgrafika mesterképzésén, azóta társalapítóként 

létrehozta a HAROM.studio-t, óraadó tanár a MOME Tervezőgrafika Szakán, és őt választották 2019-

ben az év pályakezdő tervezőgrafikusának az Arany Rajzszög pályázaton. 

 

8. MOME Movement pályázat nonprofit szervezetek számára 
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2019 után ismét meghirdetésre került a MOVEMENT, a MOME tervezőgrafikus hallgatói által indított 

jótékonysági design mozgalom, melynek célja a magyarországi nonprofit szervezetek vizuális 

kommunikációjának segítése. Ehhez elsősorban olyan közhasznú tevékenységet folytató szervezetek 

jelentkezését várták, amelyek költségvetési vagy egyéb okokból adódóan nem rendelkeznek a 

szükséges arculati elemekkel. 

 

9. A Tervezőgrafika szak kiállítása Szófiában 

A 2014/2015-ös egyetemi tanévben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tervezőgrafika szakán 

Moholy-Nagy László typophoto írása került tartalmi és vizuális újraértelmezésre, melyet a Balla Dóra 

egyetemi docens által szerkesztett Mo_st Moholy-Nagy stúdiumok című kiadvány foglal össze. 

A 2020 júniusában a Szófiai Magyar Kulturális Intézet kültéri kiállítóterében megrendezett kiállítás 

apropója Moholy-Nagy László születésének 125 éves évfordulója volt. 

 

10. Best of Grafika Díj 2020 

A Grafika Szak június végén, az online megtartott tanszéki évzáró keretében immár második 

alkalommal adta át a Best of Grafika díjat. A tavaszi félévben Hajdú Ágoston harmadéves BA hallgató 

kapta az elismerést. A Tervezőgrafika Szak által 2019-ben alapított díjat minden félév végén, a 

kiértékelésen mutatott teljesítmény alapján a hallgatók és tanárok szavazatai alapján legjobbnak 

értékelt diákunk kapja. A díj célja, hogy a legeredményesebb hallgatók alkotásait külföldi fórumokon 

is megjelenítse, amely kiváló lehetőség a nemzetközi bemutatkozásra. A díj jutalmául Ágoston munkáit 

a Grafika Szak benevezi a Graphis New Talent Annual 2021 rangos nemzetközi versenyére. 

 

11. Kozma Gábor diplomamunkája a Hype and Hyper cikkében 

MOME-s diplomázók, köztük Kozma Gábor grafikus hallgató diplomaprojektjét publikálta a Hype and 

Hyper.  

 

12. A MOME-n került megrendezésre a 13. Graphifest kiállítás 

18. alkalommal díjazták a hazai alkalmazotti grafika kimagasló teljesítményeit. Az Arany Rajzszög 

pályázat zsűrije az idén 7 tervezőgrafikust díjazott, köztük a COMPACT STUDIO-t, az Év pályakezdő 

tervezőgrafikusa díjával, melyet a stúdiót alkotó Borbély Áron és Faragó Gergő, 2018-ban a MOME-n 

végzett fiatal tervezőgrafikusok vehették át. Az Arany Rajzszög Kulturális díját Szalma Edit, a szak volt 

hallgatója vehette át. A kiállítás a MOME Tervezőgrafika szak kezdeményezésére és büszkeségére a 

grafikus hallgatók aktív segítségével a MOME Ground kiállítóterében valósult meg. 

 

13. MOME sikerek a XXII. Országos Tervezőgrafikai Biennálén 

Kaszanyi Nóra Tervezőgrafika alumna az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját, Nagy László, a 

Tervezőgrafika szak oktatója pedig elismerő oklevelet kapott a Budapesti Graphifest kiállítás-sorozat 

keretében megrendezésre került XXII. Országos Tervezőgrafikai Biennálén.  
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14. Kaszanyi Nóra Tervezőgrafika MA Alumna 2020-as sikerei 

2020 szakmai szempontból is eseménydús év volt Kaszanyi Nóra számára, aki legutóbb az Országos 

Tervezőgrafikai Biennálén vitte el az egyik fődíjat, korábban a Braille-írás elsajátítását segítő 

diplomamunkáját díjazták Párizsban. Ő tervezte a Budapesti Értéktőzsde új arculatát, és kipróbálhatta 

magát zsűritagként is a 6. ArtHungry Díjon. Továbbá ő lett az év pályakezdő tervezőgrafikusa díj 

nyertese a Paris Design Awards (DNA) idei versenyében!   

 

15. Vatány Szabolcs MA diplomázó hallgató sikere 

Idén hatodik alkalommal adták át az ArtHungry díjakat, mellyel a zsűri a magyar design jeles 

képviselőinek ezévi munkáit jutalmazza. A Tervezőgrafika kategória III. helyezését Vatány Szabolcs 

végzős tervezőgrafikus hallgatónk érte el a Focus Ex elnevezésű diplomamunkájáért (témavezető: 

Vargha Balázs). A Focus Ex egy digitális szövegolvasást segítő böngészőbővítmény, melyet elsősorban 

az ADHD rendellenességgel élők problémáit figyelembe véve fejlesztettek ki.  

Szintén Vatány Szabolcs diplomaprojektje nyerte a Magyar Formatervezési díj diák kategóriáját.  

 

16. BA-hallgatók és alumnik sikerei 

A Kreatív magazin által meghirdetett versenyen a kommunikáció és a marketing területén kivitelezett 

kimagasló minőségű designmegoldásokat díjazták. Az RGB Kreatív Design Award Green díját Weiszer 

Márk és Gelley Márk grafikus BA hallgatók által tervezett MOME Nyílt Nap arculata nyerte.  

Borbély Áron és Faragó Gergő tervezőgrafika alumnik által létrehozott Compact studio GerillAR 

projektje pedig RED díjat és a Kreatív technológia különdíjat is kiérdemelte a versenyen. Ugyanők 

októberben részt vettek Moszkvában a Typomania Festivalon, a kortárs plakátok és videók 

nagyszabású éves kiállításán. 

 

2.2 Oktatói sikerek, projektek, együttműködések 

1. Úszóház-tervezés a Balaton-parton 

Néhány év szünet után 2020 őszén ismét megrendezésre került az Úszóház-tervezés a Balaton-parton 

című kurzusheti program a MOME szervezésében. Az intenzív tervezési, koncepcióalkotási hét során a 

Média és Építészeti Intézet hallgatói vegyes csapatokban dolgoztak ki olyan vízi tereket és úszóházakat 

a tó partjára, amelyek egész évben lehetővé teszik a balatoni kikapcsolódást. Az elkészült munkákat az 

Octogon architecture&design magazine és a Designisso is bemutatta. 

 

2. A Dunántúl akusztikai ökológiájának megörökítése a MOME és az iASK együttműködésében 

Hajnóczy Csaba egyetemi adjunktus 2019-ben elindított hang-ökológiai programja folytatódott 2020 

őszén: Mizsei Zoltánnal, a kőszegi iASK munkatársával, a Zeneakadémia docensével ezúttal a Dunántúl 

„hangtájaira” látogattak. A szabadon választható kurzus keretében 12 hallgató részvételével 

újraalkották az egykori salföldi pálos templom hangkörnyezetét, valamint megmutatták azt is, hogyan 
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nézhetett ki a kolostor a késő középkorban. Munkájukat az alábbi honlap összegzi: 

https://palos.hangtaj.mome.hu/ 

 

3. PARTGO nemzetközi program (Erasmus+) 

2019-ben elindult egy 3 éves együttműködési és módszertan-fejlesztési program a MOME, a National 

College of Art and Design (Írország, Dublin), az Eesti Kunstiakadeemia (Észtország, Tallin) és a Turku 

University of Applied Sciences (Finnország, Turku) között. Egyetemünk részéről az Elméleti és a Média 

Intézet oktatói és hallgatói vesznek részt a projektben, Intézetünket Erhardt Miklós képviselte 

programvezetőként a 2020-as évben is. 

 

4. City of Lights – EKF 2021: kurzusheti program, 2020 ősz 

2019 ősze óta aktív párbeszédben és előkészítő munkában állunk a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel, 
annak érdekében, hogy intézményünk és az EKF program közötti rövid- és középtávú együttműködést 
előkészítsük. A City of Lights című kurzusheti program során készült ötlettervek esetében valós és 
aktuális igény a hallgatói ötlettervek továbbfejlesztése és megvalósítása a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 
részéről, veszprémi kötődésű kivitelezők bevonásával. Munkánk eredményességét jól tükrözi, hogy az 
elmúlt két évben számos olyan magas színvonalú hallgatói ötletterv készült el kurzusainkon, melyek 
kivitelezési lehetőségeiről jelenleg is tárgyalunk a Veszprém-Balaton 2023. Zrt. vezetésével. 
 

5. CENSE 2020 | Hajnóczy Csaba egyetemi adjunktus részvételével  

Lezajlott a Central European Network for Sonic Ecologies Wroclawból interneten lebonyolított 

konferenciája, amely a 3. volt a sorban. (2018 – Budapest, MOME; 2019 – Ústí nad Labem, CZ.) 

A tematika: a hangfelvételek második élete - The Second Life of Recorded Sounds. 

 

6. Tervezőgrafika oktatói siker | Balla Dóra munkája a Slanted oldalain 

Balla Dóra, a Tervezőgrafika szak docense idén másodszor kapott meghívást, hogy munkáival 

szerepeljen a német vezető tipográfiai magazin, a Slanted oldalain. A Coexist című tematikus lapszám 

a Covid járványt követő világról készített gondolatokat mutatja be.  

 

7. Golden Bee BAUHAUS 100 

Simon Péter Bence TYPO-BLOCK  plakátját beválogatták a moszkvai Golden Bee BAUHAUS 100  / 

VKHUTEMAS 100 szekció SHORTLIST-jébe (TOP 16). A Tervezőgrafika szak oktatójának plakátját a 

grafikus szakma egyik legjelentősebb seregszemléjén közel harmincezer munka közül válogatták be a 

legjobbak közé. A Bauhaus által inspirált alkotást a Tretyjakov Galéria új szárnyában megrendezésre 

került kiállításon mutatták be. 

 

8. Nagy László egyetemi docens az év borítótervezője 

https://palos.hangtaj.mome.hu/
https://www.tuas.fi/en/about-us/operations-and-organization/arts-academy/
https://www.tuas.fi/en/about-us/operations-and-organization/arts-academy/
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A Typotex Kiadó döntése alapján 2020-ban az év borítótervezője Nagy László egyetemi docens, a 

Tervezőgrafika szak oktatója lett. 

 

9. Doktori fokozat 

Hajnóczy Csaba doktori fokozatot szerzett. 

 

10. Sikeres egyetemi docensi pályázatok 

Máté Gábor és Kudász Gábor Arion, a Fotográfia szak, valamint Vargha Balázs, a Tervezőgrafika szak 

oktatója egyetemi docensi pályázatot nyert el. 

 

11. Kudász Gábor Arion a Saari Művészeti Rezidencia programban 

Kudász Gábor Arion, a Fotográfia MA képzés vezetője több ezer pályázó közül került be a finnországi 

Saari Művészeti Rezidencia programba, amelyen 2021 őszén fog részt venni. 

 

12. Vargha Balázs zsűrielnökként  

Vargha Balázst, a Tervezőgrafika szak vezetőjét két ízben is zsűrielnöki feladatra kérték fel. 

A 2020 őszén mutatták be Budapest új arculati tervét, ami egyben a főváros cégeit is közös vizuális 

platformra terelte. A szakmai pályázatra beérkezett  pályaművekből a választást zsűrielnökként Vargha 

Balázs, a Tervezőgrafika Szak vezetője segítette.  

A 2020-ban második alkalommal megrendezésre kerülő a RGB Kreatív Design Award zsűrielnöke. A 

verseny célja, hogy díjazzák az előző évben a tervezőgrafika területén készült legjobban kivitelezett 

kommunikációs és marketing célú alkotásokat, valamint a médiában alkalmazott magas színvonalú 

design megoldásokat. 

 

13. Szirtes János „Tündérország 1970-2020” című kiállítása a Várfok Galériában 

A február 27-én nyílt kiállítás Szirtes János sok évtizedes munkásságát öleli fel: a tárlat egyik része a 

80-as évek festészeti és grafikai munkásságából mutatott be egy válogatást, melyből számos alkotás 

most került először kiállításra. A kiállítás másik felében Szirtes legújabb installációja volt látható, a 

kabinetben performansz videók kerültek vetítésre. 

 

14. Kudász Gábor Arion Workout – a fine sense of patriotism c. kiállítása a Faur Zsófi Galériában 

A kiállítás a Prágában hat évente megrendezésre kerülő Sokol Slet, magyarra fordítva a Sólymok rajzása 

elnevezésű tömeggimnasztika találkozót örökíti meg.  

 

15. Erhardt Miklós Kassák Lajos ezeroldalas regényét olvassa fel 
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Erhardt Miklós egyetemi docens, a Média design szak oktatója Kassák Lajos több, mint ezeroldalas 

önéletrajzi regényét, az Egy ember életét olvassa fel hónapok alatt. A márciusban, a karantén-időszak 

elején indított projekt a tervek szerint decemberre ért véget. 
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3. Építészeti Intézet 

3.1 Tevékenységek 

1. MOL + MOME – Kültéri pavilon pályázat a MOME hallgatói számára 

A MOME hallgatói a MOL Campus környezetébe terveztek kültéri dohányzó pavilonokat a mentoraik 

segítségével, amelyek védelmet nyújtanak a különböző időjárási tényezőkkel szemben a munkavállalók 

számára. Az eső-, nap-, és szélvédelem biztosítása mellett fontos szempont volt, hogy a pavilonok 

vizuálisan és szellemiségében is illeszkedjenek az épülő MOL Campushoz. A nyertes koncepciót Dresch 

Anna és Szabolcs Kira nyújtotta be, akik egy tükröződő polírozott rozsdamentes acél felületekkel játszó 

pavilonsorozat tervével álltak elő. A pályázat sikerességét mutatja, hogy a tükröződő pavilon terve 

mellett Adham Shakaki és Pap Olivér pályamunkáját is kiválasztotta megvalósításra a MOL, illetve a 

BudaPart beruházásért felelős Property Market, így lehetséges, hogy a területen hamarosan két 

MOME hallgatók által megálmodott ötlet is valósággá válhat. A továbbtervezés és a konkrét 

helykijelölések folyamatban vannak! 

 

MOME résztvevő oktatói: 

Benson Marcell, Börzsei Tamás, Varga Péter István, Vass-Eysen Áron 

 

MOME résztvevő hallgatói: 

Albert Réka (designelmélet); Balaskó Levente (designkultúra); Benczúr Benedek, Czigány Lilla, Dresch 

Anna, Farkas Flóra, Farkas Sára, Fogarassy Réka, Gulyás Janka, Halmos Anita, Heim Lehel, Kardos 

Orsolya, Kopacz Hanna, Kubinyi Hanna, Manhertz Albert, Monti Elvira, Pálinkás-Szűcs Tilla, Pongrácz 

Anna, Répás Janka, Shakaki Adham, Soóki-Tóth Anna, Szabolcs Kira, Szatmári Réka, Tóth Zsombor, 

Véghelyi Borbála, Veres Dóra, Winkler Rebeka (építészet); Lábady Leo, Lőrincz Áron, Pap Olivér 

(formatervezés); Zaluska Árpád (tervezőgrafika); Bukovácz Lilla, Csenki Laura Teodóra, Foster Dorka 

(textil) 

Időpont/időtartam: 2019. november – 2020. február // eredményhirdetés: 2020. június 

 

További közreműködők: 

Zsűritagok: Ratatics Péter, Kovács Csaba, Fekete Antal, Giles Robinson, Takács Viktor, Szollár Domokos, 

Dián Brigitta, Baukovácz Krisztina, Getto Tamás, Marián Balázs 

 

Link: 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200707/lezarult-a-mol-es-a-mome-kozos-palyazata-440282 

https://designisso.com/2020/06/18/kihirdettek-a-mol-campusra-szant-pavilon-nyertes-

palyamunkajat/ 

 

2. MOL + MOME – Művészeti alkotás pályázat a MOME hallgatói számára 

A hallgatók feladata az volt, hogy landmark-jellegű művészeti alkotást tervezzenek a MOL Campus 

környezetébe. A pályázaton a zsűri nem hirdetett első helyezettet, de két pályamunka kiemelkedő 

díjazásban részesült: Besnyő Dániel adatvizualizáción alapuló térplasztikája és Maruscsák Dávid 

organikus, tüdőlebenyekre emlékeztető formájú, fényjátékkal operáló térplasztikája nyerte el a 

legjobban az értékelők tetszését. A pályázatra beérkezett munkák közül egyik koncepciót sem 

választották ki megvalósításra, ugyanakkor a zsűritagok egyértelműen sikeresnek értékelték a 

pályázatot, ugyanis a pályaművek segítettek meghatározni a MOL számára, hogy a továbbiakban 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200707/lezarult-a-mol-es-a-mome-kozos-palyazata-440282
https://designisso.com/2020/06/18/kihirdettek-a-mol-campusra-szant-pavilon-nyertes-palyamunkajat/
https://designisso.com/2020/06/18/kihirdettek-a-mol-campusra-szant-pavilon-nyertes-palyamunkajat/
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hogyan gondolkozzanak a MOL Campus környezetében megvalósuló művészeti alkotásról. 

 

MOME résztvevő oktatói: 

Bodóczky Antal, Guba Sándor, Máté Tamás, Mohácsi András 

 

MOME résztvevő hallgatói:  

Ábrányi Luca (animáció); Harsány Patrícia, Ujvári-Zsiga Luca (ékszertervezés és fémművesség); Fehér 

Lili, Novák Adrienn, Puskár Dóra (építészet) Pál Judit (formatervezés); Besnyő Dániel, Maruscsák Dávid, 

Szombathy András (média design) 

 

Időpont/időtartam: 2020. február – 2020. április // eredményhirdetés: 2020. június 

 

További közreműködők: 

Zsűritagok: Ratatics Péter, Fülöp József, Kovács Csaba, Fekete Antal, Takács Viktor, Szollár Domokos, 

Dián Brigitta, Baukovácz Krisztina, Göde András, Marián Balázs, Getto Tamás, Szalontai Ábel 

 

Link: 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200707/lezarult-a-mol-es-a-mome-kozos-palyazata-440282 

https://designisso.com/2020/06/18/kihirdettek-a-mol-campusra-szant-pavilon-nyertes-

palyamunkajat/ 

 

3. Off-Mustra: Padok a kapolcsi ravatalozóban – MOME az Off-Mustrán 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem csapata a kapolcsi temető ravatalozójába készített különleges 

ülőpadokat. A padok elkészítéséhez előző táborokból maradt faanyagot tömbösítettek, majd egy japán 

felületkezelési technikát, a shou sugi ban-t alkalmazva tartósítottak. A kb. 300 kilós fatömbök felületét 

nyílt lánggal perzselték meg, így megmaradt a nyersanyag esztétikája, de a fa ellenáll az időjárásnak és 

a kártevők támadásának is. A padok alatti talpfák pedig a temető kerítés elemeinek felhasználásából 

származnak. 

 

MOME résztvevő oktatói: 

Bene Tamás, Guba Sándor, Vass-Eysen Áron 

 

MOME résztvevő hallgatói:  

Dresch Anna, Soóki-Tóth Anna, Szabolcs Kira, Veres Dóra (építészet) 

 

Időpont/időtartam: 2020. augusztus 

 

Link: 

https://hellowood.eu/education/project/padok-kapolcsi-ravatalozoban-moholy-nagy-muveszeti-

egyetem 

 

4. Elsőéves építészhallgatók építőtábora Mindszentkállán 

Az elsőéves építészhallgatók tradicionális építőtábora 2006 óta minden évben megrendezésre került. 

2020-ban a koronavírus-járvány hatására az eredeti elképzelések felülíródtak: A hallgatók egy erdélyi 

világzenei fesztivál helyszínére terveztek installációkat a tavaszi félév során, ám a fesztivál elmaradt, 

így végül alternatív helyszínen valósult meg a Balogh Enikő által tervezett Karéj című installáció. 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200707/lezarult-a-mol-es-a-mome-kozos-palyazata-440282
https://designisso.com/2020/06/18/kihirdettek-a-mol-campusra-szant-pavilon-nyertes-palyamunkajat/
https://designisso.com/2020/06/18/kihirdettek-a-mol-campusra-szant-pavilon-nyertes-palyamunkajat/
https://hellowood.eu/education/project/padok-kapolcsi-ravatalozoban-moholy-nagy-muveszeti-egyetem
https://hellowood.eu/education/project/padok-kapolcsi-ravatalozoban-moholy-nagy-muveszeti-egyetem
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Mindszentkálla Önkormányzata fogadta be a tervet és az építőtáborozó hallgatókat, akik a helyi 

focipálya mellett munkálkodtak és szálltak meg sátraikban a tábor 10 napja alatt. A mindszentkállai 

lakosok meleg fogadtatásban részesítették a tábor résztvevőit, fagyival, pörtkölttel és zöldségekkel is 

támogatták az installáció létrejöttét, amely köztéri bútorként - remélhetőleg - évtizedekig szolgálni 

fogja a falu közösségét a foci- és pétanque mérkőzések nézőtereként. 

 

MOME résztvevő oktatói: 

Börzsei Tamás, Vass-Eysen Áron 

 

MOME résztvevő hallgatói: 

Építőművészet BA1 évfolyam hallgatói: Balogh Enikő, Czigány Lilla, Erdős Aletta, Füleky Dorottya 

Filoména, Gárdos Lili, Halmos Anita, Lajcsik Dorottya, Lipótzy Kristóf, Monti Elvira, Répás Janka, Soóki-

Tóth Anna, Szelevényi Oszkár, Véghelyi Borbála, Veres Dóra, Wallner Gábor, Werk Zsuzsanna 

 

Időpont/időtartam: 2020. augusztus 

 

További közreműködők: 

BIVAK, HT-BAU Kft., Kő Fagyi Mindszentkálla, Káli-kapocs, mindszentkállai lakosok 

Link: 

https://epiteszforum.hu/mome--mindszentkallai-epitotabor-2020 

https://designisso.com/2020/10/19/kozosseg-epites-avagy-egy-mome-s-epitotabor-

mindszentkallan/ 

 

5. Digital Architecture Meetup – From sketch to CAD - Skiccből CAD 

Az esemény célja az volt, hogy az építészhallgatók és végzett építészek gyakorló építészek előadásain 

keresztül folytassanak eszmecserét korunk egyik legmeghatározóbb tervezői kérdéséről: hogyan 

segíthetik a digitális eszközök a tervezést, hogyan tudnak a digitális eszközök együttműködni a 

manuálitással. 

 

MOME résztvevő oktatói: 

Debreczeni Péter 

 

MOME résztvevő hallgatói: 

Építészeti Intézet hallgatók és tanárok 

 

Előadók:  

Mizsei Anett; Gaschitz Ágnes; Nagy Csaba 

 

Időpont/időtartam: 2020. február 25. 

 

További közreműködők: 

Digital Architecture Meetup Budapest, Graphisoft,  

 

Link: 

https://www.facebook.com/events/456506135232249/ 

 

https://epiteszforum.hu/mome--mindszentkallai-epitotabor-2020
https://designisso.com/2020/10/19/kozosseg-epites-avagy-egy-mome-s-epitotabor-mindszentkallan/
https://designisso.com/2020/10/19/kozosseg-epites-avagy-egy-mome-s-epitotabor-mindszentkallan/
https://www.facebook.com/events/456506135232249/
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3.2 Eredmények, sikerek, hallgatói, oktatói és alumni projektek 

1. Architecture Festival – 2. helyezés (szervező: Universitas Kristen Petra) 

Füleky Dorka, Lipótzy Kristóf, Répás Janka, Veres Dóra (építészet) 

 Hely, időpont: Petra, Indonézia, 2020. május 

 Projekt címe: Water Therapy 

 Témavezető, oktató, konzulens neve: Börzsei Tamás, Mónus Noémi, Vass-Eysen Áron 

A MOME elsőéves építészhallgatói évek óta részt vesznek az indonéz Universitas Kristen Petra által 

szervezett Architecture Festival pályázati felhívásán. 2020-ban olyan pályamunkákat vártak, amelyek 

az építészet eszközrendszerét felhasználva támogatják a fiatal felnőttek lelki egészségének 

megőrzését, megteremtve ezzel a kikapcsolódás és relaxáció tereit. A MOME hallgatók által tervezett 

pályamunka egy a BME campusára tervezett pavilon, amely egyrészt, építve a közösség erejére és az 

elidegenedettség leküzdésére, baráti beszélgetések helyszínéül szolgál; másrészt beemelve a víz 

jótékony hatását a mentális egyensúlyra, a centrumában egy vízeséssel operál, amely jellegzetes 

tükröződéseivel és fényjátékával a belső falakon megnyugtató atmoszférát teremt. 

 

2. RELOAD – Az Alföldi átmeneti szálló újragondolása és bővítése – 2. helyezés 

Pszota Dalma (designelmélet), Jakabos Júlia, Kopacz Hanna, Rudolf Vince István, Tóth Zsombor Zoltán 

(építészet) 

 Hely, időpont: Budapest, 2020. május 

 Projekt címe: RELOAD – Az Alföldi átmeneti szálló újragondolása és bővítése 

A MOME több hallgatói csapata is indult a BME Lakóépülettervezési Tanszéke által meghirdetett 

pályázaton. A tervezési feladat a BMSZKI, Alföldi utcai átmeneti hajléktalanszálló magasabb 

igényszintre való átalakítása és bővítése, a mellette lévő üres telek működésbe való bekapcsolásának 

koncepciója, végleges vagy átmeneti hasznosítása volt. A 2. helyet kiérdemlő csapat az otthon és a 

hajléktalanság fogalmainak kutatásával kezdte a tervezési folyamatot. Törekedtek arra, hogy az eredeti 

épületet a lehetőségekhez mérten minél kisebb beavatkozásokkal alakítsák át. A kutatással 

alátámasztott koncepció lényege, hogy a társadalmi reintegráció fázisait építészeti megoldásokkal 

segítsék, így három funkciót alakítanának ki a komplexumban: a fedél nélkül élők számára egy 

melegedőt, a bennlakók számára egy átmeneti szállót, és az önálló életre való ösztönzésképpen 

szociális bérlakásokat. 

 

3. RELOAD – Az Alföldi átmeneti szálló újragondolása és bővítése – dicséret 

Fehér Lili Hanna, Fogarassy Réka, Kardos Orsolya, Gulyás Janka, Winkler Rebeka (Építőművészet BA) 

 Hely, időpont: Budapest, 2020. május 

 Projekt címe: RELOAD – Az Alföldi átmeneti szálló újragondolása és bővítése 

A MOME több hallgatói csapata is indult a BME Lakóépülettervezési Tanszéke által meghirdetett 

pályázaton. A tervezési feladat a BMSZKI, Alföldi utcai átmeneti hajléktalanszálló magasabb 

igényszintre való átalakítása és bővítése, a mellette lévő üres telek működésbe való bekapcsolásának 

koncepciója, végleges vagy átmeneti hasznosítása volt. A dicséretben részesült BA építőművészet-
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hallgatókból álló csoport az épület újratervezésénél a hontalanok mentális egészségének 

visszaszerzését és megőrzését helyezték a fókuszba. Az alkotók szerint ennek a legjobb módja, hogyha 

a munkavállalást és a pénzkeresést is lehetővé teszik az épületben a lakhatás mellett, így elképzelésük 

szerint a szálló üzemeltetését, illetve a szállóhoz kapcsolódó új funkciókat (például népkonyha) a lakók 

látnák el. 

 

4. RELOAD – Az Alföldi átmeneti szálló újragondolása és bővítése – dicséret 

Borenich Levente, Farkas Flóra (Építőművész MA) 

 Hely, időpont: Budapest, 2020. május 

 Projekt címe: RELOAD – Az Alföldi átmeneti szálló újragondolása és bővítése 

A MOME több hallgatói csapata is indult a BME Lakóépülettervezési Tanszéke által meghirdetett 

pályázaton. A tervezési feladat a BMSZKI, Alföldi utcai átmeneti hajléktalanszálló magasabb 

igényszintre való átalakítása és bővítése, a mellette lévő üres telek működésbe való bekapcsolásának 

koncepciója, végleges vagy átmeneti hasznosítása volt. Borenich Levente és Farkas Flóra terve abból 

az alaphelyzetből indult ki, hogy az Alföldi szállónak jelen pillanatban is olyan személyek tartoznak a 

célközönségébe, akik valamilyen keresettel rendelkeznek. Ennek nyomán koncepciójuk egy 

diverzitásra törekvő, több társadalmi csoportnak otthont adó épület létrehozása volt, amelyben 

keresettől függően piaci áron vagy szociális alapon csökkentett lakbérért lehet szobát vagy lakást 

bérelni. 

 

5. Árkay diplomadíj – 1. helyezés 

Fodor Zsófia, építőművészet MA 

 Időpont : 2020. július 

 Projekt/munka címe: Tech-BLOKK 

 Témavezető, oktató, konzulens neve: Marián Balázs DLA, Csomay Zsófia 

Az Árkay diplomadíjat a Hegyvidéki Önkormányzat adományozza az általuk legsikeresebbnek ítélt 

Építőművész MA szakon diplomát szerző hallgatónak 2003 óta. 2020-ban Fodor Zsófia Tech-BLOKK 

című diplomamunkája részesült az elismerésben. A Tech-BLOKK a debreceni Tócoskert lakótelep négy 

darab, mára használaton kívüli hőközpontot alakítására tett javaslat. Az egykori hőközőpontokat az 

általános iskolai technikaoktatás szolgálatába állítaná: az egyes épületek egy-egy modulnak lennének 

szentelve (épített környezet – tárgyalkotás, háztartásökonómia – életvitel, kertészet, modellezés – 

tárgyalkotás). 

 

6. MÉK-MÉSZ Diplomadíj – díjazott  

Tasnádi Gergely, építőművészet MA 

 Időpont : 2020. október 

 Projekt/munka címe: Eldorado 

 Témavezető, oktató, konzulens neve: Marián Balázs, Dave Hakkens, Rory Thor Dickens 
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Tasnádi Gergely mestermunkájával az újrahasznosító tevékenység városi szövetbe integrálásán 

keresztül, a városlakók fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletváltását célozza meg. A program egy 

olyan kísérleti műhelyben ölt testet, mely a budapesti bulinegyed (belső 7. kerület) többszáz 

vendéglátóipari egységében termelődő (helyben újrahasznosítható) hulladék felhasználási területeit 

kutatja. A szinte teljes egészében tűzfalak által határolt tervezési területen passzázs nyílik a Kis Diófa 

és Csányi utca között, e gerincre fűződik fel a program 3 fő eleme: a kísérleti műhely, egy rövidtávú 

lakhatást biztosító lakótömb, valamint a többfunkciós közönségforgalmi terek és piac. 

 

7. Young Talent Architect Award (YTAA) - finalista (legjobb 12) 

Petrányi Luca, építőművészet MA 

 Időpont: 2020. október 

 Projekt/munka címe: Vulnerable Architecture as Ephemeral Fossil (Merapi) 

 Témavezető, oktató, konzulens neve: Marián Balázs, Kiss-Gál Zsuzsanna 

A Young Talent Architecture Award az Európai Unió kortárs építészeti díjának, a Mies van der Rohe 

díjnak a részeként megrendezett, az elmúlt 2 évben diplomát szerzett építészek, tájépítészek és 

várostervezők számára meghirdetett diplomadíj. A verseny célja nyilvánosságot adni a tehetséges 

pályakezdő építészeknek, akik a jövő környezetalakításának hamarosan aktív szereplőivé válnak. 

Petrányi Luca 2018-as diplomatervével egy működő indonéziai vulkánon alakítana ki több épületet, 

egy rituális túra vendégeinek. A terv több nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik: gondolkodik a Kelet és 

Nyugat közötti kulturális és életfelfogásbeli különbségekről, a tradíciók helyéről egy modernizálódó 

világban, illetve az építészet szerepéről egy olyan helyzetben, ahol a létrejövő művet előbb-utóbb 

elpusztítja a saját környezete, azaz a kitörő vulkán. 

 

8. Young Talent Architect Award (YTAA) – shortlist (legjobb 43)  

Baki Áron, építőművészet MA 

 Időpont: 2020. október 

 Projekt/munka címe: Mókembé – Temető 

 Témavezető, oktató, konzulens neve: Csomay Zsófia, Marián Balázs 

A Young Talent Architecture Award az Európai Unió kortárs építészeti díjának, a Mies van der Rohe 

díjnak a részeként megrendezett, az elmúlt 2 évben diplomát szerzett építészek, tájépítészek és 

várostervezők számára meghirdetett diplomadíj. A verseny célja nyilvánosságot adni a tehetséges 

pályakezdő építészeknek, akik a jövő környezetalakításának hamarosan aktív szereplőivé válnak. Baki 

Áron 2018-ban diplomázott. Azzal a kérdéssel foglalkozott, hogyan szorultak ki a temetők – és ezzel 

együtt a halállal való szembesülés – a külvárosokba a XVIII. századtól kezdődően. Mestermunkájában 

a Kilián Laktanya falait megőrizve egy nekropoliszt hozott létre a belvárosban, ahol a halál 

konvencionális rítusai mellett – vagy éppen azokkal együtt – a profán városi élet dinamizmusa is 

megjelenik, lehetőséget és teret adva új formáknak és kölcsönhatásoknak. 

 

9. „Fénnyel Teli Otthonok” Családi Ház Tervpályázat – különdíj 

Novák Adrienn, Puskár Dóra (Építőművészet BA) 
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 Időpont: 2020. július 

 Projekt/munka címe: Otthon a belvárosban - Lapostetős családi ház 

A „Fénnyel Teli Otthonok” Családi Ház Tervpályázat célja az volt, hogy a hallgatók felfedezzék a napfény 

építészetben betöltött szerepét és a VELUX Magyarország Kft. termékkínálatában rejlő számtalan 

lehetőséget. A Novák Adrienn és Puskár Dóra alkotta tervezőpáros egy városi foghíjtelekre álmodta 

meg egy család „magán oázisát”. 
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4. Elméleti Intézet 

4.1 Kihívások, feladatok 

A covid-19 járvány és az arra válaszul bevezetett online oktatás mindenki számára nagy nehézséget 

jelentett – úgy az oktatás, mint a mentálhigiéné terén. Az elmúlt egy év bezártságával és 

atomizáltságával nagyon megviselte az intézet hallgatóit, oktatóit és munkatársait. 

Bár intézetünk látszólag jól viselte a terhelést, munkánk hatékonysága és hatásfoka sokat romlott 

ezekben a hónapokban. Intézetünk, illetve kollégáink tevékenysége éppen ezért jelentősen elmarad a 

korábbi években szokásostól. 

Pozitív eredmények:  

 Az elmúlt évben több fiatal oktatót is sikerült intézetünk tagjává tennünk.  

 Sikerült a széles kurzuskínálat fenntartása is.  

 

4.2 Tevékenységek 

Design- és művészetmenedzsment 

A vártnál magasabb létszámmal indult az MA 1. évfolyam: az ő integrálásuk, a sokféle érdeklődésük 

csatornázása (volt olyan alapszakról felvettünk, ahonnan korábban még soha). 

Szakos értekezletek és körlevelek, a közös munka (oktatók, szakmenedzser, oktatási titkár) új rendje 

indult meg, pl. előre kiküldött anyagok, napirend, jegyzőkönyvezés, utólag kiküldött összefoglaló, 

határidők, illetve a közös szakos identitás felé tett lépések.  

Sokéves törekvések után az őszi félévtől kezdve lett szakmenedzsere a képzésnek, ráadásul tisztán a 

képzés saját büdzséjéből, és a szak egy alumnusa személyében.  

Az őszi félévben elindult az Alumni Mentorprogram, jelenleg az egyetemnek csak ezen a szakán, 

Bodnár Tekla (BCE munkatárs, egyben MOME doktoranda) koncepciója mentén, 10 alumni – hallgató 

mentorálási párossal.  

Szintén ebben a félévben indult az Alumni Kör: olyan dmm végzettek bevonásával, akik ma a MOME-n 

dolgoznak, de nem oktatói státuszban (zömmel IK), és így gyakorlatias hátteret tudnak adni a 

képzésnek. A fent említett Mentorprogramban tudatosan más 10 alumni szerepel! 

Megújult a szak közösségi média kommunikációja (fb, instagram), indulás előtt áll a LinkedIn és a 

youtube. Külön programmal lépett elő a 2014 óta működő MIY. 

 

Designkultúra BA és Designelmélet MA 

2020. végén elhatároztuk egy olyan stúdió létrehozását, amely a Designkultúra BA és a Designelmélet 

MA szak szakmai működését és az oktatáshoz kapcsolódó különböző tevékenységeit fogja össze; 

időközben megalakítottuk a stúdiót, rövid-, közép- és hosszútávú programjának összeállítása 

folyamatban van.  
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Az előző félév legfontosabb feladata, a tavasszal akkreditált Designkurátori specializáció elindítása volt, 

amely egy módosított tematikájú korábbi és egy új tantárgy indításával meg is kezdődött. Ezzel 

párhuzamosan folyamatosan dolgozunk a specializáció hosszabb távú fejlesztésén, a tavaszi félévben 

újabb 2 tárgyat indítottunk el. 

2020 novemberében az Intézetben megrendeztük a MOME Tudományos Diákköri Konferencia házi 

versenyét. A Művészetelméleti Szekcióban négy hallgató vett részt; a zsűri mind a négyük munkáját 

alkalmasnak ítélte az országos versenyben való részvételre. 

 

Design- és vizuálisművészet-tanár MA 

Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 támogatásával lezártuk a 2016-ban elkezdett kutató és fejlesztő munkát. 

Az Elméleti Intézet és a Design Intézet közreműködésével megvalósuló projekt keretében elkészült a 

Design gondolkozás az iskolában kiadványsorozatunk harmadik kötete is. 

Bekapcsolódtunk az egyetem közoktatás felé induló designpedagógiai versenyének előkészítésébe. 

A nemzetközi PARTGO kutatásban részvételünk eredményes. Ebben a félévben nemzetközi kérdőíves 

és interjús vizsgálatot irányítottunk a Public Art felsőoktatási kurzus és projekt tapasztalatainak 

feltérképezésére. 

 

1. Projektek 

EFOP 326 lezárása 

 

2. BA és MA képzéseken túli képzések 

MUKUME szakirányú továbbképzés 

 

3. Új specializáció elindítása 

A Designelmélet MA szakot kiegészítő Designkurátor Specializációt hoztunk létre és indítottunk el 

szenátusi jóváhagyással. 

 

4.3 Eredmények, hallgatói és alumni projektek 

1. Designkurátori Specializáció első kiállítása 

A legendás 1972-es Magyar Design (10 kísérlet) kiállítást dolgozza fel és gondolja át a jelenben a 

Specializáció 2020-ban előkészített 10+1 kísérlet kiállítása, mely az egykori helyszínen, a Fészek 

Galériában került volna megrendezésre, az egykori szervező Pohárnok Mihály megnyitójával. Sajnos a 

járvány nem tette lehetővé sem a februári, sem az áprilisi megnyitót, talán ősszel lesz mód felállítani a 

bemutatóra kész kiállítást. A munkában Földi Eszter vezetésével Designelmélet Ma, Designkultúra BA, 

Építész és Grafika szakos hallgatók vettek részt. 
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2. Deák Erika ösztöndíj 

German Kinga megbeszéléseinek köszönhetően a Deák Erika Galéria és a MOME létrehozta az 

ösztöndíjat, amely jelentős összeggel támogat minden évben egy Designelmélet MA vagy Design- és 

Művészetmenedzsment MA szakra járó hallgatót. Az első évben három pályázat érkezett be; a zsűri 

Viski Noémi Designelmélet MA szakos hallgató pályázatát támogatta 

 

3. Könyvkiadás 

Antalóczy Tímea és Povedák István Momentumok címmel elindította a MOME könyvek sorozatát. 

ennek első kiadványa a Kapitány Gábor Festschrift-kötet lett, A tudás mítosza. 

 

4. Covid-szerdák 

Intézetünk tagja, Berky Tamás facilitátorként vett részt e kezdeményezésben 2020 tavaszi félévben 

 

4.4 Oktatói sikerek, projektek, együttműködések 

1. Habilitációk 

Ébli Gábor (MOME) 

Povedák István (MOME) 

Zwickl András (ELTE) 

 

2. Antalóczy Tímea 

- szakértő, Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája, szakmai fórum 

- együttműködés a Szentantalfai önkormányzattal a Falukép MOME falukutató programban – 

utókövetés 

- Népszerű sorozatok szerelemképe címmel előadás - A Benda Kálmán Szakkollégium (Károli Gáspár 

Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) Filozófiai és Vallástudományi Műhely, 

Az égi és a földi szerelem 2. (Earthly and heavenly love, part 2) című kurzusán 

- A tudás mítosza (Povedák Istvánnal közösen) 318. p. Kiadó: MOME – Magyar Antropológiai Társaság 

 

3. Arndt Bernadett 

- PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Kognitív Neuropszichológiai Kutatócsoport: Magical thinking 

as a bio-psychological developmental disposition for cognitive and affective symptoms intensity in 

schizotypy: Traits and genetic associations 
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- Részvétel a European Summer School on Eye Movements szakmai fórumon, 2020.09.07-11. Fogadó 

intézmény: Universität Freiburg, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- 

und Jugendalter (online formában tudott megvalósulni) 

 

4. Babarczy Eszter 

- Déry Tibor-díj 

- Margó Fesztivál: Különdíj 

- John Barton: The Bible, Osiris 2020 (fordítás) 

- 14 kortárs magyar író, felolvasás- és beszélgetés-sorozat, Szépírók Társasága + Színház és 

Filmművészeti Egyetem + Magyar Képzőművészeti Egyetem + MOME közös szervezés 

 

5. Beck András 

- Karinthy, Vértes, Kass. A Tanár úr kérem képei. In:  Révész Emese (szerk.): A könyvillusztráció táguló 

világa. Tanulmányok a könyvillusztráció múltjáról és jelenéről. Tempevölgy Kiadó  

 

6. Bényei Judit 

- Ruttkay Zsófiával közösen, Participation within and beyond museums with the help of digital 

technologies In: Oswald Devisch, Liesbeth Huybrechts, Roel De Ridder (eds): Using Technology and 

Social Media to Foster Civic Engagement, Routledge, Abingdon, 2018.  

- Ruttkay Zsófiával közösen, Renewal of the Museum in the Digital Epoch, In: Herausgeber: Bast, 

Gerald, Carayannis, Elias G., Campbell, David F. J. (Eds.) The Future of Museums, Springer International, 

2018. 

- szakértő, Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája, szakmai fórum 

- részvétel az ERASMUS + kutatás + fejlesztés: PARTGO - Digital and Critical Views on Public Art 

Pedagogy projektben 

- részvétel az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 “Integráció, hátránykompenzációi a művészettel nevelés 

eszközeivel" kutatásban, Designgondolkodás a közoktatásban 

- részvétel a “Változás, megújulás az iskolában" c. ONLINE országos konferencián (2020. október): 

HEAD - a MOME design thinking módszertant a közoktatásra adaptáló, projektmódszertana - AVKF 

Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ és a Szabad Iskolákért Alapítvány szervezésében 

Designgondolkodás az iskolában III. kötet, MOME, 2020. sorozatszerkesztők: Bényei Judit, Illés Anikó, 

Pallag Andrea, Schmidt Andrea 

Kenyeres Attila-Bényei Judit: Média-értelmező közösségek In.: Pusztai Gabriella (szerk.): 

Nevelésszociológia - Elméletek, közösségek, kontextusok, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020., 263-284. 

o. 

 



36 
 

7. Ébli Gábor 

- External Examiner, University of Buckingham (UK) – IBS Budapest, Arts Management BA 

specialisation 

- szakértő a Magyar Telekom Art Collection-ben 

- szakértő a Braun Gyűjtemény-ben 

- szakmai rendezvény szervezése: Fotó / mű / gyűjtés, Art & Antik II., Millenáris Park, Budapest, 2020. 

III. 8. 

- Luminokinetikusok. Válogatás a Suciu és a Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjteményből, Budapest Galéria 

és Vasarely Múzeum, a katalógussal kísért nemzetközi kiállítás kezdeményezője és 

projektkoordinátora 

- Szilágyi Lenke művei. Válogatás az Arcana Gyűjteményből, MÉSz, a kiállítás kezdeményezője és a 

katalógusbemutatóval kísért kiállításmegnyitó koordinátora 

- Fegyelem és felfedezés. Válogatás a Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény geometrikus anyagából, 

Budapest, OSAS, kiállítás és kétnyelvű katalógus 

- önálló kötet: National Museums and Civic Patrons: Practices of Cultural Accumulation in Central and 

Eastern Europe. Budapest, L’Harmattan, 2020. 280 pp. 

 

8. Földi Eszter 

- Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat szakosztályi titkára 

- NKFIH Kultúra zsűrijének tagja 

- részvétel az NKFIH kutatócsoport Naturalizmus és realizmus K 128381 kutatásában 

- Látkép 2020 művészettörténeti fesztivál: szekcióvezetés előkészítése 

- The Case of the Original Print: Copy, Artwork, Strategy? előadás az Engraving, Plaster Cast, 

Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproductions. International Workshop in 

Budapest, 27 August 2020, Lutheran Central Museum 

Kiállításrendezések: 

- A Kelet vonzásában. Japonizmus az Osztrák-Magyar Monarchia metszeteinek tükrében, 

Szépművészeti Múzeum 2020. február-május 

- A plakátművészet mestere: Helbing Ferenc (1870–1959), Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeum. 2020. szeptember 10—meghosszabbítva bizonytalan ideig 

Kiállítások előkészítése: 

- Magyar Design – 10+1 kísérlet, Fészek Klub, 2021. február 2-27 (?), A MOME Kiállításrendező 

kurzusának projektje 

- tanulmány: Japanese-style colour woodcuts in the Austro-Hungarian Monarchy 1902-1914. In: Dénes, 

Mirjam; Fajcsák, Györgyi; Piotr, S; Wanatabe, T (szerk.) Japonisme in the Austro.Hungarian Monarchy. 

Budapest, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, (2020) pp. 164-181. 
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9. German Kinga 

- MAB, Bölcsészettudományi Bizottság tagja 

- MOME, Szenátor 

- MOME, TEB, elnök 

- MOME, Modellváltási Bizottság tagja; 

- MOME, Vezetői Tanács tagja 

- PPKE, Művészettörténeti Intézet, opponens és M.A. vizsgabizottság tagja 

- ART Transfer Díj (Ludwig Múzeum Budapest), zsűritag (döntés: 2020. november 17.) 

- Ferenczy Noémi díj, zsűritagságra felkérés (zsűrizés 2021. január) 

- Deák Erika ösztöndíj- zsűritag 

- DESIGN & ACTIVISM (Németország) könyvsorozatban az Editorial Board tagja 

- Verband Deutscher Kunsthistoriker- tag 

- ARTBASE Bratislava, zsűritag 

- MOME Fine Art stratégia kidolgozása a Kuratórium számára 

- Aveiro, Egyetem (Portugália), 2020. január 2.-3. kutatóút és az ottani fine art és iparművészeti 

egyetemi gyűjtemény áttekintése, különös tekintettel Hélene de Beuvoire portugáliai művészeti 

hagyatékára 

- Kutatócsoport tagja: LUTHERÁNUS REPREZENTÁCIÓ ÉS INTERKOFESSZIONÁLIS KAPCSOLATOK A 

NYUGAT-DUNÁNTÚLON (XVI – XVIII. SZ.) (Szegedi Tudományegyetem, Soproni Egyetem, MOME) 

- „Kultúra és digitalizáció”- 28. Országos Közművelődési Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, 

Művelődéstudományi Intézet, Szeged, 2020. szept. 24.- meghívott előadó 

- XXIII. Tavaszi Szél, Nemzetközi Konferencia, „Mi és a tudomány jövője”. Doktoranduszok Országos 

Szövetsége, Művészet- és Zenetudományok Panel, szekcióvezető és zsűri elnök (Dr. Tachó Lászlóval), 

Helység: Budapest, online, 2020. Október 16. 

- 3 hetes Kultúramenedzsment továbbképzés kidolgozása, megszervezése és oktatás a képzésben 

2020.június 10.—24. között. Résztvevők: Várkapitányság munkatársai (30 fő) 

- ERASMUS+: „Digital Didactics in Art Education”- Nemzetközi pályázat benyújtása, felkeresésem után, 

partnerként beléptünk. Bécs (Képzőművészeti Egyetem), Budapest (MOME, EI), Köln, Bern (Egyetem)- 

pályázat döntés: 2021-ben 

- „Bauhaus Rerouted. The Hildesheim Future World Heritage” pályázat a Hildesheimi Egyetemmel. Idea 

& Concept: University of Hildesheim, Faculty of Cultural Studies & Aesthetic Communication (Stefan 

Krankenhagen, Julien Rathje) & HAWK University of Applied Sciences and Arts, Faculty of Design 

(Henrik Oehlmann) Local Partners: CDC - Centre for Digital Change, Cultural Hub, Fagus Factory 

International Partners: Open Design Centre (Piran 2025), >European Open Design School for 

Sustainable Regional Development< (Fondazione Matera-Basilicata 2019), Kaunas 2022, MOME 
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Budapest, Institute for Theoretical Studies- nem nyert, de van tovább gondolkodás esetleges 

megvalósításban 

- „Gegen die Autoritäre Wende: Antifaschismus und Antirassismus in der Vermittlungs- und 

Bildungsarbeit in Kunst und Design”. Két napos szimpózium a bécsi Képzőművészeti Egyetem és az 

Angewandte közreműködésével. (2020. Október 23.-24). Meghívott és részvétel a vitában. Főelőadók: 

Prof. Sabine Hark (TU Berlin) és Prof Paula Irene Villa (LMU, München) 

- „Utopian Thinking and Arts?” Nemzetközi szimpózium megszervezése, előadók felkérése (2021. febr. 

4. valósul meg) 

- German Kinga: Mi történt Ariadnéval? Anthony Marchetti „Paul” fotósorozatához. In: A tudás 

mítosza. Kapitány 70, szerkesztette Antalóczy Tímea és Povedák István, (Momentumok 1), Budapest 

2020, 237-244 o. 

 

10. Gyenge Zsolt 

- Szenátusi tag a szakszervezet képviseletében; Campus Bizottság tagja; a Szakszervezet elnökségi tagja 

- Magyar Egyetemi Filmdíj projekt szervezése 

- Magyar Filmtudományi Társaság – szervezőbizottság tagja 

- NECS (Networkf of European Cinema and Media Studies – tag 

- FIPRESCI – International Federation ofFilm Critics – tag 

- Disegno, a designkultúra folyóirata - szerkesztő 

- Filming our permanent crisis. STUDIES IN EASTERN EUROPEAN CINEMA folyamatos pp. 1-4. 

- This is Not Magritte: Corneliu Porumboiu’s Theory of Representation. In: Pethő, Ágnes (szerk.) Caught 

In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema. Edinburgh: 

Edinburgh University Press (2020) 260 p. pp. 203-218. Paper: Chapter 10, 16 p. 

 

11. Haba Péter 

- a Modern Ipari Építészetért Alapítvány tagja 

- tudományos szakértői tevékenység a XXI. kerületi Önkormányzat számára a Csepel Művek 

értékvédelmi dokumentációjának elkészítésében  

- előadás a Nagyothallók Állami Intézetének épületegyütteséről. Konferencia Zalaváry Lajos 

munkásságáról. Magyar Művészeti Akadémia, 2020 október 12, Pesti Vigadó 

- cikksorozat az Ipari Épülettervező Vállalat megalapításának 70. évfordulója alkalmából az 

Építészfórum című internetes folyóiratban 

 

12. Horányi Attila 

- MOME Szenátusának tagja 
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- elnök, AICA — Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata elnöke 

- konferenciaszervezés és moderálás: A kettősbeszéden innen és túl - Művészet Magyarországon 1956-

1980 –, Kassák Múzeum, 2020. február 14. 

- részvétel a Shack Budpest 2020 szervezésében (a salzburgi International Center for New Media Social 

Hackathon sorozatának részeként, a MOMÉn másodszor) 

- részvétel és zsűrizés a World Summit Award Young Inovators 2020 online fesztiválon, 2020. november 

29 – december 2. 

- tanulmány: Egy portréról – Lábady István Várszegi Asztrik-portréja Pannonhalmán, Artmagazin 2020. 

1. (20ezerN) 

 

13. Illés Anikó 

- 2020. február-május Fulbright Scholar, Montclair State University, NJ, USA 

- IAEA International Association of Empirical Aesthetics titkár novembertől 

- MAB Pedagógusképzési Bizottság, tag 

- MRK Pedagógusképzési Bizottság, elnökségi tag 

- OTKA kutatási pályázat bíráló 

- Fulbright Grant bíráló 

- nemzetközi kutatócsoport: Pablo Tinioval közösen a múzeumi élmény vizsgálata 

- konferenciaelőadás: ’Museum experience without museum’, Virtual Fulbright Research Series, 

organized by One to World, 1st of May, online. 

- konferenciaelőadás: ’Művészettel nevelés és művészeti eszköztár’. In: MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN. 

Tudni és lenni, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, 

Marosvásárhely, 2020. november 26. 

- angol nyelvű könyvbemutató/webinar (szervező és levezető: Illés Anikó és Pataky Gabriella)  

- Lisa Kay, Temple University, USA: Conversations: Therapeutic Approaches in Art Education. Az InSEA, 

az ELTE TÓK 3612+Vizuális Nevelési Tanszék és a MOME Elméleti Intézet közös, online rendezvénye  

- Bényei Judit, Illés Anikó, Pallag Andrea, Schmidt Andrea: A design, mint a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztésének lehetősége In: Varga, Aranka; Andl, Helga; Molnár-Kovács, Zsófia (szerk.) 

Új kutatások a neveléstudományokban 2019 : Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok 

- Pécs, Magyarország: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet (2020) 271 p. 

pp. 167-176. , 10 p. 

 

14. Pallag Andrea 

- Nat2020 Vizuális kultúra tanári kézikönyvek szerkesztése (1-2., 5-6, 9-10. évfolyam) (Oktatási Hivatal 

Kiadásában) 
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15. Povedák István 

- Habilitácó – MOME, 2020 június 

- elnök – MAKAT (Magyar Kulturális Antropológiai Társaság) 

- vezető – MOMIMŰ (Modern Mitológiakutató Műhely) 

- Charles University, Prague – ERC.CZ kutatási pályázatban szenior kutató 

- az American Folklore Society Don Yoder Prize pályázatok egyik bírálója 2015 óta 

- Fulbright pályázatok bírálata 

- MAKAT Series – könyvsorozat-szerkesztő 

- MOMIMŰ Könyvek – sorozatszerkesztő 

- MOMENTUMOK – sorozatszerkesztő (Antalóczy Tímeával) 

- kutatócsoport: Re-enchantment Central and Eastern Europe. ERC.CZ, Alessandro Testa, Charles 

University, Prague 

- konferencia előadás: Religion and Neonationalism. The case of Hungary. In. Locating religion and 

nonreligion in Eastern/Central Europe, Visegrád Anthropologists’ Network, Konstancin, Poland, 2020. 

09.03-04. 

- konferencia előadás: The material/artistic dimension of re-enchantment in Central-Eastern Europe. 

In. Thinking with the concept of „re-enchantment” in Central and Eastern Europe, Charles University, 

Prague, 2021.01.13. 

- tanulmány: Újnacionalizmus és nemzetvallás. Helikon. Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2020 

(3) 

- tanulmány: The Religious Neo-nationalism in Hungary. In Florian Höhne, Torsten Meireis (eds.) 

Religion, Populism, Neonationalism. Nomos, Berlin 2020, 289-308. 

 

 

16. Schmidt Andrea  

SozialMarie társadalmi innovációs díj magyarországi evaluátora 

 

17. Schneider Ákos 

- szakértői, szerkesztői tevékenység. Kreatívipari stratégia (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem; 2020. január 1. – február 29.) 

- szakértői, kutatói, szerkesztői tevékenység. Kreatívipari szótár (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem; 

2020. július 1. – augusztus 31.) 

- főszerkesztő: designisso.com (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Brand Iroda) 
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- tanulmány: Schneider Ákos, A futószalag gyermekei – A kiborg problematikája az emberközpontú 

design tükrében, Disegno, IV/1-2 (2020), 58-71. 

 

18. Semsey Balázs 

- Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat – választmányi tag 

- kutatócsoport: reneszánsz freskók és festett famennyezet Sutriból (közös kutatás a Szépművészeti 

Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Képzőművészeti Egyetem és az Iparművészeti Múzeum 

munkatársaival) 

 

19. Simon Andrea 

- ARTTransfer pályázat (Ludwig Múzeum), zsűritag, 2020. november 17. 

- Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál, Veszprém, tanácsadó 

- Nyílt tér Közösségi művészeti kiállítás és program. szervező, 2020. május 8-9. Ludwig Múzeum, (sajnos 

a pandémia miatt halasztani kellett) 

- ARTTransfer-díj pályázat közösségi művészettel foglalkozó szakembereknek, szervező, 2020. október 

– november 17., Ludwig Múzeum 

- Tedd láthatóvá a tudást! pályázat egyetemistáknak a tudomány vizualizálása témakörben, szervező, 

2020. október. 2021. január 10., Ludwig Múzeum – British Council – MOME együttműködés 

 

20. Szeles Nóra 

- MAFISZ elnökségi tag,  

- HBLF KÉK BOLYGÓ DÍJ zsűritag 

- tanácsadó: Tőkeportál Zrt. 

- Corvinus Egyetem Heller Farkas Szakkollégium kurzusvezető és kutató 

 

21. Szentpéteri Márton 

- ITM-NKFIH Kooperatív doktori program (KDP 2020) – Tóth Tímea PhD-hallgatónk témavezetőjeként 

- Országos Könyvtári Kuratórium (OKK), tag 

- MAB Doktori Kollégium, tag 

- BME Építőművészeti Habilitációs és Doktori Tanács, tag 

- Magyar Rektori Konferencia Innovációs Bizottsága, tag 

- Marie Curie Alumni Association (MCAA), tag (2012 óta) 

- Cambridge–Oxford Alumni Club of Hungary (COACH), tag (2018 óta) 
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- Netherlands Institute for Advanced Study Fellows Association (NFA), örökös tag (2007 óta) 

- CEU Alumni Society, tag (2002 óta) 

- International Society for Intellectual History (ISIH), tag (2003 óta) 

- Neapolitan Network – Department of History of Art, University of York, UK, tag 

- European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE), tag (anyagi okokból szüneteltetve) 

- Central and Eastern European Network for the Academic Study of Western Esotericism (CEENASWE), 

alapító tag 

- Helikon. Irodalom- és Kultúratudományi Szemle, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 

folyóirata (2008 óta tag) 

- Disegno. A designkultúra folyóirata (alapítószerkesztő, 2014 óta) 

- Changing the Rhythm of Design Capitalism and the Total Aestheticization of the World, Hungarian 

Studies Yearbook, I/1 (2019), Warsaw: Sciendo-De Gruyter, 82-99. ISSN 2668-7542 

- „Oszloprendek tornyai: az angol egyetemi építészetben megjelenő reneszánsz intervenciókról,” In: 

Popovics Zoltán és Szécsényi Endre (szerk.) Esztétika - történelem - hermeneutika: tanulmányok Kisbali 

László emlékére, Budapest: L'Harmattan, 214-233 (2019) (Laokoón Könyvek ) 

- „Az ismeretlen Löwen testvér cserepezője – Adalék a szabadkőművesség anyagi kultúrájának 

kutatásához,” In: Antalóczy Tímea és Povedák István (szerk.) Kapitány Gábor 70 éves, Budapest: 

MOME, 107-112. 

- „Engedetlen vagy készséges tárgyak?,” Csontó Lajos, Horányi Attila és Süli-Zakar Szabolcs (szerk.) 

Dizájnrezisztencia (Debrecen: MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, 2020) 36-41 (magyarul), 

42-47 (angolul) Megjelenés alatt. 18592 N 

- „Salamon király Bethlenszentmiklóson – Bethlen Miklós és az anyagi kultúra,” In: Horn Ildikó és 

Laczházi Gyula (szerk.) Reformer vagy lázadó? Bethlen Miklós és kora (Budapest: L’Harmattan, 2020) 

311-323. Megjelenés alatt. 36465 N 

 

22. Tillmann J. A 

- szerkesztőbizottsági tag: Pannonhalmi Szemle 

 

23. Veres Bálint 

- CUMULUS 2020 Roma – reviewer 

- DIS-IGN, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Innovative Training Networks pályázat benyújtása 

2020 januárjában. Konzorciumvezető: Patrick Devlieger / KU Leuven  

- DIS-IGN, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS European Joint Doctorate pályázat előkészítése, 2020 

szeptembertől. Konzorciumvezető: Patrick Devlieger / KU Leuven. Partnerek: Leuphana University, 

Glasgow University, Linz University of Art&Design.  
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- „Taktilis taktikák a kortárs kiállítási gyakorlatban” DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA 2019:1-

2, pp. 22-37., 16 p. 

- The Operatic Principle: Negotiating Contradictory Demands of Signification In: Sheinberg, Esti; 

Dougherty, William (szerk.) The Routledge Handbook of Music Signification New York: Routledge, 

(2020) pp. 100-110. , 11 p. 

- “Aesthetic literacy and everyday media communication” in Vinogradovs, Valery (szerk.), Aesthetic 

Literacy: a book for everyone, 3 volumes, Melbourne: Mont Publishing, 2021. (13.000n) 

- “Craftsmanship, mediality and the somatic implications in Plato’s Timaeus” in Shusterman, Richard; 

Veres, Bálint (szerk.), Somaesthetics and Design Culture, Leiden: Brill, (69.000n) 

 

24. Vörös Miklós 

- INBAS GmbH – EU kulturális örökségi projektek szakértői véleményezése (consultancy) 

- Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) szakmai előadások, szemináriumok szervezése 

 

25. Zwickl András 

- habilitáció: ELTE BTK Művészettörténeti Intézet 

- Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Tanács tagja 

- kutatócsoport: a 2018-ban induló NKFI „Realizmus és naturalizmus Magyarországon és Európában” 

kutatási projektnek (Magyar Nemzeti Galéria) 

- tagság: A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottság 

- tagság: Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye, a Gyűjteményi Tanács tag 

- Magyar Akkreditációs Bizottság: egyetemi MA-szakindítás bírálata 

- Magyar Tudományos Akadémia: közreműködés nagydoktori eljárásban – előterjesztés és 

habitusvizsgálat 

- tanulmány, Bohumil Kubišta, kubismus a Maďarsko, in: Rakušanová, Marie (ed.): Bohumil Kubišta a 

Evropa, Univerzita Karlova, Praha, 312–329. (megjelenés előtt)  

- Magyar Nemzeti Galéria kutatócsoport, elnyert 4 éves NKFI kutatási projekt, „Realizmus és 

naturalizmus Magyarországon és Európában” (projektvezető: Hessky Orsolya) 



44 
 

5. Doktori Iskola 

5.1 Tevékenységek 

Változás a Doktori Iskola vezetésében: 

 2020.09.08-tól a DI és az EHDT vezetője Harmati Hedvig DLA habil. egyetemi tanár, Ferenczy 

Noémi-díjas textiltervező művész 

 DLA programvezető: Veres Bálint PhD habil. egyetemi docens 

 PhD programvezető: Szentpéteri Márton PhD habil. egyetemi tanár 

 2020. decemberétől Csőregh Ildikóval bővült a DI menedzser stábja. 

 A Doktori Iskola rektori megbízotti pozíció nem kerül megújításra. 

 

MOME DI Akkreditációs felülvizsgálati eljárás 

2020. novemberében a DI elküldte önértékelését és a MAB által bekért dokumentációt. A MAB az 

eljárás keretében, a járványhelyzetben elhúzódó eljárás miatt meghosszabbította a DI akkreditációját 

2021.12.31-ig. Az akkreditációs látogatóbizottság 2021.03.24-én online „látogatott el” a doktori isko-

lába. 

 

Doktoranduszok oktatói tevékenysége a MOME-n 

Elméleti Intézet: Hartmann Gergely (Tekhné – Építészet), Hamvai Kinga, Simon Andrea (Participatív 

művészeti gyakorlatok és társadalmi kommunikáció, Cultural Diplomacy, A sztereotip gondolkodás 

ördögi körei), Schneider Ákos, Tóth Tímea Mónika (Kutatás – fejlesztés - innováció – A design thinking 

alkalmazása az üzleti életben), Gink-Miszlivetz Sára - Wilson Luca Edit (A divat hatalma), Szerencsés 

Rita (Társadalmi és pszichológiai stúdiumok – identitásformák), Wunderlich Péter (Designszemiotika); 

Média Intézet: Cseh Dániel, Pálfalusi Attila, Sánta Balázs, Halász Dániel, Wettl Mátyás (Zenevizualizáció, 

Animáció), Istvánkó Beáta (Post-Photo-Book), Kollarik Tamás (Szerzői jogok, filmes jogok) 

Design Intézet: Pais Anna, Csernátony Fanni, Wunderlich Péter (MOME 140, Tárgyelemzés), Keszei 

István, Kerékgyártó András, Kormos Anna Zsófia, Dezső Renáta, Blaumann Edit (Designszolfézs)  

Építészeti Intézet: Bene Tamás, Dobos Bence, Szakál Andrea (Habitat for Humanity) 

KFI kurzus: Csernák Janka (Social Media Method Box), Fogarasy Tamás, Simon Andrea (The Wicked 

Problems of Stereotype Thinking), Szerencsés Rita (Segítő Pakkok), Fehér - Szerencsés– Csernák 

(MOME – Tomor), Blaumann Edit (Future Forecasting and Complexity) 

Kurzushét: Póczos Valéria-Wunderlich Péter (Think Fun!), Csernák Janka - Sipos Melinda – Wilson Luca 

( Design Research – módszertani kísérletek), Schneider Ákos – Blaumann Edit – Turcsány Villő – Dezső 

Renáta (Jövődesign) 

 

Doktoranduszok kutatási tevékenysége a MOME-n (Innovációs Központ keretein belül) 

Kreatív Fenntarthatósági HUB vezető kutató: Fehér Bori, kutatók: Szerencsés Rita, Csernák Janka 



45 
 

Kreatív Technológia HUB kutatója: Bakk Ágnes Karolina 

 

Doktori Iskola kiemelt vendégelőadói 2020-ban: 

Faragó-Szabó István 
PhD 

ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia tanszék 

Paár Tamás  doktorandusz, PPKE Politikaelméleti Doktori Iskola 

Réz Anna Dorottya 
PhD 

egyetemi adjunktus, ELTE Filozófia tanszék 

Sárkány Péter PhD  docens, Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola 

Seregi Tamás PhD 
adjunktus, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, 
Esztétika Tanszék 

Miklósvölgyi Zsolt 
József  

PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskola, doktori hallgató 

Závecz Tibor Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet 

Sárkány Péter PhD  filozófus, egyetemi tanár, EKE 

Darida Veronika PhD habil. docens, ELTE Esztétika Tanszék 

Horváth Viktor író, műfordító 

Pettendi Szabó Péter 
adjunktus, képzőművész, Budapesti Metropolitan Egyetem Vizuális 
Kommunikáció Tanszék 

Nemes Z. Márió PhD 
adjunktus, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika 
Tanszék 

Széplaky Gerda PhD főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem 

Galántai Zoltán PhD 
jövőkutató, tudomány- és technikatörténész, író, Neumann János 
Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 

Dúll Andrea DSc egyetemi tanár, BME, ELTE, SZIE, PTE 

Konkoly Ágnes doktoranda, egyetemi tanársegéd, SZTE, Filozófia tanszék 

Betegh Gábor PhD filozófus, egyetemi tanár, University of Cambridge 

Seregi Tamás PhD 
adjunktus, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, 
Esztétika Tanszék 

Ács Zoltán Design Terminál szakmai vezetője 

Horváth Dóra PhD 
docens, Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Marketing-, 
Média- és Designkommunikáció Tanszék 

Gaál Norbert MKB Fintechlab, Head of Design 

Éber Márk Áron PhD egyetemi adjunktus, ELTE TTK Szociológiai Intézet 

Pogátsa Zoltán PhD 
egyetemi docens, közgazdász, szociológus, a nemzetközi politikai 
gazdaságtan szakértője, Nyugat-magyarországi Egyetem  
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Komplex vizsgabizottság külső tagjai: Peternák Miklós CSc egyetemi tanár (MKE Intermédia), Seregi 

Tamás PhD esztéta, egyetemi adjunktus (ELTE Esztétika) 

 

5.2 Eredmények, hallgatói és alumni projektek 

1. Doktori Agora  

A járványhelyzet miatt nem volt nyilvános esemény, e helyett kutatási posztereket készítettek a felkért 

előadók, ezek elérhetősége: https://mome.hu/hu/kutatasok 

 

2. 5. PhDDay (2020.12.09): Egyetem a design kapitalizmusban 

Vendég: Pogátsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője, a 

Nyugat-magyarországi Egyetem habilitált docense, a Közép-Európai Egyetem, az ELTE és a Veronai 

Egyetem oktatója. A házigazda Szentpéteri Márton, a MOME egyetemi tanára, a PhD-program 

vezetője. 

 

3. Kooperatív Doktori Program 2020 

A 2020. július közepén első ízben kiírt pályázatra egy doktoranda adta be pályázatát, amely 17 hónapos 

ösztöndíj támogatásban részesült: 

Tóth Tímea Mónika, PhD program doktorandája, témavezetője Szentpéteri Márton, szakmai vezető: 

Herczeg Noémi (Mito Next üzletági alelnök), vállalati partner: Mito Communications / Next 

Kutatás munkacíme: „A tervezői gondolkodás (design thinking) gyakorlati alkalmazása a nagyvállalati 

innováció  ügyfélközpontú átalakításában” 

Mivel az első pályázati forduló ösztöndíjasainak eredményhirdetésére 2020. decemberében került sor, 

így az érdemi kutatómunka 2021-től kezdődik. 

 

4. Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) – 2020 

ÚNKP 2019/20. évi pályázati forduló kiemelt egyéni kutatási eredményei: 

A doktoranduszok mind releváns területeken folytattak kompetens módon kutatásokat, és szinte 

minden esetben bőséges eredmények születtek – gyakran az eredeti vállalásokat is meghaladó módon. 

A doktorjelöltek oktatói önképzésük részeként, ugyanakkor az intézmény fejlődésének érdekeit szem 

előtt tartva hasznos kutatási programokat valósítottak meg.  

A 2020-as év járványhelyzete miatt lehetőség volt a pályázati időszak hosszabbítására, illetve a kutatási 

tervek esetleges módosítására. 

Bakk Ágnes Karolina (doktoranda - bölcsészettudomány terület, művészettudomány tudományág) 

kutatási programja a 2018/19-es ÚNKP kutatásának folytatásaként indult, annak továbbfejlesztése, új 

területek bevonásával. A színház, a virtuális valóság, a bűvészettudomány és a videojáték terepén 

vizsgálja a történetmesélés, az intimitás, az érzékelés és az atmoszférateremtés elemeit. Az 

ösztöndíjasnak rendkívül sokoldalú és aktív programot sikerült megvalósítania a pandémia helyzet 

https://mome.hu/hu/kutatasok
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ellenére: 2019. őszén a MOME-n megrendezett Zip-Scene Conference szervezője, előadója, 

moderátora. Tanulmányok és interjúk szerzője; nemzetközi VR fesztiválok előadója, a XVI. Verzió 

Nemzetközi Dokumentumfesztivál VR szekciójának kurátora, nemzetközi pályázati projektprogram 

keretében az egyetem képviselője, Digital Storytelling Lab létrehozója; továbbá ezen időszak alatt a 

MOME Kutatás+Fejlesztés+Innovációs kurzusainak keretében VR kurzust vezetett Ruttkay Zsófia PhD 

habil. docenssel közösen. Témája kurrens és releváns nemzetközi és hazai közegben egyaránt, 

aktivitása kiemelkedő.   

Tarr Kálmán (doktorandusz – művészetek tudományterület, multimédia-művészet tudományág) Az 

egyetem technológia orientált kutatásaihoz illeszkedő projekt egyrészt a Média design szak oktatási 

programjához, másrészt a MOME Innovációs Központ Kreatív Technológia Hub által folytatott 

kutatásokhoz kapcsolódik. Az ösztöndíjas ÚNKP projektje érvényes mellékszálat bont ki futó doktori 

kutatási programja tekintetében, illetve kreatív módon reagál az időközben megkerülhetetlenné vált 

pandémiás tapasztalatokra. A kompetens csapatot mozgató munkafolyamat során a pályázó további 

ismeretekkel vértezte fel magát mind a bábkultúra történeti elágazásait illetően, mind az elérhető 

hardveres és szoftveres technológiák működését és felhasználhatóságát illetően.  

Csernátony Fanni (doktorjelölt – művészet, iparművészet tudományág) – A kutatás célja a Service 

Design, azaz a szolgáltatástervezés mesterszintű oktatási program kidolgozása. Az ösztöndíjas több éve 

a Design Intézet oktatója, doktori programjában a tervezésmódszertan, a kreativitás és a tervezői 

készségfejlesztés, a participatív design és a designer szerepek kutatásával foglalkozik. Az ÚNKP keretén 

belül kidolgozott Service Design mesterszintű képzési program az egyetem oktatási portfólió 

bővítésének része.  

Dr. Demeter Márton (Bolyai+ösztöndíjas, bölcsészettudomány, tudományszociológia). A Bolyai+ 

kategória ösztöndíjasa saját szakterületén a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő 

kutatási folyamatot vitt végig, melynek eredményei személyén túl a hazai tudományos közösség 

nemzetközi elismertségét is növeli. Oktatóként a MOME alap- és doktori szintű képzésén vezetett 

kurzust, illetve egyéni és kis csoportos konzultáció formájában mentorálta a doktoranduszokat a 

tudományos karrierút tervezésében. 

2020. július 6-án online került megrendezésre a 2019/2020. évi pályázati év beszámolója, amelyen az 

ÚNKP ösztöndíjasok számot adtak kutatásaikról a nyilvánosság, a rektor, a doktori iskola vezetője és a 

véleményezésre felkért személyek előtt.  

A prezentációk után nyilvános szakmai párbeszéd alakult ki. Ezt követően a felkért szakmai értékelők – 

Harmati Hedvig, Tillmann József, Szentpéteri Márton, Veres Bálint és Barcza Dániel - értékelték az 

ösztöndíjasok záró beszámolóit, amelyek mindegyikét megfelelt vagy kiválóan megfelelt minősítéssel 

illették. Az egyetem határidőre benyújtotta az intézményi záró szakmai beszámolót és pénzügyi 

elszámolást.  

 

ÚNKP 2020/2021. évi pályázati forduló 

Az ösztöndíjpályázat újdonsága, hogy 2020-tól BA és MA képzési szinteken is lehetett pályázni a 

művészeti intézményeknek járó kiegészítő támogatásnak köszönhetően. 

Összesen 29 (27 érvényes) pályázat érkezett a Felsőoktatási Alap- és Mesterképzési Kutatói Ösztöndíj 

kategóriába, 16 (15 érvényes) pályázat a Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj kategóriába és 2 pályázat 

a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj kategóriába. 2020-ban a Bolyai+ 

kategóriára nem volt pályázó.  
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Az érvényes pályázatokat a felkért bizottság, Harmati Hedvig, Illés Anikó, Kovács Csaba, Püspök Balázs 

és Szalontai Ábel bírálta és értékelte a pályázati kiírásban részletezett szakmai szempontok szerint, 

pontozásos rendszerben. A támogatási javaslat minisztériumi jóváhagyása és a nyertesek kiértesítése 

után két ösztöndíjas a tartaléklistáról beemelődött a támogatási listára. 

Célcsop
ort 

név Téma / Kutatási terv címe 

Ösztön
díjas 
idősza
k 
hossza 

témavezető 

Tehetséggel fel!  

 Cserba Péter 
3D nyomtatás használata az 
üvegtervezésben 

12 Polyák János 

BA  

 Kávai Fanni 
Művészeti oktatás gyermekeknek 
Magyarországon 

5 Fábián Noémi 

 Gáspár Sára 

Művészet és valóságábrázolás: a fikció és 
dokumentarizmus elméleti reflexiója a 
kortárs magyar dokumentumfilmek 
vonatkozásában 

7 Gyenge Zsolt 

 Monti Elvira 
 Nők a városban: biztonságérzet és 
köztérhasználat 

12 Babarczy Eszter 

MA  

 Szalay Bence Struktúra kísérletek 5 Harmati Hedvig 

 Cserba Anna Bútor mint képzőművészeti alkotás 5 Püspök Balázs 

 Papp Zsófia 
Hagyományőrzés, Népi tradíciók a 
modern divatban 

5 Kele Ildikó 

 
Takáts 
Fruzsina 

A médiaművészeti közösségteremtés 
online és fizikai terekben 

7 Szirtes János 

 Újváry Berta 
Menstruációs szegénység kutatása 
Magyarországon, és válaszok a social 
design eszközeivel 

12 Schmidt Andrea 

 Viski Noémi 
Gyűjtemányfejlesztési szempontrendszer 
meghatározása egy hazai designmúzeum 
számára 

12 Fiáth Henrietta 

DOKTORI  

 
Trapp 
Dominika 

Lázadó testek - nők mozgásterének 
vizsgálata a magyar paraszti kultúrában 

5 Erhardt Miklós 

 
Muskovics 
Gyula 

Az élő szerepjáték alkalmazása a kortárs 
művészetben 

5 Beck András 

 Póczos 
Valéria 

Designkultúra modulok; Tanítási-tanulási 
programok az általános iskola első 
évfolyamától a gimnázium tizenkettedik 
évfolyamáig 

5 Bényei Judit 

 
Istvánkó 
Beáta 

A művészkönyv és az új médiumok - 
innovatív kísérletek a könyvnyomtatás 
utáni korban 

7 
Kudász Gábor 
Arion 

 
Hartmann 
Gergely 

Társadalmi és szakmai magatartások a 
hazai 1945–1990 közötti építészeti 
értékeivel kapcsolatban: értékmegőrzés, 
átszabás vagy bontás? 

7 Ferkai András 
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 Szakál Andrea Up - Site - Down 7 Ferkai András 

 
Pálfalusi 
Attila 

Új médiatechnológiák integrációja a 
művészeti oktatásban 

12 Fülöp József 

 

 

5.3 Oktatói sikerek, projektek, együttműködések 

1. Fokozatkiadás, habilitáció, egyetemi tanári címek 

DLA fokozatot szereztek 2020-ban: Hajnóczy Csaba (témavezető: Szirtes János), Fehér Bori 

(témavezető: Barcza Dániel), Kerékgyártó András (témavezető: Koós Pál és Szentpéteri Márton), Góg 

Angéla (témavezető: Koós Pál és Illés Anikó) 

Sikeres MOME oktatói habilitációk az egyetemen: Magyari Márton DLA festőművész egyetemi 

docens; Ébli Gábor PhD esztéta, egyetemi docens; Povedák István PhD kulturális antropológus 

egyetemi adjunktus és Ruttkay Zsófia PhD matematikus egyetemi docens. 

Professor emeritus: Ferkai András DSc 
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6. TechPark 

6.1 Kihívások, feladatok 

Tavasszal: Bár a műhelyek bezártak, meg kellett szerveznünk a hallgatók számára kiadható eszközök és 

alapanyagok átadását minél gyorsabb és fenntartható formában. A műhelyek a háttérben is dolgoztak, 

részben a szakokkal közösen a tananyag és elvárások átdolgozásán, valamint az online órák tartásán, 

részben egy-egy eszközigényes munkafolyamat elvégzésén a hallgatók számára. A helyzet és a jövőre 

készülés okán pedig elkezdtük online megosztható tananyagok és video-anyagok fejlesztését és 

készítését. 

Ősszel: a műhelyek az online-oktatás elrendelése után is (bár csökkentett hallgatói kapacitással) nyitva 

maradtak és fogadtak hallgatókat személyesen is, féléves és diplomamunkáik elkészültét segítendő. 

A TP kapta azt a feladatot, hogy dolgozza ki és koordinálja a MOME távoktatási rendszerének technikai 

alapjait. Kidolgoztuk, előre tanulmányoztuk, majd betanítottuk, részben személyes (meeting-ek 

keretében), részben oktató segédanyagok elkészítésével. 

A TP kapta azt a feladatot, hogy az MA/BA diploma, doktori és a felvételi folyamatait technikailag 

kidolgozza és folyamatában szakértelmével támogassa, azok lefolytatását biztosítsa. Ezt részben a 

folyamatokban „személyes” jelenléttel, részben technikai és folyamatszervezési előkészítéssel, 

részben háttér-technikák kiépítésével biztosítottuk. 

 

6.2 Tevékenységek 

A TechPark (TP) gyakorlati oktatást és szolgáltatásokat kínált a hallgatók, munkatársak és külső 

megrendelők számára. Növeltük a létesítmények infrastruktúrájának általános felszereltségét és 

kihasználtságát. Kollégáink és hallgatóink észrevételei szerint folyamatosan és hatékonyan igyekszünk 

fejleszteni, beszerezni, saját kapacitásainkat igénybe véve eszközöket is fejleszteni és készíteni 

(szövőkeretek, szabás/varrás/vasalás és kalapkészítő szerszámok…). 

2020 decemberében a mintegy két évre visszanyúló előterjesztésünk második lépcsője is megvalósult, 

mely szerint a műhelyek oktatóinak az évek során indokolatlanul differenciálódott és elmaradt 

fizetésük fel lett zárkóztatva. 

 

 

1. TP-Költség számolás 

Fejlesztettünk egy „TP-Költség” nevű – költség/ár számoló rendszert, mely árajánlatok 

menedzseléséhez nyújt segítséget a helyiségek/eszközök/szolgáltatások igénybevétele esetén – 

tartalmazza a terek/eszközök/szolgáltatások és technikusi bérleti díjakat, adatokkal előkészítve. Ezzel 

együtt adatbázist is fejlesztettünk részben a számoló felület hátteréül, részben a teljesebb TP-

infrastruktúra nyilvántartására.  

A továbbiakban fejlesztünk egy raktárnyilvántartási és eszközbérlési rendszer is, előre láthatóan 2021 

folyamán lesz kész. 
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2. “Kulcshallgatói” rendszer (bevezetve) 

Európai egyetemek mintájára - egyelőre teszt jelleggel a textiles műhelyekben - "kulcshallgatói" 

rendszert vezettünk be. (Hallgatói és szakos igényekre, az Akadémiával a Jogi Irodával és a Campus 

Igazgatósággal egyeztetve alakítottuk ki.) A lényege, hogy a műhelyvezető munkaideje után, szűkített 

eszközparkon hallgatói munkavégzés folyhat a műhelyekben a kulcshallgatók vezetésével, 

felügyeletével. Ez azt szolgálja, hogy a műhelyekben időben kiterjesztett lehessen a hallgatói 

munkavégzés, több lehetőség legyen az egyszerűbb eszközökön/munkaterületeken a műhelymunkára.  

A kulcshallgató kizárólag az a hallgató lehet, aki elfogadja a felkérést és vállalkozik a feladatra és aki a 

megfelelő képesítéseket megszerezte (már 16 hallgatót “kiképeztünk”) 

 hivatalos elsősegély-vizsga (a Campus Igazgatóság szervezésében) 

 eszközpark- és műhelyvezetői ismeretek (a műhelyvezetők oktatásában) 

 minden alkalommal un. “Felelősségvállalási nyilatkozattal” (Joggal egyeztetve) átveszi a 

műhelyt (TP-Kulcshallgató.pdf) 

 Bízunk a vállalkozó hallgatóinkban – később együtt értékeljük a tapasztalatokat, majd a többi 

lehetséges műhelyre is kiterjesztjük a rendszert. 

 

3. Technológiai kurzusok 

 Tavasszal: 5 kurzus, mintegy 56 hallgató számára, 

 Ősszel: 9 kurzus, mintegy 101 hallgató számára  

teremtettük meg a Technológiai Kurzusok felvételének és elvégzésének lehetőségét, ezeket nagyjából 

maximálisan ki is használták a hallgatók. 

 

4. Tanfolyamok/felnőttképzések 

A tavaszi és őszi kurzusokon 8 tanfolyamon 87 hallgató végzett és kapott oklevelet a TecPark műhelyei 

által szervezett és tartott fizetős kurzusokon. A saját szervezésűeken kívül részben a TechPark műhelyei 

és eszközei segítségével zajló további tanfolyamok is futottak.  

Bevétel 10.440.000 Ft 

 

5. TechPark nyári gyerektábor 

Június 29 és július 10. között, heti turnusokban összesen 30 gyermek vett részt az immár 2. napközis 

gyerektáborunkban. A gyerekek megismerték hogyan készül a textilanyag vagy a filmeffektek, hogyan 

működik a fényképezőgép, hogyan lehet drónt programozni. Párnahuzatot, működő fényképezőgépet, 

füzetet készítettek, pénzt nyomtak. Belekóstolhattak a szinkronizálásba, lézer-vágtak, fa intarzia 

képeket készítettek és egyedi pólót festettek. 

Bevétel 1.421.000 Ft 

 

6. Rendezvényhelyszín, stúdiók, műhelyek bérbeadása, bérmunka 
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Mivel rendezvényeket nem lehetett sem rendezni sem részt venni rajtuk, ezért ezen alkalmak és 

bevételek elmaradtak. 

A járványmentes időszakokban bérbe adtuk eszközeinket. 

 

 Üveglabor, kemencetér: üvegolvasztás, üvegfújás, 

 Kerámia: mázazás,bérégetés 

 Digitális tárgy: lézervágás, gravírozás, 3D nyomtatás, 3D scannelés, vágás 

 Grafikai munkák: rézmetszet és rézkarc nyomtatás, Risograph, színes és fekete-fehér 

nyomtatás, digitális aranyozás, stancolás 

 Fotóstúdióban: fotózás, film-scannelés, nyomtatás 

 Filmstúdióban: filmforgatás hallgatók külsős munkái és külső megrendelők számára (technikák 

és technikusi közreműködés) 

 Szövőműhelyben: szövőszékek bérbeadása. Filmlaborban: filmelőhívás. 

Bevétel: 820.000 Ft 

 

6.3 Eredmények, projektek, együttműködések 

1. ETHO Hannover - 2020 törölve 

További ETHO meetingek – online 

 

2. Matthias Corvinus Collégium  

MOME bemutatása roma tehetségek számára 

 

3. NKA pályázat  

nyomtató beszerzésre támogatást nyertünk 1,3M Ft értékben 

 

4. PrintShop  

2020 végén beszerzések elindultak – pályáztatások, szerződések, szállítások 

 

5. Ugrás a jövőbe gyerekpályázat  

részvétel az előkészítésben, szponzorszerzés 

 

6. TIKA beszerzés  

részvétel a 80.000 euros immerzív-média beszerzés előkészítésben 
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7. Innovációs Központ Kutató hubok 

7.1 Tevékenységek 

1. Kutatás 

A 2020-as évben 30 fő kutató és szakmai menedzser bevonásával kialakításra kerültek a kutató hub-ok 

(3 db) illetve az ezeken belül működő kutatócsoportok (8 db). Ezek a következők: 

1. Kreatív Technológia Hub: Immerzív Média-, Soft Interface-, Bio-Design kutatócsoport 

2. Kreatív Fenntarthatóság Hub: Sociális-Design-, Öko-Design kutatócsoport 

3. Stratégiai Fenntarthatóság Hub: Kreatív Tanulás-, Service-Design-, Design Fiction 

kutatócsoport 

A kutatócsoportok a 2020-as évben alapvetően a Design Kompetencia Központ kutatási tevékenységeit 

valósították meg (lásd DKK szakmai beszámoló) ennek keretében a föbb kutatási tematikák és 

projektek a következők voltak: 

- gamification és játékfejlesztés (Follow Moholy; Sombrero; Game Jam) 

- immerzív média tartalom és applikáció fejlesztés, adatvizualizáció (Rejtett Hálózatok kiállítás, 

Data Gardening kutatás) 

- lágy interface kutatás (antiszeptikus és fotoreagens szájmaszk prototípus; Plant Sensorium 

IoT projekt) előkészítés,  

- szociális design kutatás (Segítő Pakkok fejlesztése MOME-Vöröskereszt, Babaágy fejlesztés 

MOME-Magyar máltai Szeretetszolgálat; Fruska design műhely előkészítés, ELIA konferencia 

részvétel) 

- öko-design kutatás (Circular Design Guide - Fashion) 

- kreatív tanulás kutatás (Kreatív Technikum közoktatási intézmény előkészítés; Steam tanulás 

a közoktatásban MOME-Budapest School) 

- service design kutatás (Borsi projekt, Hausmann projekt, Zöld Település projekt) 

- design fiction és spekulatív design kutatás (módszertan fejlesztés, Ugrás a Jövőbe pályázat 

előkészítés) 

 

2. Kutatási infrastruktúra fejlesztés 

A kutatási infrastruktúra fejlesztés céljából az Innovációs Központ három specializált labort hozott 

létre. Az eszközbeszerzése több ütemben valósult meg és 2021 folyamán ez tovább folytatódik. A 

kialakított laborok a következők: 

- Immerzív Média labor, 

- Soft Interface labor, 

- Bio-Design labor Tech Parkkal együttműködésben.  

 

3. Nemzetközi kutatási network fejlesztés 

A szociális design kutatócsoport 2020 októberében közel egy év előkészítés után 15 élvonalbeli 

egyetem és kutatóközpont részvételével létrehozta az International Social Design Network hálózatot, 

melynek célja a nemzetközi szociális design kutatási együttműködések megerősítése, iletve jó 

gyakorlatok és tapasztalatok megosztása. 
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4. KFI kurzusok 

A hallgatói KFI kompetenciák fejlesztése céljából az egyetem 2019 folyamán új kurzus formátumot 

vezetett be, amely a pilot év után 2020-ban a tantervben meghatározott teljes kapacitással valósult 

meg mind a BA mind az MA képzésekben, közel 400 hallgató, 30 oktató/kutató, illetve 10 vállalati 

partner bevonásával. A kurzusok meghirdetését, megvalósítását illetve szakmai minőségbiztosítását az 

Innovációs Központ végzi. 

- Összes kurzus meghirdetés 2020-ban:  26 db 

- Innovációs központ által hirdetett KFI kurzusok száma: 15 db 

- Akadémia által hirdetett KFI kurzusok száma: 11 db 

 

5. Innovatív Képzésfejlesztés 

A MOME az ELTE-vel, illetve négy külföldi partner bevonásával nemzetközi joint-master képzési 

program fejlesztést készített elő, melyben a Kreatív Technológia Hub szakmai programalkotó és 

koordináló szerepet vállalt. A konzorcium 2021 áprilisa során Erasmus+ pályázatot nyújt be a képzés 

további előkészítésére és megvalósítására. 

 

6. Módszertani Központ 

A Módszertani Központ (MK) kutatás és oktatás módszertani támogatást biztosít az IK illetve az 

akadémiai intézetek számára. 2020 során a következő fő szakmai támogató tevékenységeket 

biztosította: 

- távoktatási pedagógiai tréningek megvalósítása, módszertani segédletek fejlesztése 

- általános és speciális (KFI) kurzustervezési módszertani támogatás és tréningek; 

- pedagógiai módszertani támogatás a Kreatív Tanulás kutatócsoportnak 

- pedagógiai keretrendszer kialakítása a Kreatív Technikum projekthez 
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8. Innovációs Központ Design Kompetenciaközpont 

8.1 Kihívások, feladatok 

A MOME Innovációs Központ (MOME IK) az egyetem kutató, fejlesztő, innovációs és tudástranszfer 

pólusa, Közép-Európa egyik legnagyobb kreatív-innovációs központja. A design eszköztárának 

felhasználásával célja  

 új tudás létrehozása,  
 termékek, szolgáltatások fejlesztése,  
 valamint az eredmények társadalmi és piaci hasznosságának kiaknázása.  

 

Az IK – a felsoroltakon túl – feladatának tekinti a térség kreatív iparának fejlesztését, a hazai 

vállalkozások és a gazdaság élénkítését, a társadalom kreativitásának és a designkultúrának 

fejlesztését.  

A központ interdiszciplináris, jövőorientált, kreatív tevékenységet folytat, amelynek szakmai 

fókuszában korunk nagy kihívásai állnak: a technológiai átalakulás, az ökológiai és társadalmi 

fenntarthatóság, illetve a kreativitás, mint az innováció mozgató ereje. A kutatás mellett a központ 

képzéseket és támogató tevékenységet nyújt az egyetem hallgatói számára, emellett szolgáltató 

szerepet lát el piaci, állami és civil szereplőknek. 2019-ben a MOME IK keretein belül jött létre 

Magyarország első kompetencia központja, a Design Kompetencia Központ (DKK), amelynek célja a 

hazai vállalkozások támogatása design és kreatív ismeretekkel. 

Szakmai csapatunk és új vezetőink segítségével az Innovációs Központ további tervei között szerepel a 

nemzetközi szintéren való határozott megjelenés.    

 

A 2020-as évben rendelkezésre álló működési forrás: 

Az DKK létrehozása érdekében az intézmény vezetése és az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

munkatársai 2019 nyarán egy kormány előterjesztést készített, amelyet a Kormány a 1534/2019. (IX. 

18.) Korm. határozattal elfogadott és a 2020-as évre 457 millió Ft-ot, a 2021-es évre 545 millió Ft-ot, a 

2022-es évre 745 millió Ft-ot, a 2023-as évre 540 millió Ft-ot, a 2024-es évre 472 millió Ft-ot, végezetül 

a 2025-ös évre 380 millió Ft-ot ítélt meg a központ működésének biztosítására. Ennek megfelelően a 

2019.-es és 2020-as évek DKK költségvetésének alakulását a lenti táblázat adatai szemléltetik.  

 

 

Kiadások alakulása 2019-ben és 2020-ban, a DKK támogatás terhére 

 2019. 2020. 

Kiadások típusa Terv (Ft) Tény (Ft) Terv (Ft) Tény (Ft) 

Személyi juttatás 79 200 000 68 458 965 353 000 000 299 432 452 

Munkaadókat terhelő jár. 13 860 000 12 150 842 61 800 000 47 680 769 

Dologi kiadás 18 682 900 36 482 664 42 200 000 8 290 893 

Felhalmozási kiadás 38 257 100 22 907 529 0 3 618 095 

Kiadások összesen 140 000 000 140 000 000 457 000 000 359 022 209 

Támogatás 140 000 000 140 000 000 457 000 000 457 000 000 
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8.2 Tevékenységek 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: MOME) a 2019. évben jelentős szervezet- és 
működésfejlesztési programot valósított meg, ennek a folyamatnak a keretében az intézmény 
felkészült a tudásipari szolgáltató szerepre, viszont szükségessé vált a design területhez illeszkedő 
kutatási és szolgáltatási kapacitásainak felfejlesztésére. Az ezt szolgáló projekt keretében valósult meg 
az Innovációs Központ szervezeti kereti között a Design Kompetencia Központ (a továbbiakban: 
kompetencia központ, DKK) létrehozására. A kompetencia központ a MOME meglévő szakmai- és 
menedzsment bázisaira és az új egyetemi campus infrastruktúrájára építve jött létre, a MOME 
részeként, az önálló egyetemi szervezeti egységként működő Innovációs Központon belül. A kezdő év 
után 2020.-ban a DKK szakmai programjának keretében piaci, vállalti és ipari fókuszú design innovációs 
módszertani-, kutató-fejlesztő, és szolgáltató kompetenciaközpontként kutatási tevékenységet-, 
tudástranszfer tevékenységet- és egyéb a K+F+I tématerülethez kapcsolódó támogató szolgáltatásokat 
nyújt. Az egyes 2020-as tevékenységek részletezése: 

Kutatási tevékenységek 

Kutatási tevékenység végzése történik annak érdekében, hogy olyan tudományos eredmények 
szülessenek, amelyek alkalmazott kutatásba és ipari fejlesztésbe átültetve kompetitív előnyt 
biztosítanak piaci körülmények között a piaci szolgáltatások területén. Ennek megfelelően az első 12 
hónap szakmai tevékenységeinek összefoglalása: 

A DKK keretében kialakításra kerültek a kutatócsoportok, valamint elindultak a kutatási tevékenységek 
és projektek. Jelenleg 7 kutatócsoport dolgozik a design innováció, a fenntarthatósági design, a kreatív 
innovációs módszertanok, illetve kreatív iparhoz kapcsolódó szakmai területeken. A COVID-19 első 
hullámával a DKK szakmai tevékenységében nagy hangsúly került a pandémia okozta gazdasági és 
társadalmi problémák megoldására. Ezek közül az egyik legfontosabb projekt a gazdasági 
mentőcsomag keretében kifejlesztett és 2020 szeptemberében közel 70 fő részvételével elindított 
Design az Üzletben 1.0, design fókuszú ingyenes képzési program KKV-k részére. Az elmúlt év során 
kialakításra került a Módszertani Központ, amely DKK, valamint az egyetem oktatóinak nyújt 
módszertani támogatást, valamint megtörtént két technológiai labor (lágy-interfész/robotika labor; 
biodesign labor) eszközkészletének közbeszerzésre történő előkészítése, melyek a jövőben 
biztosítanak infrastrukturális támogatást a kutatásokhoz. Megrendezésre került két, technológiai 
fókuszú nemzetközi hackaton wearable technologies és game design témakörben, valamint egy új 
nemzetközi szakmai network előkészítése, valamint 2020. októberi indítása is megvalósul.  

A DKK részt vett az egyetem BA és MA tantervébe illesztett KFI kurzusainak megvalósításában, melyek 
célja a hallgatók KFI kompetenciájának fejlesztése valós pici projektek keretei között. Az adott 
időszakban közel 40 darab KFI kurzus valósult meg, 600 hallgató bevonásával. 

A Kompetencia Központ kutatási fókuszterületei- és az adott fókuszterületeken végrehajtott 
projektek felsorolása: 

1. Design innováció (fizikai design és digitális design): 

- Digitális applikáció és játékfejlesztési tevékenységek: „Sombrero” számítógépes játék 
készítése koronavírus helyzethez adaptálva; Adatvizualizációs AR applikáció fejlesztés 
a Barabási Lab számára; Complexity Jam, nemeztközi játékfejlesztő verseny 
megrendezése külföldi partnerekkel. 
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- Okos védőmaszk fejlesztés, prototípus szintig, speciális technológiai textilek, 
antibakteriális galvanizált szövetek, valamint fotoreagens pigmentek alkalmazásával. 
 

2. Fenntarthatósági design (öko design és szociális design): 

- „Zöld Település Program”, önkormányzatokat és helyi KKV-kat támogató program 
kidolgozása és jó gyakorlatok mintakönyv elkészítése. Partner: Miniszterelnökség, 
Klímabarát Városok Szövetsége. 

- „Divattervezés és körforgásos gazdaság” kézikönyv fejlesztése textil és divatipari 
tervezők és KKV-k számára a körforgásos gazdaság támogatása céljából. (Jelenleg 
kézirat formájában van, várható publikálása 2021. január). 

- „Segítő Pakkok”, koronavírus helyzetre kifejlesztett, open source szociális támogató 
csomagok csecsemő, gyerek és idős korosztályoknak. Partner: Magyar Vöröskereszt, 
Védőnők Országos Szövetsége. 

- „International Social-Design Network”, nemzetközi kutatóhálózat megalapításának 
kezdeményezése, előkészítése és elindítása 15 nemzetközi egyetemi partnerrel (Aalto 
University, Royal College of Art, Central St. Martins, WDKA, UDK etc.) 2020 
októberében 11 partneregyetem részvételével megalakult a MOME szociális 
kutatócsoport és az izraeli Hadassah College által kezdeményezett nemzetközi Social 
Design Network. 

- „Fruska Design Műhely”: A projekt célja a középiskolás korosztályú lányok design, 
konstrukciós és technológiai kompetenciáinak fejlesztése és ezzel társadalmi és piaci 
felzárkóztatásuk elősegítése. 
 

3. Kreatív innovációs módszertanok fejlesztése: 

- „Módszertani segédletek a távmunkához és távoktatáshoz” MOME belső működést 
támogató segédletek, illetve workshopok a távoktatás és távoli munkavégzés 
elősegítésére. 

- Design Thinking alapú concepció fejlesztés, facilitálás és stakeholder menedzsment 
módszer kialakítása szolgáltatási projektekhez (pl.: Borsi kastély II. Rákóczi Ferenc 
múzeum; Várkapitányság Honvéd Főparancsnokság stb). 
 

4. Kreatív ipar kutatása és fejlesztése: 

- „Design az Üzletben 1.0” design fókuszú ingyenes távoktatási program 
tartalomfejlesztése és elindítása hazai KKV-k számára. A képzés 2020. szeptember 
folyamán 70 fő részvételével elindult. 

- „Kreatívipari Stratégia” fejlesztésének támogatása, honlap fejlesztés és 
adatvizualizációs tevékenységek végzése. 
 

5. Spekulatív design: 

- „Metodikai kézikönyv tervezőknek”: Olyan termékjellegű módszertani  
segédlet/kézikönyv összeállítása a célunk, amely által a Spekulatív Design - a Design 
Thinkinghez hasonlóan  - alkalmazhatóvá válik "laikus környezetekben ". Pl.: vállalati 
környezet, egyetemi kurzusok, nonprofit szervezetek stb. Az alkalmazott Spekulatív 
Design segítheti az adott közösséget abban, hogy fontolóra vegye a lehetséges 
jövőképeivel szembeni preferenciáit, és megértse  a jelenben (létező valóságban) 
meghozott döntések, hogyan segítik vagy gátolják e jövő építésének kísérleteit. 

- Eddig két külsős projektben alkalmaztuk a SD metodikával kapcsolatos jelenlegi 
hipotézisünket. (Budavári Palota 2050, Ugrás a jövőbe! pályázat) 

- „SD metodika validálása (Pilot SD projekt)”: Egy spekulatív projekt során arra teszünk 
kísérletet, hogy félelmeink képzeletbeli valóra válásának lehetséges scenarióit 
vizsgáljuk a design eszközeivel. Célunk a félelmekből alakuló narratívák mentén 
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elgondolkodtatni a közönséget lehetséges megküzdési  stratégiákkal kapcsolatos 
preferenciáikról. 

- „PALOTA 2050”: Felkérést kaptunk a Service Design Hubon keresztül a Budavári Palota 
jövőjével foglalkozó tervek elkészítésére. Az épületegyüttes potenciális 
funkcionalitását keresve egy látványtervekkel illusztrált 2050-es narratívát 
készítettünk el. Az anyag célja a valódi (jelen idejű) tervezésben résztvevő csapattagok 
inspirálása volt. 

 

Tudástranszfer tevékenységek 

az üzleti partnerek részére nyújtott szolgáltatások: a DKK tevékenységeihez szintén illesztésre került 
az Innovációs Ökoszisztéma pályázat keretében létrehozott tudástranszfer tevékenység. 

 

Egyéb, a K+F+I tématerülethez kapcsolódó támogató szolgáltatások 

6. Piaci alapú K+F+I szolgáltatások nyújtása 

- a DKK létrehozása révén egy olyan gazdasági ökoszisztéma létrehozása volt a cél, ahol a 
MOME képzési- és kutatási területeiről, kutatói, szakértői szolgáltatásokat képes biztosítani 
ipari szereplők és egyéb külső szervezetek számára. A DKK működése kapcsán 2020.-ban az 
ilyen típus tevékenységeinek összefoglalását a következő táblázat tartalmazza:  

 

A K+F+I relevanciájú (alap-, alkalmazott kutatási projektek és kísérleti fejlesztések), üzleti 

partnerek részére nyújtott szolgáltatások 

 Szerződések száma 
(db) 

Leszerződött összeg 
(Ft) 

Projekt (szakértői-, és tanácsadási 
tevékenységek) 

27 db 343.397.923 Ft 
Alapkutatási, Alkalmazott kutatási,. Kísérleti 
fejlesztési projektek 

MOME Design Kompetencia Központ által K+F+I relevanciájú (alap-, alkalmazott 
kutatási projektek és kísérleti fejlesztések), üzleti partnerek részére nyújtott 
szolgáltatásai 
 

7. K+F+I menedzsment szolgáltatások nyújtása 

ezen specifikus szolgáltatások rendszerszerű-, intézményesített módon történő biztosítása érdekében 

2020. januárjától létrehozásra került a Tudástranszfer Iroda, amely  új,  technológia-transzfer és 

innováció-menedzsment tevékenységek megerősítésével kívánja az intézmény- és a partner 

szervezetek K+F+I tevékenységeit fejleszteni 

 

8. Képzések lebonyolítása és képzési tartalmak fejlesztése 

a képzési projektek lebonyolítása kiemelten fontos tevékenységi köre a DKK-nak. Fontos a hallgatói-, 

és ALUMNI jelenlét is ezekben a projektekben, hiszen ez a két szegmens az egyetemi K+F”I 

ökoszisztéma alap- szereplőit jelenti. A képzések lebonyolítása kapcsán – az előzőekben leírtaknak 

megfelelően – a hallgatók aktivitásának elérése kiemelt szempont. 
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Képzési adatok a DKK tevékenységei kapcsán 
 Létszámadatok (fő) 

Oktatói létszám nem KFI képzéseken és projektekben 123 

Hallgatói Staff létszám nem KFI képzéseken és projektekben 87 

ALUMNI Staff létszám nem KFI képzéseken és projektekben 77 

Oktatott létszám nem KFI képzéseken 498 

Oktatott létszám KFI képzéseken (kurzusokon) 80 

MOME Design Kompetencia Központ képzési tevékenységeinek adatai 

 

9. Design az Üzletben 1.0 

A fenti adatokat egészíti ki a már említett „Design az Üzletben 1.0” design fókuszú ingyenes távoktatási 

program tartalomfejlesztése és elindítása hazai KKV-k számára. A tartalomfejlesztés nyáron történt, a 

képzés 2020. szeptember végén 70 fő részvételével indult el és 69 fő el is végezte a képzést. 

- Disszeminációs tevékenységek (kiadvány, publikáció): A MOME DKK disszeminációs 
tevékenységei a design innovációs kutatások bemutatására, a projekteredmények 
kommunikációjára a MOME DKK működése során kialakított módszertanok terjesztésére, a 
technológiai innováció- és a képzési szolgáltatások népszerűsítésére és networkingre, illetve 
üzletfejelsztés támogatására irányul. 
  

- Inkubációs szolgáltatások nyújtása (piacosítás): az IK és a DKK keretein belül, a MOME UP 
épületében jelenleg a következő inkubációs tevékenységek zajlanak: a „Digitális Jólét 
Program - MOME Labor” projekt-, hallgatói pályázatok- és KFI kurzusok kerültek 
megvalósításra. Ezeken túl a Balaton-bútor Kft a bútor laborban Smart bútorokat fejleszt a 
Design intézet munkatársaival és hallgatóival együttműködve egy VEKOP projekt keretében. 
A textil laborban Smart textilfejlesztés (vitorláskabát) történik, ahol az egyetem szerződés 
keretében irodai szolgáltatást biztosít egy vállalkozásnak, illetve technológiai szolgáltatást a 
TechParkon keresztül, térítés ellenében (ez szerepel az indikátorok között). 

- Facility Management tevékenységek: az épített infrastruktúra- és a műszaki berendezések 
bérbeadása tartozik ide. 

 

10. Szervezetfejlesztési tevékenységek 

A Design Kompetencia Központ indulásához 2019-ben és 2020-ban a kapcsolódó szervezetfejlesztési, 
háttérfolyamatok kialakítására irányuló tevékenységeket sikeresen elvégezte. 

A HR fejlesztések keretében a MOME új és más szervezeti egységéből átvett munkatársaknak 
elsődleges feladata a támogatás felhasználáshoz közvetlenül kapcsolódó saját bevételes képzések, 
tanfolyamok, projektek kivitelezése és szervezése, illetve pályázati- és projekt feladatok lebonyolítása 
volt. A munkatársak létszáma 2019. decemberben 48 fő, ebből 10 fő finanszírozása DKK forrás terhére 
valósul meg, 2020.-ban ez a létszám összesen 81 fő volt, ebből DKK finanszírozással 55 fő.  

Munkatársak létszáma 2019-ben és 2020-ban 

 2019. 2020. 

Kiadások típusa Fő FTE Fő FTE 

DKK finanszírozás 10 10 55 45,125 

Egyéb, főként üzleti- és pályázati forrásból 38 27,75 26 17,75 
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8.3 Eredmények, projektek, együttműködések 

Az Innovációs Központ (a továbbiakban: IK) indulását 2019-ben viszonylag rövid idő alatt kellett 

megalapozni. 2020. januárban megkezdődött a humán erőforrás toborzás és kiválasztás, a szakmában 

és az egyetemen belül elérhető kollégák felvétele. A megfelelően felkészült szakmai csapat 

összeállítása mellett létrejött a kommunikációs terület, integrálásra került a projekt team és a teljes 

back office csapat. Rendkívül rövid időtartamban, két és fél hónap leforgása alatt szervezetünk közel 

60 fősre duzzadt.  

A toborzási munkával párhuzamosan folyt a szervezet integrálása az MOME egyetemi életébe. 

Megtörtént a IT technológiai környezet kialakítása, a megfelelő hardware-ek beszerzése, a 

munkaállomások kialakítása. A dinamikusan haladó folyamat március 16-án a COVID -19 vírus miatt 

életbe lépett korlátozásokkal megszakad. Az új helyzet egy hirtelen digitalizálódást eredményezett, 

mely új kihívások elé állította a friss szervezetet. A szervezet további fejlődése, fejlesztése, az 

alkalmazottak csapattá formálása megállt, és egy új formátumban indult útjára az online világban. 

Érezhetően nyár elejétől egy lassabb ütemben kezdte újraéledését a nyitással együttesen a csapat 

fejlesztése.  

Az IK piaci és állami projektek megvalósításban is aktívan részt vett, a magyar kreatív ipar meghatározó 

szereplőjévé nőtte ki magát a rövid egy éves tevékenysége alatt. Olyan piacot meghatározó munkák 

valósultak meg az IK gondozásában, mint például a Design az üzletben 1.0 ingyenes képzés. A képzés 

egy olyan szemlélet váltáshoz segíti a hazai KKV szektor résztvevőit, amellyel inspirációt kaphatnak a 

COVID-19 vírus okozta károk enyhítésére, új fejlődési utak nyitására. A jövőben tervezzük a tananyag 

tovább fejlesztését, a résztvevők számának növelését.  

Az Open felnőttképzések az IK gondozásában folynak tovább eleinte teljesen digitálisan, majd hibrid 

oktatási formában. A 12 tanfolyamból, mind a 12-t teljes létszámmal indították felnőttképzési 

managereink, mely hatalmas eredmény a Covid évben. 

 

 

Összesen, fő 48 37,75 81 62,875 
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9. Innovációs Központ Projekt és Produkciós Iroda 

9.1 Kihívások 

A MOME Innovációs Központ egyik alapító területe a Projekt és Produkciós Iroda (PPI).  

A PPI feladatai: 

 alternatív (piaci) bevételek növelése 

 gyakorlati oktatás támogatása (KFI kurzusok és hagyományos, projektalapú kurzusok 
menedzsmentje) 

 kapcsolati háló erősítése. 
 

Ezen belül a projekt alapú együttműködések, partnerségek és stratégiai együttműködések fejlesztése: 

projektalapú, az egyetem számára kutatási, szakmai, fejlesztési szempontból fontos vagy releváns, 

lehetőleg pénzügyi eredménnyel járó kooperációk keresése, előkészítése, megvalósítása és gondozása, 

amelyek kapcsolódhatnak az oktatási, kutatás-fejlesztési tevékenységhez, gyakorlati és mentorációs 

helyzeteket teremtenek, kommunikációs értékkel bírnak és hozzájárulnak az Innovációs Központ 

szakmai portfóliójának a fejlesztéséhez. 

Gazdasági oldalon mind az egyetem, mind ezen belül az egyes szervezeti egységek számára a piaci 

forrásbevonás lehetőséget biztosít további fejlesztések elindítására. A projektek révén az oktatók, 

kutatók, hallgatók, alumni-kör bekapcsolódnak a gazdasági körforgásba. A PPI elsősorban 

projektmenedzsmenti és- koordinációs, szervezési, gazdasági és jogi tevékenységgel támogatja az 

egyetemi szervezeti egységeket.  

A partnerek elsősorban az építőipar, közigazgatás, kereskedelem, egészségügy, sport, turizmus, 

szolgáltatás területeiről érkeztek. Partnereink elégedettségét a visszatérő és fokozódó referencia-

alapú megkeresések nagy aránya mutatja. A projektek megvalósítási módja a pályázattól, a tervezésen 

és KFI kurzuson át a támogatási vagy vállalkozói szerződésig széles palettát fed le. 

2021-ben a tervek szerint stabilizáljuk a PPI HR állományát, megfelelő projektmenedzsment kapacitást 

biztosítva a tervezett egyetemi projektek számára. Tovább folytatjuk a rendszerszerű működés 

kiépítését a Gazdasági Igazgatósággal együttműködésben.  

 

9.2 Tevékenységek 

1. Andrássy-klub / arculattervezés 

Az Andrássy-klub (AK) egy új, a gazdasági élet meghatározó személyiségeit tömörítő informális 

társulás, mely tematikus, gondolatébresztő és piacélénkítő funkciójával igyekszik párbeszédet 

teremteni a piaci szereplők között a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok tekintetében. A feladat 

egy alap arculati rendszer létrehozása AK számára 

Eredmény és szereplők:  

 Ernyőarculat és arculati kézikönyv, valamint ezek felhasználási jogai 

 1 fő oktató / 1 fő alumnus 
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2. Budapesti Értéktőzsde / jubileumi arculattervezés 

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 30 éves jubileumi évében a meglévő arculati elemek mellett egy új, 

kiegészítő jubileumi logó és ehhez kapcsolódóan alap-arculati elemek megtervezése a feladat, mely 

koncepció reflektál a Budapesti Értéktőzsde 30 éves tevékenységére, eredményeire. Feladat: 

tematikus alap arculati rendszer létrehozása BÉT számára 

Eredmény és szereplők:  

 Ernyőarculat és ennek kézikönyve + jogátadás 

 2 fő oktató / 2 fő hallgató / 2 fő alumni 

  

3. Borsi Rákóczi-kastély / tematikus kiállítási koncepció tervezés 

Szakértői és kreatív élménytervezési előkészítő munka, amely alátámasztja és végfelhasználói 

élményhez illeszti a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány által megfogalmazott üzeneteket egy tematikus 

kiállítás keretein belül. 

Eredmény és szereplők:  

 Teljes kiállítási koncepció és támogató szakértői anyag 

 2 fő oktató / 5 fő alumni 

 

4. MÁV / hátfal koncepció 

MOME koncepciótervi szintű grafikai javaslatok elkészítését és azok felhasználási jogának átengedését 

vállalta a leendő utascentrumokban létesítendő arculati hátfal tekintetében. 

Eredmény és szereplők:  

 Hátfal koncepció és jogok 

 1 fő oktató 

 

5. Értékteremtő közösségekért-díj / tervezés és kivitelezés 

Az első alkalommal 2020-ban átadásra kerülő Értékteremtő közösségekért díj megtervezése és 

kivitelezése a MOME feladata. 

Eredmény és szerelők:  

 2 db díj, ezek koncepciói, felhasználási jogai és teljes utángyártási dokumentációja 

 2 fő alumni 

 

6. Mőcsényi-díj 

Eredmény és szerelők:  

 1 db díj, koncepciója, felhasználási jogai és teljes utángyártási dokumentációja 

 2 fő alumni 
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7. MKSZ / Magyar Kupa tervezés és kivitelezés 

Az MKSZ és MOME közötti sikeres együttműködés keretein belül újabb, a Szövetség munkáját 

vizuálisan támogató tervezés és kivitelezés volt a feladat. A tervezési oldalt támogatva a projekt teljes 

folyamat- és szakmai menedzsmenti tevékenysége is az egyetem megbízása közé tartozott egy 

tematikus, meghívásos pályázat keretein belül. 

Eredmény és szereplők:  

 2+8 darab trófea és ezek felhasználási jogai, valamint koncepciótervei 

 2 fő oktató / 6 fő alumni 

 

8. MKSZ strandkézi trófea / tervezés és kivitelezés 

Az MKSZ és MOME közötti sikeres együttműködés keretein belül újabb, a Szövetség munkáját 

vizuálisan támogató tervezés és kivitelezés volt a feladat. A tervezési oldalt támogatva a projekt teljes 

folyamat- és szakmai menedzsmenti tevékenysége is az egyetem megbízása közé tartozott egy 

tematikus, meghívásos pályázat keretein belül. 

Eredmény:  

 2+6 darab trófea és ezek felhasználási jogai, valamint koncepciótervei 

 4 fő oktató / 1 fő alumna / 10 fő hallgató 

 

9. Okos babaágy tervezés / Faktum Bútor Kft. 

A projekt keretében egy „okos” babaágy design koncepciójának megtervezése zajlott, amelyben 

funkcionálisan elhelyezhető a hardver, anélkül hogy esztétikusan vagy használatában zavaró lenne.  

Eredmény:  

 3D modell és látványterv készítése, mely alapján egy „okos” babaágy prototípust tervez és 

gyárt a megrendelő. Az „okos babágy” különböző szenzorok adatait összegyűjtve informálja a 

szülőket a baba hogylétéről. 

 1 fő oktató / 2 fő hallgató 

 

10. MÁV éremcsalád tervezés / MÁV Zrt. 

Új Éremcsalád (kitüntetési plakett, miniatűr, díszdoboz, mappa), annak csomagolásának, érmekhez 

tartozó oklevél koncepciójának tervezése, ezek kivitelezése és legyártása volt a feladat. A MOME 

minőségbiztosításával a tervezést és a gyártást a GM Művek Kft végezte. A gyermekvasutas érem 

megtervezését az egyetem jelenlegi hallgatója, Doktor Melinda végezte. 

Eredmény:  

 Legyártásra került 9 oklevél grafikai terve a hozzájuk tartozó 110 db mappával, 110 db érem 

(plakett, különböző kitűntetés fokozatok, arany, ezüst, bronz) díszdobozban, 3 db 

gyermekvasutas kitűntetés család (plakett díszdobozban, síp, oklevél, mappa). 
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 1 fő oktató/ 2 fő alumni / 1 fő hallgató 

 

11. Honvéd Főparancsnokság – SD workshopok / Várkapitányság Zrt // Közreműködő: 

Moonlight Event Kft. 

A Nemzeti Hauszmann Program keretében az egykori Honvéd Főparancsnokság a jelenlegi alapterület 

kibővítésével, eredeti magasságában születik újjá. Modern turisztikai és kulturális funkciókkal, illetve 

kiállító- és rendezvényterekkel bővül. A MOME által szervezett és facilitált workshopok munkaközi 

anyaga szolgál alapul a forgatókönyvnek (pdf), mely egy részletes kiállítási koncepciót tartalmazó 

javaslat. 

Eredmény:  

 „Ostromlott századok” címmel, Az egykori Honvéd Főparancsnokság (Várközpont) épületében 

megvalósuló állandó történelmi kiállítás koncepciója, digitális anyag átadása, pdf formátum, 

39 oldal terjedelemben. 

 2 fő senior kutató, oktató / 1 fő junior kutató 

  

12. Kultúraközvetítés – online képzés a Várkapitányság Zrt munkatársai számára/ 

Várkapitányság Zrt  

6 alkalmas Kultúramenedzsment online képzés, ismeretbővítő előadások tartása a kultúra és múzeum 

menedzsment területéről a Várkapitányság munkatársai részére. 

Eredmény:  

 A képzés befejeztével a résztvevők a jelölt képzésben való Résztvevői igazolást kapnak. A 

MOME Open és a MOME Elméleti Intézet minőségbiztosításával a feladatot jelenlegi oktatói 

és kutatói team végezte.  

 1 fő oktató / 8 fő megbízott külsős oktató 

. 

13. Citadella forgatókönyv – SD workshopok / Várkapitányság Zrt // Közreműködő: Moonlight 

Event Kft. 

A Citadella kiállítás forgatókönyv fejlesztési terv kidolgozásának segítése facilitált workshopok által. A 

projekt során 5 facilitált workshop, forgatókönyv előkészítés, vizualizáció, prezentáció megszervezése, 

végigkísérése, moderálása és dokumentálása a feladat. 

Eredmény:  

 A Szabadság Bástyája - A Citadella állandó történelmi kiállításának koncepciója 

 2 fő senior kutató, oktató / 1 fő junior kutató 
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14. A Budai Vár titkos élete – fotókiállítás koncepció tervezés / Várkapitányság Zrt // 

Közreműködő: Moonlight Event Kft. 

A fotókiállítás célja, bemutatni, hogy a hétköznapi emberek számára mit jelent, egy kiemelt turisztikai 

látványosság területén élni a mindennapokban. A Budai vár és az azzal kapcsolatban álló emberek 

viszonya szabadtéri fotókiállítás koncepció kidolgozásának segítése facilitált workshopok által. A 

tervezési szakasz során 2 workshop szervezése, végigkísérése, koncepció tervek kidolgozása a feladat. 

A tervezési szakasz végén prezentáció az eredményekről. 

Eredmény:  

 Koncepciók (a fotókiállítás forgatókönyveinek - moodboard és layout-jának elkészítése) 

 3 fő oktató / 6 fő hallgató 

  

15. Budavári legendák – fotókiállítás (A Budai vár titkos élete) / Várkapitányság Zrt // 

Közreműködő: Moonlight Event Kft. 

A Budai vár titkos élete - Budai vár és az azzal kapcsolatban álló emberek viszonya szabadtéri 

fotókiállítás megvalósítása. Az elfogadott koncepciók alapján fotózási munka kivitelezése, a 

fotókiállítás képeinek digitális átadása.  28 db képre vonatkozóan. 

Eredmény:  

 Budavári legendák – időszakos fotókiállítás a Budai Várban) 

 3 fő oktató / 5 fő hallgató 

 

16. Honvéd Főparancsnokság/Palotafejlesztés – SD workshopok) / Várkapitányság Zrt // 

Közreműködő: Moonlight Event Kft. 

A Honvéd Főparancsnokság, Palotafejlesztési terv kidolgozásának segítése facilitált workshopok által. 

A MOME által szervezett és facilitált workshopok munkaközi anyaga szolgál alapul egy későbbi 

forgatókönyvnek, mely egy részletes hasznosítási (ingatlan és tartalmi-fejlesztési) koncepciót 

tartalmazó javaslat. Ez a dokumentum alapjául szolgál a későbbi megvalósítást érintő beszerzésnek. 

Eredmény és szereplők:  

 Budavári Palota – koncepció összefoglaló anyag 

 2 fő senior kutató, oktató / 1 fő junior kutató 

 

17. Campusfejlesztés  – SD workshopok / Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 

A BCE tervezett Ménesi úti campusfejlesztési folyamatának támogatása. A workshopok célja, hogy a 

BCE által megfogalmazott campusfejlesztési víziót, a campus funkcionális és működési modelljét, 

valamint az építészeti programot a felhasználók szemszögéből és a jövő kihívásainak szempontjából 

áttekintse, feltárja az esetleges hiányokat és további információkkal, gyakorlati szempontokkal segítse 

a fejlesztési folyamatot. 

Eredmény:  

 Corvinus Egyetem Ménesi úti campusfejlesztés - Kreatív workshopok összefoglaló anyag  
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 2 fő senior kutató, oktató / 1 fő junior kutató  

  

18. BC4LS – webfejlesztés / Optimum Úri 72 Kft // MNB 

BCLS alaparculati elemeire támaszkodva egy komplex weboldal koncepciója, tervezése és wordpress 

keretben történő programozása, továbbá animált, az oldalba illeszthető logóalap tervezése és 

kivitelezés, mely támogatja a szervezet arculata által is kommunikált üzeneteket és célzottan közvetíti 

a BCLS információit. A BCLS weboldalába illesztett, ahhoz optimalizált és vizuális alapkeretbe foglalt 

hírlevél-kezelő rendszer létrehozása a feladat. 

Eredmény:  

 weboldal, hírlevél, animált logó 

 1 fő oktató / 1 fő alumni 

 

19. BarabásiLab kiállítás / Ludwig Múzeum és BarabásiLAB 

A MOME IK Kreatív Technológiai Hub - Emergens Media kutatócsoport, a BarabásiLab és a Ludwig 

Múzeum szoros együttműködésében létrejött projektben egy hálózatrajzoló robot és egy kiterjesztett 

valóság (AR) alkalmazás fejlesztése, valamint a kapcsolódó kiállítási installációk tervezése valósult meg. 

A fejlesztések szakmai vezetője Nagy Ágoston volt. A BarabásiLab kiállítás következő állomása 

Karlsruhe, ZKM (Németország), ahol az AR alkalmazás szintén bemutatásra kerül 2021 májusától. 

 

9.3 Eredmények, projektek, együttműködések 

KFI kurzusok piaci partnerrel 

1. Agora, mint közösségi tér / KFI kurzus/ HB REAVIS HUNGARY Kft 

A már meglévő Agora tér és tájépítészeti koncepciót kell tovább gondolni úgy, hogy az épületek közötti 

tér már az első ütem végére egy vonzó köztere legyen Budapestnek. 

Eredmény:  

 10 különböző kültéri installáció koncepció vázlatterv átadása a megbízónak 

 1 fő oktató / 10 fő hallgató 

  

2. Müpa – Városintegrációs kampánytervezés  / MÜPA 

A kurzus célja, hogy a hallgatók egy valós ügyfél aktuális kommunikációs problémáján keresztül 

tapasztalják meg, hogyan használhatóak a rendelkezésükre álló kutatási eszközök a munkájuk 

különböző fázisaiban. A kurzus végén elkészült kampányterveket, vizuális / grafikai koncepciók 

bemutatásra kerültek a megbízónak. Az együttműködés folytatásaként a kiválasztott győztes terv 

legyártásra kerül és a Müpa gyermek és ifjúsági profilját színesíti majd. 

Eredmény:  

 5 koncepció bemutatása és egy győztes átadása a megbízónak 
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 1 fő oktató / 3 fő alumni / 15 fő hallgató 

  

3. Vodafone – KFI kurzus / VODAFONE HUNGARY  

A VODAFONE UX KFI kurzus egy piaci relevanciával bíró kutatási projekt, melyben a kurzus résztvevői 

a londoni központú Hypersurfaces startup rezgéshullámokat mesterséges intelligenciával felismerő 

eszközét használva új interakciós modelleket terveznek. A kutatás célja, hogy piaci termékkoncepciók 

szülessenek.  

Eredmény:  

 A csapatok az általuk kidolgozott koncepciókat videóban dokumentálják és azt prezentálják a 

szemeszter végén a Megrendelő részére. A VODAFONE a saját szempontrendszere mentén 

zsűrizés alkalmával választja ki a nyertes csapatot/koncepciót. 

 

Tanszéki kurzusok piaci partnerrel 

1. GVH – Versenytudatosság a fiatalok körében / Gazdasági Versenyhivatal 

Feladat: A kurzus keretében feldolgozandó téma a versenytudatosság kreatív fejlesztési lehetőségei a 

fiatalok körében. A hallgatók feladata a fiatal célcsoportokhoz igazodó kreatív tájékoztató tanulmányi 

stúdiumok (programok, koncepciók) kidolgozása, amelyek olyan tartalmakat és üzeneteket képesek 

közvetíteni, amelyek élethelyzet alapúak, rámutatnak a (közvetlen, illetve közvetett) érintettségre és 

közérthető tartalommal hívják fel a figyelmet a verseny sérülésével járó piaci problémákra.  

Eredmény:  

 Csapatonként egy koncepció, mely prezentálásra kerül a megbízónak. 

 3 fő oktató / 15 fő hallgató 

 

2. Müpa – Animáció kurzus / MÜPA 

A kurzus kapcsolódik a Müpa imázsának erősítéséhez, a közösségépítéshez a technológiai-, társadalmi- 

és környezeti innovációs törekvéshez. Kreatív ötletekkel segítve a figyelem ráirányítását a Müpa 

értékeire. Fontos eleme a kurzusnak a „müpányi” különbség, a kiemelkedő minőség és a műfaji 

sokszínűség hangsúlyozása, az egyedülálló atmoszféra bemutatása. 

Eredmény:  

 Csapatonként egy koncepció, mely prezentálásra kerül a megbízónak. 

 1 fő oktató / 15 fő hallgató 
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10. Innovációs Központ PreMOME 

10.1 Kihívások, feladatok 

A PreMOME előkészítő és alapozó felnőttképzési programja az Innovációs Központ egyik alapító 

tevékenységét fedi le, és jelenleg önálló divízióként, külön koordinációval funkcionál. Működéséből 

adódóan hibrid, hiszen oktatási tevékenységet végez piaci alapon történő értékesítéssel. Olyan 

mértékű résztvevői és oktatói létszámmal működik, hogy szükség van független, önálló operatív- és 

szakmai menedzsment, képzésszervezői, kommunikációs tevékenységre. 

A képzési program célja tehát elsősorban a felvételire készülőknek szól, azonban javasolt lenne olyan 

képzési portfólió kiépítése, amely minél fiatalabb kortól a szemléletformálást és tervező 

gondolkodásmód kialakítását teszi lehetővé, ezzel megteremtve egy teljes alapozó programot, amely 

a MOME 0. lépcsőfoka tudna lenni. Ehhez első körben szükség lenne élő párbeszédre a MOME oktatási 

területért felelős vezetőivel, második körben ennek megfelelő piackutatás és üzletfejlesztés lenne 

indokolt. 

Minden évben cél, hogy kisebb mértékű fejlesztések valósuljanak meg, amely nem csak egy-egy 

területet, hanem a teljesen működést érinti, hiszen összefüggő rendszerről van szó. Ezt a fajta „lépésre-

lépésre” szemléletet az egyszemélyes stáb megléte is indokolja (Képzésszervező), hiszen korlátozottak 

a kapacitások. Amennyiben 2-3 fős PreMOME csapat létre tudna jönni, akkor sem a fejlesztések 

méretet lenne nagyobb, hiszen a fokozatosság elve szükséges, de kiegyensúlyozottabban, 

tervezettebben és átfogóbban tudnának működni a fejlesztések előkészítése, megvalósítása, és nem 

csúsznának össze az aktuális képzések indításával, zárásaival, hiszen elkülönülnének a szerepek és 

munkaterületek. 

A tavaszi időszakban megjelenő járványhelyzet felkészületlenül érte az oktatási programban 

közreműködőket és résztvevőket, de nem eredményezett olyan mértékű motivációvesztést. A 

folyamatban lévő Előkészítő2019 utolsó 4 szombati alkalma online formában került megvalósításra. Az 

online forma leginkább a szabadkézi rajz- és festés kurzusok esetében okozott nehézségeket, ezt 

tavasszal, és az ősszel induló Előkészítő2020 esetében is egyéni konzultációkkal került helyettesítésre, 

de értelemszerűen nem eredményezett akkora fejlődést a résztvevőknél, hiszen a kortársi közeg-, az 

állandó oktatói mentoráció-, és a koncentrált, megfelelő eszközökkel történő munkavégzés hiánya, 

erősen befolyásolta az otthoni, önálló formában elkészült munkák minőségét. 

Tekintve, hogy az Előkészítő2019 alkalmainak 75%-a addigra már jelenléti formában lezajlott, így nem 

jelentkezett visszaesés a bevétel oldalán. A Konzultáció2020 kislétszámmal, „hibrid formában” (online 

és jelenlét) került megvalósításra, amely során szerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy az őszi 

képzések esetében valamennyire tudatosabban lehessen tervezni az oktatást. Mivel a BASIC2020 és a 

Nyílt nap2020 is jelenléti formában tudott megvalósulni, így nem sérült az oktatási helyzet, nem 

érkezett be visszatérítési igény. Az Előkészítő2020 képzés esetében azonban várhatóan magas 

visszatérítési igényre kell majd számítani, hiszen a képzés 66%-a online formában valósult meg. 

A folyton változó piaci illetve versenytársi helyzet magas elvárásokat támaszt, amely rendszeres 

piackutatás, üzlet- és oktatás fejlesztés, kommunikáció és ezeket a területeket lefedő tudással 

rendelkező szakemberek nélkül nehezen megugorható. A PreMOME rendszere sok szempontból 

elavult, fejlesztésre szorul, ehhez a háttértámogatást (stratégiai és oktatási célok meghatározása, HR 

és oktatás fejlesztés) a MOME rendszerének szükséges megadnia, hogy ennek megfelelően 

egyenrangú divízióként legyen jelen. Fontos, hogy ki tudja szolgálni a célcsoport és az aktuális piaci 

elvárásokat, és a MOME oktatási oldalát erősítve további lehetőséget adjon új designérzékenyítő 
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programok megvalósítására, akár 3 évre előre felvételiző generációkat kineveljen a MOME szakjainak, 

ezzel tervezhetőbbé téve az évfolyamokat, illetve tudjon minél jobb teljesítményt nyújtani a felvettek 

száma és a bevételnövelés oldalán. 

Évről évre lehet apróbb módosítások, fejlesztéseket végezni, de ez nem fogja hosszútávon megoldani 

azt a helyzetet, és behozni azt a lemaradást, amelyet a jelenlegi piac és versenytársak működése 

eredményez, mert nagyon nehéz lesz tartani az iramot. 

 

10.2 Tevékenységek 

A PreMOME 2020-an is, követve az előző évek gyakorlatát folytatta azt a típusú működést, amely 

alaptevékenységeként - legfőképp - a MOME BA szakjaira felvételizők felkészítését célozza meg, 

miközben nem zárkózik el más magyarországi vagy külföldi művészeti programokra felvételizni 

szándékozóktól sem. Ennek megfelelően kiépült, jelenleg 3 lépcsős felkészítő program (Basic, 

Előkészítő, Konzultáció) keretében zajlott az oktatás.  

A 2020-as évben megvalósult programok egyaránt jelzik a PreMOME létjogosultságát, és engednek 

láttatni a fejlesztésre szoruló területeket és elvárásokat: 

Képzés Csomag/Kurzus Szakirány  Oktatói létszám Résztvevői 

létszám 

Előkészítő 2019/20 6 8 1 MOME oktató 

15 alumni 

3 MOME hallgató 

4 külsős oktató 

117 

Konzultáció 2020 1 2 3 alumni 5 fő 

Nyílt nap 2020 3 3 4 alumni 12 fő 

BASIC 2020 5 4 7 alumni 

2 MOME hallgató 

2 külsős 

47 fő 

 

A 2020-as év tapasztalatai alapján sikerként könyvelhető el a szakmai program bővülése 

(menedzsment modul, BASIC Textil), kísérleti programok kivitelezése (Nyílt nap), a résztvevői létszám 

növekedése (BASIC2020), mely a bevételi oldal növekedését is eredményezte. Azonban a 

járványhelyzetből adódóan alacsony létszám volt érzékelhető a Konzultáció és a Nyílt nap esetében 

egyaránt, és kérdéseket vet fel az online oktatási forma megvalósíthatósága a szabadkézi rajz- és festés 

kurzusok esetében. Emellett komoly nehézséget és állandó szorongást jelentett a PreMOME belső 

működésében az a rengeteg változás (új munkatársak, új ügyintézési folyamatok, belső feszültségek), 

amely az IK szervezet kialakulását és működését jellemezte 2020-ban. 
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11. Innovációs Központ MOME Open 

11.1 Kihívások, feladatok 

A MOME Open mint a MOME Innovációs Központ egyik alapító divíziója,  nyitott oktatási központként 

belső (egyetemi) és külső, piaci igények alapján folytatja tevékenységét: a klasszikus egyetemi 

felnőttképzési, továbbképzési szervezet mintájára, a graduális és posztgraduális képzéseken kívüli, 

rövid ciklusú (tovább)képzéseket, tanfolyamokat, szakirányú továbbképzéseket, workshopokat, és 

nyári táborokat fejleszt és működtet. 

A 2020-as évben nagy kihívást jelentett a világméretű, Magyarországos is megjelenő koronavírus 

járvány, mely miatt tavasszal több tanfolyamot nem tudott elindítani vagy átmenetileg szünetelni 

kényszerült. Különösen nagy kihívást jelentettek a korlátozások az olyan képzések számára, melyeknél 

– pl. a műhelymunka miatt –, nem volt kivitelezhető az online átállás. Az év második felében 

érzékelhető volt bizonyos területeken a jelentkezőszám csökkenése is. Mindezen nehézségek ellenére 

a 2020 tavaszán megkezdett tanfolyamok sikeresen lezárultak, sőt, gyorsan reagálva a helyzetre (ahol 

ez szakmailag kivitelezhető volt), digitális térbe helyezve az oktatást, a központ 2020 őszén is tudta 

folytatni tevékenységét. Így a MOME Open támogatni tudta az egyetem rövidtávú- és stratégiai 

célkitűzéseit, illetve vitte tovább saját céljait: felnőttképzési programok kezdeményezését, fejlesztését, 

piacra segítését és működtetését; az egyetem felnőttképzési tevékenységének szakmai támogatását 

és koordinálását; oktatási innovációk megvalósítását. 

 

11.2 Tevékenységek 

A 2020 tavaszi félévben több mint 230 fő, az őszi félévben pedig közel 200 fő résztvevője volt a MOME 

Open képzéseknek. Valamint 27 tanfolyam tudott sikeresen elindulni az évben. 

A felnőttképzési központ a járványhelyzetre tekintettel online formában folytatta sokadik éve 

megrendezett, szinte hagyománynak számító képzéseit (pl. MOME ID – UX/UI designer, MOME Insight 

felhasználói-élmény kutatás, service design képzések, Adatvizualizáció tanfolyam). Valamint a 

Tervezőgrafika szakkal közösen több új tanfolyamot fejlesztett, melyek közöl a MOME Image Pro 

illusztráció tanfolyam sikeresen indult el 2020 őszén, jól alkalmazkodva a digitális oktatáshoz. 

A MOME Open aktívan dolgozott a meglévő képzési portfóliójának a kreatív ipari igényekre reagáló 

aktualizálásán és új témákat, programokat, hiányterületeket megcélzó képzésfejlesztésén, amely 

folyamat eredményeképp 2021 tavaszán négy új képzést hirdetett meg (Dashboardok tervezése, 

Adatvizualizáció Pythonnal, Filmproducer asszisztens képzés, Ökológiai sound design tanfolyam), és 

jelenleg is további tanfolyamok állnak fejlesztés alatt.  

A 2020-as év egyik legnagyobb sikere a „Design távoktatás fejlesztése” szakmai programhoz 

kapcsolódóan a MOME Open és a MOME Design Kompetencia Központ által közösen létrehozott, 

Design az üzletben 1.0 nevű ingyenes üzletfejlesztési képzése volt, közel 70 résztvevővel. A 

versenyképesség megőrzéséhez hozzájáruló 5 hetes, teljes egészében online folyó képzés, célzottan a 

budapesti és vidéki kkv-k számára, a válsághelyzetre, a megváltozott világra reflektál. A tanfolyam 

olyan kompetenciákat fejleszt, mint a kreatív problémamegoldó attitűd, a design gondolkodás, a 

kreatív innovációs stratégiák, illetve a vizuális kommunikációs készségek. 



71 
 

Képzési portfoliójával az élethossziglani tanulást támogatva jelent meg az egyetem és szervezeti 

egységei által online megrendezett MOME 2020 őszi Nyílt napján. 

 

A MOME Open 2020. év folyamán indított legjelentősebb tanfolyamai: 

1. MOME ID – Digital Product Designer 

A tanfolyam célja, hogy a szakma aktív és elismert szereplőit bevonva hiánypótló képzést nyújtson, 

ezzel kiemelve az Interaction és azon belül is a Digital Product Design jelentőségét és létjogosultságát. 

A képzés egyik fő üzenete a felhasználó-fókuszú tervezés fontossága. Ennek kontextusában a résztvevő 

eljuthat az információs architektúra alapköveitől az interaktív prototípusok létrehozásáig. Az oktatást 

az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlatorientált képzés jellemzi: konkrét feladatokon keresztül 

kell a tervezési gyakorlatokat elsajátítani. 

 

2. Insight - UX Research 

Egy a felhasználói élmény kutatásra fókuszáló intenzív tanfolyam, ahol Magyarország tapasztalt 

kutatással foglalkozó UX-esei osztják meg tudásukat. A tanfolyam a UX terület alapismereteire épít, és 

egészíti ki a gyakran használt kutatási módszerek ismeretével (naplókutatás, megfigyelés, kérdőívek, 

adatelemzés), gyakorlati alkalmazásukkal. Példákon keresztül tanulható meg, hogyan lehet a kvalitatív 

és kvantitatív módszerekkel feltérképezni a problémateret, és a kapott eredményeket hatékonyan 

analizálni és kiértékelni. 

 

3. Service Design Basic 

A tanfolyamon olyan alapvető service design módszereket és eszközöket tanulhat meg a jelentkező, 

melyek alkalmasak arra, hogy különböző munkafolyamatokat hatékonyabbá, termékét vagy 

szolgáltatását érthetőbbé, a felhasználói élményt pedig kellemesebbé tegye, bármilyen területen is 

dolgozik. 

 

4. Service Design Expert 

A service design olyan tervezési módszertan, ahol az értékteremtés alapja az, hogy termékek és 

szolgáltatások az üzleti érdekek és a fogyasztók igényei alapján együtt legyenek kialakítva. A service 

designer feladata összefogni a termék-szolgáltatás rendszereket; átlátni folyamatokat és megtervezni 

azokat, a fenntarthatóság és innováció jegyében. Ezen tervezési módszereket lehet megismerni a 

tanfolyamon. 

 

5. Co-Create Design Thinking Facilitátor 

Az intenzív képzés során a résztvevők előadásokat hallhatnak a facilitálási technikákról és 

gyakorlatokon keresztül fejleszthetik az eredményes facilitáláshoz szükséges készségeiket, bővíthetik 

eszköztárukat és kipróbálhatják magukat különböző workshop szituációkban. A megszerzett ismeretek 

alapján az oktatók segítségével összeállítanak egy workshop programot szabadon választható 

témában. 



72 
 

 

6. Adatvizualizáció (korábbi nevén Creative Code) 

A tanfolyam során a résztvevők bevezetést kaphatnak a különböző adatok tulajdonságairól, típusairól, 

összefüggésrendszereiről és az azokban rejlő lehetőségekről. A megújult képzés célja a tárgyterület 

alapvető fogalmainak és társterületeinek megismertetésén túl egy olyan szemlélet kialakítása, 

melynek segítségével a résztvevők nem pusztán látványos, hanem hasznos és használható 

adatvizualizációk elkészítésére lesznek képesek. A tanfolyam során az elméleti alapok mellett a 

gyakorlat is nagy hangsúlyt kap, több általánosan elterjedt vizualizációs keretrendszer 

megismertetésén keresztül.  

 

7. Design az üzletben 1.0 

A MOME öt hetes alapozó képzése a mikro-, kis- és középvállalkozások számára ad támogatást 

megújulásukhoz és versenyképességük megőrzéséhez. Az online tanfolyam esettanulmányok 

bemutatásával és gyakorlati segédletekkel ösztönzi a vállalkozókat a design alapú üzletfejlesztésre. A 

15 órányi, rugalmasan beosztható tudásanyag bárhonnan, bármikor elérhető. A MOME oktatói által 

vezetett, egymásra épülő tematikus blokkok elvégzését követően a résztvevők átfogó képet kapnak a 

design hozzáadott értékéről és a felhasználó-központú vállalkozásfejlesztésről. 

 

8. Visual Storytelling 

A tanfolyam célja a képesforgatókönyv-rajzoló (storyboard artist) szakma utánpótlásának képzése. 

Olyan fejlett ábrázolási készséggel és rajztudással rendelkező érdeklődőkre számítva, akik a 

filmszakma, és a mozgóképes tartalomfejlesztés területein szeretnének hivatásos alkotókká válni. 

 

9. Streetfotó tanfolyam 

Streetfotó dokumentáláson alapuló kreatív képi kommunikáció tanfolyam, amely bevezet az utcai 

fotográfia és a dokumentalizmus ismereteibe. 

 

10. Fotó 1.0 tanfolyam 

A képzés átfogó szakmai tudást nyújt a professzionális és amatőr fotózásról, akik célja a fotográfia 

műfajának közelebbi megismerése. (Kezdő fotográfiai tanfolyam.) 

 

11. Photo 1.0 English 

Angol nyelvű kezdő fotógráfiai tanfolyam. (A beginner photography course which focuses on basic 

professional knowledge.) 
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12. MOMETYPO_PRO (átdolgozás, MOMETYPO_2.0) 

A MOME haladó tipográfia tanfolyama, melynek célja, hogy elméleti és gyakorlati modulokon keresztül 

mutassa be a tipográfia korszerű lehetőségeit és eredményeit már egy magasabb szinten. 

 

13. MOME Image PRO 

A MOME Tervezőgrafika MA szak valamint a MOME OPEN szervezésében induló két féléves MOME 

Image Pro tanfolyam célja, hogy a hazai illusztrációs szakma kiemelkedő alkotóival valamint a MOME 

oktatóival közösen, digitális és manuális felületeken egyaránt, magas szintű képzést biztosítson 

azoknak az illusztrációk iránt nyitott és kreatív képalkotóknak, akik a szakma fortélyait professzionális 

szinten kívánják elsajátítani. A tanfolyam résztvevői elméleti oktatásokon, szakmai prezentációkon 

valamint gyakorlati feladatokon keresztül ismerkednek meg az illusztráció vizuális trendjeivel, 

alkotóival, valamint innovatív, piaci és kiadói lehetőségeivel. A tanfolyam során nyolc állandó oktató 

segíti a tanfolyam résztvevőinek fejlődését, emellett az illusztrációs szakma kiemelkedő alakjai, és a 

kiadók meghatározó képviselői tartanak prezentációkat saját szakterületükről. 

 

14. Soft Interfaces 

A tanfolyamon a smart textilekhez, viselhető technológiákhoz szükséges alapvető fogalmakat, 

technikákat ismerhetik meg a jelentkezők, miközben elkészíthetik saját maguk által tervezet és 

kivitelezett textil alapú interface-üket.  

 

15. Music Video 

A tanfolyam végigvezeti a résztvevőket egy eredeti videóklip elkészítésén, a koncepció kidolgozásától 

egészen a klip bemutatásáig. 

 

16. Sound Design 1.0 

A tanfolyam lehetőséget ad a sound design részterületeinek - filmhang, game sound, hanginstalláció, 

akusztikai SD, creative coding-on és új technológiákon alapuló SD -, valamint azok összefüggéseinek 

elméleti megismerésére. A résztvevők átfogó, elméleti és gyakorlati tudást kapnak a korszerű és 

sokoldalú multimédiás hanghasználatról. Az elméleti alapismeretek megszerzése után az oktatók 

segítségével a kiválasztott szakterületen belül (filmhang, game sound, kreatív kódolás vagy térbeli 

hanginstalláció) egy önálló munka kivitelezése a gyakorlati feladat. 

 

17. MOME Bag 1.0 

Alapozó tanfolyam a bőrdíszműves szakma iránt érdeklődőknek szól. A képzés a táskakészítés különféle 

technológiáival ismertet meg. 
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18. MOME Kalap 1.0 

A tanfolyam célja a több száz éves múlttal rendelkező kalapos mesterség alapozó ismereteinek, és 

egyedülálló szakmai tudásának a közvetítése. Formázott és szabott női kalap elkészítésére van 

lehetőség egyedi gyártástechnológiával. 

 

19. Varrástechnológia 1.0 

Alapozó tanfolyam azoknak szól, akik a divat-, a varrás- és a lakástextíliák iránt érdeklődnek, és 

szakszerű struktúra- és formaalakítási varrástechnológiákat szeretnének elsajátítani. 

 

20. Szabástechnológia 

Tanfolyam mélyebb betekintést enged a nemzetközi trendekben megjelenő alternatív szabászati 

eljárásokba és a különféle szabászati technikák formaalakítási lehetőségeibe. 

 

21. Kerámiatechnikák 1.0 - Papír+Porcelán 

A papírporcelán anyagának és felhasználási lehetőségeinek megismertetése a tárgyalkotás területén, 

gyakorlati feladatokkal, épített és öntött tárgy elkészítésével. 

 

22. Kerámiatechnikák 2.0 – Mázak és színezés 

Jártassági ismereteket ad át a mázak és színezési lehetőségek világában. A gyakorlati képzés során a 

mázak fajtáinak, és a színezési módok megismerésével, az ezek által elképzelt megjelenés eléréséhez 

szükséges ismeretek birtokába juthat a résztvevő  

 

11.3 Eredmények, projektek, együttműködések 

A MOME Open partnerségi kapcsolatrendszerét is igyekezett bővíteni: különböző vállalkozások 

nyújtottak segítséget a téma vagy szakemberek, oktatók biztosítása útján (pl. Service Design Expert 

tanfolyamon valós „ügyfelek” valós problémákat hoztak a csapatoknak; a MOME ID, Insight, Service 

design, Visual Storytelling és MOME Image PRO képzéseken az adott szakma egy-egy neves képviselője 

került bevonásra). 
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12. Innovációs Központ Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma 

12.1 Kihívások, feladatok 

A MOME intézményi keretein belül – az Innovációs Központ szervezetében – 2020. januárjában 

megalakult a Tudástranszfer Iroda, amely az alábbi feladatok ellátásában nyújt segítséget: 

 kapcsolatépítés vállalatokkal, intézményekkel 

 vállalatokkal kutatási megállapodások, együttműködések, pályázatok kialakítása, ösztönzése 

 technológia és szellemi tulajdon értékelés 

 szellemi tulajdon és kutatási eredmények védelme 

 innovációs kultúra fejlesztése 

 kutatási eredményekre épülő start-upok és spin-offok létrehozásának támogatása országos 

(Hungarian Startup University Program) és helyi együttműködések keretében 

 egyetemi kutatási infrastruktúra és kutatási szolgáltatások feltérképezése, adatbázis 

kialakítása, hozzáférhetőségének biztosítása  

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen létrejött Tudástanszfer Iroda tevékenységét a NKFIH által 

felügyelt Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázati konstrukció támogatja (2019-1.2.1-EGYETEMI-

ÖKO - EGYETEMI INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA - Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetemen). Az iroda működését jelenleg nagymértékben a pályázat keretei, elvárásai és a 

NKFIH iránymutatásai határozzák meg.  

Hangsúlyozni kell, hogy a pályázati konstrukció keretében a magyarországi egyetemek innovációs, 

technológia és tudástranszfer egységei alakítanak ki hálózatos együttműködést, a NKFIH irányításával 

és folyamatos tudásmegosztási tevékenységgel. Természetesen a tevékenységet minden egyetem 

leképezi saját belső rendszerének megfelelően. 

A MOME-n a Tudástranszfer Iroda az Innovációs Központ szervezeti keretein belül működik, szoros 

együttműködésben az egyetem többi szervezeti egységével. Minden szervezeti egységben kijelölt 

kapcsolattartó segíti az iroda munkáját: 

 Akadémia: Koós Pál rektorhelyettes 

 Techpark: Ormándlaky Zsolt igazgató 

 Kancellária: Szuchacsev Dávid kancellári kabinetfőnök 

Az EIÖ projekt és a Tudástranszfer Iroda felügyeletét 2020 évben az EIÖ Projekt irányító bizottság (PIB) 

látta el, amelynek tagjai voltak: 

 Fülöp József rektor 

 Nagy Zsombor kancellár 

 Barcza Dániel rektorhelyettes 

 Petri Zsolt igazgató 

A PIB az eljárásrendjének megfelelően ülésezik és hozza meg döntéseit. Legfontosabb szerepe, hogy 

biztosítsa az egyetem felsővezetői információáramlását és kontrollját a tevékenységek fölött. Az iroda 

operatív irányítását a MOME IK üzletfejlesztési igazgatóhelyettese látja el, aki egyben az EIÖ projekt 

szakmai vezetője. 
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12.2 Tevékenységek 

2020. évben a Tudástranszfer Iroda előkészítette az egyetem új szellemi tulajdon szabályzatát és 

folyamat-modelljét, amely 2021. évben, széleskörű egyeztetés, után kerül a szenátus elé jóváhagyásra. 

2021. évben az EIÖ2 projekt keretében a Tudástranszfer Iroda személyzeti bővülését készítjük elő, 

szellemi tulajdon és nemzetközi kapcsolatépítés területén. 
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13. Global 

13.1 Kihívások, feladatok 

A világjárvány miatt a nemzetközi események, konferenciák, projekt aktivitások és utazások 2020. 

március elején lezárultak. Ezt követően a szabályozások és a bizonytalan tervezhetőség miatt az 

események és együttműködések online formában zajlottak, amelyek egyrészről korlátozták a 

megvalósítást, másrészről viszont újabb lehetőségeket is nyitottak. 

A 2019-vel összehasonlítva ez számokban ezt jelenti: 

 2019 2020 

E+ kimenő hallgatói mobilitás 107 12 

E+ bejövő hallgatói mobilitás 84 30 

E+ kimenő oktatói mobilitás 7 0 

E+ kimenő személyzeti mobilitás 8 0 

E+ bejövő oktatói mobilitás 8 0 

E+ bejövő személyzeti mobilitás 6 0 

SH hallgatók 5 1 

Erasmus össztámogatás (HUF) 93 millió 113 millió 

SH össztámogatás  38,5 millió 4,8 millió 

Nemzetközi projekt támogatás (E+ kreditmobilitás, 
Stratégiai Partnerség, Kreatív Európa) 

59 millió 98,8 millió 

 

Fontos megjegyeznünk: a MOME egyik legnagyobb, a pandémiának köszönhető vesztesége, hogy nem 

mutathatta be új campusát nemzetközi partnereinek; a Campus Opening március végére ütemezett 

nagyszabású, szimpóziummal egybekötött eseménye másodszorra és így véglegesen is elmaradt. Ezt 

pótólandó, személyes jelenléttel zajló, méltó nemzetközi bemutatkozást egyelőre tervezni még mindig 

nem áll módunkban. 

 

13.2 Tevékenységek 

Tartalmi előrelépések is történtek a nemzetköziesítés terén: 

1. Nemzetköziesítési monitoring 

Lezárult a nemzetköziesítési monitoring folyamata (prezentáció mellékelhető), amely az eredetileg 

tervezett 3 éves önértékelés és stratégia kidolgozás helyett, a MOME estében, a campus fejlesztés és 

a modellváltás okán 6 év alatt zajlott le. A bizottság értékelése sokban támogatja a MOME nemzetközi 

stratégia alkotását és az IFT fejlesztéséhez is érdemben hozzájárul. 

 

13.3 Eredmények, projektek, együttműködések 

1. Partnerkapcsolatok 

A pandémia online térbe kényszerítette a kapcsolatépítést is, ez egyrészt korlátokat szab, másrészt 

lehetővé teszi, hogy sokkal nagyobb távolságokat is áthidaljunk, hiszen tartalmában, a megvalósítás 
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módjában és minőségében nem különbözik a napi rendszeres kommunikációtól és működéstől. Ennek 

köszönhetően pl. új partnerséget létesítettünk Kazahsztánnal, volt előadónk az USA nyugati 

partvidékéről és workshopunk közösen bejrúti hallgatókkal. 

 

2. Projektek 

A nemzetközi együttműködések szintén online folynak, nagyrészt fél/egy éves határidő halasztást 

élvezve (Erasmus+ Stratégiai Partnerségek, Kreatív Európa), illetve van, amelyik teljesen szünetel 

(Nemzetközi Kredit Mobilitás). 

 

3. Pályázatok 

Ebben kiemelkedőn aktív és eredményes év volt 2020, a Pályázati Iroda működését is támogatja a 

Global, valamint 4, az év végén beadott Erasmus+ nemzetközi konzorciumi stratégiai partnerségi 

pályázatunkból 3 támogatást nyert és 2021-ben megkezdi a munkát. 

 

4. Nemzetközi szervezetek, konferenciák 

Szintén online, de igen aktív tevékenység alakult ki az év második felére, amikorra adaptálódtak az 

intézmények, így kimagasló eredményként könyvelhetjük el pl. az ELIA biennálén való rekord számú 

részvételt (8 fő), a nemzetközi Social Design Network megalakulását is. 
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14. Könyvtár 

14.1 Kihívások, feladatok 

Az emberi erőforrások minisztere 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos 

szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt 

feladatairól megfogalmazza az egyetemi könyvtárak országos feladatait, melyekre kiterjedően 

végeztük feladatainkat. 

A könyvtár legfőbb feladata, hogy a MOME Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott általános 

egyetemi célokat, egyetemi politikát és tevékenységeket mindenkor támogassa. 

A Könyvtár a közös dokumentum-ellátási rendszer kiépítése céljából együttműködik az ország 

legnagyobb egyetemi és művészeti könyvtáraival, tagja az Országos Dokumentumellátó Rendszernek 

(ODR).  

 

A MOME Könyvtára a Stratégiai tervében felvázoltak szerint valósította meg elképzeléseit, azaz a 

hagyományos és virtuális szolgáltatások iránti együttes igények kielégítését. 

A könyvtár célja, hogy támogassa a MOME oktatási és művészeti alkotótevékenységét, valamint a 

tudományos és művészeti kutatását.  

Az alapvető küldetésünknek eleget tettünk a campus belakás időszakában, illetve a covid szabta új 

oktatási rendben is, azaz a Könyvtár hozzáférhetővé tette a MOME oktatóinak és hallgatóinak az 

általuk igényelt és szükséges kiadványok szinte teljes választékát magyar nyelven, (az idegen nyelvű 

kiadványok beszerzése válogatottan történt meg). A tanszékekkel időszakonként egyeztettük, 

újragondoltuk a megrendelni kívánt könyvek jegyzékét, aktualizáltuk az előfizetett folyóiratok listáját. 

A rendkívüli 2020-as tanévben is elvégeztük alapvető feladatainkat. 

 Március közepétől, a járványügyi korlátozások miatt elrendelt bezárást követően részben otthoni 

munkavégzéssel, részben váltott, egyszemélyes ügyelettel igyekeztünk biztosítani a könyvtár 

működését. Mivel az egyetem területére az ott dolgozókon kívül más nem léphetett be, ezért ezen 

időszak alatt kialakítottuk:  

 A távoli ügyintézés kialakítása (előjegyzés, regisztráció, online fizetés, adatbázisok távoli 

elérése EDU Id)  

 a könyvári app kialakításának terve 

 az igényelt dokumentumokból a megjelölt részek beszkennelt változatát 

 juttattuk el az olvasókhoz, és elektronikus formában tettünk eleget az 

 egyéb kéréseknek.  

 távoli reprográfia, távoli ügyintézés 

 könyvátvételi pont működtetése (portával együtt) 

Ezek az újonnan kialakított szolgáltatások hosszú távon is megmaradnak, érdemes továbbra is 

„fenntartani”. 
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Márciustól a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben home office-ban folytattuk a honlappal 

kapcsolatos tevékenységeket. A könyvtár legfontosabb feladata a digitális kommunikáció és 

információáramlás megfelelő támogatása volt. 

Június 22-től a korlátozások enyhítésével ismét rendes nyitva tartásban és a munkatársak teljes 

létszámával üzemelt a könyvtár, majd november 16-tól ismét megváltozott nyitva tartással és 

munkabeosztásban, de olvasókat előzetes bejelentkezés alapján, korlátozott létszámban fogadva 

folytattuk a munkát. 

Kiemelt jelentőségű feladatként 2020-ban elkészítettük a Passuth Krisztina által adományozott, 

Moholy-Nagy Lászlóhoz kapcsolható anyag részletes leltárkönyvét, a könyvek, tanulmányok, levelek és 

egyéb dokumentumok szakszerű feldolgozását és elérhetővé tettük honlapunkon. 

Személyi feltételek  

A könyvtárban 2020-ban nyolcan dolgozunk, mindenki felsőfokú képzettséggel rendelkezik. Ketten 

négyórás munkarendben dolgoznak.  

 

14.2 Tevékenységek 

MOME Oktatás- és kutatási folyamatainak támogatása 

A könyvtár legfőbb feladata, hogy az Egyetem Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott általános 

egyetemi célokat, egyetemi politikát és tevékenységeket mindenkor támogassa. A könyvtár az 

egyetem olyan kitüntetett szolgáltatási egysége, amely koordinálja, rendszerezi, majd szolgáltatja 

azokat a belső és külső információkat, hagyományos digitális szakirodalmat, amelyek szükségesek az 

egyetemi oktatás és kutatás számára. 

Feladatunk: 

 külső információforrásokhoz való hatékony hozzáférés biztosítása (adatbázis vásárlás), 

 hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak, információforrásainak gyűjtése, 

 a hallgatók, oktatók és kutatók egyetemi és szakmai céljaik eléréséhez szükséges 

szolgáltatások kialakítása,(RFID továbbfejlesztése) 

 

Oktatás és kutatás támogatási csoport a MOME IK és MOME Könyvtár tevékenységében 

A MOME-en zajló oktatási, kutatási és tanulási tevékenységek könyvtári-információs eszközökkel 

történő minél hatékonyabb támogatása érdekében 2020-ban is közreműködtünk a hallgatók, oktatók 

és külsős olvasók kutatómunkája segítésében, a szakirodalom felkutatása és ajánlása a könyvtár 

állományában és az online adatbázisokban. 

Az iparművészet és design szakterület különösen fontos eleme a létrejött tudományos, technológiai, 

stílus és egyéb eredmények, modern technológiák és irányvonalak nemzetközi szintű ismerete és az 

információk cseréje, ezért a szolgáltatásokhoz olyan rendszert kívánunk megvalósítani, amely 

általánosan használt technológiákra és szabványokra épül, és képes integrálódni külső rendszerekhez, 

képes támogatni az intézmények közötti együttműködést, ugyanakkor megfelelő jogosultsági 

eszközökkel védi is az intézményi tulajdonjogú, nem nyilvános információkat. 
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Az Oktatás- és Kutatástámogatási Csoport továbbra is fő feladatának tekinti a digitális 

tartalomszolgáltatás fejlesztése, a tudományos eredmények disszeminációjának támogatását, az Open 

Science elveinek népszerűsítését, az Open Access publikálás támogatását. 

A csoport tevékenységei közé tartozik az egyetem oktatói, hallgatói számára nyújtott szolgáltatásokon 

belül a kutatási/pályázati/tanulmányi eredményességet segítő szolgáltatások megismertetése a 

használókkal (pl. e-források, adatbázisok kezelése, statisztikai adatok használata), használók irányított 

támogatása. 

 Az egyetemi repozitórium (Designportál) hozzáférés biztosítása és annak naprakészen 

tartása/kezelése. 

A már publikáló, intézményhez tartozó felhasználók (oktatók, kutatók, doktori iskola hallgatói) számára 

az MTMT-ben történő munka koordinálása, segítése, jóváhagyása. 

Az egyetem doktori hallgatóinak szervezett kick-off eseményen a könyvtár vonatkozó területének 

bemutatását a csoport egyik tagja végezte (2020 ősz). 

 

 A publikálási folyamatok segítése: szakirodalmi keresés, Open Access lehetőségek bemutatása, 

alkalmazása, kutatási adatkezelés. 

A MOME Könyvtára folyamatosan törekszik arra, hogy fejlesztéssel, új módszerek alkalmazásával a 

szolgáltatások biztosításához megfelelő keretet, és a könyvtári és információs tevékenységet segítő 

környezetet, infrastruktúrát alakítson ki és tartson fenn.   

A könyvtárban biztosítjuk az egyetemi könyvtárhasználók számára a barátságos és kulturált olvasói 

tereket. A szaktájékoztatás hatékonyságát növelte, hogy az egyetemi könyvtárak közül elsőként 

bevezettük a webkönyvtáros feladatkörét, a webalapú tájékoztatást, valamint e tájékoztatás 

naprakészsége érdekében figyelemmel kísérjük, követjük és kutatjuk az új webes technológiákat és 

ezek könyvtári alkalmazását. Figyelemmel kísérjük a hasonló képzésű intézmények adatbázis 

előfizetését, használatát. 

 

A Könyvtár szerepe a MOME Innovációs Központ működésében 

Az Innovációs Központ és különösen az IK keretein belül megvalósuló Design Kompetencia Központ 

működtetéséhez (is) és kiszolgálásához az egyetem könyvtára hathatós segítséget tud nyújtani. 

Szerepe és jelenléte az oktatás-kutatás támogatás területén megkerülhetetlen. Az új kutatási területek 

és ötletek megvalósulásához különböző információs-támogatási lehetőségek (adatbázisok, 

konferenciák, workshopok, kapcsolati rendszer) állnak rendelkezésre, amelyek a könyvtári 

szolgáltatásokkal közvetlenül párhuzamba állíthatóak. Kihasználva az Open Science, Open Access 

illetve más digitális tartalomszolgáltatás nyújtotta lehetőségeket és az ezekben való megjelenés 

elősegítését is nemcsak a Könyvtár és az IK közötti információ-áramlás/támogatás hasznosul az 

újonnan megjelenő szakmai területeken felmerülő feladatok, tervek, kutatások, projektek 

megvalósulásában és azok összegyűjtésében és szakszerű szétsugárzásában, hanem az IK szakmai 

kommunikációjában, e terület disszeminációjában megkerülhetetlen ez a feladat. 

 

2020-ban egyetem új szervezeti egységének (Innovációs Központ) Módszertani Központjában 

részmunkaidős tevékenységgel vettünk részt. Többek között kutatócsoportok támogatása 
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háttéranyagok gyűjtésével és rendszerezésével, az egyetem kutatásetikai kódexének formai 

kidolgozása, ehhez külföldi egyetemek felkutatása és dokumentumaik rendszerezése, illetve online 

megrendezett, a Módszertani Központ által szervezett workshopokon való részvétel az év folyamán 

valamint a 2020 őszi kurzushétre elkészült, Kreatív tanulás KFI kurzus támogatása. 

 

2020-ban végzett tevékenységek: 

1. Állomány 

A MOME Könyvtár fejlesztései a külföldi folyóirat-beszerzés és az online folyóirat-adatbázisok 

szolgáltatása területén. 

 

2. Periodikák 

A MOME Könyvtára jelentős bel- és külföldi folyóirat-állománnyal rendelkezik: a szórvány példányokkal 

együtt meghaladja az 1150 címet. A nagy múltú, régi folyóiratok mellett a legjelentősebb kurrens 

folyóiratok is megtalálhatók, melyek közül 61-re Magyarországon csak a MOME Könyvtára fizet elő. 

Továbbra is elláttuk a hazai és külföldi nyomtatott folyóiratokkal kapcsolatos általános teendőinket, az 

előfizetések szervezését, árajánlatok kérését, megrendelések lebonyolítását (igénylési lapok kiállítása, 

számlák kezelése, folyóiratok érkeztetése, hagyományos és elektronikus rendszerbe vétele), továbbá 

az állományvédelem érdekében előfizetett folyóiratok példányainak mágnes csíkkal és RFID 

azonosítóval történő ellátását, a folyóirat-kölcsönzések nyomon követését.  

A 2020-as évtől az egyetem belföldi sajtótermékek ellátottsága a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság (KEF) által biztosított rendszer alapján valósul meg. Az ehhez kapcsolódó adminisztratív 

és adatszolgáltatások már 2019-ben megkezdődtek, együttműködtünk az egyetem közbeszerzéssel 

foglalkozó részlegével.  

2020-ban 75 új leltári számon 507 db folyóirat került beírásra a folyóirat leltárkönyvbe. Az egész évi 

folyóirat-gyarapodás összegben kifejezve 5.326.150 Ft. Az ODR NPA felületre még nem kerültek 

feltöltésre az aktuális év állományadatai a koronavírus okozta félig otthoni munkában történő 

munkavégzés miatt. Erre csak 2021 januárjában került sor. A folyóiratok elhelyezésével kapcsolatban 

egyre jelentősebb probléma a helyszűke, a gyarapodás hosszú távon nem biztosított.  

A 2020-as évben a koronavírus járvány miatt bevezetett tavaszi távmunka során folyóiratok online 

hozzáféréséről listát készítettünk, egybekötve a folyóirat-állomány adatainak frissítésével. 

Az év során véglegesen befejeződött a folyóiratok részleges állományellenőrzés, elkészült a 

jegyzőkönyv is róla. Összesen 24.249 darab folyóirat került revízió alá, 80.330.361 Ft értékben. A 

hiányzó dokumentumok értéke (562.790 Ft) nem haladja meg a megengedett mértéket (3 ezrelék). A 

hiányzó folyóiratok (211 db folyóirat) kényszerű állományapasztásra kerültek. A leltározásról készült 

jegyzőkönyvhöz a korábbi leltárkönyvi összesítések is megtörténtek (mind a darabszám, mind a 

folyóirat-állomány értéke napjainkig összesítésre kerültek: 2020 decemberében 26.369 darab 

folyóirata van a könyvtárunknak, 99.363.345. Ft értékben.) 

A 2020-as évtől az egyetem belföldi sajtótermékek ellátottsága a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság (KEF) által biztosított rendszer alapján valósult meg. Az egyetem a modellváltás 

következtében kikerült a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság alól, így a 2021-es évre megrendelni 

kívánt belföldi lapok beszerzése újra az egyetem saját hatáskörébe került. Az ehhez kapcsolódó 
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adminisztratív és adatszolgáltatások elvégeztük. A megrendelt belföldi folyóiratok száma 2021-ben 43 

db (3 db előfizetéssel nőtt az előző évhez képest), amelyek a KELLO és egyéni beszerzés útján jutnak el 

a könyvtárba. Ezek végösszege 473.618 Ft. 

A külföldi folyóiratokat továbbra is az EBSCO-tól rendeltük meg, Lényeges változás a külföldi folyóirat-

előfizetések számában 2020-ban sem történt. Az EBSCO-n keresztül megrendelni kívánt külföldi 

folyóiratok 2021-es évre történő megrendeléséhez kapcsolódó adminisztratív teendők elvégeztük, a 

közbeszerzési folyamatot lefolytattuk, ami sikeresen zárult. A könyvtár EBSCO-s megrendelése 

18.859,98 euró (kb. 6.766000 Ft) végösszegű és 69 kiadványhoz biztosít hozzáférést az olvasóknak, 

nyomtatott és/vagy online formában. 

 

3. Ebsco Jets Service 

A hivatalos közbeszerzési folyamat után 2020-ban is továbbra is a nyomtatott külföldi folyóiratokat az 

amerikai-osztrák Minerva-Ebsco céggel szállíttatjuk, amely Európában jelenleg a legjobb és 

legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújtja (a hiányzó periodikák követéses szolgáltatása).  

 A MOME Könyvtár által hagyományosan járatott nagy mennyiségű és hatalmas értékű külföldi 

szakfolyóirat megköveteli, hogy a lehető legkevesebb hiánnyal dolgozzunk. Az utóbbi évben az Ebsco-

JETS jelentősen megjavította a folyóirat-beszerzés minőségét, sokkal kevesebb a hiány, a reklamációk 

során pedig a korábbinál sokkal eredményesebbek a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételek. A 

használóink számára elérhető az EBSCO és a JSTOR előfizetésnek köszönhetően kb. 19 000 teljes 

szövegű folyóirat.  

 

4. Adatbázisok 

Az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) keretein belül újabb adatbázisokkal bővült a Könyvtár 

2020-ra szóló előfizetése, így ebben az évben összesen 18 adatbázis vált elérhetővé a MOME polgárai 

és a Könyvtár beiratkozott olvasói számára: 

 Academic Search Complete (EBSCO) (8800 cím, teljes szöveggel) 

 Akadémiai Kiadó MERSZ (kb. 700 cím, teljes szöveggel) 

 Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)  

 ARTSTOR Digital Library (kb. 2,5 millió tételes képanyag) 

 Balassi Kiadó (906 cím, teljes szöveggel) 

 Brill Arkyves Online (kb. 500 ezer tételes képanyag) 

 Building Types Online (De Gruyter) 

 GALE OneFile - Fine Arts Collection (507 cím) 

 GALE OneFile – Pop Culture Studies (234 cím, ebből teljes szövegű: 192) 

 Gondolat Kiadó (755 cím, teljes szöveggel) 

 JSTOR (1890 cím, teljes szöveggel) 

 L’Harmattan Digitális Adatbázis (1599 cím, teljes szöveggel) 

 Osiris Kiadó (1754 cím, teljes szöveggel) 

 ProQuest-Alexander Street - Art and Architecture in Video (609 db video, több mint 500 órányi 

videoanyag) 

 ProQuest-Alexander Street - Fashion Studies Online (2373 db video, több mint 1200 órányi 

videoanyag) 
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 Tinta Könyvkiadó – SzóTudásTár 

 Typotex Interkönyv (kb. 800 cím, teljes szöveggel) 

 USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum (kb. 55 ezer videóinterjú) 

 

5. Könyvek 

A könyvállomány 2020-ban 206 db vásárolt, illetve ajándékba kapott művel gyarapodott. A statisztikai 

adatok közül figyelmet érdemel a helyben használt dokumentumok száma, napi 154 darab. A könyvtár 

állományában ma 81.357 db könyv és egyéb dokumentum van.  

A tárgyévben leltárba vett állomány 206 db könyv, 1.017.281,-Ft értékben. 

Állományunk 1/3 része idegen (főleg angol) nyelvű. 

Célunk volt, hogy a design- és iparművészeti szakirodalom valamennyi hazai publikációja megtalálható 

legyen könyvtárunkban, míg ugyanezen témákban – egyetemünk oktatóinak javaslatai alapján – 

válogatott külföldi kiadványokat szereztünk be. 

Folyamatosan végeztük: 

 a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő, újonnan megjelent szakirodalom figyelemmel kísérését, 

valamint az online könyvkínálat folyamatos figyelését (pl. magyar és külföldi könyvkiadók, 

online antikváriumok ld. LIBRI-Bookline, Írók Boltja, Prospero Könyvei Kft., Líra, Book24); 

 az állomány-gyarapítás kapcsán az egyeztetést az egyetemi tanszékekkel: a tanároktól kapott 

ajánlat, illetve konkrét lista alapján beszereztük a kért hazai és külföldi szakirodalmat;  

 a pályázatírásokban való segédkezést: az ezekhez kapcsolódó könyvek megvásárlását, és a 

hozzá kapcsolódó munkafolyamatok intézését; 

 a beérkező új könyvek leltározását (érkeztetését), adatok bevitelét, formai és tartalmi 

feldolgozását, ami 2020-ban 206 db vásárolt, illetve ajándékba kapott könyv feldolgozását 

jelentette; 

 a IX. Márai-programban a művészeti és egyéb, gyűjtőkörünkhöz kapcsolódó témájú könyvek 

kiválasztását, majd érkeztetését. 

Az állománygyarapításra (könyv és nyomtatott folyóirat) fordított összeg 2020-ban is, a tavalyihoz 

hasonlóan, meghaladta a 6 millió Ft-ot (6 343 431 Ft). Valójában az állomány értéke jóval magasabb, 

ha figyelembe vesszük, hogy a Könyvtár szakmapolitikai működése eredményeként, a szakkönyvtári 

együttműködések, szervezetek tagjaként jelentősen alacsonyabb áron tudott hozzájutni a 

hagyományos, illetve digitális tartalmakhoz. Ezt a különösen fontos és szükséges a felsőoktatási 

könyvtárakkal való szakmai együttműködést: az EKK (Egyetemi Könyvtárak Kollégiuma), az EISZ 

(Elektronikus Információszolgáltatás), és az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) aktív 

közreműködésével értük el. Az EISZ 2020-ra vonatkozó szerződése szerint netto 6.973.339 Ft  értékben 

tudtunk elektronikus adatbázisokat vásárolni. 

A beérkező könyvek folyamatos feldolgozása mellett ebben az évben is folytatattuk a régebben 

feldolgozott könyvek rekordjainak ellenőrzését, az új számítógépes rendszer szempontjai alapján 

történő módosításokat. A könyvfeldolgozó szoftverünk (Corvina) legújabb változatát használjuk, 

amellyel tudtunk csatlakozni a MOKKA-hoz (Magyar Országos Közös Katalógus). Továbbra is 

alkalmazzuk a tartalmi feldolgozási szabályzatunkat, amely kimondja a tezaurusz (META) alapján 

készített kétnyelvű tárgyszavazás kötelezővé tételét. 
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Folyamatosan növeltük a dokumentumok számát az internetes keresés számára. A könyvtárak közötti 

együttműködésnek eleget téve az Országos Dokumentum-ellátási rendszer tagjaként részt veszünk a 

könyvtárközi kölcsönzésben, alkalmanként igénybe véve az elektronikus dokumentumküldés 

gyakorlatát.  A könyvtárból kivihető kölcsönözhető dokumentumok száma kb. 45 000 db, ez 

állományunk 56%-a.  

 

6. Olvasószolgálat (kölcsönzés) és tájékoztatás, forgalom  

Kivételesen együtt mutatjuk a 2019-es és a 2020-as adatait, hogy érzékeltessük az online forgalom 

megnövekedett voltát (több, mint 1/3-dal nőtt meg), valamint a rendkívüli időszak számokban is 

mérhető hatását. 

 2019 2020 

A regisztrált használók száma (fő) 4903 5091 

A kölcsönzött dokumentumok száma (db) 10.250 4340 

Könyvtárközi kölcsönzés – adott dokumentum (db) 12 11 

Könyvtárközi kölcsönzés – kapott dokumentum (db) 49 32 

A helyben használt dokumentumok száma (db) 30.750 

 

22.600 

Telefon, e-mail 1025 2050 

Online katalógus használata (alkalom)  

A keresések száma az elektronikus katalógusban  

77.376       

   31.627 

Távhasználat (OPAC, honlap) - 90.278 

Teljes szövegű adatbázisokban szereplő teljes szövegű címek száma - 21.128 

Repozitórium használata (alkalom) 46.482 72.137 

Repozitórium rekord (db) 1196 1714 

MTMT-rekordok száma (db) 1566 1278 

Nyitvatartási napok száma 205 147 

 

A regisztrált használók száma 2020-ben nem nőtt jelentősen, de a helyben használt dokumentumok 

folyamatos magas száma a hallgatók intenzív könyvtárhasználatára utal. Az olvasótermi állomány 

önkölcsönzésének lehetőségét az RFID rendszer működtetésével teremtettük meg. A személyes 

használat során napi megközelítőleg 154 db dokumentum mozog a könyvtáron belül. (a nyitvatartásra 

visszavetített számok alapján enyhe emelkedést mutat az előző évhez képest) A nyitvatartási órák 

száma jóval magasabb, mint más ekkora léptékű egyetemi könyvtáraké. A könyvtárosok létszáma 

szükségessé teszi a két műszakban való olvasószolgálati közreműködést, nem hagyva elegendő időt a 
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szükséges háttérmunkák elvégzésére. A pandémia időszakában is folyamatos ügyeletet tartottunk, 

hogy elsősorban a szakdolgozatírók igényeit ki tudjuk elégíteni.  

 

7. Az RFID fejlesztése 

A helyben használt dokumentumok nagymértékű intenzív használata könyvtárunkban különösen 

fontossá tette az RFID bővítését. 

Könyvtárunkban elkezdtük megvalósítani – az országos könyvtárügyi stratégiával összhangban – a 

dokumentumokhoz való, tértől és időtől független hozzáférés kiszélesített lehetőségét,  nagy figyelmet 

fordítva az új technológiák (pl. RFID) megalapozására és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének 

további javítására is. Az új épületben a 24 órás könyvvisszavétel lehetősége az RFID- állomás 

megépítésével vált lehetővé. 

2020-ban a lecsökkent forgalom miatt nagyobb ütemben folytatódhatott az állomány fennmaradó 

részének ellátása RFID-matricákkal, így már a C jelzetű állományrész csaknem egésze ilyen módon is 

azonosítható. 

A MOME Könyvtárában jelenleg mintegy 22 000 dokumentum rendelkezik RFID azonosító címkével. A 

kiépített RFID rendszer biztosítja az állomány pontos, naprakész, automatikus nyilvántartását, a 

könyvek könnyebb megkereshetőségét. Ez kiemelten fontos szolgáltatást segítő funkció, mivel a 

MOME Könyvtárában a helyben használt dokumentumok száma megegyezik a nagy egyetemi 

könyvtárak hasonló adataival. 

 

8. Designportál és digitális repozitórium 

A MOME Kiválósági programban a Könyvtár által elnyert összeg tette lehetővé a Designportál 

kialakítását, amelyet integrált könyvtári rendszerrel és digitális dokumentumtár (repozitórium) 

továbbfejlesztésével valósítottunk meg. 

A projekt célja központi tudásbázis létrehozása, a Könyvtár már meglévő informatikai rendszerére és 

erőforrásaira alapozva, a MOME hagyományos írott és digitális tartalmainak egységes 

tudásvagyonként való kezelése, feldolgozása és szolgáltatása. A Designportál fő feladata az Egyetemen 

folyó oktatás és kutatás támogatása, a tudáshasznosulás és tudástranszfer elősegítése, a MOME, az 

egyes szervezeti egységek, oktatók és hallgatók kompetenciájának és portfóliójának bemutatása, 

kezelése. 

A tudásvagyon tárolása, karbantartása, publikációja így egyszerűvé, világossá, átláthatóvá, könnyen 

kezelhetővé és biztonságossá válik, kiküszöbölve a redundáns adatkezelést, és biztosítva a lehető 

legsokrétűbb újrahasznosítást. 

A MOME Designportállal és digitális repozitóriummal kapcsolatos feladatok 2020-ban is folytatódtak.  

Designportál  

 a 2020-as diplomázáshoz kapcsolódó tájékoztatók, segédanyagok frissítése; 

 a honlap testreszabása, a kezdőoldal átalakítása: a blog funkció megszüntetése, melyet a 

továbbiakban kizárólag a MOME Könyvtár honlapja (www.konyvtar.mome.hu) lát el. 

 A közös kereső fejlesztése – folyamatos együttműködés a Monguz Kft-vel 

 hibajavítás, 
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 új funkciók egyeztetése, testreszabása és beépítése; 

 űrlapok generálása a fejlesztőcég segítségével; 

 információs anyagok elkészítése és kiküldése; 

 segítségnyújtás a feltöltés során; 

 kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, opponensekkel és a fejlesztőcéggel. 

 Végeztük diplomamunkák feltöltésének előkészítését és koordinálásét. Segítettük és 

ellenőriztük a diplomázási időszakban a hallgatói feltöltéseket, megválaszoltuk a feltöltés 

során felmerült kérdéseket, segédkeztünk a problémák megoldásában. Viszonylag magas volt 

az alternatív feltöltő felületet használók száma (58 fő), a legtöbb probléma a feltöltő felületre 

való belépés és a feltöltő űrlap mentése során adódott. Hibabejelentő űrlapot 23 hallgató 

küldött be. 

 2020-ban a szakdolgozatok feltöltése a problémák ellenére sikeresen megtörtént. A technikai 

problémákat fokozta, hogy a végzősök listájának összeállításába hiba csúszott, amit utólag 

kellett korrigálni. Továbbá a feltöltő oldal külföldi hallgatók számára nem volt érthető, 

hiányzott az angol nyelvű tájékoztatás. A szakdolgozat-feltöltésekről összesítés készült, egy 

képzésenként és szakonként bontott részletes, és egy összesített grafikon: 

 

 

 

Mivel nem teljesen tudható az űrlapkészítéskor a diplomázók száma, ezért ennél a grafikonnál sokkal 

sikeresebbnek mondható a valóságban a feltöltött és diplomázott hallgatók százalékaránya, azaz a 

következő számoknál: 2020-ban szakdolgozatot a végzős BA-s hallgatók 87%-az, az MA-s hallgatók 

83%-a töltött fel, a mestermunkák feltöltési aránya 74%. Portfóliót és prezentációt ebben az évben is 

jelentősen kevesebben töltöttek fel. (Portfólió: BA-69%, MA-54%; Prezentáció: BA-18%, MA-46%) A 

feltöltési arány még így is nagyon kedvező. 

 A repozitórium (ok) ba a tárgyévben betöltött dokumentumok száma (db) 1714 

 A repozitóriumok (ok) rekordjainak száma a tárgyév december 31-én (db) 10818 

 A repozitóriumok látogatottsága a tárgyévben (db) 72137 
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9. A MOME Könyvtárának honlapja 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a külföldi művészeti egyetemek könyvtárainak honlapjait, s ezen 

ismereteinket hasznosítjuk. 

A könyvtári honlapot folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk.  A digitalizált tartalmakat közzétettük a 

Könyvtár honlapján és Facebook-oldalán is.  

A könyvtári honlap alapvető információk megjelenítésére is szolgál. Az utóbbi években azonban ezt is 

igyekeztünk egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni. Útmutatóinkkal és leírásainkkal segítjük az olvasók 

önálló munkáját. A könyvtári honlapon nagyobb szerkezeti átalakítást végeztünk a menüsort illetően. 

Szükséges, de eddig hiányzó dokumentumokat töltöttünk fel, illetve további frissítéseket hajtottunk 

végre. 

A honlap középpontjában továbbra is a blog áll, amelyben beszámolunk a legfrissebb könyvtári 

eseményekről és beszerzésekről, kiemelünk egy-egy szakspecifikus hírt, valamint hírt adunk az 

egyetemi élet néhány fontosabb mozzanatáról. A honlap másik segítő eleme a Diigo, amely egy 

közösségi könyvjelző szolgáltatás, ahol az általunk fontosnak tartott oldalak címeit tároljuk. Folytattuk 

a MOME Könyvtár Diigo-oldalának aktualizálását és bővítését. Számos új, a hallgatók tanulmányai 

szempontjából hasznos link került fel az oldalra, mely a Designportálról is elérhető. Ez a munka jelenleg 

is tart, az oldal folyamatosan frissül. 

A könyvtári honlap és az aktuális webes eszközök megismertetését a könyvtári oktatás is taglalja: a 

könyvtár e-szolgáltatásainak bemutatásával felhívjuk a figyelmet azon webes eszközökre is, amelyek a 

hallgatóknak a segítségére lehetnek a tanulmányaik vagy épp a mindennapjaik során. Ehhez 

összefoglaló handoutokat és részletes útmutatókat is közzéteszünk oldalunkon. 2019-ben 

könyvtárhasználati kisokost készítettünk, mely segít eligazodni a hallgatóknak a megújult MOME 

Könyvtárban. Elkezdtük a honlapunk felülvizsgálatát a megújulás és korszerűsítés igényével. 

Márciustól a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben home office-ban folytattuk a honlappal 

kapcsolatos tevékenységeket. A könyvtár legfontosabb feladata a digitális kommunikáció és 

információáramlás megfelelő támogatása volt. Folyamatosan frissítettük a Könyvtár honlapját és Diigo 

oldalát olyan online szakirodalmak, ingyenesen hozzáférhető adatbázisok és egyéb források linkjeivel, 

melyek hatékonyan segítették a hallgatók távoktatását. Átláthatóbbá tettük a honlap Adatbázisok 

menüpontjának tartalmát, ezzel is segítve a gyorsabb és pontosabb tájékozódást a MOME oktatói és 

hallgatói számára. Az Egyetem csatlakozott az eduID szolgáltatáshoz, mely lehetővé tette a Könyvtár 

által előfizetett adatbázisok campuson kívüli, távoli elérését is. 

 

10. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

Továbbra is segítséget nyújtottunk az adatfeltöltéshez a MOME oktatóinak, a publikációk 

konvertálásához a doktori.hu elvárásainak megfelelően, valamint rendszeres beszámolókat küldtünk 

az MTA számára. Online tájékoztató anyagot készítettünk a regisztráció és az MTMT használatához. 

Kapcsolódás hazai és nemzetközi projektekhez (nemzetköziesítés és interoperabilitás) 

A Designportál (tudásközpont) és digitális Archívumban alkalmazott technológiák kivétel nélkül 

szabványosak és EU-konformok, ami azt jelenti, hogy a megoldások kapcsolhatók hazai és EU-s vagy 

más, nemzetközi tartalomszolgáltató projektekhez.  Hazai példák: NDA, MOKKA, MOKKA-R, ODR, EPA, 

MATARKA, HUMANUS. Nemzetközi példák: Light project, Europeana, amelynek a MOME Könyvtára is 

tagja lett, EDL (European Digital Library). 
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11. Információszolgáltatás 

Az olvasóteremben az elmúlt év folyamán mintegy 90 fő helyben olvasása volt lehetséges, továbbá a 

használók rendelkezésére áll 4 számítógépes munkaállomás, amely lehetővé teszi az Elektronikus 

Információszolgáltatás elérését. 

Információszolgáltatások a könyvtárban: 

 az állományfeltáró eszközök használata, cédulakatalógus, elektronikus katalógus; 

 a könyvtári állomány használata; 

 az olvasóterem, raktár állomány; 

 a számítógépek és egyéb berendezések használatához a könyvtárosok adnak segítséget; 

 fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, fotózás; 

 kölcsönzés könyv, időszaki kiadvány, audiovizuális dokumentum, elektronikus dokumentum; 

 könyvtárközi kölcsönzés; 

 tájékoztatás szaktájékoztatás az állománnyal, az elérhető adatbázisokkal kapcsolatban, 

honlap; 

 könyvtári óra; 

 számítógép-használat: internet, elektronikus katalógus, adatbázisok. 

Tehát a könyvtár olvasói részére kibővített fénymásolási lehetőséget biztosít. A digitális berendezés 

minden olvasónk számára lehetővé teszi az egyszerű másolási feladatok elvégzésén túl a digitális 

másolat készítését, melyet tetszőleges szerverre, e-mail címre továbbíthat a berendezés segítségével. 

A digitális fénymásoló által nyújtott felhasználási lehetőségek tágítják a MOME hallgatóinak a 

számítógépes tervezés speciális területeket is igénybe vevő hasznosítását.  A digitális másolatok 

készítésével csökkentettük a papírfelhasználást is. A fénymásolás, nyomtatás megnövekedett 

mennyisége túlzott mértékben veszi igénybe a Könyvtár munkatársait a pandémiás időszakban. 

A Könyvtár állományáról az online katalógus segítségével lehet tájékozódni. Ennek használatához, 

valamint az egyes dokumentumokban való eligazodáshoz, a számítógépes adatbázisok használatához 

a Könyvtár nyitvatartása alatt a könyvtárosoktól lehet segítséget kérni. 

 Könyvtárhasználó (fő) 

 Beiratkozott tag összesen: 5091 fő 

 2020-ban új beiratkozott: 188 fő 

 

12. Oktatás, minőségbiztosítás 

Az Egyetem szolgáltatási körének egyik fontos tényezője a Könyvtár, amely a természetes szolgáltatói 

szerepkörön túl, elsődleges fontossággal a könyvtár oktatási funkcióját helyezi fókuszba.   

Idén októberben rendhagyó módon, online formában került sor a könyvtárhasználati óra 

megtartására. Egy kb. húszperces videóprezentációt készítettünk a TechPark munkatársainak a 

segítségével, amelyben bemutattuk a Könyvtár legfontosabb szolgáltatásait (hagyományos könyvtári 

szolgáltatások, adatbázisok, Designportal stb.) az elsőéves alap- és mesterszakos hallgatóknak, amit az 

oktatók levetítettek a diákok számára. A továbbiakban ezt a formát szeretnénk továbbfejleszteni. 

A hagyományos könyvtári ismereteken túl a tanuláshoz és kutatáshoz elengedhetetlen webes 

eszközökkel ismertettük meg a hallgatókat. 
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A könyvtári oktatás témakörei: 

 általános magyarországi könyvtárismeret; 

 hagyományos könyvtári szolgáltatások bemutatása; 

 a MOME Könyvtárának speciális kínálatáról: a könyvtár online szolgáltatásainak bemutatása, 

helyben való tájékozódás, helyi szolgáltatások használata, külföldi folyóirat-adatbázisok 

bemutatása, keresési technikák ismertetése, a magyar online folyóirat-adatbázisokról, 

folyóirat-keresési lehetőségekről tájékoztatás; 

 könyvtári honlap ismertetése; 

 a tanulmányokhoz hasznos szolgáltatások, eszközök bemutatása (Diigo); 

 a web és a webes eszközök használata. 

Különös hangsúlyt fektettünk a könyvtár és az internet által kínált eszközök használatának, 

módszertanának oktatására (keresés, jegyzetelés, hivatkozás, publikálás, kommunikáció), az 

infokommunikációs kompetenciák fejlesztésére. 

 

13. Könyvtári oktatás hallgatói felmérése, minőségbiztosítás 

Az oktatóanyaghoz kapcsolódóan hallgatói igényfelmérést készítettünk, online kérdőív formájában. A 

visszajelzések alapján a hallgatók 96,7%-a hasznosnak találta oktatásunkat és 76,6%-a elégedett volt 

az online formában történő oktatással is. (A teljes kérdőív kiértékelése ezen a linken érhető el: 

http://konyvtar.mome.hu/a-konyvtarrol/minosegbiztositas-dokumentumai/) 

 

 

14.3 Eredmények, projektek, együttműködések 

1. Képzések  

PhD-képzésben két kolléga vesz részt, a következő kutatási témákkal: 

 Digitális értékmegőrzés és - közvetítés a design területén (MOME DI) 

 A formatervezés története a Kádár-korszakban (ELTE DI) 

Mesterképzésben egy kolléga művészettörténet szakon megszerezte az abszolutoriumot. Egy másik 

kollégánk kommunikáció- és médiatudomány szakon tanul. 

 

2. Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák 

2020-ban több online továbbképzésen, workshopon vettünk részt.  

 A Magyar Információbróker Egyesület és a KSH Könyvtár által szervezett adatvizualizációs 

tréningen vettünk részt, ahol több grafikai szoftver működését ismerhettem meg (Flourish, 

Tableau, Raw Graphs, PlotDB és Kepler). (3 fő)  

 Könyvtári Intézet által szervezett A könyvtárak hatása a társadalomban: mérjük és tegyük 

láthatóvá! Című továbbképzésen, ahol a könyvtár hatásának empirikus kutatásáról és a 

könyvtár társadalmi hatásairól szóló előadásokat hallgattuk meg. (2 fő) 

 Könyvtári Intézet – Szólj hozzá! Hozzá szólj! K2 továbbképzési sorozat (2 fő) 

http://konyvtar.mome.hu/a-konyvtarrol/minosegbiztositas-dokumentumai/
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 HRDA meet up (NI4OS projekt) (1 fő)  

 K2 továbbképzési sorozat – A könyvtárak hatása a társadalomban (2 fő) 

 Infoparlament (9.), (2 fő) 

 CONTACT-csoport (A könyvtári marketing és kommunikáció kérdései az egyetemi könyvtárak 

speciális szempontjai közötti tematikával létrejött csoport) online szakmai találkozója, 

workshopja. (5 fő) 

 MOKKA éves közgyűlései. (1 fő) 

 Gale kiadó, illetve a ProQuest információs nap, ahol az adatbázisainkat érintő legfontosabb 

újdonságokról tájékozódtunk. (2 fő) 

 OMMIK négynapos Fehér Könyv Online Workshopján, ahol közgyűjteményekben folyó 

digitalizálási folyamatokról tájékzódtunk. (2 fő)  

 OSZK szervezésében a “404 Not Found” – Ki őrzi meg az internetet? c. konferencia és 

workshopon, melynek fő témái a webarchiválás és az ehhez kapcsolódó intézmények közötti 

munkamegosztás lehetőségei voltak. (2 fő) 

 Az év folyamán többször ott voltunk a HUNOR((HUNgarian Open Repositories) 

megbeszéléseken, ahol az open access publikáció helyzetéről tájékozódhattunk. EBSCO és 

ProQuest, Prospero tájékoztatókon is részt vettünk, valamint a Prospero által szervezett 

beszélgetés egyik résztvevőjeként az egyetemi könyvtárépítészetről.  

 

3. Társadalmi kapcsolatok 

Az egyetemünk oktatáson kívüli tevékenységeihez is kapcsolódtunk az elmúlt években. A könyvtár 

dolgozói rendszeresen látogatják az egyetem által szervezett megbeszéléseket, vitaesteket, 

konferenciákat. 

A pandémia időszakában követtük a diplomázási időszakban az online védéseket, kiértékeléseket. 

Végezzük MOME Kör kurátori tevékenységét. 

Részt veszünk az egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság munkájában és a Campus Bizottság 

munkájában. 

Részt veszünk az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK) munkájában is, online formában.  

 

4. Gazdálkodás, pályázatok 

A könyvtár színvonalasabb működtetése érdekében az elmúlt évben is minden lehetséges pályázaton 

indultunk, s az esetek döntő többségében nyertünk is (NKA, ODR, Márai) 
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15. Modellváltás/Szervezetfejlesztési Iroda  

15.1 Eredmények, projektek, együttműködések 

1. Moholy-Nagy 125  

Elkészült tartalmak/események: 

 18 interjú 

 9 videoüzenet 

 1 animáció angol-magyar nyelven (5 nyelven feliratozva) 

 1 riportfilm 

 The New Bauhaus film 10 alkalmas vetítései joga 

 Uránia filmbeutató és születésnapi esemény 250 fő részvételével 

 1 microsite moholy-nagy.mome.hu 

 6 podcast adás – Knowledge in Motion 

 1 print kiadvány – Knowledge in Motion 

Projekt időtartama: 2020 március-2021. április 15. 

Támogatók: 

 Nemzeti Filmintézet (5 000 000 Ft) 

 Magyar Művészeti Akadémia (2 500 000 Ft) 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (5 000 000 Ft) 

 

2. Invented in Hungary 

Mit? 4,5 perces 2D animáció, angol és francia narrációval 

Kinek? Cél, hogy online felületeken keresztül korcsoporttól függetlenül megismertessük a magyar 

innovációkat a külföldi laikus és szakmai közönséggel és vonzóvá tegyük a folyamatosan fejlődő 

innovációs ökoszisztémát azok számára, akik befektetési/fejlődési potenciált látnak Magyarországban. 

Miért? Cél a kortárs magyar innovációk, innovációs környezet bemutatása, kitekintéssel a jövő új 

irányai felé, egyúttal vonzó innovációs ökoszisztémaként bemutatva Magyarországot. 

Hogyan? Az innováció fogalmi és történeti magyarázata után a magyar innováció jelenkori sikerei, az 

innovációs ökoszisztéma és a tehetséggondozás szerepe kerül bemutatása. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából (7 336 000 Ft+ ÁFA) 

Projekt időtartama: 2020 október 5-2021. március 15. 

 

3. Jegybanki legendák (2021) 

„Jegybanki legendák” munkacímű négyrészes ismeretterjesztő animációs filmsorozat elkészítése 

MOME alumnikkal együttműködésben 

Magyar Nemzeti Bank (Frank Digital) megrendelésére (26 208 000 Ft + ÁFA) 
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Projekt időtartama: 2021. március 5.-2021. október 31. 

 



           3. sz. melléklet 

 

2020. évben elnyert támogatások 
      

  
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



           4. sz. melléklet 

 

Nemzeti Kulturális Alaptól 2020. évben elnyert támogatások 

 



                  5. sz. melléklet 

 

A dolgozói létszám megoszlása 2020. évben 

 



MOME 2020. üzleti jelentés 6. számú melléklete 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓZOTT EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL 

 

A 2020. augusztus 1-én bekövetkezett, 2020. évi XXXV. törvény alapján végrehajtott 

modellváltás következtében az ITM, mint korábbi fenntartó és más támogató által 2020. év 

első 7 hónapjában és korábbi években folyósított támogatásából a modellváltáskor még fel 

nem használt részt az Áht. szabályozása alapján a megszűnés napját megelőző napon egy 

összegben vissza kellett utalni a MOME, mint volt költségvetési szerv fenntartójának, vagyis 

az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Az átalakulást szabályozó Nftv. 117/C. § (4c) 

pontja szerinti átmenteni rendelkezések alapján az ITM által szintén egy összegben visszautalt 

pénzeszközt a MOME könyveibe az Eredménytartalékkal szemben és nem bevételként kellett 

bevezetni. Emiatt az ebből a forrásból finanszírozott ráfordítások teljes összegben negatívan 

befolyásolták az eredményt.  

 

Továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az egyes egyéb szervezetek beszámoló 

készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) 

Kormányrendelet, valamint 2000. évi C. számviteli törvény alapján: 

„A támogatási szerződések értelmében befolyt támogatási előleget kötelezettségként kell 

kimutatni mindaddig, amíg az elszámolás alapján ki nem mondható, hogy a támogatás 

visszafizetési kötelezettség nélkül a támogatott rendelkezésére áll. (Elfogadott elszámolás 

alapján elmondható, hogy költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásról 

beszélhetünk.)”   

 

A jogszabályoknak megfelelően 2020. augusztus 1 – december 31-ig járó fenntartói normatív 

és speciális támogatás, valamint az ez idő alatt érkezett és el nem számolt más szervezetektől, 

vállalkozásoktól, külföldi szervezetektől kapott támogatás a teljes összege a rövid lejáratú 

kötelezettségek között került kimutatásra a mérlegben. Így hasonlóan a pénzeszköz 

visszakapásához, a támogatások terhére elszámolt ráfordítások teljes összegben negatívan 

befolyásolják az eredményt anélkül, hogy a bevétel feltűntethető lehetne az 

eredménykimutatásban.   

 

A fent elírtak következtében a 2020. évi adózott eredmény -1.166.576 eFt volt. Amennyiben 

az adózott eredmény számításánál a visszakapott pénzeszközt és az el nem számolt 

támogatásokat figyelembe vehette volna az Egyetem, 468.700 eFt nyereséget mutathatott 

volna ki: 

 

  



MOME 2020. üzleti jelentés 6. számú melléklete 

KORRIGÁLT EREDMÉNY SZÁMÍTÁSA: 

adózott eredmény - 1.166.576 eFt 

visszakapott pénzeszköz a modellváltáskor 1.031.149 eFt 

normatív, speciális és egyéb el nem számolt támogatás 604.127 eFt 

korrigált eredmény 468.700 eFt 

                                                                                   

 

Amennyiben figyelembe vesszük a rövid lejáratú kötelezettségeket is, akkor is még pozitív 

lenne az adózott eredmény: 180.937 eFt. 

 

 

 
 

 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kiegészítő mellékletben (Beszámoló 33. oldal) 

is bemutatásra kerültek az adózott eredményt befolyásoló tényezők. 

„VI. ADÓZOTT EREDMÉNY    

Az Intézmény 2020. évi adózott eredménye -1 166 576 eFt (veszteség), amely fő oka, hogy az 

adott időszakban érkező, elszámolási kötelezettségű támogatások az a elszámolás 

jóváhagyásáig a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel, valamit a modellváltáskor a 

2020. 01-07. hóig járó támogatás maradványának ITM-től származó visszautalását az 

eredménytartalékkal szemben kellett lekönyvelni.” 
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Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 8 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1 1 2 1 Budapest

Zugligeti út

9-25.

    

0 1   F I 7 3 4 3 5

    P k           

1 9 2 5 3 1 7 2 2 4 3

Fülöp József DLA rektor, Dr. Nagy Zsombor vezérigazgató

Budapest 2 0 2 1 0 5 0 1

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

16 064 100 0 15 930 613

35 891 0 40 429

16 028 209 0 15 890 184

0 0 0

31 916 0 1 071 336

0 0 0

31 916 0 76 279

0 0 0

0 0 995 057

0 0 2 339

16 096 016 0 17 004 288

14 334 150 0 14 198 723

2 020 374 0 2 020 374

12 313 776 0 13 344 925

0 0 0

0 0 0

0 0 -1 230 626

0 0 64 050

0 0 0

8 330 0 1 049 314

0 0 0

0 0 0

8 330 0 1 049 314

1 753 536 0 1 756 251

16 096 016 0 17 004 288

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

0 0 44 166 0 0 128 382 0 0 172 548

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 126 661 0 0 0 0 0 126 661

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 107 508 0 0 0 0 0 107 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 021 0 0 0 0 0 4 021

0 0 174 848 0 0 128 382 0 0 303 230

0 0 174 849 0 0 0 0 0 174 849

0 0 308 038 0 0 21 629 0 0 329 667

0 0 896 549 0 0 4 766 0 0 901 315

0 0 27 923 0 0 0 0 0 27 923

0 0 191 603 0 0 35 548 0 0 227 151

0 0 9 328 0 0 0 0 0 9 328

0 0 -44 0 0 -56 0 0 -100

0 0 1 405 474 0 0 61 887 0 0 1 467 361

0 0 1 405 474 0 0 61 887 0 0 1 467 361

0 0 -1 230 626 0 0 66 495 0 0 -1 164 131

0 0 0 0 0 2 445 0 0 2 445

0 0 -1 230 626 0 0 64 050 0 0 -1 166 576

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

0 0 14 181 0 0 0 0 0 14 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 39 677 0 0 0 0 0 39 677

0 0 32 0 0 0 0 0 32

0 0 44 166 0 0 0 0 0 44 166

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1 1 2 1 Budapest

Zugligeti út

9-25.

    

    P k           

0 1   F I 7 3 4 3 5

1 9 2 5 3 1 7 2 2 4 3

Fülöp József DLA rektor, Dr. Nagy Zsombor vezérigazgató

Felsőfokú oktatás

2011. évi CCIV. törvény

Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény

18-99 éves érettségi bizonyítvánnyal rendelkező egyének

1332
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

ITM normatív támogatás 0 121 865

ITM nem normatív támogatás 0 434 312

NKFIH Új Nemzeti Kiválósági Program 0 18 200

0 574 377

0 574 377

rektor 0 9 500

kancellár 0 7 500

0 27 923
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

0 574 377

rektor-helyettes 5 023

rektor- helyettes 5 900

0 27 923

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

0 303 230

0 32

0 44 166

0 0

0 0

0 259 032

0 1 467 361

0 901 315

0 1 467 361

0 -1 166 576
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Közlevéltárak támogatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020.07.01-2021.03.30.

539 000

539 000

113 950

539 000

113 950

0

0

113 950
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2020.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020.10.01-2021.08.31.

440 000

440 000

0

440 000

0

0

0

0
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Stipendium Hungaricum

Külügyminisztérium

2020.08.01-2021.02.28.

1 418 500

1 013 214

979 537

1 418 500

681 300

298 237

0

979 537
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

ERASMUS+RASL

ERASMUS Universiteit

2019.05.01-2022.04.30

12 517 750

12 517 750

0

3 828 144

0

0

0

0
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

ERASMUS 2020/21.

Tempus Közalapítvány

2020.06.01-2021.09.30.

109 951 100

109 951 100

15 694 476

76 790 203

16 694 476

0

0

16 694 476

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Pályázat

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2020.01.01-2021.06.30.

88 924 466

88 924 466

48 984 590

33 607 553

47 817 000

1 167 590

0

48 984 590

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Mindszentkállai építési gyakorlat

HT-BAU Építőipari Kft.

2020.09.17-30.

150 000

150 000

150 000

150 000

0

150 000

0

150 000

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Tárgyalkotás 2020 c. kiállítás megrendezése, katalógus megvalósítása

Nemzeti Kulturális Alap

2020.08.01-2021.04.14.

500 000

500 000

0

500 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Tárgyalkotó tanszék megjelenése a 2021. évi Ambiente szakvásáron

Nemzeti Kulturális Alap

2020.08.01-2021.04.14.

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Technológiai eszközfejlesztés a MOME gyakorlati képzéséhez - EPSON nyomtató beszerzés

Nemzeti Kulturális Alap

2020.07.10-2021.05.16.

1 300 000

1 300 000

0

1 300 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Dan Reynolds tipográfus meghívása, workshop 

Nemzeti Kulturális Alap

2020.12.01-2021.04.12.

550 000

550 000

0

550 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Tervezőgrafika technikai eszközbeszerzés

Nemzeti Kulturális Alap

2020.09.01-2021.08.02.

670 000

670 000

0

670 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

INTERCOLOR nemzetközi szimpóziumon való részvétel

Nemzeti Kulturális Alap

2020.03.01-2021.04.14.

320 000

320 000

0

320 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

SIMA nyíró és kiegészítői beszerzése a Textiltervezés szak hallgatói részére

Nemzeti Kulturális Alap

2020.07.01-2021.10.15.

645 000

645 000

0

645 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Textiles hallgatói csoportos kiállítás megrendezése a HEIMTEXTIL egyetemi Campuson

Nemzeti Kulturális Alap

2020.07.01-2021.09.30.

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Divat és textil 2020 digitális diploma platform c. kiállítás

Nemzeti Kulturális Alap

2020.02.01-2021.04.14.

500 000

500 000

0

500 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

INTERCOLOR 2020. tagsági díj

Nemzeti Kulturális Alap

2020.11.01-2021.02.14.

360 000

360 000

315 315

360 000

0

315 315

0

315 315

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Textiles és grafikus hallgatói részvétel a 2021. évi HEIMTEXTIL nemzetközi szakvásáron

Nemzeti Kulturális Alap

2020.04.01-2021.09.30.

1 800 000

0

0

1 800 000

0

0

0

0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2021.04.23 13.52.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
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