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A megtekintés 
helyéről 

értesíteni fogjuk 
a résztvevőket. 

A rendezvény 
alatt videófelvétel 

készül!



Hableány gőzjacht

Ami nem azonos a tragikus 
hajóbaleset azonos nevű 

kirándulóhajójával

Gróf Szécheny Ödön 
a kor elfeledett zsenije

15.00 Regisztráció 

15.15 KTE V2G közlekedési energia innovációs szakosztályi levezető 
elnöki megnyitó 
Világraszóló technikai Hungarikum: Az 1867 évi  Párizsi 
Világkiállításon aranyérmes Széchenyi gőzjacht bemutatása  
Előadó: Dr. Szabó István a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 
és a KTE V2G közlekedési energia innovációs szakosztály elnöke

15.30 6 LE (4,4 kW) lapátkerekes gőzjacht technikai bemutatása és a 
MINDENKI GYŐZTES LEHET Széchenyi Ifjúsági Flotta TDK és IKSZ 
verseny javaslata 
Előadó: Kiss János Ferenc a Széchenyi Hajós Egylet elnöke 

16.00 Előre felkért hozzászólók 
Süveg Tiborné az ÖTLETBANK Egyesület elnöke 
Polgár László hazai úszóbeton ponton tervezőmérnök (Polgár 
Terv Mérnök Kft) 
Dr. Beer Miklós a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány kuratóriumi 
elnöke 

16,55 Levezető elnöki zárszó 



OTDT adatkezelő 
rendszer (otdk.hu)

A TDK

A TDK rendszer az egyeremi
hallgatók első tudományos
megmérettetése, fontos mérföldkő
azon hallgatók számára, akik
szakmai-tudományos karrierre
készülnek az egyetem befejezése
után Ilyen karrier folytatás lehet:

- Kutatóintézetben történő 
munkavállalás

- Doktori képzés

- Saját vállalkozás keretében 
kutatói vagy fejlesztői 
tevékenységek

Mindezekhez jó referencia alapot
ad a részvétel és segíti a tehetséges
hallgatók kiválasztását akár a
cégek, akár az egyetemek és
intézetek számára.

szekciók

Állam- és Jogtudományi

Fizika, Földtudományok és Matematika

Társadalomtudományi

Közgazdaságtudományi

Humán Tudományi

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai

Informatikatudományi

Műszaki Tudományi
Művészeti és Művészettudományi

Agrártudományi

Testnevelés- és Sporttudományi

Biológia

Kémiai és Vegyipari

Had- és Rendészettudományi

Orvos- és Egészségtudományi



Az Iskolai közösségi szolgálat IKSZ
Az iskolai közösségi szolgálat szervezése, koordinálása az iskola 
feladata, és mint tanórán kívüli tevékenység, az intézmény 
felelőssége.

Szünidőben, így nyáron is elsősorban rendszeres tevékenységekben 
vegyenek részt a középiskolai tanulók. A nyári táboroztatás is lehet 
hasznos feladat.

Az iskolai koordinátor felelős:
• a tanulói jelentkezési lapok összesítéséért,
• a tanulók felkészítéséért,
• a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért,
• adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért,  
• a kísérésért,
• a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe,
• a tevékenységek elismeréséért,
• az alapelvek – A tevékenység során a helyi közösség erősítése, az 
anyagi érdektől függetlenség elve, az együttműködés elve, a 
fenntarthatóság elve érvényesüléséért dolgoznak a résztvevők.

A középiskolai nappali 
képzésben résztvevők a 
tanulmányokat 2016. 
január1-ét követően 
megkezdő tanulók 
esetében az érettségi 
vizsga megkezdésének 
feltétele az 50 óra 
közösségi szolgálat 
teljesítése.

Mi az IKSZ?



A Hableány gőzhajó útja

2144 Km 
Indulás:  1867. április 6-án 
Budapestről
Érkezés: 1867. május 18-án 
Párizsban

42 nap 16,7 tonna kőszén



Pályázati tanácsadás, brüsszeli EU-s pályázatokhoz

A Nemzeti Kutatás-
Fejlesztési és Innovációs
Hivatal segít a pályázatokra
való felkészülésben és a
lebonyolításban.

Aktuális pályázatok

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal |
Aktuális felhívások (gov.hu)

1. Funding & Tenders portal 2022. április 5.

2. Költségekről általában 2022. április 26.

3. Személyi költségek elszámolása 2022. május 3.

A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.
További információ és regisztráció az NKFIH weboldalon: 
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-
rendezvenyei/ncpercek-2022-03-08?folderID=13465&objectParentFolderId=19798


